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Streszczenie
Swiatło jako instrument kształtowania nocnego krajobrazu miasta

Swiadome kształtowanie nocnego krajobrazu miasta jest procesem interdyscyplinarnym,
wiazacym zagadnienia z pogranicza architektury krajobrazu, architektury, urbanistyki, psychologii,
techniki swietlnej, sztuki. Angazuje ono wielowatkowe myslenie o przestrzeni, o jej wartosciach
estetycznych, kompozycyjnych, symbolicznych, uzytkowych i innych. Wykorzystanie róznorod-
nosci form swiatła stosowanego w miejskiej przestrzeni publicznej umozliwia nie tylko
odtwarzanie dziennego obrazu miasta w porze nocnej, ale takze nadawanie nocnej odsłonie
miejskich wnetrz nowych wartosci.

Badania oparte na metodzie fenomenologicznej, obejmujace wybrane warszawskie przestrzenie
publiczne, zaprojektowano w formule odpowiadajacej trójetapowemu modelowi procesu kształto-
wania krajobrazu. W pierwszym etapie badan zidentyfikowano i opisano repertuar form swiatła
wystepujacych w miejskiej przestrzeni publicznej oraz scharakteryzowano wpływ poszczególnych
form na jej kompozycje. Kolejna czesć badan poswiecono analizie relacji zachodzacej pomiedzy
warunkami oswietleniowymi a obrazem przestrzeni. Opracowano typologie przemian dziennego
obrazu obiektów miejskich w porze nocnej oraz uzupełniono badania roli oswietlenia sztucznego
w tworzeniu tych zmian. W ostatnim etapie opracowano i wykonano przykładowa analize
kompozycyjno-widokowa nocnego krajobrazu miasta.

W wyniku przeprowadzonych badan opracowano pieć kategorii zmiany obrazu dziennego
obiektów miejskich w porze nocnej. Obraz obiektów noca moze zanikać z obrazu miejskiego
wnetrza. W przypadku jego odzwierciedlenia obraz nocny jest zblizony od swojej dziennej
odsłony. Silne oswietlenie obiektu moze powodować wyodrębnienie obiektu z otoczenia. Dzienny
obraz obiektu moze takze ulegać uzupełnieniu o dodatkowe cechy wizualne lub całkowitemu
przekształceniu. Przeprowadzone badania potwierdziły takze mozliwosć praktycznego zastoso-
wania teoretycznego modelu badania kompozycyjno-widokowego nocnego krajobrazu miasta.
Wyniki badan pozwalaja na bardziej swiadome postrzeganie oswietlenia miejskiej przestrzeni
publicznej oraz na sformułowanie wytycznych jej kształtowania.

Słowa kluczowe: swiatło, oswietlenie, krajobraz miasta, nocny krajobraz miasta, zmiennosć obrazu
miasta

The Summary
Light as the Instrument for Shaping the Nightscape of the City

The design of a city's night image is an interdisciplinary process that involves – amongst others
– the issues of landscape architecture, architecture, urban planning, psychology, light engineering
and art. It requires a complex way of thinking about space and the multitude of its values –
aesthetic, compositional, symbolic, utilitarian and other. The use of diverse light forms in the
public space of a city enables us, not only to recreate its daytime image at night, but also to
introduce original and unique values of this imagery.

The research based on the phenomenological approach, covering selected public spaces in
Warsaw, was designed as a three-stage enquiry based on the landscape creation process. In the first
part of the study, the vast range of light forms found in an urban public space was identified and
described. The influence of the particular light forms on the composition of urban interiors was
then characterized. The next part of the research aimed at investigating the relationship between
lighting conditions and the image of space. As a result, a typology of changes in the daytime image
of urban objects and buildings at night was developed. In the last stage of the research a method of
visual and compositional analysis of the city's nightscape was introduced, described and carried out
on the selected public spaces in Warsaw.

A daytime image of an object situated in an urban interior can undergo five specific changes at
night. It can disappear from the interior. Its daytime image can be reflected at night, extracted
from its surrounding, supplemented by some new visual traits or drastically transformed, thus
becoming impossible to identify.

The research confirmed the possibility of a practical application of the city nightscape
compositional and visual analysis. The results of the study allow a more conscious perception of
the urban lighting. The study enabled formulation of the guidelines for the lighting development in
public space.

Key words: light, lighting, landscape of the city, nightscape of the city, changeability of the city's image
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 1 WSTĘP

 1.1 Problematyka zagadnień badawczych
Podczas podrózy po róznych miastach europejskich zauwaza sie róznorodnosć w podejsciu

do zagadnienia oswietlenia miejskiej przestrzeni publicznej. W centralnej czesci Lyonu sposób
doswietlania miejskiej przestrzeni publicznej zdaje sie podazać za hierarchia tworzona przez
budowle, ulice i place. Co roku w grudniu miasto odwiedzaja rzesze turystów, przyjezdzaja-
cych tam na najwiekszy festiwal swiatła na swiecie – Fête des Lumières, stanowiacy nie tylko
atrakcje, ale takze jedno ze źródeł ekonomicznego dobrobytu miasta. Z kolei w Berlinie
specyfika realizacji z zakresu oswietlenia miejskiego powoduje, ze rzadko rozstawione latarnie
tworza nierównomierna, raczej słaba poswiate wzdłuz ulic i ciagów pieszych. Charaktery-
styczne ludziki – tzw. Ampelmännchen – obecne w sygnalizacji swietlnej na przejsciach dla
pieszych współtworza natomiast razem z innymi berlinskimi symbolami charakter wizualny
miasta.

Najlepiej znana autorce niniejszej pracy Warszawa wydaje sie być w czesci sródmiejskiej
znacznie intensywniej doswietlona od innych stolic Europy1. Zmianom podlega obraz
głównych stołecznych arterii komunikacyjnych, jeszcze niedawno spowitych jednolitym,
pomaranczowym welonem pochodzacym z latarni o wysokopreznych sodowych źródłach
swiatła. Za sprawa wykorzystania silnie swiecacych lamp ze źródłami swiatła o białej barwie
swiecenia wiele z nich przybiera dzisiaj postać bardziej zblizona do swojej dziennej odsłony.
Opisujac genius loci Warszawy J. T. Krolikowski [1998] przedstawił wyglad ulic, placów
i innych stołecznych przestrzeni zmieniajacy sie pod wpływem zmiennych uwarunkowan
oswietlenia. Nawiazujac do ksiazki „Przygoda w Warszawie” S. Kisielewskiego, autor
nakreslił zmiennosć wygladu miasta o zmierzchu oraz w porze nocnej [ibidem]. Atmosfera
Warszawy zwiazana jest zarówno ze swiatłem wydobywajacym sie ze starszej, kamienicznej
zabudowy, migotliwymi swiatłami nocnych ulic, jak i oswietleniem nowoczesnej zabudowy
sródmiejskiej.

Niezaleznie od zróznicowania sposobu czy efektów oswietlenia miejskiej przestrzeni
publicznej w róznych miastach faktem pozostaje to, ze swiatło ma potencjał współtworzenia
tozsamosci przestrzeni zurbanizowanej i wpływania na jej wizerunek. Nowe realizacje czesto
wykorzystuja swiatło nie tylko jako element doswietlenia ulic zgodnie z zasadami wymaga-
nymi przez obowiazujace normy, ale takze jako narzedzie tworzenia identyfikacji wizualnej
przestrzeni miejskiej. Swiatło ma potencjał kształtowania nowych wartosci – uatrakcyjniania
przestrzeni pod wzgledem estetycznym, przypisywania miejscom nowych znaczen. Ogromna
popularnoscia na całym swiecie ciesza sie takze wydarzenia zwiazane z prezentacja osiagnieć
artystycznego potencjału swiatła, takie jak przedstawienia typu światło i dźwięk, festiwale
swiatła, pokazy mappingu 2D i 3D czy coroczne swietlne dekoracje swiateczne.

Nie jest to zreszta nowe doswiadczenie. Angielski pisarz Oliver Goldsmith, oczarowany
oswietleniem londynskiego parku Vauxhall tysiacami lamp oliwnych, tak opisywał je w listach
„Obywatel świata” [Goldsmith 1820, s. 59]: „Iluminacje rozpoczęły się zanim przybyliśmy.
Muszę przyznać, że po wejściu do ogrodu każdy z moich zmysłów doznał nadspodziewanych
doznań: światła rozbłyskiwały przez ledwo poruszające się drzewa (...)”2. Mimo ze pierwotnie
oswietlenie wprowadzano do miast w celu zwiekszenia stopnia poczucia bezpieczenstwa,
to jego dekoracyjny i celebracyjny wymiar był wykorzystywany w przestrzeni publicznej
równie wczesnie. Dekoracyjna rola swiatła stanowi niemal zawsze główna funkcje oswietlenia
tymczasowego zwiazanego z wyjatkowymi wydarzeniami. Jest ona jednak takze istotna

1 Refleksja ta wynika zarówno z obserwacji własnych autorki prowadzonych w kilkunastu polskich i europejskich
miastach, jak i z anegdot zasłyszanych z ust mieszkanców innych krajów, na przykład skandynawskich,
odwiedzajacych polska stolice. Fakt ten nie jest jednak potwierdzony w zadnym znanym autorce badaniu
naukowym.

2 Brzmienie oryginału: „The illuminations began before we arrived, and I must confess that upon entering the
gardens, I found every sense overpaid with more than expected pleasure: the lights everywhere glimmering through
the scarcely-moving trees (…).”. Tekst z oryginału tłumaczyła autorka. 
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w realizacjach trwałych, zwłaszcza tych zwiazanych z iluminacja obiektów architektury czy
zieleni. Aspekt dekoracyjnosci wykracza zreszta poza pore nocna – forma oswietlenia oglada-
nego za dnia moze być tak samo wazna, jak efekt swiecenia lampy po zmroku.

Rola informowania o kompozycji przestrzeni w miescie czy lokalizacji konkretnych
obiektów i usług stanowi z kolei, wraz z zapewnieniem bezpieczenstwa, zakres funkcji
uzytkowej oswietlenia. Do poruszania sie ludzie najczesciej wybieraja przestrzenie silniej
doswietlone3. Fakt ten w połaczeniu z innymi zbadanymi parametrami oswietlenia i nasza
reakcja na nie moga być wykorzystywane w swiadomym „prowadzeniu” uzytkowników przez
miasto. Sztuczne oswietlenie wspomaga aktywnosć ludzka po zmroku, dostarczajac nam
niezbednej informacji o przestrzeni. Za pomoca oswietlenia, jego natezenia, barwy, charakteru
lamp i innych czynników mozna takze wyzwalać w uzytkownikach przestrzeni miejskiej
konkretne emocje i odczucia [Lindsay, Norman 1991; Narboni 2003; Gage 2011]. Powstaje
pytanie, czy jako mozna stosować oswietlenie do przenoszenia znaczen na pore nocna, a nawet
tworzenia po zmroku całkiem nowych wartosci, nie objawiajacych sie w przestrzeni za dnia.

Powyzsze skrótowe ujecie zróznicowanych ról, jakie moze pełnić oswietlenie miejskie,
pokazuje, ze swiadome kształtowanie nocnego krajobrazu miasta jest procesem interdyscypli-
narnym, angazujacym wielowatkowe myslenie o przestrzeni. Wymaga ono posiadania
szerokiej wiedzy na temat relacji przestrzennych wystepujacych w tkance miejskiej. Jako
narzedzie oswietlenie jest do tego na tyle skomplikowane, ze łatwo jest o nieprawidłowe
zastosowanie [Van Santen 2006]. Gwałtowny rozwój technologiczny technik swietlnych
powoduje ponadto wprowadzanie na rynek coraz to nowych sposobów zastosowania swiatła.
Niegdys ujednolicone do postaci latarni, obecnie oswietlenie „wyswobadza sie” z dominacji
najbardziej typowych form. Pojawiaja sie takie zastosowania jak rzutowanie projekcji na
obiektach, iluminacja obiektów z lamp tak skonstruowanych, ze staja sie niemal niewidoczne,
czy tez oswietlenie obiektów przy uzyciu multimedialnych fasad zmieniajacych sie wraz
z nastaniem nocy ze statycznych elewacji w dynamiczne projekcje o niemal dowolnej tresci
i formie. Miasta znajduja sie w punkcie kolejnego etapu rewolucji informacji przestrzennej,
kroczacej w strone coraz silniejszego scalania elementów multimedialnych i oswietlenia
z innymi obiektami je współtworzacymi.

Implementacja sztucznego oswietlenia w porze nocnej niesie za soba takze potencjalnie
zagrozenia, zwiazane chociazby z takimi zjawiskami, jak olśnienie czy astronomiczne,
ekologiczne oraz estetyczne zanieczyszczenie światłem [Huseynov 2010]. Nieskoordynowane,
zbyt obfite i nieprzemyslane wprowadzanie zróznicowanych form swiatła do przestrzeni
miejskiej moze spowodować powstawanie chaosu swietlnego, zaburzajacego prawidłowe
„odczytywanie” miasta.

Mozliwosć modyfikowania i zmiany sposobu swiecenia w gotowych lampach wynikajaca
z usprawnien technologicznych stanowi z jednej strony siłe narzedzia, z drugiej – jego słabosć.
Pomijajac kwestie kosztochłonnosci wprowadzania rozwiazan oswietleniowych niejako
narzucajace koniecznosć korzystania z nich, efekt oswietlenia mozna dowolnie „nałozyć” na
przestrzen lub z niej „usunać”, odłaczajac oswietlenie od zasilania. W efekcie jednym
z mozliwych nastepstw jest mniej lub bardziej niekontrolowana zmiennosć obrazu miasta
powstajacego w porze nocnej. Nasza pamieć o oswietleniu jakiegos obiektu w obcym miescie
moze nie pomóc nam w orientacji przestrzennej po ponownym jego odwiedzeniu. Moze
okazać sie bowiem, ze obiekt ten jest juz oswietlony w zupełnie inny sposób, albo tez ze z jego
oswietlenia całkowicie zrezygnowano. Dodatkowo, w wielu miejscach zauwaza sie wystepo-
wanie nieregularnosci w sposobie swiecenia systemów oswietlenia4, natomiast zaniedbanie
prawidłowej eksploatacji powoduje stosunkowo szybkie pogorszenie jakosci nawet dobrze
ukształtowanego oswietlenia.

3 W latach 70. XX wieku naukowcy L. Taylor i E. Sucov doswiadczalnie udowodnili [Taylor, Sucov 1974],
ze wybierajac pomiedzy dwoma kierunkami ruchu wiekszosć ludzi bedzie poruszać sie droga o wyzszym natezeniu
oswietlenia. Zwiazane jest to nie tylko ze zwiekszaniem poczucia bezpieczenstwa w przemieszczaniu sie po
oswietlonej przestrzeni, ale takze z przyciagajaca siła swiatła, oddziałujaca takze na człowieka.

4 Kwestie te poruszono w ramach jednego z zadan badawczych, które obejmowało miedzy innymi weryfikacje stanu
oswietlenia wybranych warszawskich parków.
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Majac na uwadze wszystkie powyzsze refleksje stwierdza sie, ze kształtowanie obrazu
przestrzeni miast przy uzyciu sztucznego oswietlenia nalezy rozwazać jako proces równie
istotny, co kształtowanie jej faktycznego, dziennego wizerunku. Aktywnosć ludzka
w obszarach zurbanizowanych juz od dawna wkracza w co raz to późniejsza pore nocna.
Udogodnienia komunikacyjne, przyspieszajace tempo zycia, rosnaca róznorodnosć aktywnosci
i zwiazana z tym kumulacja zróznicowanych form uzytkowania przestrzeni otwartych
w miastach skutkuja wzrostem zapotrzebowania na intensyfikacje oswietlenia obszarów
zurbanizowanych noca. Ukute juz wyrazenie „urbanizacja nocy” dotyczy zjawiska zaludniania
okreslonych przestrzeni publicznych miasta w porze nocnej. Powyzsze kwestie tłumacza
podjecie tematu w Katedrze Sztuki Krajobrazu na Wydziale Ogrodnictwa, Biotechnologii
i Architektury Krajobrazu SGGW. Postawiono kilka pytan badawczych:

‒ Jakie formy swiatła sa aktualnie stosowane do oswietlania obiektów i wnetrz w miejskiej
przestrzeni publicznej?

‒ W jaki sposób wykorzystanie form swiatła wpływa na kształtowanie obrazu i sposób
postrzegania nocnego krajobrazu miasta?

‒ Jakim zmianom w ciagu całej doby ulega obraz obiektów i wnetrz miejskich wraz ze
zmieniajacymi sie uwarunkowaniami oswietlenia naturalnego oraz sztucznego?

‒ Czy sztuczne oswietlenie moze odzwierciedlać dzienny obraz obiektów miejskich
i miejskiej przestrzeni pod wzgledem ich wartosci przestrzennych? Czy za pomoca
oswietlenia sztucznego mozna wykreować nowe wartosci przestrzenne i estetyczne;
nowa funkcje i znaczenie miejsca, niewystepujace w porze dziennej?

‒ W jaki sposób nalezy badać nocny krajobraz miasta, aby w analizie ujać zarówno
aspekt wartosci technicznych, jak i przestrzennych oraz estetycznych oswietlenia
sztucznego stosowanego w przestrzeni miejskiej?

‒ Czy mozliwym jest integracja tradycyjnych i nowych form oswietlenia miejskiego celem
uzyskania czytelnego obrazu wnetrz miejskich?

Kompleksowe projektowanie oswietlenia miejskiego narzuca koniecznosć własciwego
rozpoznania przestrzennego tkanki miejskiej. Nalezy mieć na uwadze, iz swiadome, rozsadne,
oparte na wiedzy i wrazliwosci estetycznej kształtowanie całosciowych systemów swietlnych,
uwzgledniajacych walory swiatła naturalnego i potencjał oswietlenia sztucznego dla terenów
zurbanizowanych przekłada sie – tak samo jak projektowanie miejskich kompozycji
przestrzennych – na jakosć zycia człowieka.

Kreowanie nocnego krajobrazu swiatła polegać powinno na wydobyciu walorów estetycz-
nych przestrzeni w poszanowaniu warstwy znaczeniowej, funkcjonalnej oraz przyrodniczej.
Naukowe podstawy dotyczace tematu nalezy, w celu podniesienia jakosci krajobrazu,
uzupełnić kompleksowymi badaniami, promujacymi swiadome jego kształtowanie, zgodne
z załozeniami Europejskiej Konwencji Krajobrazowej. Badania nad wpływem swiatła na
postrzeganie przestrzeni i jej kształtowaniem przy uzyciu oswietlenia moga wspomagać
tworzenie własciwych, wyspecyfikowanych dla kazdej przestrzeni zasad projektowych,
pozwalajacych kreować swiadomie oswietlenie miejskich wnetrz krajobrazowych [Wlazło-
-Malinowska 2014].

 1.2 Przedmiot i pole badań

Przedmiotem badan z zakresu architektury krajobrazu i urbanistyki jest proces oswietlania
miejskich przestrzeni publicznych i oswietlenie samo w sobie, w ujeciu zarówno jego formy
i przeznaczenia, jak i sposobu, w jaki wpływa ono na obraz nocnej odsłony terenów zurbanizo-
wanych. Pola badan terenowych znajduja sie w granicach  miasta stołecznego Warszawy
(dalej: m.st. Warszawy) i obejmuja parki miejskie, wnetrza miejskie wraz ze znajdujacymi sie
w nich znaczacymi obiektami publicznymi oraz nabrzeza Wisły w centrum miasta.

W pierwszym zadaniu badawczym skupiono sie na identyfikacji zróznicowania form
oswietlenia zewnetrznego pojawiajacych sie w miejskiej przestrzeni publicznej. Etap ten
dotyczył takze okreslenia wpływu oswietlenia na kompozycje i obraz miejskich terenów

 1 WSTĘP 13



publicznych. Badanie zrealizowano na podstawie analizy oswietlenia wystepujacego
w warszawskich parkach miejskich, uzupełniajac ja o analize wybranych, nietypowych
realizacji wykorzystujacych elementy swietlne, zlokalizowanych w europejskich i amerykan-
skich miastach.

Druga czesć pracy stanowi badanie relacji wystepujacej pomiedzy swiatłem a obrazem
przestrzeni miejskiej i obiektów ja współtworzacych. Przedmiotem badan tego etapu sa widoki
zewnetrzne wybranych czterdziestu warszawskich obiektów sakralnych, analizowanych jako
elementy układu kompozycyjnego wnetrz urbanistycznych. Na podstawie przeprowadzonych
obserwacji opisano i usystematyzowano rodzaje zmian, jakie oswietlenie nocne wywiera na
kompozycje i percepcje obrazu dziennego obiektów i ich otoczenia. Przyjmujac dzienny obraz
obiektu za obraz wyjsciowy, opracowano piecioelementowa typologie zmian widoku obiektów
w porze nocnej. Dla weryfikacji mozliwosci zastosowania typologii dla innych rodzajów
obiektów, badaniem uzupełniajacym objeto dodatkowo trzydziesci warszawskich obiektów
o charakterze niesakralnym i zróznicowanej budowie, w tym obiektów architektonicznych,
pomników czy mostów.

Ostatnia, wynikowa czesć pracy stanowi przykładowe, praktyczne zastosowanie metody
waloryzacji wizualnych przekształcen przestrzeni w miescie w porze nocnej, opracowanej
przez autorke niniejszej dysertacji. Opracowanie wykonano dla nabrzezy rzeki Wisły
w obszarze centralnym m.st. Warszawy5 i wystepujacego na nim oswietlenia.

Szczegółowe kryteria wyboru i dalszego zawezenia pól badawczych oraz opis zastosowa-
nych w pracy metod i kolejnosci postepowania badawczego zostało przedstawione w rozdziale
3. Metoda pracy badawczej. Ze wzgledu na złozonosć kolejnych etapów badan – trzech
odrebnych, złozonych zadan badawczych – przedstawienie badan oraz ich wyników omówiono
w jednym rozdziale – 4. Badania. Wyniki, dzielac zadania zgodnie z kolejnoscia ich przepro-
wadzenia, ujmujac je w trzy etapy prac.

Jako wyniki całosciowe pracy badawczej mozna okreslić:

– opis własciwosci zróznicowanych form swiatła spotykanych w miejskiej przestrzeni
publicznej w postaci szczegółowych charakterystyk oraz kategorii podziału oswietlenia
miejskiego w uzaleznieniu od wybranych, istotnych cech oswietlenia;

– opis mozliwego zastosowania zróznicowanych form swiatła w kontekscie jego wpływu na
kompozycje wnetrz miejskich i obraz obiektów w miescie;

– zapis typologiczny zmian zachodzacych w dziennym obrazie obiektów i wnetrz w miescie
w porze nocnej;

– przedstawienie zastosowania metody analizy kompozycyjno-widokowej nocnego
krajobrazu miasta na przykładzie nabrzezy rzeki Wisły w obszarze centralnym m.st.
Warszawy.

 1.3 Cel pracy

Celem pracy jest zbadanie roli oswietlenia w kształtowaniu nocnego obrazu miasta. Prace
podzielono na trzy zadania badawcze, nazwane kolejnymi etapami pracy.

Celem pierwszego etapu badan było ugruntowanie wiedzy odnosnie badanego zjawiska
oraz – na podstawie szczegółowej analizy przypadków zróznicowanych sytuacji przestrzen-
nych – scharakteryzowanie ogólnych zasad wpływu zróznicowanych form swiatła na widok
i kompozycje miejskiej przestrzeni publicznej.

W drugim zadaniu badawczym – II etapie pracy – skupiono sie na badaniu relacji
zachodzacej pomiedzy swiatłem a przestrzenia. Celem badania było opracowanie typologii
zmian, jakie zachodza dla dziennego obrazu obiektów i przestrzeni w porze nocnej, a takze
dalszego scharakteryzowania roli oswietlenia sztucznego w tworzeniu tych zmian.

W etapie III przedstawiono przykładowe opracowanie analizy kompozycyjno-widokowej
nocnego krajobrazu miasta. Celem ostatniego zadania badawczego było de facto nakreslenie

5 Na odcinku ok. 5 km z kazdej strony rzeki.
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zasad postepowania opracowanej autorsko metody waloryzacji przekształcen obrazu
przestrzeni w miescie w porze nocnej. Ostatnia czesć pracy stanowi zarówno cel badawczy,
jak i aplikacyjny niniejszej pracy.

 1.4 Zakres badań

 1.4.1 Zakres przestrzenny

Przeglad stanu badan i przykładowych realizacji scharakteryzowanych w czesci badania
własciwego dotyczy kregu kultury zachodniej, czyli Europy i Stanów Zjednoczonych.
Własciwe badania terenowe przeprowadzono w całosci w obrebie m.st. Warszawy, posiłkujac
sie przy opracowaniu wyników wiedza uzyskana w trakcie wizyt studyjnych czy organizowa-
nych przez autorke pracy warsztatów i realizacji własnych (por. rozdział 3.3.4).

Badania przeprowadzone w ramach niniejszej pracy wykonywane były dla zróznicowa-
nych typologicznie wnetrz miejskich, zarówno architektonicznych, jak i urbanistycznych oraz
krajobrazowych.

Kilkuetapowe badanie aktualnych form swiatła wykonano w obrebie warszawskich
ogólnodostepnych parków, przy czym do badania wstepnego zakwalifikowano siedemdziesiat
osiem obiektów, a do badania własciwego wybrano dwadziescia jeden sposród nich (por.
rozdział 3.3.2). Obiekty rozmieszczone sa we fragmentach miasta zróznicowanych pod
wzgledem lokalizacji, charakteru ich otoczenia czy dostepnosci komunikacyjnej. Badanie
uzupełniajace oparto na wybranych, artystycznych realizacjach oswietleniowych zlokalizowa-
nych w miejskiej przestrzeni publicznej, niezaleznie od miasta, w którym zostały one
wykonane. Zakres ograniczono do miast europejskich i amerykanskich.

Badaniem zmiany obrazu dziennego wnetrz miejskich w porze nocnej objeto obiekty we
wnetrzach miejskich zlokalizowanych wyłacznie na terenie m.st. Warszawy (por. rozdział
3.4.2). W badaniu wstepnym ujeto czterdziesci obiektów sakralnych wraz z ich otoczniem –
wnetrzami ich lokalizowania. Do badania własciwego wybrano sposród nich dwadziescia dwa
obiekty. Badanie weryfikacyjne objeło z kolei trzydziesci obiektów o charakterze
niesakralnym, zlokalizowanych na terenie m.st. Warszawy.

Przykładowe, praktyczne zastosowanie metody waloryzacji wizualnych przekształcen
przestrzeni w miescie w porze nocnej wykonano dla odcinka mniej wiecej 10 kilometrów
(długosć sumaryczna) prawego i lewego nabrzeza rzeki Wisły w obszarze centralnym m.st.
Warszawy (por. rozdział 3.5.2).

 1.4.2 Zakres czasowy

Zakresy czasowe kazdej z czesci badan zostały szczegółowo przedstawione w rozdziałach
3.3.3, 3.4.3 oraz 3.5.3. We wszystkich przypadkach badania terenowe dotyczyły przedziału
czasowego zamykajacego sie w okresie pomiedzy rokiem 2011 a 2015. W kontekscie ujecia
daty powstania analizowanych obiektów czy wnetrz, pod uwage brano zarówno realizacje
stosunkowo nowe, jak i starsze. W kazdym przypadku rozdział poswiecony metodzie postepo-
wania badawczego przedstawia rangi okresu powstania czy modernizacji obiektów w przepro-
wadzonych analizach.

 1.4.3 Zakres pojęciowy i merytoryczny

Temat podjety w pracy ma charakter interdyscyplinarny. Łaczy w sobie dziedzine architek-
tury krajobrazu, architektury oraz z urbanistyki z zagadnieniami zwiazanymi z fizjologia
i psychologia procesu widzenia i spostrzegania, srodowiskowymi uwarunkowaniami swiatła
oraz technika swietlna.

Przeprowadzenie szczegółowych badan oswietlenia miejskiego poprzedzono weryfikacja
aktualnego stanu wiedzy odnosnie najwazniejszych watków zwiazanych z podjetym w pracy
temacie. Rozpatrzono problematyke fizjologicznych oraz psychologicznych aspektów przetwa-
rzania informacji wizualnej, zwracajac sie w kierunku percepcji przestrzennej i teorii budowy
dzieł architektury. Omówiono zagadnienia zwiazane z teoria kompozycji urbanistycznej
i budowa wnetrz miejskich oraz pojeciem przestrzeni publicznej. Kolejnym krokiem była
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analiza wystepujacych w dostepnych źródłach informacji o oswietleniu zewnetrznym
w krajobrazie miejskim, historii jego rozwoju w miescie i miejskich terenach zieleni oraz
podstawowych funkcjach oswietlenia miejskiego. Po skrótowej refleksji dotyczacej znaczenia
i symboliki swiatła w krajobrazie kulturowym człowieka, a takze kwestii planistycznych
i prawnych oswietlenia w miastach, rozwinieto mysl dotyczaca zwiazków pomiedzy oswietle-
niem a kształtowaniem kompozycji i widoku nocnego krajobrazu miasta, właczajac w to
aspekt zmiennosci jego obrazu, wynikajacy takze ze zmieniajacych sie uwarunkowan oswietle-
niowych. Na koniec przedstawiono pojecia i teorie zwiazane z badaniem i projektowaniem
oswietlenia miejskiego.

 1.5 Stan badań
Ze wzgledu na obszernosć problematyki poruszonej w niniejszej pracy, stan badan

wyodrebniono w odrebnym rozdziale, tj. 3. Stan badań. Rozdział ten zawiera omówienie
podjeć podstawowych, takich jak wnetrze miejskie i jego elementy składowe, postrzeganie
przestrzeni, zmiennosć obrazu przestrzeni, przestrzen publiczna, a takze zagadnienia zwiazane
z pojeciem swiatła i oswietlenia.

Do zagadnien omówionych szczegółowo w rozdziale naleza: zaleznosć pomiedzy
warunkami oswietleniowymi a postrzeganiem przestrzeni; forma, funkcja i znaczenie
oswietlenia w krajobrazie miasta; a takze rola oswietlenia w kształtowaniu kompozycji
nocnego miasta.

 1.6 Teza pracy

Okreslenie problematyki, celu oraz zakresu niniejszej pracy, a takze zawarte w rozdziale
3. Stan badań omówienie pojeć i zagadnien zwiazanych z tematyka oswietlenia i jego roli
w kształtowaniu nocnego krajobrazu miasta, pozwoliły na sformułowanie tezy ogólnej oraz tez
pomocniczych – szczegółowych dla prowadzonych badan.

Teza ogólna

Świadome projektowanie sztucznego oświetlenia i jego wykorzystania w miejskiej
przestrzeni publicznej stanowi istotny czynnik wpływający na możliwości odpowiedniego
kształtowania obrazu miejskich wnętrz w porze nocnej.

Tezy szczegółowe

Szczegółowa analiza aktualnych form swiatła wystepujacych w wybranej miejskiej
przestrzeni publicznej pozwala stworzyć instrumentarium oswietlenia dla analizy i kształto-
wania nocnych widoków przestrzeni.

Sposób nocnego oswietlenia miejskich wnetrz, a w szczególnosci waznych dla ich
kompozycji obiektów, moze prowadzić do istotnych zmian ukształtowania ich widoków.

Dzieki analizie kierunków rozwoju zjawiska sztucznego oswietlenia zewnetrznego, a takze
poprzez okreslenie mozliwych sposobów wpływania na nocny obraz miasta za jego pomoca,
mozliwym jest opracowanie metody wizualnej analizy miejskiego krajobrazu w porze nocnej.
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 2 STAN BADAŃ

Na stan badan składa sie przedstawienie podstawowych pojeć zwiazanych z niniejsza praca
badawcza oraz omówienie najbardziej istotnych zagadnien z zakresu oswietlenia miejskiego
i ich rozpoznanie w dostepnych źródłach pismienniczych (Il. 1).

 2.1 Przegląd podstawowych pojęć

 2.1.1 Wnętrze – miejskie wnętrze – elementy budujące wnętrze

Pojecie wnętrza w kontekscie przestrzeni zewnetrznej definiowane jest analogicznie do
wnetrz rozumianych jako pomieszczenia w srodku obiektów – jako przestrzen ograniczona
elementami składowymi w postaci scian, podłogi oraz stropu, z jednym lub wieksza liczba
wejsć i otwarć. Stanowiac fragment przestrzeni ograniczony wizualnie poprzez przegrody
pionowe i poziome o róznym charakterze i w rózny sposób ze soba skorelowane, wnetrze
w przestrzeni miejskiej według K. Wejcherta [2008] dzieli sie na architektoniczne 6, urbani-

6 Wnetrzem architektonicznym, ograniczonym przez sciany zbudowane ze zwartej tkanki architektonicznej,
niepodzielonej szerokimi otwarciami jest na przykład niewielki, domkniety z kazdej strony rynek miejski. Wnetrze
architektoniczne ma zazwyczaj niewielkie rozmiary.
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Il. 1: Schemat prezentujacy układ stanu badan przedstawionego w pracy. Źródło: opracowanie własne.



styczne7 lub krajobrazowe8 (Il. 2). Uznajac krajobraz za „obszar postrzegany przez ludzi,
którego charakter jest wynikiem działania i interakcji czynników przyrodniczych i/ lub
ludzkich”9 mozna stwierdzić, iz wnetrze krajobrazowe jest pojeciem najszerszym, a takze ze
pozostałe dwie kategorie wnetrz mieszcza sie w jego zbiorze. Dodajac do tego ograniczenie
przestrzenne zakresu rozwazan do obszarów miejskich, zgodnie z wykładnia krajobrazu
miejskiego, stanowiacego „fizjonomie rzeczy i zjawisk wystepujacych w przestrzeni, która jest
równiez najbardziej powszechnie dostepna wizualna informacja o miescie”10, kazde wnetrze
w miescie moze być definiowane jako miejskie wnętrze krajobrazowe. Przyjecie takiej
definicji stawia na pierwszym miejscu relacje pomiedzy obiektami współtworzacymi wnetrza,
a nie sam charakter kazdego z nich. Pozwala takze ono na brak rozdzielnego traktowania
wnetrz ze wzgledu na ich wielkosć czy materiał budujacy przegrody.

Wymienione powyzej elementy składowe wnetrz – podłoga, sciany i strop11 – definiuja
jego granice. Budować je moga elementy naturalne (np. niebo czy wzniesienie terenu),
materiał roslinny, elementy wodne czy wreszcie budowle i konstrukcje. Dodatkowo, w samym
wnetrzu czesto spotyka sie obiekty czy elementy wolnostojace, wypełniajace je, stanowiace
punkty charakterystyczne lub dominanty o zróznicowanej randze, domykajace lub prowadzace
widoki. Maja one znaczenie kompozycyjne, formalne, znaczeniowe. Oswietlenie jako element
wyposazenia urbanistycznego najczesciej jest jednym z elementów wolnostojacych we
wnetrzu (Il. 3), moze takze współtworzyć posadzki (Il. 4) czy sciany (Il. 5), a nawet
odczuwalny strop wnetrza (Il. 6). Jego odbiór wizualny moze być bardzo rózny w porze

7 Wnetrzem urbanistycznym, ograniczonym przez sciany zbudowane głównie z tkanki architektonicznej, w budowie
której odczuwa sie przynaleznosć do wiekszego układu przestrzennego – na przykład poprzez otwarcia prowadzace
do kolejnych wnetrz o zblizonym charakterze – jest na przykład wnetrze w duzym osiedlu mieszkaniowym, gdzie
zabudowa nie domyka przestrzeni wnetrz, a powoduje płynne przechodzenie ich serii.

8 Wnetrzem krajobrazowym, ograniczonym przez sciany zbudowane przede wszystkim z tkanki roslinnej, topografii
terenu czy tez rozległych widoków, jest na przykład obszerny, miejski odcinek doliny rzeki Wisły w Warszawie,
Krakowie czy innym miescie nadwislanskim.

9 Definicja wynikajaca z Europejskiej Konwencji Krajobrazowej [2000].

10 Definicja przedstawiona przez M. Staniszkis [1995].

11 Podział powierzchni i obiektów współtworzacych wnetrze miejskie wynika z pierwotnej analogii porównujacej je
z pomieszczeniem w budynku, dokonanej przez Y. Ashihare [1970] i rozwijanej przez kolejnych badaczy (w Polsce
m.in. J. Bogdanowskiego w zakresie architektury krajobrazu czy K. Wejcherta w zakresie urbanistyki
i architektury).
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I l . 2: Schematyczne przedstawienie zbioru wnetrz miejskich – architektonicznych, urbanistycznych
i krajobrazowych. Źródło: opracowanie własne.



dziennej i nocnej ze wzgledu na efekt swietlny kształtowany przy jego wykorzystaniu.
Oswietlenie moze zatem stanowić narzedzie budowania wnetrz i ich zmiennych obrazów.
W dalszej czesci rozdziału rozwazane sa mozliwe konsekwencje projektowe wynikajace
z powyzszych faktów.
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I l . 3: Przykłady oswietlenia stanowiacego element wolnostojacy w miejskim wnetrzu krajobrazowym –
dzienny (na górze) i nocny (na dole) wyglad latarni stojacej na Płycie Desantu w Warszawie (fot. K. Wlazło-
Malinowska 13.12.2014). Źródło: opracowanie własne.
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I l . 4: Przykłady wykorzystania swiatła do budowania posadzki miejskiego wnetrza krajobrazowego.
Na górze – swiatło słoneczne padajace na rzeźbe „Body of Knowledge” J. Plensy we Frankfurcie nad Menem
powoduje powstanie wzoru swiatłocienia na jednorodnej posadzce (fot. K. Wlazło-Malinowska 12.08.2012).
Na dole – oswietlenie sztuczne w postaci linii LED współtworzy posadzke placu Piłsudskiego w Warszawie,
jednoczesnie podkreslajac przebieg Osi Saskiej (fot. K. Wlazło-Malinowska 06.02.2014). Źródło:
opracowanie własne.
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Il. 5: Przykłady wykorzystania swiatła do budowania sciany miejskiego wnetrza krajobrazowego. Na górze –
swiatło słoneczne padajace na elewacje Błekitnego Wiezowca przy placu Bankowym w Warszawie
powoduje pojawienie sie swietlnych refleksów na elewacji budynku warszawskiego ratusza, zmieniajac jej
wyglad (fot. K. Wlazło-Malinowska 13.02.2014). Na dole – rzesiste oswietlenie wierzb i zabudowy w parku
rozrywki Tivoli w Kopenhadze wzmacnia wrazenie domkniecia wnetrza nad stawem scianami swiatła
(fot. K. Wlazło-Malinowska 15.11.2010). Źródło: opracowanie własne.
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Il. 6: Przykłady wykorzystania swiatła do budowania stropu miejskiego wnetrza krajobrazowego. Na górze –
drogowe oprawy oswietleniowe wraz z naciagami, a takze swiatło słoneczne ukazujace nieboskłon
współtworza strop ulicy w Kopenhadze (fot. K. Wlazło-Malinowska 12.11.2010). Na dole – oswietlenie
głównej alei kompozycyjnej w parku Tivoli w Kopenhadze wzmacnia wrazenie domkniecia wnetrza stropem
swiatła (fot. K. Wlazło-Malinowska 15.11.2010). Źródło: opracowanie własne.



 2.1.2 Postrzeganie przestrzeni – zmienność obrazu przestrzeni

W ujeciu psychologii pojecie postrzegania stanowi podstawe naszego kontaktu ze swiatem
fizycznym i społecznym. Percepcja wiaze w sobie procesy zachodzace pomiedzy wszystkimi
zmysłami a umysłem [Zimbardo 1999]. „Rola percepcji jest nadanie sensu wrazeniom”
[ibidem] – w szerokim rozumieniu spostrzeganie oznacza rejestracje elementów srodowiska
zewnetrznego i sytuacji pomiedzy nimi zachodzacymi w nastepujacym kolejno procesie –
odbiór wrazen, spostrzeganie i rozpoznawanie obiektów czy zdarzen.

W odniesieniu do przestrzeni i dyscyplin ja traktujacych – sztuk wizualnych, architektury
i urbanistyki czy architektury krajobrazu – proces postrzegania jest niezbedna baza poznawcza
dla procesu jej kształtowania [Skalski 2007]. Percepcja zjawisk, obiektów i ich wzajemnych
relacji jest etapem inicjujacym projektowanie, czesto towarzyszacym samemu procesowi
projektowemu do jego zamkniecia.

Postrzeganie przestrzeni wiaze sie z budowaniem w naszych umysłach całej serii jej
obrazów, uzaleznionych od czynników o zróznicowanym charakterze:

̶ po pierwsze stanowia je czynniki pochodzenia zewnetrznego, takie jak wystepowanie
przesłon czy innych form zakłócajacych swobodna obserwacje; warunki atmosferyczne
i oswietleniowe, wpływajace nie tylko na widocznosć obiektów, ale takze na odbiór detali,
faktury czy barw powierzchni. Szczególnym czynnikiem jest oswietlenie sztuczne;

̶ po drugie, czynniki te sa zwiazane z fizjonomia i fizjologia obserwatora – na przykład jego
wzrostem, wydolnoscia wzrokowa zmieniajaca sie z wiekiem, widzeniem barwnym;

̶ po trzecie, wynikaja one z relacji obserwator – przestrzen – wsród tych czynników
wystepuje sposób prowadzenia obserwacji – statyczny lub dynamiczny, w ruchu
powolnym, srednim lub szybkim. Wazne jest tu takze zlokalizowanie obserwatora
w stosunku do przestrzeni i takie cechy z tego wynikajace, jak kat obserwacji czy dystans
obserwacji;

̶ po czwarte wreszcie spostrzeganie wynikać moze z naszego „nastawienia” i przygotowania
do odbioru informacji przestrzennej – motywacji, oczekiwan czy przekonan, pamieci,
wczesniej zdobytej wiedzy czy jezyka oraz uwagi poswieconej postrzeganiu.

Stwierdzenie wystepowania powyzszych czynników jest istotne dla własciwego rozpoznania
rangi zmiennosci oswietlenia naturalnego i sztucznego w budowaniu obrazów przestrzeni
miejskiej12. Waznym jest takze stwierdzenie faktu wystepowania róznicy pomiedzy własciwa
fizjonomia krajobrazu a jego dynamicznym, zmiennym wygladem, wpływajacym na sposób
jego widzenia i rozumienia, a takze faktem jego zmiany w czasie. Pociaga to za soba uwydat-
nienie znaczenia wnikliwej obserwacji zachodzacych w krajobrazie zmian in situ. Tym samym
potwierdza sie wage fenomenologicznych podstaw prowadzenia badan z zakresu ujetego
niniejsza dysertacja.

 2.1.3 Przestrzeń publiczna

Warto uszczegółowić rozumienie istoty sensu pojecia przestrzeni publicznej, której dotycza
przeprowadzone badania. Zgodnie z definicja prawna [Ustawa z dnia 27 marca 2003r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym...] „obszar przestrzeni publicznej to obszar
o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkanców, poprawy jakosci ich zycia
i sprzyjajacy nawiazywaniu kontaktów społecznych ze wzgledu na jego połozenie oraz cechy
funkcjonalno-przestrzenne, okreslony w Studium uwarunkowan i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego gminy. Słownik PWN definiuje słowo publiczny jako dotyczacy ogółu
ludzi, słuzacy ogółowi, przeznaczony, dostepny dla wszystkich”. Zatem nie kazde miejsce,
które nie jest prywatne, automatycznie staje sie publicznym. Istotny jest funkcja, jaka takie

12 O randze tej pisze na przykład L. Maluga [2007, s. 39]: „Przemieszczanie sie obserwatora w przestrzeni uruchamia
„projekcje”, która pozwala w efekcie widzieć krajobraz jako fenomen w pełni trójwymiarowy. Ciagi widokowe
w układach przestrzennych posiadaja zatem swoja strukture złozona z pojedynczych obrazów, której mozna
przewaznie przypisać okreslona hierarchie. Analizy istniejacych załozen oraz działania projektowe skupiaja sie
czesto – poza ogólna idea przestrzenna układu – na wybranych wezłach, osiach, dominantach, zamknieciach itd.
Opracowanie koncepcji helioplastycznej dla tych waznych elementów kompozycji ma duzy wpływ na postrzeganie
plastyki całego układu kompozycyjnego.”
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miejsce ma pełnić; musi ono być dostepne dla wszystkich. Dodatkowo nie kazda przestrzen
prywatna jest zamknieta i niedostepna. Istnieje wiele przykładów przestrzeni prywatnej
ogólnodostepnej. J. M. Chmielewski [2005] podzielił przestrzen otwarta w miescie na
przestrzenie prywatne, społeczne i publiczne (w tym techniczne i kulturowe), biorac na
warsztat podział oparty na własnosci powiazanej z walorem dostepnosci. E. T. Hall [2005]
zastanawiał sie nad aspektami przyciagania społecznego, a takze dystansami społecznymi,
jakie buduja wzajemne relacje uzytkowników przestrzeni w miescie13. Aktywnosć
w przestrzeni społecznej jest warunkowana przede wszystkim jej dostepnoscia, atrakcyjnoscia
funkcjonalno-przestrzenna, a takze stopniem poczucia bezpieczenstwa, jakie generuje przeby-
wanie w niej lub przemieszczanie sie przez nia. Oswietlenie stanowi natomiast jeden
z elementów warunkujacych wszystkie te cechy w porze nocnej.

 2.1.4 Światło naturalne – oświetlenie sztuczne  – forma światła

Według definicji Encyklopedii PWN14 swiatło jest to „promieniowanie optyczne, fiz.
promieniowanie elektromagnetyczne o fali długosci od ok. 380 nm (fiolet) do ok. 760 nm
(czerwien), wykrywane przez oko ludzkie”. Oprócz promieniowania widzialnego, przez
swiatło rozumie sie takze promieniowanie nadfioletowe (o fali długosci 10 – 380 nm) oraz
promieniowanie podczerwone (o fali długosci 780 nm – 1 mm), oba pozostajace poza
mozliwosciami percepcji wzrokowej człowieka, a jednoczesnie o zblizonych własciwosciach
mozliwych do zbadania metodami optycznymi.

Wzrok traktowany jest jako najwazniejszy ze zmysłów miedzy innymi ze wzgledu na
medium swiatła, przy uzyciu którego funkcjonuje. Żaden inny zmysł nie jest w stanie równie
szybko pozyskać informacji o otoczeniu [Gehl 2009; Pallasmaa 2012], takze zasieg jego
funkcjonowania w wiekszosci przypadków percepcji przestrzennej jest najwiekszy [Hall
2005]15 i ma najwieksze zdolnosci adaptacyjne [Młodkowski 1992]. Aby móc prowadzić
rozwazania na temat własciwosci i roli swiatła w procesie postrzegania nocnego krajobrazu
miasta, nalezało zapoznać sie z podstawowa charakterystyka narzedzia oraz mozliwosciami
jego wykorzystania. Swiatło i wartosci jego parametrów stanowia jeden z czynników zmiany
postrzegania przestrzeni. O jego podstawowych cechach, które wiaza sie bezposrednio
z kształtowaniem obrazu oswietlanych obiektów, pisze obszernie miedzy innymi W. Żagan
[2005]. Swiatło posiada własciwosć falowa, przejawiajaca sie poprzez takie zjawiska go
dotyczace, jak odbicie, dyfrakcja, interferencja oraz polaryzacja, a takze korpuskularna, z która
zwiazane sa zjawiska absorpcji oraz luminescencji, zjawiska fotoelektryczne oraz jonizacja.
O ile szczegółowy opis podstawowych wielkosci swietlnych – strumienia swietlnego,
swiatłosci, natezenia oswietlenia oraz poziomu luminancji – a takze innych parametrów
zwiazanych z efektem swiecenia16 nie stanowi istoty niniejszej pracy, to umiejetnosć posługi-
wania sie nimi i znajomosć wynikajacych z tych wielkosci własciwosci źródła swiatła i efektu
uzyskiwanego w obrazie oswietlanych obiektów jest niezbedna dla prawidłowego sformuło-
wania wniosków badawczych. W. Żagan [ibidem] przedstawia równiez charakterystyke
podstawowych źródeł swiatła oraz opraw oswietleniowych, a takze opisuje fundamentalne
zjawiska zwiazane z padaniem swiatła na obiekty – proces odbicia, przepuszczania oraz
pochłaniania strumienia swietlnego.

13 Kolejne podziały wynikajace ze sposobu i stanu zagospodarowania czy jakosci przestrzeni publicznej stanowia
podstawe licznych badan, nie sa jednak zwiazane ze scisłym meritum niniejszej pracy.

14 Źródło: http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/swiatlo;3984392.html. Pobrano: 10.2016.

15 Wzrok przyjmuje ilosć informacji nieporównywalnie wieksza od kazdego innego zmysłu i to on uznawany jest za
główne narzedzie gromadzenia informacji. Obserwacja wzrokowa dotyczy znacznie wiekszych odległosci niz
słuchowa czy na przykład zapachowa. Wiaze sie to z czułoscia aparatu wzrokowego, a takze własciwosciami
swiatła. Wzrok umozliwia człowiekowi zarówno ogólny, choć w strefach peryferyjnych juz nieostry, oglad pola
widzenia w zakresie kata równego niemal 180º, jak i precyzyjne rozróznienie w wyostrzonym polu widzenia
przedmiotów szerokosci ucha igielnego [Hall 2005]. Hall [ibidem] pisze: „Przypuszczalnie oczy u przecietnie
czujnych osobników sa w rzeczywistosci az tysiac razy bardziej efektywne w wyłapywaniu informacji niz uszy”.

16 Jak na przykład zakresu długosci fal elektromagnetycznych i powiazanych z nimi czestotliwosci drgan fal
okreslajacych wspólnie barwe swiatła; współczynnik oddawania barw czy temperatura barwowa źródła swiatła.
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Źródła światła sa to obiekty emitujace swiatło pochodzenia naturalnego oraz sztucznego.
W przypadku światła naturalnego jego źródłem sa przede wszystkim gwiazdy, przy czym
najwieksze natezenie ma promieniowanie pochodzace od Słonca; a takze inne przedmioty
i zjawiska – wyładowania elektryczne w postaci błyskawic, czynne wulkany, zorza polarna,
lawa, biofluorescencja i inne. W niniejszej pracy pod uwage brane jest oswietlenie słoneczne,
w tym wtórnie odbite przez ksiezyc. Z kolei w przypadku oświetlenia sztucznego źródłem
swiatła sa wytwory dzieła ludzkiego emitujace swiatło, jak na przykład ogien w pochodniach,
lampach naftowych, czy obecnie powszechnie stosowane źródła elektryczne17 (Il. 7). W tych
ostatnich swiatło moze powstawać w wyniku wzbudzenia termicznego (inkadescencji),
elektrycznego – wyładowczego, a takze na skutek absorpcji promieniowania.

Oswietlenie sztuczne podzielić mozna ze wzgledu na jego lokalizacje na wewnętrzne
i zewnętrzne. W niniejszej pracy skupiono sie na oswietleniu zewnetrznym, stosowanym
miedzy innymi w miejskiej przestrzeni publicznej. Źródła swiatła charakteryzuja sie natomiast
konkretnymi parametrami i cechami, które wpływaja na efektywnosć ich stosowania dla
konkretnych sytuacji przestrzennych i znaczeniowych. Powszechnie stosowane w przestrzeni
publicznej źrodła swiatła charakteryzuja sie promieniowaniem hetero-chromatycznym,
w którym energia promieniowania przenoszona jest na kilku długosciach fali promieniowania.
Kazde źródło ma swoja własna charakterystyke widma promieniowania, wywołuje zatem
zróznicowane wrazenie barwy swiecenia. W praktyce tylko swiatła zarowe cechuja sie promie-
niowaniem ciagłym, w którym energia jest przenoszona na wszystkich długosciach fali  (Il. 8).

W Tabelach 1, 2 i 3 zestawiono nazwy, definicje i własciwosci stojace za najwazniejszymi
parametrami i wielkosciami, którymi charakteryzuja sie źródła swiatła.

17 Oprócz nich do oswietlenia sztucznego zalicza sie tez m.in. pochodnie, swiece, lampy oliwne, lampy naftowe czy
lampy gazowe.
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I l . 7:

Schemat podziału elektrycznych źródeł swiatła. Przedstawiony podział jest stosowany w ogólnej technice
swietlnej uzytkowej, nie zawiera odniesien do oswietlenia specjalistycznego, np. telewizyjnego, szpitalnego
itd., jak na przykład krótkołukowych reflektorów metalohalogenkowych stosowanych na planach filmowych.
Na pomaranczowo oznaczono te rodzaje źródeł swiatła, które pojawiaja sie najczesciej w oswietleniu
zewnetrznym badanych przestrzeni. Źródło: opracowanie własne na podstawie [Żagan 2005].

I l . 8: Widmo promieniowania ciagłego ciała idealnie czarnego, ukazujace zakres promieniowania
elektromagnetycznego wazny z punktu widzenia techniki swietlnej – zakres promieniowania widzialnego.
Poszczególne długosci fali tego zakresu wywołuja wrazenie swietlne barw. W praktyce takim widmem
charakteryzuja sie jedynie źródła zarowe. Źródło: opracowanie własne na podstawie [Żagan 2005].



Nazwa 
parametru

Jednostka Definicja parametru
Odniesienie do praktycznych właściwości 
źródła światła/ oprawy oświetleniowej

Temperatura 
barwowa T

c

[ang. CCT – 
Correlated 
Color 
Temperature]

K

Temp. barwowa danego 
źródła swiatła jest to 
temperatura ciała czarnego, 
które promieniuje swiatło o 
barwie identycznej z barwa 
tego źródła

Parametr okresla rodzaj bieli emitowany przez
źródło swiatła, wpływajacy na odczuwalne 
wrazenie kolorystyczne:
1. barwa ciepło-biała (< 3300 K)
2. barwa neutralna (3300-5000 K)
3. barwa dzienna, zimno-biała (> 5000 K)

Przykładowe wartosci:
lampa sodowa wysokoprezna – 2000 K
lampa zarowa – 2865 K
lampa halogenowa – 3000 K
lampa rteciowa – 4000-4200 K (po długim 
uzytkowaniu lampa zaczyna swiecić sie na 
zielono)
lampa metalohalogenkowa – 3000-6000 K
lampa swietlówkowa – 2700-6500 K
LED – rózna

Wskaźnik 
oddawania 
barw Ra
[ang. CRI – 
Color 
Rendering 
Index]

- 
[1-100]

Wskaźnik okresla stopien 
zgodnosci barwy faktycznej 
z jej obrazem widzianym 
przy danym oswietleniu

Im nizsza wartosć wskaźnika Ra, tym gorzej 
oddawane sa barwy oswietlanych 
przedmiotów. 
Minimalna wartosć Ra = 1
Maksymalna wartosć Ra = 100

Przykładowe wartosci:
lampa sodowa – 25
lampa zarowa klasyczna – 100
lampa zarowa halogenowa – 100
lampa rteciowa – 50-60
lampa metalohalogenkowa > 80
LED – wartosć zalezna od rodzaju barwy 
diody, biała osiaga wartosć > 85

Strumien 
swietlny Φ

lm

Podstawowa wielkosć 
fotometryczna, odpowiednik 
mocy w obszarze wielkosci 
energetycznych – całosć 
promieniowania 
wyemitowana ze źródła 
swiatła we wszystkich 
kierunkach

Przykładowe wartosci:
LED – 1-600 lm
zarówka 100W – 1200 lm
W przypadku źródeł swiatła uzywanym 
parametrem dodatkowym jest skutecznosć 
swietlna η – iloraz strumienia swietlnego 
wypromieniowanego ze źródła oraz mocy do 
niego dostarczonej. Przykładowe wartosci:
zarówki klasyczne – 8-12 lm/W
zarówki halogenowe – 20-25 lm/W
LED – 20 lm/W
źródła rteciowe – 50 lm/W
źródła metalohalogenkowe – 80 lm/W
źródła wysokoprezne sodowe – 100-120 lm/W

Swiatłosć Ι cd

Swiatłoscia w danym 
kierunku I[C, γ] punktowego
źródła swiatła lub elementu 
powierzchni niepunktowego 
źródła swiatła nazywa sie 
iloraz elementarnego 
strumienia swietlnego dΦ 
wypromieniowanego we 
wnetrze nieskonczenie 
małego stozka obejmujacego
dany kierunek, oraz kata 
bryłowego dω tego stozka

Jest to ilosć strumienia swietlnego Φ 
wyemitowanego ze źródła swiatła 
w okreslonym kierunku.

Przykładowe wartosci:
zarówka klasyczna 100W – 100 cd
swietlówka 18 W – 150 cd
oprawa nasufitowa oswietlajaca klase – 1200 
cd
reflektor samochodowy – 100,000 cd
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Luminancja L
(jaskrawosć)

cd/m2

Luminancja danego punktu 
P powierzchni, w danym 
kierunku (C, γ) jest to iloraz 
elementarnej swiatłosci I[C, 
γ], jaka cechuje sie 
nieskonczenie małe 
otoczenie dS punktu 
P w tym kierunku, oraz pola 
pozornej powierzchni dS' 
tego otoczenia, widzianego 
z tego kierunku

Luminancja jest pojeciem najblizszym 
odczucia wizualnego jaskrawosci.
Luminancja charakteryzuje zarówno źródło 
swiatła/ oprawe, jak i powierzchnie padania 
swiatła.

Przykładowe wartosci:
tarcza słoneczna – 1,600,000,000 cd/m2

ksiezyc – 5,000 cd/m2

błekit nieboskłonu – 5,000 cd/m2

skretka zarówki halogenowej – 5,000 cd/m2

monitor komputera (białe pole) – 200 cd/m2

dobrze oswietlona kartka papieru – 100 cd/m2

elewacja iluminowanej, zwykłej pierzei – do 2
cd/m2

elewacja iluminowanego, waznego obiektu – 
12 cd/m2

nawierzchnia autostrady A2 noca – 2 cd/m2

Natezenie 
oswietlenia E

lx
(lm/m2)

Natezenie oswietlenia E w 
danym punkcie powierzchni 
jest to iloraz elementarnego 
strumienia swietlnego dΦ 
padajacego na powierzchnie 
dS, stanowiaca elementarne 
otoczenie danego punktu, 
oraz jej wartosci

Jest to strumien swietlny Φ padajacy na 
konkretna powierzchnie w konkretnym 
punkcie – informuje wyłacznie o cechach 
ilosciowych oswietlenia padajacego na 
powierzchnie.

Przykładowe wartosci:
pow. Ziemi oswietlona Słoncem – 50,000-
100,000 lx
pow. Ziemi oswietlona zachmurzonym 
nieboskłonem w listopadzie – 2,000 lx
pow. Ziemi przy pełni Ksiezyca – 0,25 lx
dobrze oswietlone stanowisko do czytania – 
500 lx
naw. jezdni oswietlona sztucznie – 30 lx
Parametrem dodatkowo weryfikowanym 
w trakcie pomiarów E jest równomiernosć 
rozkładu natezenia.

Tabela 1: Lista najwazniejszych parametrów i wielkosci swietlnych (ilosciowych) charakteryzujacych źródła
swiatła i/ lub oprawy oswietleniowe, których wartosci stosuje sie przy okreslaniu konkretnej sytuacji
oswietleniowej. Źródło: opracowanie własne, definicje na podstawie [Żagan 2005].
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Nazwa 
parametru

Jednostka Definicja parametru
Odniesienie do praktycznych właściwości 
źródła światła/ oprawy oświetleniowej

Trwałosć 
srednia T

sr

h

Oznacza ona czas 
uzytkowania (swiecenia), po 
upływie którego co najmniej 
50% źródeł swiatła wciaz 
bedzie swiecić

T
sr
 czas zazwyczaj podawany jest w 

godzinach. 
Dla źródeł stosowanych na zewnatrz parametr 
ten jest badany poprzez ich właczanie 3 razy 
na dobe (7,5h pracy + 0,5h wyłaczenia).
Dla porównania mozna dodać, iz w Polsce 
oswietlenie uliczne swieci sie około 4,000 
h/rok.

Przykładowe wartosci:
lampa sodowa 25,000 h (wysoka trwałosć)
lampa zarowa 1,000 h (niska trwałosć) 
lampa halogenowa 2,000 h
lampa rteciowa 20,000 h
lampa metalohalogenkowa 10,000-20,000 h
LED nawet do 100,000 h (ale czesto mozna 
spotkać szybko wygasajace lampy)

Trwałosć 
uzytkowa

h

Trwałosć uzytkowa to czas, 
po okresie którego źródło 
swiatła zachowuje okreslone 
parametry zwiazane głównie 
z wartoscia emitowanego 
strumienia swiatła. Trwałosć 
uzytkowa wyliczana jest jako
srednia dla grupy źródeł 
swiatła uwzgledniajaca 
spadek strumienia 
swietlnego oraz ich 
przepalanie sie

Wskaźniki zwiazane z trwałoscia uzytkowa:
LSF (z ang. lamp survival factor) – wskaźnik 
trwałosci lampy, który oznacza okreslony 
odsetek całkowitej liczby lamp, które nadal 
działaja w danym momencie, w okreslonych 
warunkach i przy okreslonej czestotliwosci 
załaczania
LLMF (z ang. lamp lumen maintennace factor)
– wskaźnik zachowania strumienia swietlnego,
który oznacza stosunek strumienia swietlnego 
emitowanego przez lampe w danym 
momencie jej cyklu zycia do jej poczatkowego
strumienia swietlnego

ULOR (z ang.
upward light 
output ratio)

%
stosunek strumienia 
swietlnego skierowanego do 
góry

Wskaźnik ograniczajacy mozliwosć 
stosowania opraw oswietleniowych 
kierujacych strumien swietlny ze źródła 
swiatła w górna półprzestrzen.
Wskaźnik 0% oznacza kierowanie strumienia 
swiatła bezposrednio w dół.

Klasa 
szczelnosci IP

IP XY
stopien ochrony uzupełniony
liczba dwucyfrowa, która 
okresla szczelnosć oprawy

Wartosć pierwszej cyfry („X”) oznacza 
pyłoszczelnosć (I = ochrona przed wpływem 
zewnetrznych ciał stałych) 
Skala od 0 do 6, gdzie 0 oznacza brak 
ochrony, a 6 obudowe całkowicie 
pyłoszczelna
Wartosć drugiej cyfry („Y”) oznacza 
wodoszczelnosć (P = ochrona przed wpływem
zewnetrznym wody)
Skala od 0 do 8, gdzie 0 oznacza brak 
ochrony, a 8 ochrone przed woda przy długim 
zanurzeniu

Przykładowe wartosci:
Oprawy podwodne maja klase IP68

Tabela 2: Lista dodatkowych parametrów i wielkosci swietlnych (ilosciowych) charakteryzujacych źródła
swiatła i/ lub oprawy oswietleniowe, których wartosci stosuje sie przy okreslaniu konkretnej sytuacji
oswietleniowej. Źródło: opracowanie własne, definicje na podstawie [Żagan 2005].
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Nazwa 
parametru

Jednostka Definicja parametru
Odniesienie do praktycznych właściwości 
źródła światła/ oprawy oświetleniowej

Kontrast -

Jest to róznica w wygladzie 
dwóch czesci pola widzenia 
ogladanych równoczesnie 
lub kolejno

Stosunek wrazenia swietlnego dwóch 
odrebnych obiektów lub płaszczyzn/ 
powierzchni.

Ogólne zasady kształtowania kontrastu 
pomiedzy obiektami:
1:1 dla obiektów równorzednych
do 3:1 dla obiektów wyróznianych
4:1 – 6:1 dla dominant
10:1 w szczególnych przypadkach, dla 
obiektów wymagajacych dodatkowego 
wyróznienia

Olsnienie -

Stan w procesie widzenia 
zwiazany z odczuciem 
niewygody lub 
zmniejszeniem zdolnosci 
wykonywania pracy 
wzrokowej, w wyniku 
nadmiernego poziomu 
luminancji w polu widzenia 
lub niewłasciwego rozkładu 
luminancji w czasie lub w 
przestrzeni

Podział:
- olsnienie bezposrednie
- olsnienie posrednie
- olsnienie odbiciowe
- przykre
- przeszkadzajace
- oslepiajace

Tabela 3: Lista zjawisk powstajacych przy wykorzystaniu źródeł swiatła i/ lub opraw oswietleniowych,
których wartosci stosuje sie przy okreslaniu konkretnej sytuacji oswietleniowej. Źródło: opracowanie własne,
definicje na podstawie [Żagan 2005].

Oswietlenie zewnetrzne stosowane w przestrzeni miast jako element budujacy wnetrza jest
najczesciej rozpatrywane w kategorii detalu urbanistycznego. J. M. Chmielewski [2001]
wyróznił 10 takich kategorii:

1. nawierzchnie; 4. ogrodzenia;

2. krawedzie, np. krawezniki uliczne; 5. obiekty małej architektury;

3. uskoki, np. schody, skarpy, pochylnie; 6. umeblowanie – drobne formy uzytkowe;

7. roslinnosć; 9. znaki informacyjne;

8. oswietlenie – urzadzenia oswietleniowe; 10. elementy plastyczne – formy upamietniajace 
zdarzenia lub osoby.

Mozliwosć stosowania oswietlenia do kształtowania całych powierzchni czy obiektów została
nakreslona wstepnie w definicji pojecia wnetrza. W dalszej czesci rozdziału rozwazane sa
mozliwe konsekwencje projektowe wynikajace z powyzszych faktów.

Pojedynczy punkt swietlny18 – przybiera rózne formy, zbudowane z kombinacji jednego,
dwóch lub trzech elementów: źródła swiatła, oprawy oświetleniowej oraz dodatkowego
elementu podtrzymującego (Il. 9). Dwa pierwsze elementy stanowia czesć własciwa lampy.
Oprawa oswietleniowa to [za Żagan 2005, s. 197] „zespół elementów i urzadzen optycznych,
elektrycznych, mechanicznych słuzacych do kierowania, filtrowania i przekształcania
strumienia swietlnego wyemitowanego ze źródła swiatła, a takze do ochrony źródła swiatła
przed czynnikami zewnetrznymi i ochrony srodowiska przed niebezpiecznym oddziaływaniem
źródła swiatła (promieniowanie UV, wysoka temperatura) oraz do mocowania źródła swiatła”.
Pojedynczy punkt oswietleniowy moze składać sie z:

18 Punkt swietlny mozna opisywać na rózne sposoby – jako lampa, oprawa oświetleniowa, latarnia, instalacja
świetlna, forma światła, obiekt świetlny itd. Uzycie stosownej nazwy moze wiazać sie z forma punktu, potocznie
stosowanym nazewnictwem czy charakterem obiektu. Celem pracy nie jest ustalenie jednej, stałej nomenklatury,
jako ze złozonosć zjawiska oswietlenia nie pozwala na stosowanie w kazdym przypadku tej samej nazwy.
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I. samego źródła swiatła – na przykład listwa
LED ukryta w konstrukcji, pozbawiona
oprawy, przyklejona bezposrednio do
powierzchni, niewidoczna dla uzytkownika;

II. źródła swiatła umieszczonego w oprawie
oswietleniowej;

III. źródła swiatła umieszczonego w oprawie
oswietleniowej mocowanej do elementu je
podtrzymujacego – róznej wysokosci słupa
latarni, systemu podwieszajacego, szyny itd.

Dodatkowo, oprócz klasycznie rozumianych lamp w miejskiej przestrzeni publicznej spotyka
sie takze formy nietypowe – ze wzgledu na forme oswietlenia czy sposób kształtowania
swiatła (Il. 10). Obiekt swietlny moze zawierać jeden lub wiele punktów swietlnych. Jak łatwo
zauwazyć, obiekt swietlny nie moze istnieć bez elementu emitujacego swiatło. Bogactwo
róznych form oswietlenia spowodowało w ostatnich latach, ze oprócz najbardziej typowej jego
postaci, czyli zarówki, źródłem swiatła moze być dioda elektroluminescencyjna, układ optycz-
no-elektroniczny monitora, projektor filmowy. Zestawienie róznych źródeł swiatła, zróznico-
wanych w budowie opraw oswietleniowych oraz układów mocowania buduje tak szeroki
wachlarz własciwosci i rodzajów oswietlenia, ze jego kategoryzacja i typizacja pod wzgledem
wybranej, odseparowanej od innych cechy morfologicznej, znaczeniowej czy własciwosci
przestrzennej jest utrudniona. W dostepnej literaturze brak jest jednolitego podziału.

 2.2 Stan wiedzy

 2.2.1 Światło a człowiek. Psychofizjologiczne aspekty widzenia

Światło a człowiek

Podczas wykładu zatytułowanego „Silence and Light” wygłoszonego w Eidgenössische
Technische Hochschule Zürich w 1969 roku architekt L. I. Kahn opisał swiatło jako dawcę
wszelkich bytów19, odnoszac sie nie tyle do aspektu przyrodniczego20 czy tez jego znaczenia
w róznych kulturach swiata21, co do umozliwiania człowiekowi wzrokowego poznania swiata

19 Oryginalny cytat z wykładu Luis I. Kahna brzmi: „I turn to light, the giver of all presences. By will. By law. You
can say the light, the giver of all presences, is the maker of the material, and the material was made to cast shadow,
and the shadow belongs to the light...”

20 Swiatło jako źródło energii jest niezbednym elementem warunkujacym podtrzymanie zycia dzieki zachodzeniu
procesu fotosyntezy, stanowiacej pierwotny proces syntezy zwiazków pokarmowych z substancji nieorganicznych
na poziomie producentów – roslin [Twarowski 1996]. W aspekcie przyrodniczym swiatło jest takze rozpatrywane
w ujeciu potrzeb człowieka – jako dobro uniwersalne, energia swietlna stanowi zasób naturalny praktycznie
niewyczerpywalny.

21 W kulturach zarówno Wschodu, jak i Zachodu, ludzie łaczyli mit kreacyjny swiata z zyciodajnymi siłami swiatła
i potega słonca [Chanda 2011]. W kulturze chrzescijanskiej swiatło wiazano z pojeciem dobra i prawdy poprzez
wcielenie go w akt stworzenia swiata, dla osób wierzacych posiada ono moc manifestacji boskosci [Plummer 2009,
Tuan 1987], stanowiac zbawczy atrybut swiata [Łyszcz 2010]. Swiatło utozsamiane jest z bóstwem takze w innych
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Il. 9: Schemat budowy punktu swietlnego. Źródło:
opracowanie własne.

Il. 10: Przykład mniej typowego oswietlenia – emisja swiatła w okreslonym kształcie mozliwa jest dzieki
zastosowania projektorów GOBO z filtrami w wybranych kształtach lub projektorów video. Przykład z placu
w Kopenhadze (fot. K. Wlazło-Malinowska 14.11.2010). Źródło: opracowanie własne.



[Kahn 1969]. W tym rozumieniu ukazujac rzeczy swiatło w pewnym sensie je tworzy.
Odwołujac to stwierdzenie do architektury, F. L. Wright powiedział, ze „istota budynku nie sa
sciany, ale przestrzen zawarta miedzy nimi” [Łysiak 1982].

S. Myoo wiaze pojecie swiatła z człowiekiem i jego funkcjonowaniem, piszac ze „człowiek
przynalezy swiatłu, które podtrzymuje jego trwanie i aktywnosci, a gdy zanika, zawiesza go na
progu nieswiadomosci lub nieobecnosci rzeczywistosci” [Myoo 2010]. Swiatło tworzy
specyfike postrzegania swiata. W porze dziennej docierajac do powierzchni, tchnie życie
w krajobraz, umozliwiajac nam jego odbiór. Człowiek rozróznia dzieki niemu forme
i charakter elementów składowych, rozpoznaje kontekst budujacy przestrzen i hierarchie nia
rzadzaca. Pomimo braku fizycznej zmiany w relacjach zachodzacych pomiedzy obiektami za
dnia czy noca, bez oswietlenia zrozumienie ich za pomoca zmysłu wzroku byłoby niemozliwe.
W porze nocnej wiezi widokowe pomiedzy obiektami zanikaja, rozpływajac sie w ciemnosci.
Tworzy sie przestrzenna ciagłosć – pustka wypełniona ciemnoscia przestaje być pustka,
obiekty zlewaja sie dla obserwatora w jedno [Minkowski 1968].

Wspomina o tym takze J. T. Królikowski [1998]22. Opisujac przestrzen dzienna i nocna,
odwołuje ja do relacji przestrzennych i emocjonalnych miedzy człowiekiem a miejscem. Taki
opis pokazuje biologiczne uwarunkowania rozumienia i postrzegania przestrzennego,
nawiazujac w posredni sposób do fizjologii procesu widzenia i roli, jakie spełnia w nim
swiatło. Bezposredni zwiazek swiatła z człowiekiem i jego odbiorem otoczenia wiaze zreszta
juz sama definicja pojecia. Rozwazania zwiazane ze zjawiskami optycznymi zachodzacymi
w przyrodzie i ich odniesieniem do procesu postrzegania [Alexander 2008; Minnaert 1961;
Twarowski 1996] czy z psychologia postrzegania [m.in. Arnheim 2011; Berger et al. 2008;
Gibson 1979; Ginthner 2002; Hall 2005; Lewicka 2012; Lindsay, Norman 1991; Młodkowski
1992; Taylor, Sucov 1974; van Gorp 2000] – wszystkie wiaza te procesy z  odniesieniem do
człowieka i jego poznawaniem swiata. W swietle przyjetego charakteru rozwazan dotykaja-
cych przestrzeni miejskich i aktywnosci ludzkiej, w niniejszej dysertacji perspektywe
człowieka potraktowano jako podstawowa23. Przedmiotem niniejszej pracy jest bowiem
zbadanie roli, jaka swiatło naturalne i oswietlenie sztuczne odgrywa w procesach kształto-
waniu ludzkiego postrzegania miejskich wnetrz krajobrazowych, a takze przedstawienie
mozliwosci swiadomego wykorzystania przez człowieka własciwosci swiatła.

Fizjologia i psychologia widzenia

Rola swiatła w postrzeganiu przestrzeni jest zagadnieniem stojacym na pograniczu kilku
dziedzin. Omówienie go wymaga tym samym wielowatkowej narracji i analizy publikacji
z szerokiego zakresu powiazanego z fizjologia procesu widzenia i jego psychologia, architek-
tura, urbanistyka oraz architektura krajobrazu, elektryka, technika i technologia oswietleniowa,
filozofia i sztuka, watkiem przyrodniczym czy wreszcie aspektami formalno-prawnymi.

Na wstepie analizie poddano zagadnienia zwiazane z fizjologia oraz psychologia postrze-
gania oraz rola, jaka spełnia w nich swiatło. Oparto sie na podstawowych, przekrojowych
publikacjach ujmujacych pojecia zwiazane z widzeniem w sposób holistyczny. Wsród nich
wymienić mozna chociazby „Informacje obrazowa” pod redakcja merytoryczna M. Ostrow-
skiego, obszernie omawiajaca własciwosci promieniowania elektromagnetycznego oraz rózne
metody jego detekcji, w tym fizjologie narzadu wzroku ludzkiego; takie pojecia jak widzenie

religiach – m.in. islamie – trzydziesty piaty werset dwudziestego czwartego rozdziału Koranu mówi: „Bóg jest
swiatłem niebios i ziemi (...)” – i hinduizmie – Mantra Gajatrī stanowiaca hinduistyczna modlitwe do Boga
Sawitara opiekujacego sie słoncem, jest jedna z najswietszych mantr tej religii [Wlazło-Malinowska K. 2012a].

22 Przestrzen dzienna została przez J. Królikowskiego [1998] okreslona jako jasna, uspołeczniona i oczywista.
Uwidocznione w niej sa nie tylko obiekty, ale i przestrzen sama w sobie miedzy nimi zawarta, która jest konkretna
mimo swej nie do konca sformalizowanej natury. Przestrzen ciemna jest natomiast przestrzenia zdecydowanie
blizsza, namacalna, osobista, jako ze zywo przenika ona przez odbiorce, w przeciwienstwie do przestrzeni jasnej,
która sie przed odbiorca rozciaga. W ciemnosci przestrzen, człowiek i obiekty zlewaja sie ze soba, nie ma miedzy
nimi widocznie zarysowanej granicy. Ciemnosć nie jest jednak nicoscia, jest tak samo jak jasnosć polem zdarzen.

23 Na potrzeby rozwazan w głównej ich czesci autorka odnosi sie do takich wartosci cech swiatła, które sa własciwe
dla obioru poprzez aparat wzrokowy człowieka. Przyjeto zatem ludzka perspektywe poznania jako główna w toku
myslowym. Jednoczesnie nalezy zauwazyć, ze aparat wzrokowy niektórych zwierzat przystosowany jest do odbioru
promieniowania z zakresu wykraczajacego poza swiatło widzialne dla człowieka.
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skotopowe i fotopowe24 czy rozdzielczosć spektralna i czasowa widzenia [Ostrowski, Banas
1992]. O widzeniu, w tym przebiegu procesu widzenia, polu widzenia, adaptacji wzroku,
akomodacji oka oraz zjawisku olsnienia w kontekscie techniki swietlnej pisał równiez
W. Żagan [2005]. Z kolei J. Skalski [2003] omówił termin przestrzeni wzrokowej i jego
odniesienia do widzenia i rozumienia przestrzeni.

Wymieniona wczesniej publikacja „Informacja obrazowa” zawiera rozdział autorstwa
J. Młodkowskiego poswiecony psychologicznym aspektom przetwarzania informacji
wizualnej [Młodkowski 1992]. Przekładajac proces docierania swiatła do obserwatora na
rezultat widzenia, czyli rozumowa reprezentacje rzeczywistosci, autor wymienia cztery formy
obrazu psychicznego – spostrzeżenie, złudzenie, wyobrażenie oraz halucynację. Trzy pierwsze
kategorie powstaja przy uruchomionej funkcji swiadomosci dotyczacej realnosci sygnałów
wywołujacych doznania. Publikacja porusza takze kwestie strefy centralnej i peryferyjnej oraz
czułosci widzenia, detekcji ruchu i jego kierunku, wskaźników widzenia głebi25, wymienia
rodzaje złudzen wzrokowych. Wreszcie publikacja wkracza w zakres powiazan pomiedzy
widzeniem a pamiecia, rozbudowujac aspekt psychologii widzenia. Podstawy tejze omówione
sa w innej publikacji – „Procesy przetwarzania informacji u człowieka. Wprowadzenie do
psychologii” P. H. Lindsay'a i D. A. Normana [Lindsay, Norman 1991]. W rozdziale piatym
zatytułowanym Podstawowe właściwości widzenia autorzy omówili takie aspekty wiazace
widzenie i rozumowanie jak jasnosć, kontrast, adaptacja, barwa i jej parametry czy mieszanie
barw. Pogłebiona analize, zwierajaca m.in. obszerne omówienie funkcji i mechanizmów
uwagi, procesów organizujacych postrzeganie, a takze procesy identyfikacji i rozpoznania,
znaleźć mozna z kolei u P. G. Zimbardo [1999]. R. Arnheim w „Mysleniu wzrokowym”
[2011] rozwaza natomiast powiazania pomiedzy procesem widzenia a rozumowaniem
i rozumieniem obrazów. Odwołujac sie i nawiazujac do najwazniejszych teorii psychologii
postrzegania, w tym teorii postaci Gestalt stwierdza, ze „percepcja wzrokowa to wizualne
myslenie”26. Dopełnia to J. Berger [2008], piszac o akcie patrzenia jako procesie woluntary-
stycznym. Zastosowanie zasad wynikajacych z teorii psychologii postaci w teorii architektury
i urbanistyki rozwazana jest takze obszernie w waznym dziele „O budowie formy architekto-
nicznej” J. Żórawskiego [1973].

 2.2.2 Oświetlenie w krajobrazie miasta

Typologia oświetlenia zewnętrznego

Przeprowadzono obszerna analize zawartych w róznych publikacjach podziałów
oswietlenia pod wzgledem wybranych jego cech. Skupiono sie przede wszystkim na publika-
cjach zwiazanych z projektowaniem architektonicznym, urbanistycznym i krajobrazowym,
uzupełniajac je publikacjami technicznymi. Celem było bowiem uzyskanie szerszego
rozeznania co do stosowanych w nich typologii oraz opracowanie pełniejszego instrumenta-
rium współczesnych form oswietlenia, nie zas szczegółowe analizowanie na przykład
podziałów opraw oswietleniowych i źródeł swiatła konkretnych producentów, co miałoby
miejsce w przypadku analizy bazujacej na firmowych katalogach.

24 Pojecia widzenia fotopowego i skotopowego wiaze sie z innym pojeciem – czułością widmową oka. Swiatło
o róznej barwie, a tej samej mocy wyjsciowej, bedzie przez ludzkie oko odbierane z wieksza czułoscia dla zakresu
przedziału fal elektromagnetycznych odpowiadajacych barwie zółtej, natomiast w najmniejszym – niebieskiej lub
czerwonej. Te ostatnie odpowiadaja skrajnym zakresom promieniowania widzialnego. Barwa zółta jest tym samym
dla ludzkiego aparatu wzrokowego barwa najbardziej efektywna jezeli chodzi o jego pobudzenie – potrzeba
najmniejszej mocy swiatła, zeby człowiek odczuwał przy oswietleniu zółtym taki sam stopien jasnosci, co
w przypadku oswietlenia o innych barwach i jednoczesnie wiekszej mocy swiecenia. W widzeniu w porze dziennej
najwieksza role odgrywaja czopki, dzieki którym widzimy dobrze z daleka, odrózniamy barwy i szczegóły,
potrafimy skupić wzrok. Oko jest wtedy najbardziej wrazliwe na fale elektromagnetyczne o zakresie 555 nm.
W porze nocnej funkcjonuje widzenie skotopowe – czopki nie funkcjonuja, oko posługuje sie wtedy precikami,
spostrzegamy wtedy ruch i zarysy obiektów, bez szczegółowego rozróznienia barw czy detali. Oko jest wtedy
najbardziej wrazliwe na fale elektromagnetyczne o zakresie 505 nm.

25 W tym zwiazanej z nia konwencji perspektywy zbieznej.

26 R. Arnheim konfrontujac proces postrzegania ze sztukami wizualnymi, pisze takze, ze „myslenie domaga sie
obrazów, a obrazy zawieraja mysli. Z tego wzgledu sztuki wizualne sa naturalnym srodowiskiem wizualnego
myslenia” [2011].
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Typologia form oswietlenia jest przedstawiana w literaturze w bardzo rózny sposób.
Klasyfikacje ogólna rozpoczać nalezy od pochodzenia źródła swiatła. Podział na naturalne lub
sztuczne opisany jest miedzy innymi przez W. Żagana [2005], R. Beana [2004], J. Lennox
Moyer [2013] i innych. Generalny podział elektrycznych źródeł swiatła przedstawiono
w rozdziale 2.1. Po tym wstepnym podziale kolejne pojawiajace sie w literaturze sa zwiazane
przede wszystkim z oswietleniem sztucznym. Najprostszy podział oswietlenia – ze względu
na stosowane źródło światła – pojawia sie miedzy innymi u A. J. Van Gorpa [2000];
W. Żagana [2005], Ch. Van Santen [2006], P. Gordon [2011], R. Bean [2004], J. Lennox
Moyer [2011; 2013]. Autorzy publikacji „Bezpieczne mieszkanie, dom i osiedle” S. Crouch,
H. Shaftoe i R. Fleming [2001] wymienili mozliwe do wykorzystania w oswietleniu miejsc
publicznych źródła swiatła, biorac pod uwage zwiekszanie poczucia bezpieczenstwa27.
W powyzszych pozycjach do zastosowania w oswietleniu zewnetrznym pojawiaja sie –
w róznych układach – źródła inkadescencyjne (zarowe klasyczne i zarowe halogenowe)
i luminescencyjne – w tym fluorescencyjne (swietlówki), luminescencyjne wyładowcze
(sodowe wysokoprezne, rteciowe i metalohalogenkowe) oraz elektroluminescencyjne – LED.

W publikacji dotyczacej oswietlenia wnetrz obiektów prywatnych i publicznych „Lighting
Modern Buildings” D. Philips [2000] dokonuje dwóch rodzajów podziału oswietlenia.
Po pierwsze, dzieli oświetlenie ze względu na sposób jego mocowania na pieć typów:

– oswietlenie montowane bezposrednio (do sciany lub sufitu);
– oswietlenie podwieszane;
– oswietlenie montowane do szyn;
– oswietlenie ukryte;
– oswietlenie przenosne.

Nieco inaczej ujmuje to Ch. Van Santen [2006], ustosunkowując możliwe ulokowanie
opraw do oświetlanego obiektu, a nie montowania lamp samego w sobie. Wymienia
mocowanie opraw bezposrednio na obiekcie, na ziemi przed obiektem, na słupach w wiekszym
oddaleniu od obiektu oraz na sasiadujacych obiektach. Żaden z tych podziałów nie odnosi sie
do uzyskiwanego efektu oswietlenia, pomimo ze efekt oswietlenia bezposrednio z niego
wynika.

Drugi podział oswietlenia zawarty w opracowaniu D. Philipsa [2000] wynika ze sposobu
oświetlania powierzchni lub obiektów i jest zbudowany z 7 kategorii:

– oswietlenie rozproszone (ang. general diffusing light) – oswietlenie równomiernie
oswietlajace wnetrze;

– oswietlenie odgórne (ang. downlight)28 – oprawa umieszczona w taki sposób, aby rzucać
oswietlenie w dół, w strone powierzchni posadzki;

– oswietlenie oddolne (ang. uplight) – oprawa umieszczona w taki sposób, aby rzucać
oswietlenie ku górze, w strone powierzchni sufitu;

– oswietlenie typu oblewanie ścian (ang. wall-washing) – oprawy oswietlajace pionowe
powierzchnie – na przykład sciany – jednolitym, rozproszonym swiatłem, o szerokim
kacie rozsyłu;

– oswietlenie typu punktowego (ang. spotlight) – oprawy oswietlajace powierzchnie lub
obiekty punktowym, skupionym swiatłem o waskim kacie rozsyłu;

– oswietlenie ukryte – oprawy montowane na wybranych powierzchniach w taki sposób,
ze element swiecacy (źródło swiatła i oprawa) pozostaja niewidoczne; widoczny jest
jedynie efekt swiecenia, w postaci wiazki swiatła padajacej na oswietlana powierzchnie;

– oswietlenie miejscowe – oswietlenie przeznaczone do punktowego oswietlenia niewiel-
kiej powierzchni, typu lampa stołowa.

27 Autorzy wymienili źródła wyładowcze – sodowe i rteciowe, fluorescencyjne oraz zarowe. Nalezy tu zauwazyć brak
źródeł wyładowczych metalohalogenkowych, a takze elektroluminescencyjnych. Powodem moze być rok publikacji
– w 2001 roku LED nie były stosowane, a źródła wyładowcze metalohalogenkowe nie były rozpowszechnione.

28 Okreslenia downlight, uplight, wall-washing, spotlight, grazing sa okresleniami czesto uzywanymi takze jako
bezposrednie zapozyczenie w jezyku polskim – w katalogach, pismach branzowych, opisach projektowych.
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Do sposobu oswietlania obiektów odnosi sie takze podział J. Lennox Moyer [2011], projek-
tantki oswietlenia ogrodowego i parkowego. Autorka opisała podział oświetlenia ze względu
na kierunek oświetlenia obiektu i tym samym – efekty swietlne pojawiajace sie na nim.
Powstało pieć kategorii oswietlenia:

– przednie (frontalne – pokazuje detal, eliminuje cienie, spłaszcza);
– tylne (tworzy kontrast, pokazuje kształt, ukrywa detal);
– boczne (podkresla teksture i pogłebia cienie);
– oddolne (tworzy dramaturgie);
– odgórne.

Podobne zestawienie podaje M. Twarowski [1996] w odniesieniu do oswietlenia natural-
nego. W publikacji, która po raz pierwszy ukazała sie w roku 1960, autor podzielił kompozycje
helioplastyczne w kontekscie sytuacji przestrzennych przy oswietleniu czołowym, przednio-
-bocznym, tylno-bocznym oraz tylnym. J. Pokorski i A. Siwiec w publikacji dotyczacej kształ-
towania terenów zieleni [1969] przedstawili natomiast podstawowe zagadnienia zwiazane
z rola helioplastyki w zasadach tworzenia kompozycji w terenach zieleni, dodajac do mysli
M. Twarowskiego znaczenie swiatło-cienia w odczuciu głebi przestrzeni i odczuwaniu
odległosci.

J. Lennox Moyer dokonuje takze nietypowego podziału oświetlenia ze względu na jego
wygląd dzienny, dzielac oswietlenie na dekoracyjne29 o ozdobnym wygladzie oraz uzytkowe30,
najczesciej niedostrzegalne za dnia. Potrzebe swiadomego kształtowania oswietlenia, nie tylko
pod wzgledem jakosci i sposobu swiecenia, ale takze w zakresie samej jego formy podkresliła
zreszta Ch. Van Santen [2006]. Autorka stwierdziła, ze przez wiekszy czas naszej aktywnosci
w miescie przygladamy sie bowiem nie nocnemu oswietleniu, a dziennemu wygladowi lamp.
Pisał o tym takze L. Maluga [2007]. J. Lennox Moyer [2011] całosć własnej typologii dopełnia
podziałem oświetlenia w uzależnieniu od uzyskanego efektu świecenia na oswietlenie
twarde (wywołujace wysokie kontrasty, porównywane do słonca) i miekkie (oswietlajace
wnetrza bez wiekszych kontrastów, porównywane do chmur). P. Gordon [2011] podał
natomiast prosty podział na oswietlenie bezposrednio i posrednio oswietlajace oswietlana
powierzchnie. Autor wymienił równiez mozliwe do zastosowania efekty:

– oswietlenie typu podkreslajacego (ang. highlighting) – oswietlenie o pieciokrotnie
wyzszym poziomie luminancji od oswietlenia otoczenia, przyciagajace uwage ku
oswietlanej powierzchni;

– oswietlenie typu oblewanie ścian (ang. wall-washing) – jednorodne oswietlanie duzych,
pionowych powierzchni (np. scian) jednolitym, rozproszonym swiatłem;

– oswietlenie typu snopów światła (ang. beam patterns) – oswietlanie powierzchni w taki
sposób przy uzyciu specjalnie konstruowanych opraw oswietleniowych, zeby wytworzyć
na nich rysunek tworzony za pomoca oddzielnych strumieni swiatła;

– oswietlenie typu wzorów cienia (ang. shadow patterns) – oswietlenie odwrotne do typu
snopów światła – oswietlanie powierzchni w taki sposób przy uzyciu specjalnie konstru-
owanych opraw oswietleniowych, zeby wytworzyć na nich rysunek tworzony za pomoca
oddzielnych wzorów cieni;

– oswietlenie ukryte (ang. structural lighting) – oswietlanie powierzchni w taki sposób, aby
samo oswietlenie zostało ukryte w konstrukcji oswietlanego wnetrza;

– oswietlenie typu sylwetowego (ang. silhouetting) – oswietlanie obiektu od tyłu w taki
sposób, aby obserwator widział jedynie jego kontur;

29 Oswietlenie dekoracyjne jest według J. Lennox Moyer [2013] ozdobne za dnia. Oswietla ono kompozycje
przestrzenna noca. Wsród nich wystepuja takie obiekty jak latarnia, pachołek (ang. bollard), oswietlenie nascienne,
nasufitowe, wiszace.

30 Oswietlenie uzytkowe jest niewidoczne za dnia. Oswietla ono kompozycje przestrzenna noca. Wymienić tu mozna
na przykład oprawe naziemna regulowana, oprawy wiszace, natynkowe, doziemne, wpuszczone najazdowe,
podwodne akcentujace, podwodne oraz podwodne wnekowe.
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– oswietlenie typu filtrowanego (ang. backlighting) – podswietlanie powierzchni i obiektów
wykonanych z półprzeziernych materiałów, takich jak na przykład akrylowe panele,
jedwabne przesłony, matowe szkło w taki sposób, ze swiatło wydobywa sie z ich wnetrza
(w przypadku obiektów kubaturowych) lub zza nich (w przypadku obiektów płaskich);

– oswietlenie odgórne (ang . downlighting) – oswietlanie pionowych powierzchni (na
przykład scian) rozproszonym swiatłem z opraw usytuowanych na górze przy oswietlanej
powierzchni, skierowanych w kierunku 180 stopni ku dołowi;

– oswietlenie ukazujace fakture i teksture oswietlanych powierzchni (ang. grazing) –
oswietlanie pionowych, pokrytych faktura powierzchni (np. scian) swiatłem z opraw
usytuowanych co najmniej 20 cm od oswietlanej powierzchni, skierowanych w jej
kierunku w celu stworzenia na niej swiatłocienia, który uwypuklać bedzie jej teksture;

– oswietlenie oddolne (ang. uplighting) – oswietlanie pionowych powierzchni (na przykład
scian) rozproszonym swiatłem z opraw usytuowanych na dole, przy oswietlanej
powierzchni, skierowanych w kierunku 180 stopni ku górze;

– oswietlenie typu błyskotki (ang. sparkle) – oswietlenie, w którym oprawy same w sobie
stanowia cel oswietlenia.

R. Narboni [2003] w publikacji poswieconej oswietlaniu zróznicowanych typów
krajobrazu (od krajobrazów nadmorskich po miejskie) w podstawowym wymienionym przez
siebie podziale wyposazenia oswietleniowego połączył ze sobą kategorię podziału formal-
nego z podziałem ze względu na sposób świecenia lamp, tworzac nieco chaotyczny, ale
szeroko rozbudowany zakres:

– oprawy oswietleniowe;

– support – elementy lampy nie słuzace bezposrednio do swiecenia, jak obudowa oprawy
czy słupy;

– pachołki – niskie (1,0-1,2 m) słupki ze zintegrowana oprawa oswietleniowa – tzw.
bollardy;

– oprawy nascienne (bez dodatkowej obudowy);

– projektory, naswietlacze i reflektory;

– oprawy wbudowane (w posadzke, sciane, dach itp.) – moga być naswietlaczami lub
reflektorami;

– oprawy podwodne;

– oprawy liniowe;

– oswietlenie typu swiatłowodów (źródło swiatła wraz z przewodami swiatłowodowymi);

– tuby swietlne (słupy ze swiecacymi powierzchniami – obudowa róznego kształtu,
podswietlana od wewnatrz źródłami swiatła w taki sposób, ze same źródła sa
niewidoczne, a oswietlenie staje sie rozproszone na całej długosci przeziernej obudowy);

– oswietlenie LED;

– sygnalizacja lotnicza;

– słupy i oprawy z materiałów biodegradowalnych lub naturalnych, np. drewna;

– sygnalizacja oswietleniowa – punkty na elewacjach wskazujace na przykład kierunki
ewakuacji.

Zauwazyć mozna ogromny rozrzut zarówno pod wzgledem formy, jak i charakteru przekazu
wymieniony w tej jednej typologii, co nie pozwala na łatwe dokonanie syntezy.

W „Elementach kompozycji urbanistycznej” architekt K. Wejchert [2008] w podziale
formalnym wymienił z kolei latarnie uliczne, lampy wiszace, oswietlone okna budynków
mieszkalnych, neony, oswietlone wystawy sklepowe. Nalezy jednak mieć na uwadze rok
wydania pierwszej edycji ksiazki – 1974 oraz jej ogólny charakter. Autor dokonał takze
podziału oświetlenia ze względu na czas ekspozycji na oswietlenie stałe oraz zmienne.
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Publikacja „Swiatła miasta” J. Martyniuk-Peczek [2014] nie posiada podziałów typologicz-
nych czy formalnych oswietlenia, jednak jej autorka przedstawiajac zarys historii oswietlenia
od sredniowiecza po dni dzisiejsze, opisała zmiane kształtowania form lamp, sposobu ich
uzytkowania oraz ich rozwój funkcjonalny. Podobny opis zawarł takze w swoich publikacjach
R. Narboni [2003].

O oswietleniu w terenach zieleni pisza takze polscy autorzy zwiazani z dziedzina architek-
tury krajobrazu. A. Bartosiewicz [1997] podzielił stosowane w nich lampy na te podswietla-
jace ciagi komunikacyjne i place oraz urzadzenia podswietlajace drzewa, krzewy, trawniki czy
inne elementy roslinne, najczesciej ukryte przed wzrokiem obserwatora. Ciekawa pozycja jest
takze „Kształtowanie terenów zieleni z elementami ekologii” Z. Habera i P. Urbanskiego
[2010]. Uszczegóławiajac mysli A. Bartosiewicza, autorzy dokonali podziału oświetlenia
odnajdowanego w miejskich terenach zieleni na:

– oswietlenie tradycyjne (oprawy oswietleniowe usytuowane na słupach = latarnie);
– podswietlanie (oprawami zagłebionymi w terenie lub sytuowanymi pod drzewami

i krzewami albo zamontowane w koronach drzew);
– oswietlenie drzew i krzewów z miejsc ukrytych to oswietlenie zamaskowane.

Dodatkowo autorzy przedstawili „typy” lamp – opraw na słupach – stosowanych w parkach
(na przykład ORO, ZSD, OUS-400)31.

B. Czarnecki i W. Sieminski w „Kształtowaniu bezpiecznej przestrzeni publicznej” [2004]
obszernie opisali zasady, jakimi powinno kierować sie w projektowaniu i realizacjach
oswietleniowych w celu zwiekszania stopnia bezpieczenstwa oraz jego poczucia w miejskiej
przestrzeni publicznej. Autorzy nie podali jednak zestawu typów oswietlenia słuzacych temu
celowi, a nakreslili charakterystyke źródeł swiatła i podali przykłady zastosowania oswietlenia
dla konkretnych sytuacji miejskich. O oswietleniu w kontekscie zapewnienia bezpieczenstwa
wspomina takze A. Barczykowska [2007].

W. Żagan w publikacji „Iluminacja obiektów” [2003] zdefiniował zabieg iluminacji jako
efektu podswietlenia powierzchni zewnetrznej scian budynków i innych obiektów oprawami
oswietleniowymi w porze nocnej. Zasady prawidłowo przeprowadzonej iluminacji kontynuuja
opis jej podziału na zalewowa, punktowa oraz mieszana. Autor nie zgłebia jednak całoscio-
wego podziału oswietlenia poza wymienieniem rodzaju sprzętu stosowanego do iluminacji,
tj. naswietlaczy (ang. floodlight) o szerokim kacie swiecenia i reflektorów czy oswietlenia
punktowego (ang. spotlight) o waskim kacie swiecenia. Wsród zasad iluminacji autor
wymienia:

– zasade spójnosci obrazu;
– zasade uporzadkowania obrazu iluminowanego obiektu;
– zasade ukrywania widoku opraw oswietleniowych;
– zasade wzmacniania efektu okragłosci obiektu;
– zasade akcentowania krawedzi scian prostopadłych;
– zasade wzmacniania głebi i wysokosci.

Przeglad branzowych katalogów pokazał, ze producenci w opisie swoich produktów
oswietlenia zewnetrznego najczesciej posługuja sie opisem przypisujacym parametry
oswietlenia zgodnie z zasada „od ogółu do szczegółu”. Najczesciej na wstepie oswietlenie
zewnetrzne dzielone jest na kategorie zalezne od rodzaju oswietlanej przestrzeni, zgodnie
z dostepnym asortymentem. Przykładowo Philips Lighting wyróznia oswietlenie zewnętrzne
dróg i miasta, architektury, terenów sportowych, tuneli i przejść podziemnych oraz terenów
mieszkaniowych32. Schréder Polska w swoim asortymencie oswietlenia zewnetrznego

31 O ile przed kilkunastu laty zakres dostepnych modeli był ograniczony, o tyle aktualnie dostepnych ich jest wiele.
Kazdy z producentów oswietlenia zewnetrznego przeznaczonego do miejskich terenów zieleni posiada do
kilkunastu modeli latarni przeznaczonych do oswietlenia terenów zieleni i ciagów pieszych.

32 Podział ten odnaleźć mozna nie tylko w katalogach, ale równiez na stronie internetowej producenta –
http://www.lighting.philips.com/main/prof#pfpath=0-OCOUTD_GR.
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wymienia oprawy dekoracyjne, campus, iluminacje, oświetlenie stref komunikacyjnych,
oświetlenie tunelowe, sport, oraz oświetlenie przemysłowe [Schréder...]. Firma Thorn w asorty-
mencie oswietlenia zewnetrznego operuje kategoriami takze zwiazanymi z zastosowaniem,
wymieniajac oświetlenie fasadowe i iluminacyjne, oświetlenie parkingów i obszarów tranzyto-
wych, oświetlenie terminali komunikacyjnych, oświetlenie obszarów edukacji, opieki
zdrowotnej, oświetlenie terenów przemysłowych, oświetlenie terenów sportowych, oświetlenie
drogowe oraz oświetlenie miejskie33. Firma Golland do opraw architektonicznych i przemysło-
wych dodaje oprawy zewnętrzne techniczne, ewakuacyjne i awaryjne oraz przeszkodowe
[Golland...]. iGuzzini w siedmiu głównych kategoriach zawarł z kolei bardziej zestawienie
typologiczne form oswietlenia zewnetrznego – oprawy i systemy opraw nasłupowe, oprawy
liniowe iluminacyjne, naświetlacze i reflektory, oprawy zagłębione, oprawy podwodne,
bollardy i systemy do przestrzeni mieszkaniowych oraz oprawy naścienne i nasufitowe
[iGuzzini...]. Simes pierwszy podział opraw bazuje na materiale wykonania, dzielac oprawy na
betonowe, drewniane oraz aluminiowe, w tych ostatnich wymieniajac projektory, oprawy
zagłębione w ziemi lub ścianie, oprawy naścienne, oprawy nasufitowe, bollardy, oprawy
zastosowania miejskiego oraz oprawy podwodne [Simes...]. W dalszych specyfikacjach
producenci klasyfikuja oprawy adekwatnie do pierwszego, generalnego podziału, zgodnie
z przyjetymi wewnetrznie kluczami technicznymi, zwiazanymi na przykład ze sposobem
mocowania, szerokoscia kata rozsyłu swiatła, rodzajem czy liczba źródeł swiatła, moca
znamionowa opraw czy szczelnoscia opraw34. Jak mozna zauwazyć, kazdy producent
podchodzi do kwestii prezentacji produktów indywidualnie, dopasowujac kategoryzacje
oswietlenia do produkowanych przez siebie typów i form oswietlenia.

Zauwazyć mozna, ze w cytowanych powyzej publikacjach ich autorzy stworzyli bardzo
czesto skrajnie rózne opisy i podziały urzadzen oswietleniowych, raz ujmujac podział czysto
formalny lub funkcjonalny, innym razem mieszajac je ze soba. Publikacje przedstawiaja
niejednorodne zestawienia oswietlenia. Zabrakło w nich ujecia uzaleznienia podziału
oswietlenia od relacji wizualno-kompozycyjnych, jakie buduje ono z przestrzenia i efektu
kompozycyjnego, jaki mozna za pomoca oswietlenia osiagnać. Jednym z celów niniejszej
pracy zostało zatem podsumowanie omówionych spisów, wykonanie badan rozszerzajacych
informacje o pole aktualnych zastosowan oswietlenia w miescie oraz stworzenie bardziej
kompletnego opisu instrumentarium, jakie stanowi w tematyce kształtowania nocnego
krajobrazu miasta oswietlenie.

Historia – zmiany wykorzystania oświetlenia zewnętrznego w miastach

Sytuacja rozwoju systemów oswietlenia miejskiego w Warszawie, wraz z przedstawieniem
tła w postaci sytuacji innych miast europejskich, została szczegółowo opisana w pozycji
J. Zielinskiego [2007]. W zebraniu syntetycznie przedstawionej informacji na temat rozwoju
systemów i rodzajów lamp posiłkowano sie takze pozycjami autorstwa J. Martyniuk-Peczek
[2014], M. Barszcza [2003], R. Narboniego [2003] czy R. Westona [2011].

Poczatki

Oswietlenie miejskie przeszło szereg rewolucji technologicznych. Place i skwery doswie-
tlane były oswietleniem sztucznym juz w starozytnosci. Słuzyły do tego materiały palne
podpalane w kamiennych niszach [Barszcz 2003]. Stosowano takze swiatło przenosne – lampy
oliwne, pochodnie i później roznego rodzaju latarenki. Az do wynalezienia lamp gazowych
udoskonalano systemy oparte na lampach oliwnych lub swiecowych. Jedne z pierwszych
zarzadzen zwiazanych z obowiazkiem utrzymywania latarni na prywatnych posesjach
w Europie pojawiły sie w Berlinie w drugiej połowie XVII wieku [Zielinski 2007]. Z kolei
w Warszawie pierwsze latarnie staneły wokół ratusza w 1716 roku [ibidem]. Rozwiazanie
zblizone do berlinskiego rozporzadzenia wprowadzono po raz pierwszy dopiero w połowie

33 Podział ten odnaleźć mozna na stronie internetowej producenta – http://www.thornlighting.com/en/products/outdoor-
lighting.

34 Przykładowy podział pochodzi od producenta – firmy Thorn.
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XVIII wieku. Obok lamp prywatnych pojawiały sie takze i miejskie lub panstwowe, choć stałe
oswietlenie uliczne finansowane przez miasto pojawiło sie dopiero w latach 20. XIX wieku.
Główna rola latarni było w tamtych czasach zwiekszenie poziomu bezpieczenstwa na ulicach
i miejskich placach. Stanowiły one głównie kinkiety zawieszone na scianach i ogrodzeniach,
system opraw na słupach rozwinał sie później (pod koniec XVIII wieku). 

Wiek XIX – era gazowa

W XVIII wieku w lampach oliwnych zaczeto stosować odbłysniki, za pomoca których
kierowano strumien swietlny w odpowiednia przestrzen. Latarnie takie nazywano reflektoro-
wymi lub rewerberowymi [Martyniuk-Peczek 2014]35. Stworzenie przez Szkota W. Murdocha
lampy gazowej spowodowało, ze w miastach zaczeto z czasem przenosić sie na uzywanie
latarni gazowych36 [ibidem; Adshead 1914]. W Londynie, gdzie pierwsza gazownie otwarto
w 1814 roku, juz od połowy XIX wieku stosowano regulacje ujednolicajace oswietlenie
zewnetrzne. Do 1823 roku zainstalowano tam prawie 40,000 takich latarni [Williams 1999].
W Warszawie pierwszych kilkadziesiat latarni gazowych zapalono pod koniec 1856 roku przy
ulicach Ludnej, Ksiazecej, Nowym Swiecie i Krakowskim Przedmiesciu [Zielinski 2007].
Do roku 1906, kiedy zaczeły pojawiać sie latarnie elektryczne, liczba ta wzrosła do 9172 sztuk
[ibidem]. Jeszcze na poczatku lat 80. XIX wieku oswietlenie warszawskich ulic było przez
mieszkanców i specjalistów uwazane za złej jakosci i niedostateczne. Wraz z nastaniem ery
lamp elektrycznych, latarnie gazowe zaczeły spełniać funkcje pomocnicza. W dzisiejszych
czasach oswietlenie gazowe stanowi przede wszystkim atrakcje turystyczna. Na wrocławskiej
wyspie Ostrów Tumski sieć stu latarni gazowych zapalana jest codziennie przez latarnika.
W Warszawie pojedyncze egzemplarze starych lamp gazowych działały jeszcze na Sadybie
i Żoliborzu na poczatku XXI wieku [Barszcz 2003].

Równolegle do oswietlenia gazowego opracowywano systemy oswietlenia elektrycznego.
Jednym z pierwszych było oswietlenie oparte na mechanizmie lamp łukowych. Ich zaleta było
wysokie natezenie swiatła – źródła łukowe dawały znacznie wyzsze od gazowych natezenie
swiatła, które dodatkowo swieciły bardziej stabilnie. Pod koniec XIX wieku lampy łukowe
zaczeły słuzyć do oswietlania ulic, placów i budynków w Paryzu, Londynie, Berlinie czy
Petersburgu [Zielinski 2007]. Wykorzystywano je takze w Stanach Zjednoczonych
w konstrukcjach nazywanych Moonlight Towers (Il. 11). Były to wieze siegajace 200 metrów,
górujace nad duzymi czesciami miast, emitujace swiatło o ogromnym natezeniu ku dołowi
[Weston 2011]. W efekcie na ziemi powstawały ogromne kontrasty w doswietlanej przestrzeni.
Te obszary, które nie były osłoniete od wiez zadnymi przeszkodami stawały sie jaskrawo
jasne, natomiast tereny osłoniete pokrywał głeboki cien. Do dzisiejszego dnia wieze takie
funkcjonuja jeszcze w Austin w stanie Teksas, wykorzystuja jednak inne źródła swiatła.

35 Nazwa pochodzi od francuskiego słowa réverbère, oznaczajacego zwierciadło odblaskowe, stanowiacego w jezyku
francuskim synonim latarni.

36 Emil Zola w powiesci „Paryz” tak opisywał noc nastajaca we francuskiej stolicy [1963, s. 63]: „Nadchodziła noc,
zapalano pierwsze latarnie gazowe, był to zmierzch paryski, pora, gdy nie zapadły jeszcze ciemnosci, gdy zarówki
elektryczne płona w zamierajacym swietle dnia. Ze wszystkich stron błyskały iskry lamp, sklepy oswietlały swoje
wystawy. Wkrótce bulwary miały poniesć na sobie gwiazdy powozów, niczym ruchoma droga mleczna, pomiedzy
dwoma chodnikami płonacymi od latarn, lamp, zyrandoli, w oslepiajacym przepychu równym pełnemu słoncu.
I w okrzykach woźniców, w tłoczeniu sie pieszych pobrzmiewał ostatni pospiech Paryza interesów i namietnosci,
bezlitosna walka o miłosć i pieniadze. Ciezki dzien był skonczony, Paryz rozkoszy zapalał swiatła, zaczynało sie
swieto nocy. Kawiarnie, winiarnie, restauracje szumiały, wystawiały na pokaz za wysokimi, nie osłonietymi
szybami kontuary z jasnego metalu, małe białe stoliki, a pokuse pieknych owoców i koszyków z ostrygami u swoich
drzwi. I ów Paryz, który budził sie oto przy pierwszych latarniach gazowych, ogarniety juz był wesołoscia
uzywania, nabierał szalonego apetytu na to wszystko, co mozna kupić.”
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Wiek XX i XXI – era elektryczna

Upowszechnienie i usystematyzowanie oswietlenia przestrzeni publicznych nastapiła
przede wszystkim dzieki opatentowaniu wynalazku zarowego źródła swiatła przez Thomasa
Edisona z 1879 roku [Freeberg 2013]. Źródła zarowe były łatwiejsze w obsłudze i bardziej
ekonomiczne od łukowych. Mimo, ze poczatkowo poziom jasnosci ich swiecenia był zdecydo-
wanie nizszy niz w przypadku lamp łukowych, to zarówki w stosunkowo szybkim tempie
opanowały swiatowe rynki oswietlenia elektrycznego, a oswietlenie dróg, budynków, placów
i skwerów uległo standaryzacji. W 1881 roku teren Wystawy Elektrycznosci – The Interna-
tional Electrical Exhibition w Palais de l'Industrie w Paryzu doczekał sie podswietlenia niemal
tysiacem zarówek [Martyniuk-Peczek 2014; Zielinski 2007]37. W miastach europejskich juz
pod koniec XIX źródła zarowe zdominowały rynek elektrycznego oswietlenia ulicznego –
przykładowo w Paryzu w latach 90. XIX wieku w latarniach na 25,000 zarówek swieciło sie
jedynie 16 źródeł łukowych [Zielinski 2007]. Do Polski trend ten wszedł niedługo później.
W samej Warszawie, zablokowanej do poczatku XX wieku wieloletnia koncesja Niemieckiego
Kontynentalnego Towarzystwa Gazowego z Dessau, oswietlenie elektryczne jako układ
systemowy rozwineło sie jeszcze później, a miasto miało w sobie wieksza niz w innych
miastach polskich proporcje wykorzystania oswietlenia lamp łukowych.

W XX wieku zarówki dominowały w oswietleniu ulicznym, niemniej jednak nalezy
zauwazyć, ze jeszcze w latach 30. głównym oswietleniem takich metropolii jak Londyn, Paryz
czy Berlin były ciagle latarnie gazowe [ibidem]. Miasta zaczeły powoli przescigać sie
w obfitosci nocnego oswietlenia, a oswietlenie zarowe zaczeto stosować na duza skale
w formie dekoracji. Zalazkiem rzesiscie oswietlonej metropolii Nowego Jorku była Coney
Island wyspa słuzaca nowojorczykom za siedzibe rozrywki. Juz w XIX wieku zlokalizowano
tam liczne parki rozrywki. Wyspa stała sie poligonem doswiadczalny dla realizacji z  zakresu
iluminacji architektury, zieleni i elementów wodnych [Koolhaas 1994].

Oswietlenie elektryczne dominuje rynek oswietlenia zewnetrznego do dnia dzisiejszego.
Z czasem lampy zarowe ustapiły miejsca w oswietleniu publicznym wyładowczym źródłom
swiatła – przede wszystkim sodowym. Przykładowo w Warszawie pierwsze eksperymenty
z instalacja źródeł sodowych miało miejsce w roku 1936, kiedy to źródła te zainstalowano
w latarniach na Wale Miedzeszynskim [Zielinski 2007]. W pierwszej połowie XX wieku
obnizono takze standardowe wysokosci słupów ulicznych – w miejsce lub wespół z dziesiecio-
metrowymi pojawiły sie słupy o wysokosciach miedzy pieć a osiem metrów38. Słupy –
wczesniej stosowano drewniane czy zeliwne. W roku 1936 pojawiły sie w Warszawie słupy
w odmianie z wibrobetonu, o osmiobocznym przekroju i podwójnym, łukowato wygietym
wysiegniku [ibidem]. Zainstalowane je na przykład na Wybrzezu Gdanskim oraz na prawym
brzegu Wisły – Wybrzezu Gdynskim. W okresie powojennym zaczeto je stosować bardzo
czesto na polskich drogach. W ostatnich pietnastu latach rynek wzorów uległ jednak ogromnej

37 Wg E. Freeberga [2013] na wystawie w 1881 roku Edison i jego rywale łacznie zaprezentowali ponad 2,500
punktów swietlnych.

38 Słupy nizszej wysokosci były rozstawiane gesciej wzdłuz ulic.
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rozbudowie. W miejscach o wartosci historycznej wznowiono takze wykorzystanie słupów
wzorowanych na historycznych pierwowzorach – na przykład modernizacja Łazienek Królew-
skich przyniosła wymiane słupów i opraw na wzór tzw. genewski [ibidem]. W Warszawie
pojawiły sie nowe latarnie stylizowane na warszawska „pastorałke”.

Po wojnie, w roku 1949, na ulicach Warszawy, najczesciej wzdłuz ciagów pieszych,
pojawiły sie pierwsze latarnie z oprawami nasadowymi o kulistym, niezadaszonym kloszu
wykonanym z białego, mlecznego szkła [ibidem], który to typ zaczeto stosować bardzo
powszechnie w miejskich terenach zieleni – nie tylko w stolicy. Nalezy zauwazyć, ze oprawa
typu kuli mlecznej bardziej iluminuje sama z siebie, niz słuzy doswietleniu konkretnej
przestrzeni, ze wzgledu na emisje swiatła w kazdym kierunku i jego silne rozproszenie [Van
Santen 2006], co wpływa negatywnie na efektywnosć stosowanego w niej oswietlenia.

Przerzucenie siły ciezkosci na stosowanie w latarniach ulicznych źródeł nisko- i  wysoko-
preznych sodowych spowodowało, ze miasto, a zwłaszcza ciagi komunikacyjne, kojarza sie
jeszcze do tej pory z zółtawym swiatłem, znaczaco zniekształcajacym faktyczne barwy
obiektów i przestrzeni miejskich, o niskiej wartosci wskaźnika oddawania barw. Źródła
sodowe niskoprezne wynaleziono na poczatku XX wieku, natomiast wysokoprezne sodowe
zaczeto stosować w latach 50. Swiatło o zółtej barwie swiecenia jest najbardziej efektywne –
nasze oczy najczulej bowiem odbieraja własnie zółta barwe [Żagan 2005]. Uproszczenie
spektrum swiatła do jednej barwy, pomimo efektywnosci takich źródeł, wywołuje pewne
ograniczenia, chociazby znaczaco zmniejszajac mozliwosć rozrózniania kolorów oswietlanych
obiektów39. Miedzy innymi dlatego w ciagu ostatnich dziesiecioleci oswietlenie oparte na
źródłach sodowych zaczeto wymieniać lampami ze źródłami wyładowczymi rteciowym
i metalohalogenkowym, emitujacymi swiatło białe. Ostatnich dziesieć lat natomiast przyniosło
coraz wiecej realizacji opartych na białym swietle takze w przestrzeni drogowej.

Elementem dodatkowym, mocno ingerujacym w wizualny aspekt obszarów centralnych
miast, stało sie w XX wieku nocne oswietlenie reklamowe [Cullen 2011; Martyniuk-Peczek
2014]. Podswietlane szyldy i billboardy, witryny sklepowe zalane swiatłem, swietlne
liternictwo neonów, w tym dynamicznie sie zmieniajacych, kasetony oswietlane od wewnatrz,
wreszcie swietlne ekrany multimedialne – zaczeły dominować zarówno wizualnie, jak
i przestrzennie nad „klasycznym” obrazem miejskich wnetrz krajobrazowych. Punkt ciezkosci
odbioru wizualnego skierował sie w ich strone. Ponadto pojawiajace sie coraz czesciej transpa-
rentne elewacje budynków spowodowały, iz swiatło wewnetrzne obiektów – biurowców,
restauracji, pubów – dotad ukryte w duzej mierze za fasadami, zaczeło ingerować w teren
miejskich placów i ulic. Termin architektura światła, po raz pierwszy uzyty w 1927 roku przez
architekta i inzyniera swiatła Joachima Teichmüllera40, odnosił sie przede wszystkim do
oswietlenia wnetrz widocznego w terenach miejskich [Neumann 2002].

Swiatło zaczeto traktować jako jeden z elementów – tworzyw architektonicznych.
Z czasem terminem zaczeto posługiwać sie takze do opisywania iluminacji zewnetrznej
elewacji budynków. Uaktywnione zostały dwa aspekty funkcjonalne oswietlenia. Z jednej
strony za jego pomoca mozna spowodować unaocznienie obiektów architektury w porze
nocnej – odgrywa ono wtedy role odtwórcza. Z drugiej – zaczeto je wykorzystywać jako
materiał tworzacy nowe efekty wizualne, wzieto zatem pod uwage mozliwosć kreowania
przestrzeni za jego pomoca i jego role twórcza.

Kolejna rewolucja techniczna oswietlenia elektrycznego – źródła LED oparte na wysokiej
wydajnosci diodach elektroluminescencyjnych rozwija sie obecnie. Aktualnie LEDy
stosowane sa juz nawet w oswietleniu drogowym, podlegajacym restrykcyjnym normom.
Projektory LED sa szeroko wykorzystywane w iluminacji obiektów. Dzieki tej technologii
zyskujemy praktycznie nieograniczona mozliwosć modyfikacji barwy oswietlenia, a takze
stosowania opraw o dynamicznie zmieniajacych sie parametrach. Wykorzystywanie

39 Wprowadzenie barwy moze powodować równiez zmiany w odczuwaniu skali – uzycie mało nasyconych barw
ciepłych w przeciwienstwie do barw chłodnych oswietlenia moze powodować wizualne zmniejszenie
podswietlanych obiektów czy wnetrz [Pawlaczyk 2008]. 

40 W oryginale termin ten pochodzi z jezyka niemieckiego i brzmi Lichtarchitektur.
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zmiennych w barwie opraw LEDowych powoduje, ze konstrukcje mostowe, budynki i inne
budowle znacznie łatwiej jest wyróznić za pomoca zróznicowanego, podlegajacego modyfika-
cjom oswietlenia. Zamiast jednego obrazu nocnego, pojedynczy obiekt moze mieć ich nawet
kilka. Tak jak w przypadku rewolucji oswietlenia elektrycznego, czas adaptacji nowego źródła
do realnych potrzeb rynku, a takze stabilizacja i ugruntowanie jego mozliwosci wymaga czasu.
Jeszcze w 2011 roku eksperci opisywali oswietlenie oparte na źródłach elektroluminescencyj-
nych jako borykajace sie z wieloma niedociagnieciami, a na rynku mozna było odnaleźć raczej
źródła o niskiej jakosci [Lennox Moyer 2011]. W roku 2016 sytuacja zdazyła sie juz zmienić –
rynek jest wysycony przez produkty oparte na LED'ach o bardzo zróznicowanym zastoso-
waniu, od oswietlenia architektonicznego, po oprawy drogowe. Spotyka sie zarówno źródła
tego typu o wysokiej jakosci, jak i te posiadajace wady. Technologia jest stale ulepszana.

Badania naukowe autorki rozpoczete w roku 2011 zbiegły sie z wczesnym okresem ciagle
wystepujacego, intensywnego rozwoju technologii oswietleniowej i procesu stałego
poszerzania asortymentu dostepnych na rynku produktów oswietleniowych. Istotnymi dla
niego etapami na polu obszaru terenów publicznych w Polsce były:

‒ zapoczatkowanie w pierwszej dekadzie XXI wieku – najpierw na terenach typu placów,
obszarów reprezentacyjnych i innych – wymiany oswietlenia o sodowych źródłach swiatła
na to oparte na źródłach emitujacych swiatło białe – rteciowych, metalohalogenkowych;

‒ wprowadzenie nowych ograniczen odnosnie mozliwych do uzytkowania lamp
w oswietleniu publicznym, np. maksymalnej wartosci wskaźnika ULOR czy ograniczen
zwiazanych ze skutecznoscia energetyczna lamp41. Spowodowało to stopniowa eliminacje
z rynku lamp o oprawach typu niezadaszonych kul mlecznych; aktualnie doprowadza sie
do podwyzszania standardów i zaostrzania parametrów źródeł swiatła i opraw oswietlenio-
wych, w tym takze opraw do uzytku zewnetrznego. Obecnie spotykane w miastach latarnie
z oprawami typu niezadaszonych kul mlecznych czy betonowe słupy z oprawami
drogowymi pochodza ze starszych realizacji i w trakcie modernizacji zastepowane sa
nowymi formami. Gama dostepnych wzorów jest na tyle bogata, ze nie ma mowy
o monopolu jakiegos konkretnego typu lamp, jak to miało miejsce kiedys;

‒ poczatek stosowania oswietlenia emitujacego swiatło o białej barwie swiecenia w terenach
jezdnych ciagów komunikacyjnych – w Warszawie pierwsze ulice oswietlane lampami ze
źródłami swiatła emitujacymi swiatło o białej barwie swiecenia pojawiło sie na przykład
na Francuskiej i Paryskiej pod koniec 2010 roku42. Od tego czasu powstało juz kilkaset
realizacji opartych na źródłach emitujacych swiatło o białej barwie swiecenia (Il. 12);

‒ rozwój technologii LED. O ile jeszcze w roku 2011 czy 2012 specjalisci zajmujacy sie
projektowaniem i realizacja oswietlenia zewnetrznego podchodzili do diod elektrolumine-
scencyjnych z duza rezerwa [Lennox Moyer 2011], o tyle cztery lata później rozwój
technologii LED spowodował, ze lampy na nich oparte sa stosowane w miastach coraz
czesciej, nie tylko w oswietleniu dekoracyjnym, gdzie barwne walory LEDów sa
szczególnie wykorzystywane. Latarnie z oprawami LED oswietlaja juz tez ulice43. Techno-
logia diod elektroluminescencyjnych ciagle sie rozwija, przykładowo w roku 2016 na
rynek wprowadzono do uzycia nowa generacje LED, emitujaca jeszcze szerszy, zblizony
do swiatła naturalnego zakres fal promieniowania elektromagnetycznego, oddajaca lepiej
naturalne barwy oswietlanych obiektów od dotychczas najlepszych na rynku diod44.
Rozwija sie tez wachlarz zastosowan diod – sa one wykorzystywane nie tylko jako zamien-
niki innych źródeł swiatła w typowych oprawach, projektorach, naswietlaczach czy reflek-

41 Wiaze sie to z szeregiem dyrektyw unijnych, jak chociazby Rozporządzenie Komisji (WE) NR 245/2009 z 18.03.09.

42 Zastosowano tam oprawy Schréder Hestia z metalohalogenkowymi źródłami swiatła. Inwestorem był Zarzad
Miejskich Inwestycji Drogowych Urzedu m. st. Warszawy (źródło – Google Earth Białe Swiatło w Warszawie;
http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/1,34889,8619990,Otwieraja_Francuska__Ponad_miesiac_przed_terminem.html). 

43 Na przykład na ulicy A. Calinescu w Warszawie, gdzie w instalacji z 2011 roku zastosowano oprawy Philips Mini
CitySoul LED ze źródłem LED 52W. Inwestorem było Zarzad Terenów Publicznych.

44 Dane pochodza z portalu: https://www.soraa.com/about i informacji pozyskanych u producenta w trakcie targów
oswietleniowych Light+Building 2016 we Frankfurcie nad Menem. 
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torach, ale takze tworzone sa nowe formy oswietlenia dostosowane do diod – na przykład
tasmy LED z elastyczna powłoka wykonana z gietkiego tworzywa sztucznego;

‒ rozwój zupełnie nowych zastosowan oswietlenia miejskiego. Stale rozwija sie na przykład
rynek oswietlenia fasadowego, fasad medialnych i interaktywnych. W Warszawie zapewne
jednym z bardziej ewidentnych przykładów zastosowania fasady medialnej jest realizacja
Stadionu Narodowego z 2012 roku. Oswietlenie jest dodatkiem do elewacji nowych
obiektów, czasem natomiast przejmuje główna funkcje dekoracyjna lub uzytkowa elewacji
obiektu. Powoduje to, ze widok miast noca ulega dynamizacji;

‒ rozwój rynku miejskich festiwali swiatła, opartych na skoncentrowanych w miejscu
i czasie pokazów swietlnych projekcji i realizacji swietlnych instalacji przestrzennych
przez zaproszonych artystów. Wydarzenia te stanowia jedne ze srodków wykorzystywa-
nych w celu promocji miast, sa okazja do zaprezentowania nowych technologii
i rozwiazan, a takze weryfikacji mozliwosci ich zastosowania w miejskiej przestrzeni
publicznej. Generuja rozwój nowatorskich realizacji oswietleniowych.

Powyzsze punkty nie wysycaja z pewnoscia w całosci opisu dynamiki rozwoju technologii i –
co za tym idzie – zmiany wygladu miast w porze wieczornej. Pokazuja one jednak, ze
w krótkim okresie 5 lat od roku 2011, od kiedy prowadzone sa badania, do roku 2016 zaobser-
wowane zmiany sa jednak daleko idace.

Oswietlenie w przestrzeni miejskich terenów zieleni

Pierwsze, czasowe wprowadzanie oswietlenia do parków wiazało sie przewaznie
z konkretnymi wydarzeniami i towarzyszacym im imprezom. Za najbardziej spektakularna,
pierwsza iluminacje w przestrzeni ogrodowej uznawana jest inauguracja pałacu Vaux-le-Vi-
comte we Francji [Narboni 2003]. Własciciel rezydencji, Nicolas Fouquet, na czesć króla
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I l . 12: Białe swiatło w Warszawie. Na niebiesko oznaczono odcinki dróg oraz przestrzenie oswietlone
lampami o źródłach swiatła emitujacych swiatło o białej barwie swiecenia. Źródło: opracowanie własne na
postawie tematycznej mapy google – „Białe swiatło w Warszawie” [Białe swiatło w Warszawie... data
nieznana]



Ludwika XIV nakazał zapalić w wieczór otwarcia w ogrodzie tysiace lamp oliwnych.
W samym pałacu zapalono wiele kandelabrów. Kolejne ogrodowe pokazy odbywały sie na
czesć wizyt zagranicznych monarchów i swiat panstwowych. W Polsce wspomnieć mozna by
obchody na uchwalenie Konstytucji 3 maja 1791, kiedy to zapalono 36,000 lamp wokół
warszawskiego ratusza [Gelberg data nieznana].

Zabieg iluminacji pojawiał sie takze w miejskich terenach zieleni. W osiemnastowiecznych
parkach Londynu zaczeto organizować wieczorne atrakcje. Popularne wtedy ogrody Vauxhall
i Ranelagh, gdzie odbywały sie koncerty i pokazy sztucznych ogni, w wybrane dni po zmroku
oswietlane były kilkunastoma tysiacami oliwnych lamp [Narboni 2003]. W parkach rozrywki
swiatło takze odgrywało znaczaca role. Najwiekszy w Europie obiekt tego typu – kopenhaskie
ogrody Tivoli otwarte w roku 1843 – utworzono w postaci rzesiscie oswietlonego parku,
wyposazonego w muszle koncertowe, sceny, altany [ibidem]. Rabaty kwiatowe, aleje drzew
czy stawy stanowiły podstawe kompozycji parku, w nocy przybierajaca wielobarwny wyglad.

W późniejszych latach XIX wieku swiatło stanowiło w parkach juz nie tylko ozdobe
wydarzen, ale takze stały element wystroju parkowych wnetrz. Oswietlenie towarzyszyło
głównym alejom parkowym, podkreslajac układ kompozycyjny, umozliwiajac bezpieczne
przejscie przez park w porze wieczornej. Na poczatku wykorzystywano latarnie gazowe. Wraz
z nastaniem ery oswietlenia elektrycznego ogarniajacej swoim zasiegiem stosunkowo szybko
oswietlenie uliczne, lampy elektryczne zaczeły doswietlać takze wnetrza miejskich terenów
zieleni. W Warszawie pokazowe oswietlanie parków wiazało sie z okresowa prezentacja
nowego typu latarni – w taki na przykład sposób Ogród Saski w roku 1878 przez trzy miesiace
oswietlany był szescioma latarniami z łukowymi źródłami swiatła [Zielinski 2007].

W XX wieku rewolucja trwała na terenie placów, ulic i parków. W latach 50. we francu-
skich załozeniach pałacowych zamku w Chambord we Francji zapoczatkowano organizacje
pokazów audiowizualnych Światło i Dźwięk, prezentowanych w pałacowych ogrodach
[Narboni 2003]. Spektakle te łaczyły sekwencje iluminacji architektonicznej i muzyke, szybko
wykroczyły poza przestrzen parków na miejskie place i wazne obiekty publiczne.

Lata osiemdziesiate przyniosły zas w Europie pierwsze realizacje trwałych, komplekso-
wych, nowoczesnych projektów z zakresu oswietlenia terenów zieleni. Przykładowo, przy
projekcie paryskiego parku de la Villette ukonczonego w 1984 roku pracowało az kilkunastu
projektantów oswietleniowych [ibidem]. Park ten do dzisiaj zachował w całosci swoja
oryginalna kompozycje i tworzace ja elementy, w tym równiez oswietlenie.

Funkcja – rola oświetlenia zewnętrznego w miejskiej przestrzeni publicznej

Rola oswietlenia miejskiego ewoluowała wraz z kolejnymi rewolucjami technologicznymi
i pojawiajacymi sie nowymi zastosowaniami. „Na oswietlenie mozna patrzeć z dwóch stron:
od strony wymagan technicznych i od strony potrzeby wydobycia uroków miasta” – słowa
G. Cullena z lat 60. XX wieku [2011] podkreslaja dwa główne aspekty funkcjonalnosci
oswietlenia zewnetrznego w miastach – uzytkowy oraz dekoracyjny. Wspominał o nich takze
K. Wejchert [2008], omawiajac jednoczesnie szczegółowo role swiatła w współtworzeniu
kompozycji miasta i jego wnetrz, przestrzeni komunikacyjnych, obszarów sródmiejskich czy
terenów mieszkaniowych. Obaj autorzy poruszyli takze kwestie swietlnych reklam.
J. M. Chmielewski [2001] w publikacji z poczatku obecnego stulecia wyróznił funkcje
informacyjna, opisujac przeznaczenie detalu urbanistycznego, do którego zaliczył równiez
oswietlenie. Rola informowania o lokalizacji obiektów, drodze dojscia, hierarchii przestrzennej
czy dostepnej usłudze (reklama) moze być postrzegana jako jeden z aspektów funkcji
uzytkowej oswietlenia. Zmieniajace sie natezenie czy temperatura barwowa informować nas
moga na przykład o hierarchii ulic w miescie45. Kontrastowo oswietlony, jasno „swiecacy” sie
obiekt bedzie stanowił natomiast reper widokowy – punkt widokowy wazny dla identyfiko-
wania przestrzeni miejskiej noca. P. J. Raynham [2007] w ujeciu czynników ludzkich potrzeb

45 Z kolei o randze prawidłowego doboru temperatury barwowej w oswietleniu pisze P. Pater [2016]. Autorka
w publikacji dotyczacej roli oswietlenia w przestrzeni architektonicznej wymienia kilka funkcji – zapewnienie
komfortu swietlnego, role informacyjna, zapewnienie komfortu cieplnego oraz role dekoracyjna swiatła.
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oswietlenia wymienił bezpieczne przemieszczanie sie, wrazenie bezpieczenstwa, orientacje
przestrzenna, komfort wizualny oraz rozpoznanie twarzy – wszystkie czynniki wiazace sie
z funkcja poznawcza.

W ostatnich dziesiecioleciach funkcja uzytkowa oswietlenia jest rozciagana takze na aspekt
promocji miast [Wlazło-Malinowska, Pozarowszczyk, Mizerska 2012]. Władze miejskie
opracowuja masterplany oswietleniowe, organizuja festiwale swiatła i pokazy swietlne, na
przykład mappingi 3D waznych obiektów miejskich, w celu rozwoju rynku turystycznego.
Wspomniany wyzej autor P. J. Raynham [2007] w kategorii „wizerunek miasta” opisuje
zarówno aspekty kompozycyjne, jak i estetyczne oraz kwestie wyrózniania za pomoca
oswietlania istotnych elementów krajobrazu i tektoniki miasta, co wiaze sie zarówno z kwestia
tworzenia spójnego obrazu przestrzeni, jak i budowy wizerunku i promocji marki miast
[Szwed 2012].

Oswietlenie jest takze narzedziem kształtowania charakteru i tozsamosci przestrzeni
publicznych (Tabela 4). Miasto jest dzieki niemu nie tylko bezpieczniejsze czy udekorowane,
ale takze bogatsze o nowe warstwy znaczeniowe i wartosci przestrzenne. Do funkcji poznaw-
czej i estetycznej oswietlenia nalezy zatem dołaczyć funkcje symboliczna [Królikowski 1998].
Wczesniej wykorzystywana jedynie w wyjatkowych miejscach i przy niecodziennych
okazjach, wraz z rozwojem róznorodnosci form oswietlenia wkroczyła ona w nowe obszary
miasta. Rozpatrujac obecnosć czesto pojawiajacych sie w miastach realizacji artystycznych
wykorzystujacych oswietlenie, do symbolicznej wartosci oswietlenia zewnetrznego warto
dołaczyć aspekt artystyczny [Wlazło 2012], zwiazany z wyrazem artystycznym, stylem czy
autorem pracy.

Lp. Funkcja Przykład zastosowania

1 Użytkowa (funkcjonalność)

1a - poznawcza – informacyjna reklamy swietlne, neony reklamowe,

1b - poznawcza: komunikacyjna 
+ funkcjonalna 
+ bezpieczenstwo

oswietlenie ciagów jezdnych, rowerowych, pieszych, tuneli, placów, 
przestrzeni typu place zabaw, boiska itp.

1c - kompozycyjna wskazywanie hierarchii ciagów pieszych w parkach dzieki 
wykorzystaniu w latarniach źródeł swiatła o róznych temperaturach 
barwowych; podkreslanie rangi obiektów za pomoca zabiegów 
iluminacji; wskazywanie osi kompozycyjnej oswietleniem liniowym

1d - techniczno-infrastrukturalna sygnalizacja swietlna

1e - promocja miast wydarzenia zwiazane z oswietleniem – np. festiwale swiatła, pokazy 
iluminacji, mappingów

2 Estetyczna (dekoracyjna) miejskie dekoracje swiateczne; interesujace detale latarni ulicznych 
(w porze dziennej); iluminacja zieleni

3 Symboliczna (znaczeniowa) znicz w pomniku Powstania Warszawskiego 1944 
(oswietlenie sztuczne)

4 Artystyczna Instalacja przestrzenna „Swiatłotrysk” Maurycego Gomulickiego 
(Warszawa)

5 Społeczna Oswietlenie zewnetrznych „miejsc spotkan” typu wiat 
przystankowych, altan itp.; reflektory i naswietlacze stosowane 
w próbnych iluminacjach w ramach działan społecznych, warsztatów 
itp. 

Tabela 4: Funkcje i przeznaczenie oswietlenia zewnetrznego stosowanego w miejskiej przestrzeni publicznej.
Źródło: opracowanie własne.

 2 STAN BADAŃ 44



Aktualnie autorzy podkreslaja równiez, ze dodatkowo rozwijajaca sie funkcja oswietlenia
jest jego rola społeczna [Petty 2011]. Oswietlenie jest wykorzystywane jako narzedzie partycy-
pacyjne. Warsztaty oswietleniowe, spacery wieczorne i innego rodzaju aktywnosci skupiajace
lokalne społecznosci wykorzystuje sie w działaniach prowadzonych w ramach oswajania
przestrzeni miejskich, inicjowania nowych działan na osiedlach czy wiekszych fragmentach
dzielnic. Przykładowo, w ramach festiwalu Fête des Lumières w Lyonie w 2011 jedna
z realizacji – „Eclarages Citoyens”46 wykonano przy udziale artystów i projektantów współpra-
cujacych przez cały rok z mieszkancami jednego z lyonskich osiedli mieszkaniowych. Swiatło
jako dobro egalitarne jest jednym z narzedzi wykorzystywanym przy tego typu działaniach.

Znaczenie – symbolika światła, rola oświetlenia w kształtowaniu znaczenia miejsca

Jednym z watków poruszonych w pracy jest aspekt artystyczny obiektów oswietleniowych
lokalizowanych w miejskiej przestrzeni publicznej, w tym artystycznie potraktowanego
odswietlania obiektów architektury47. Wybrane festiwale swiatła48, podróze studyjne do miast
w Polsce i za granica oraz samodzielnie organizowane warsztaty projektowo-realizacyjne49

i samodzielne instalacje swietlne50 stanowiły pole badan uzupełniajacych badania własciwe.
Opisy artystycznych instalacji wykorzystujacych techniki swietlne, w tym swiatło naturalne,
oraz alternatywnych form oswietlenia przestrzeni, a takze odniesien do artystycznego ujecia
naturalnych form swiatła odnaleźć mozna takze w publikacjach naukowych oraz przegladach
albumowych [m.in. Oakes 1995; Thaureau 2005; Gestalten, Hübner 2010; Myoo 2010; Müller,
Miki 2011; Chanda 2011; Gestalten, Hanschke 2011; Wlazło-Malinowska 2011; Gestalten
2012; Szychalski 2012; Wlazło 2012; Wlazło-Malinowska, Rothimel 2012; Van Uffelen 2012;
Królikowski et al. 2014; Szwed 2014; Dziadzia et al. 2015].

Rozpatrujac role swiatła w kreowaniu postrzegania swiata nalezy zastanowić sie równiez
nad znaczeniem i symbolika, jakie na przestrzeni wieków nadały mu rózne kultury. Swiatło
jako nosnik energii i źródła zycia w religiach odgrywało istotna role wizualizacji procesu
stworzenia [Rylke 1995]. Zrozumienie kontekstu sacrum i profanum symboliki swiatła
wystepujacego w róznych miejscach i czasie umozliwia bardziej wrazliwe odczytywanie
znaczen nadawanych przestrzeniom [ibidem; K. Wlazło-Malinowska 2012a]. Swiatło naturalne
materializujace sie w krajobrazie stanowi w róznych kulturach niezbedny element wizualizu-
jacy nasze wierzenia, kreujacy przestrzen duchowa. Wzmacniać ja moze takze oswietlenie
sztuczne – jak chociazby płomienie swiec. Do autorów poruszajacych kwestie znaczenia
swiatła nalezya Y. F. Tuan [1987], J. Tanizaki [2001, H. Plummer [2009; 2012] i wielu innych.
Tematem sacrum przestrzeni uzaleznionego od oswietlenia zajeli sie z kolei H. Honour
i J. Fleming [2002], A. Kepkowicz i A. Gawryluk [2009], A. Pratelli [2011].

46 Źródło informacji: http://www.fetedeslumieres.lyon.fr/fr/installation/eclairages-citoyens

47 O nowej formie „ozywianych” za pomoca technik swietlnych i nowych technologii elewacji pisze chociazby
B. Makowska [2006]. W streszczeniu autorka stwierdza, ze „współczesna elewacja przez wartosci artystyczne
wzmacniajace identyfikacje miejsca moze być pomocna w budowaniu tozsamosci architektonicznej. Z drugiej
strony moze takze tworzyć zwiazki oparte na czynnikach kontrastujacych, wprowadzajac nowa jakosć zarówno
przez nowoczesna technologie, jak i wartosci artystyczne, wzmacniajace identyfikacje miejsca”.

48 Były to miedzy innymi wybrane edycje nastepujacych wydarzen: Fête des Lumières (2010 i 2011, Lyon, Francja),
Karkonoski Festiwal Światła (2011 i 2012, Jelenia Góra, Polska), Skyway (2011 i 2012, Torun, Polska), Królewski
Festiwal Światła (2012 i 2013, Warszawa, Polska), Narracje (2011, Gdansk, Polska), Przemiany (2009, Warszawa,
Polska), Light.Move.Festival (2014, Łódź, Polska), Festival of Lights (2012, 2015 i 2016, Berlin, Niemcy),
Luminale (2014 i 2016, Frankfurt nad Menem, Niemcy).

49 Były to miedzy innymi XIII warsztaty projektowe Akademii Sztuki Architektury Krajobrazu „Nocny krajobraz
miasta. Identyfikacja miejskiej przestrzeni publicznej przy uzyciu alternatywnych form oswietlenia” 21-24 IX 2010;
warsztaty projektowo-realizacyjne „Nocny krajobraz miasta. Wydobywanie piekna przestrzeni publicznej w porze
nocnej” 31 V – 02 VI 2012, konkurs Sekcji Sztuki Swiatła w Katedrze Sztuki Krajobrazu SGGW na opracowanie
koncepcji swietlnej instalacji artystycznej na terenie kampusu SGGW wraz z realizacja XII 2011 – I 2012.

50 Przykładem samodzielnej instalacji swietlnej jest miedzy innymi aranzacja przestrzeni ogrodu prywatnego przy
ul. Wielkie Łuki w warszawskiej dzielnicy Włochy na „Ogród swiatła” w ramach Festiwalu Włochy – Otwarte
Ogrody 29 V 2010; instalacja „Ogród swiatła” zrealizowana przez zespół Katedry Sztuki Krajobrazu SGGW
w ramach I edycji festiwalu Ogrodów Pokazowych przy Arboretum w Bolestraszycach VI 2011; instalacja
„W poszukiwaniu rzek” zrealizowana przez Karoline Wlazło-Malinowska wraz z Sekcja Sztuki Swiatła w Katedrze
Sztuki Krajobrazu SGGW w ramach festiwalu swiatła Light.Move.Festival Łódź 2014.
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Planowanie – legislacja oświetleniowa, zagrożenia

Temat pracy badawczej był takze rozpatrywany pod katem przepisów prawnych obowiazu-
jacych w Polsce. Tematyka parametryzacji i zasad oswietlania jest rozwinieta zdecydowanie
bardziej w aspekcie kształtowania sztucznego oswietlenia we wnetrzach, a takze w kontekscie
lokalizowania oswietlenia w postaci latarni drogowych przy drogach w przypadku oswietlenia
zewnetrznego, co wiaze sie z bezpieczenstwem drogowym. Aneks I. zawiera skrótowe
omówienie najwazniejszych zapisów w dokumentach prawnych obowiazujacych w Polsce,
dotyczacych kształtowania oswietlenia zewnetrznego w przestrzeni publicznej terenów
zurbanizowanych, w tym obiektów architektonicznych i budowlanych (miedzy innymi
budynków, obiektów sportowych, obiektów mostowych), ciagów komunikacyjnych (dróg
róznej klasy oraz ciagów pieszo-jezdnych i rowerowych, tuneli itp.) oraz terenów otwartych.
W aneksie zawarto takze spis najbardziej istotnych z punktu widzenia przedmiotu pracy Norm
Polskich.

Rozwazajac z kolei funkcjonowanie oswietlenia jako elementu kształtujacego tozsamosć
przestrzenna i estetyke miast czy wspomagajacego budowanie ich wizerunku stwierdza sie, ze
przepisy nie reguluja procesu planistycznego pod tym katem w sposób scisły. Niemniej jednak
coraz wiecej nowo opracowywanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
zawiera zapisy dotyczace chociazby kształtowania formy oswietlenia w poszczególnych
przestrzeniach terenów zurbanizowanych. Wybrane miasta posiadaja szczegółowe dokumenty
warunkujace kształtowanie elementów drobnych form architektonicznych, w tym oswietlenia.
Przykładowo w Krakowie w ramach utworzenia w Parku Kulturowego „Stare Miasto”51

wydano Uchwałe Rady Miasta wyznaczajaca zasady umieszczania reklam, szyldów w obrebie
scisłej zabudowy staromiejskiej52. Oswietlenie stanowi tez główny temat dokumentów
schematów oswietlenia53 czy tez masterplanów oswietlenia54, tworzonych na zamówienie
władz miejskich, wzorowanych na pierwowzorze – Plan Lumière I – stworzonym w 1989 roku
oraz Plan Lumière II przygotowanym w 2004 roku dla francuskiego miasta Lyon [Zienowicz
2010]. Pierwsza wersja planu z konca lat 90. XX wieku stanowiła pierwsze opracowanie
o cechach masterplanu swietlnego na swiecie. Wywołała rewolucje w sposobie myslenia
o funkcji swiatła w miescie. Zapewnianie poczucia bezpieczenstwa oraz bezpiecznego
przemieszczania sie zostało uzupełnione o role swiatła w kształtowaniu tozsamosci miasta lub
jego fragmentu. Realizacja planu umozliwiła wykorzystanie swiatła do wydobycia wartosci nie
tylko przestrzennych, ale takze historycznych, symbolicznych i estetycznych tkanki miejskiej.
Kolejna wersja planu przyniosła skupienie sie na kwestii ograniczenia wydatków energetycz-
nych i finansowych przy jednoczesnym stałym rozwoju systemu oswietleniowego, a takze na
zmniejszeniu zjawiska zanieczyszczenia swiatłem wystepujacego w miescie. Poczawszy od
wdrozenia polityki władz Lyonu, oswietlenie zaczeto traktować coraz bardziej powszechnie –
nie tylko we Francji – jako jedno z narzedzi urbanistyki. Przykładowo – Warszawa doczekała
sie opracowania dwuetapowego masterplanu dla obszaru „Pomnika Historii” – Starego
i Nowego Miasta, Cytadeli Warszawskiej i Skarpy Warszawskiej na długosci od Placu na
Rozdrozu az do Cytadeli55 oraz terenów nadrzecznych rozciagajacych sie na wysokosci

51 Przepisy o utworzeniu parku weszły w zycie 9 grudnia 2011. Podstawa prawna: Uchwała Nr CXV/1547/10 Rady
Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwa „Park Kulturowy
Stare Miasto” (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 2010 r. Nr 647, poz. 5336). Dodatkowe uchwały i zarzadzenia –
Zarzadzenie Nr 1348/2009 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia stawek
za zajecie nieruchomosci lub przestrzeni bedacej własnoscia Gminy Miejskiej Kraków, jak równiez nieruchomosci
i przestrzeni stanowiacej własnosć Skarbu Panstwa połozonych w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej
Kraków z późn. zm.; Zarzadzenie Nr 20/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12 stycznia 2004 r. w sprawie
zasad uzytkowania i ochrony przestrzeni publicznej historycznego zespołu Miasta Krakowa z późn. zm.

52 W jednym z przepisów zakazuje sie na przykład stosowania swiatła kolorowego w iluminacji obiektów.

53 Schematy oswietlenia – le Schéma Directeur d'Aménagement Lumière (SDAL) – nazywane takze planami
oswietlenia, o skali ogólnodzielnicowej czy ogólnomiejskiej, stosowane sa we Francji [Böhm 2006].

54 Respektowanie zapisów powyzszych dokumentów, pomimo ich nieformalnosci, moze być do pewnego stopnia
sformalizowane, tak jak to ma miejsce w przypadku regulacji zasad kształtowania obiektów drobnej formy
architektonicznej w obszarze Parku Kulturowego „Stare Miasto” w Krakowie.

55 Stanowi to główna czesć Traktu Królewskiego, z pominieciem dalszej czesci Alej Ujazdowskich – od Placu na
Rozdrozu po Belweder.
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Starego Miasta. Masterplan opracowywany był na przestrzeni lat 2008-2012 przez firme
Studio DL na zlecenie Wydziału Estetyki Przestrzeni Publicznej w Biurze Architektury
i Planowania Przestrzennego m. st. Warszawy56 [Studio DL 2009; Studio DL 2010; Gamdzyk
2011]. Pod koniec 2016 roku nowa organizacja tego Biura wydzieliła natomiast odrebny
Wydział Kształtowania Przestrzeni Publicznej, do którego obowiazków nalezy miedzy innymi
uzgadnianie i opiniowanie projektów iluminacji57.

Aspekty ekologii miasta pojawiły sie w mysli urbanistycznej w Polsce w latach 80.
XX wieku [Szulczewska, Giedych 2011; Żarska 2011], były one zwiazane przede wszystkim
z ochrona istniejacej zieleni czy takimi aspektami jak zanieczyszczenie powietrza. Na swiecie
z kolei juz w latach 60. pojawiły sie pierwsze głosy o negatywnych skutkach zbyt intensyw-
nego oswietlania miast [Huseynov 2010]. Naukowcy podkreslali stałe pogarszanie sie
mozliwosci obserwacji gwiazd ze stacji zlokalizowanych na przedmiesciach miast. Królewskie
Obserwatorium w Greenwich musiało zaniechać obserwacji, przenoszac siedzibe do Centrum
Nauki w Herstmonceux [ibidem]. Zanieczyszczenie światłem okreslono jako sume wszystkich
negatywnych oddziaływan swiatła sztucznego na srodowisko naturalne, w tym oddziaływanie
światła przeszkadzającego [Rozporzadzenie Komisji (WE) NR 245/2009]. Szereg publikacji
dotyka wpływu ekologicznego i astronomicznego zanieczyszczenia58 swiatłem na swiat roslin
[Van Santen 2006; Deda 2007; Bogard 2008; Huseynov 2010; Wlazło 2011a], zwierzat
[Longcore, Rich 2004; Longcore, Rich 2006; Deda 2007; Ecological Society… 2009; Lights
Out Chicago 2010; Huseynov 2010; Wlazło 2011a], wreszcie ludzi [Longcore, Rich 2010;
Huseynov 2010; Depresja zimowa a swiatło 2010; Wlazło 2011a]. Swiatło przeszkadzajace
oznacza natomiast „te czesć swiatła pochodzacego z instalacji oswietleniowej, która nie słuzy
celowi, do którego ta instalacja została zaprojektowana. Obejmuje ono: swiatło padajace
nieodpowiednio poza obszar oswietlany; swiatło rozproszone w sasiedztwie instalacji oswietle-
niowej; łune, czyli rozjasnienie nocnego nieba wskutek bezposrednich i posrednich odbić
promieniowania (widzialnego i niewidzialnego) rozproszonego na składnikach atmosfery
(czastkach gazu, aerozolach i czastkach stałych) w kierunku obserwatora” [Rozporzadzenie
Komisji (WE) NR 245/2009].

Oczywistym jest fakt, ze oswietlenie jako takie jest jednym z czynników warunkujacych
prawidłowe funkcjonowanie obszarów zurbanizowanych. W zwiazku jednak z gwałtownym
rozrostem przestrzennym wsi i miast coraz wiecej terenów zagrozonych jest zalewem
intensywnym swiatłem sztucznym, budowanym w chaotyczny, niespójny i nie do konca
kontrolowany sposób. Raport Rady Europy dotyczacy zasmiecania hałasem i swiatłem

56 Głównymi zamierzonymi skutkami wdrazania opracowania w zycie jest wprowadzenie ładu swietlnego zgodnie
z wytycznymi konserwatorskimi, ekonomicznymi oraz ekologicznymi; uczytelnienie sylwety miasta ze
szczególnym uwzglednieniem Starego i Nowego Miasta od strony Wisły oraz rozdzielenie wizualne podswietlenia
obiektów współczesnych i historycznych. Plan zakłada właczenie w spójny widok miasta noca odpowiedniego
doswietlenia połozonych na skarpie terenów zieleni, których obecnosć bedzie zaznaczona w nocnym widoku
poprzez zmiane przewazajacej temperatury barwowej źródeł swiatła w nich instalowanych. O ile Stare Miasto ma
być oswietlane barwa nieco cieplejsza niz naturalne białe swiatło, o tyle tereny zieleni maja noca przybierać nieco
chłodniejszy obraz, zwiazany z obnizeniem temperatury barwowej i przyjeciem zielonego odcienia kolorystyki
opraw oswietleniowych. Powyzsze informacje zaczerpniete zostały z materiałów prezentowanych przez Naczelnika
Wydziału Estetyki Przestrzeni Publicznej M. St. Warszawy Tomasza Gamdzyka podczas konferencji „Swiatło
w zabytkach” 26-27 kwietnia 2012. Masterplan jest dokumentem, którym posługuje sie takze Biuro Stołecznego
Konserwatora Zabytków oraz Wydział Estetyki Przestrzeni Publicznej m. st. Warszawy. Żeby wdrazanie planu
funkcjonowało, musi zostać poprzedzone ujeciem najwazniejszych jego zadan w Wieloletniej Prognozie
Finansowej miasta. Na chwile obecna WPF przewiduje iluminacje jedynie obiektów przepraw mostowych.
Iluminacja pozostałych obiektów pozostaje jedynie w gestii uzgodnien z władzami miasta albo bez uzgodnien
wcale; nie stanowi zas zadania własnego widniejacego w budzecie m. st. Warszawy.

57 Zarządzenie nr 1702/2016 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 23 listopada 2016 w sprawie nadania wewnętrznego
regulaminu organizacyjnego Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m. st. Warszawy.

58 T. Longcore i C. Rich [Longcore, Rich 2006] okreslili dwa rodzaje zanieczyszczenia swiatłem. Pierwsze, zwane
astronomicznym, obejmuje sztuczne oswietlenie ingerujace w widok nocnego nieba. Wiaze sie ono ze zbednym
rozsyłem swiatła w kierunku pionowym z miedzy innymi źle zaprojektowanych opraw oswietleniowych czy
iluminacji fasad wykonanych w kierunku od dołu ku górze. Drugi rodzaj, zwanym ekologicznym, zwiazany jest
z oswietleniem sztucznym modyfikujacym wystepujace w przyrodzie cykle swiatła i ciemnosci [ibidem].
Dodatkowo termin zanieczyszczenia swiatłem moze odnosić sie takze do sztucznego oswietlenia zakłócajacego
estetyke przestrzeni i zaburzajacego orientacje przestrzenna [Wlazło 2011a].
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[Huseynov 2010] wskazuje na wpływ zbyt duzej ilosci oswietlenia o róznym pochodzeniu na
ludzi oraz srodowisko przyrodnicze terenów zurbanizowanych. Zauwaza sie potrzebe regulo-
wania oswietlenia pod wzgledem prawnym oraz planistycznym, w skali od globalnej
po lokalna. W rezultacie przegladu dostepnych źródeł, w wynikach badan okreslono podsta-
wowe zasady, których wykorzystanie w procesie kształtowania krajobrazu moze wpływać
pozytywnie na ograniczenie negatywnych skutków zjawiska.

 2.2.3 Wpływ oświetlenia na ukształtowanie kompozycji wnętrz miejskich

Kompozycja przestrzeni miasta

W kontekscie kształtowania kompozycji tkanki miejskiej nalezy odniesć sie do szerokiego
zakresu publikacji zwiazanych z fenomenologia przestrzeni, omawiajacych zróznicowane
aspekty kształtowania przestrzeni, w tym przestrzeni miejskiej. Wage poznania przestrzeni
w bezposrednim doswiadczeniu podkreslał G. Bachelard [1994], Norberg-Schulz natomiast
podkreslał wzajemne uzaleznienie formy i znaczenie przestrzeni i obiektów [1999]. Rozwaza-
niem zaleznosci wystepujacych pomiedzy pojeciem przestrzeni i miejsca oraz ich kulturowymi
uwarunkowaniami zajał sie miedzy innymi Y. F. Tuan [1987]. Rozwazaniami miejsc
w miescie oraz miasta jako miejsca podjeła sie takze H. Libura [1990]. Z kolei takie
zagadnienia jak charakter, porządek czy ład przestrzeni omówił B. Szmidt [1981].
J. T. Królikowski [1978, 1998] systematyzujac pojecia zwiazane z przestrzenia posród listy
róznych aspektów rozumienia tego pojecia, wymienił przestrzen spostrzezeniowa, na która
składaja sie przestrzen wzrokowa, przestrzen słuchowa, przestrzen dotykowa, przestrzen
zapachowa, przestrzen równowagi oraz przestrzen ruchu. Spostrzeganie jako proces zostało tu
poszerzone z pojecia bardzo dosłownego, a zwiazanego z przestrzenia wzroku i obrazowoscia,
na odczuwanie miasta wszystkimi zmysłami. Wiazac ja z koncepcja przestrzeni fizycznej59

oraz wyobrazeniowej60, uzyskuje sie połaczenie swiata odbieranego zmysłami ze swiatem
istniejacym w naszej pamieci, zbudowanym na bazie doswiadczen i obrazów z przeszłosci
[ibidem]. Pomiedzy przestrzenia spostrzezeniowa, fizyczna i wyobrazeniowa istnieje cały
zestaw róznych sposobów rozumienia przestrzeni stanowiacy przestrzen komunikacji miedzy-
ludzkiej. W tym duchu Ch. Norberg-Schulz [2000] uzasadnił posługiwanie sie pojeciem
przestrzeni egzystencjalnej, K. Wejchert [1993] rozwinał z kolei termin przestrzeni społecznej,
gdzie obszar publiczny miasta jest rozumiany przede wszystkim jako terytorium toczacego sie
w nim zycia. E. T. Hall [2005] zgłebił zagadnienie proksemiki, a takze opisał przestrzen miasta
jako dospołeczną lub odspołeczną. Koniecznosć kształtowania urbanistycznego opartego na
potrzebach ludzi podkresla natomiast w swoich publikacjach Gehl [2009; 2014].

Nalezy omówić takze publikacje odnoszace sie do analizy elementów kompozycji urbani-
stycznej. Zagadnieniem tym zajeło sie szerokie grono badaczy przestrzeni miejskiej. W 1970
roku wydano publikacje „Exterior Design in Architecture” Y. Ashihary [1970], w której autor
opisujac przestrzen zewnetrzna nawiazał do elementów pochodzacych z architektury wnetrz,
takich jak podłoga, sciany i strop. Autor odniósł sie tym samym do pojecia wnętrza
miejskiego. K. Wejchert [2008] z kolei zdefiniował i szeroko opisał pojecie wnetrza i jego
rodzaje, a takze scharakteryzował jego elementy składowe. Przechodzac do poziomu bardziej
ogólnego, autor opisał mozliwe sposoby analizowania miasta w ujeciu serii wnetrz i tworza-
cych sie miedzy nimi relacji. W tym samym duchu K. Lynch [1960] przedstawił sposób
analizowania miasta poprzez serie rejonów, punktów orientacyjnych, wezłów, dróg i krawedzi.
Autor wykorzystał tych pieć pojeć do stworzenia legendy słuzacej do przedstawienia schema-
tycznej wizji przestrzeni kreowanej przez umysł ludzki. W taki sposób powstało pojecia mapy
mentalnej miasta. Z kolei G. Cullen [2011] opisał sposób doswiadczania miasta w serii
sekwencji widoków. Watek widzenia seryjnego został takze zawarty w publikacjach
B. Szmidta [1981], K. Wejcherta [1993; 2008], J. T. Królikowskiego [2003] i A. Böhma

59 Objawiajacej sie poprzez szczegółowy opis wszystkich elementów martwych i zywych ja tworzacej.

60 Rozumianej jako zespół wyobrazen dotyczacych przestrzeni istniejacy w umysle człowieka, oparty na
doswiadczeniu, pamieci, przewidywaniu i ocenie wypływajacej z ukształtowanych w róznym zakresie wartosci
przestrzennych, indywidualnych badź wspólnych.
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[2006; 2016]. A. Böhm odniósł pojecie doswiadczania krajobrazu w serii ujeć widokowych do
planowania miast w duzej skali, która to skala nie pozwala na odczytywanie i „ogarniecie”
przestrzeni z jednego miejsca i w jednej chwili [Böhm 2006]. Autor nawiazujac jednoczesnie
do czestego sposobu doswiadczania przestrzeni – w ruchu samochodowym – postuluje ochrone
wartosci widokowych, które mozna wykorzystać własnie w planowaniu przestrzeni rozległych.
W Polsce tematyka ta zajmuje sie takze U. Forczak-Brataniec [2008], natomiast watek analizy
krajobrazu w percepcji dynamicznej rozwineli D. Appleyard wraz z zespołem [1964].

G. Cullen, którego wspomniana wyzej publikacja po raz pierwszy wydana została w 1961
roku, zróznicował takze pojecia zamknięcia oraz wnętrza. S. Bell [1993] wychodzac z opisu
przestrzeni za pomoca punktu, linii, płaszczyzny oraz bryły przedstawił sposób rozrózniania
form krajobrazowych. M. Ostrowski [Ostrowski 2006; Królikowski, Ostrowski 2009] do
kwestii generalizacji rozumienia i kreowania obrazu miasta dodał kwestie wyznaczania
punktów osnowy krajobrazowej, z perspektywy których kształtuja sie najbardziej istotne
widoki miasta, a J. Skalski podkreslił role takich punktów w kreowaniu komfortu dalekiego
patrzenia [2005]. Ten sam autor zawarł w swojej publikacji „Analiza percepcyjna krajobrazu
jako działalnosć twórcza inicjujaca proces projektowania” [2007] syntetyczny i jednoczesnie
holistyczny w podejsciu sposób analizowania przestrzeni.

Ch. Norberg-Schulz systematyzujac sposób interpretowania przestrzeni, wyróznił pieć
sposobów rozumienia konkretnego miejsca wynikajacych z pierwotnego doswiadczenia
przestrzeni naturalnej [1980]. Rzeczy, światło, porządek i charakter sa fenomenami charaktery-
zujacymi krajobraz, zarówno naturalny, jak i kulturowy, scalanymi przez kategorie czasu,
wyrazajaca ich stałosć lub zmiennosć, przedstawiajaca kolejne przekształcenia czy tez
nawarstwienia ducha miejsca –  genius loci przestrzeni [Królikowski, Rylke 2011].
W nawiazaniu do potencjału drzemiacego w miejscu J. T. Królikowski [2006] przedstawił
zagadnienie aksjologii, której podstawy teoretyczne opisał miedzy innymi R. Ingarden
[Ingarden 1970; Basista 2009]. Autor odniósł sie do kształtowania wartosci przestrzennych,
szczegółowo opisujac rodzaje i znaczenie poszczególnych wartosci. Zwracajac sie ku relacji
przestrzeni z jej genius loci i człowiekiem, a tym samym skupiajac sie na wartosciach
etycznych, J. T. Królikowski wyróznił trzy kategorie stosunku dzieł architektonicznych
i urbanistycznych do przestrzeni i jej wartosci – estetykę życzliwości, obojętności oraz pogardy.
Architektura moze według autora czynić dobro lub zło w nawiazaniu do wartosci przestrzen-
nych i potrzeb ludzkich. Moze na nie reagować albo sie z nimi jednoczac, albo sie im przeciw-
stawiajac. O potrzebie zwracania uwagi na wartosci inne niz wyłacznie estetyczne oraz kształ-
towanie ich poprzez architekture pisze takze w swoich publikacjach L. Krier [2001; 2011].

Uwarunkowania zmienności obrazu miasta

Własciwosci swiatła naturalnego pochodzacego ze słonca i osrodka, przez który dociera
ono do obserwatora (atmosfere) sprawiaja, ze odbiór przestrzeni ulega ciagłym zmianom
[Bogdanowicz 1988; Kahn 1969; Minnaert 1961; Kepkowicz 2002; Plummer 2009;
Rasmussen 1999; Twarowski 1996; Suter 2007; Wlazło 2011; Wlazło-Malinowska 2012a].
Zmienne natezenie swiatła61 w róznych porach dnia oraz zmiennosć czynników atmosferycz-
nych62 wpływajacych na intensywnosć docierajacego do powierzchni ziemi swiatła składaja sie
na obraz miasta i jego elementów składowych. W. Dreszer napisał, ze „ulotnosć warunków
percepcyjnych sprawia, ze o kazdej porze i w kazdej chwili mamy szanse na dokonanie
nowych spostrzezen, odkryć i doswiadczenie nowych przezyć” [2007]. Podczas gdy obiekty
architektury, bedac formami materialnymi, pozostaja relatywnie niezmienne, niematerialna
fizjonomia ich widoku podlega ciagłym przekształceniom. Ogólna charakterystyke zmiennosci
swiatła i jego relacji ze swiatem, w tym otoczeniem ludzkim, podsumować mozna lakonicz-

61 Swiatło naturalne, a raczej jego docieranie do powierzchni Ziemi oscyluje w pewnej stałej rytmice [Alexander
2008]. W warunkach cyklu dobowego obrotu Ziemi wokół własnej osi oraz sezonowego, rocznego obrotu Ziemi po
orbicie wokół Słonca rozgrywa sie spektakl polegajacy na ciagłej ewolucji natezenia i barwy swiatła. Zmienia sie
takze wpływ Słonca na przestrzen, w róznym czasie zostaja podkreslone przy pomocy swiatła róznorodne elementy
przestrzeni.

62 Takich jak na przykład stopien zachmurzenia, wilgotnosć powietrza, opady atmosferyczne, zmiennosć rozkładu
temperatury w atmosferze czy mgła.
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nymi słowami H. Plummera [2009] mówiacymi, ze swiatło stanowi istote zmiany. Z kolei
M. Twarowski zauwazył krótkotrwałosć i nieuchwytnosć widoków tworzonych przez swiatło
naturalne [1996]: „Promien słoneczny wytwarza w krajobrazie i ogrodzie najpiekniejsze
kompozycje, najbardziej barwne, plastyczne, o najsilniejszych kontrastach i blaskach.
Kompozycje te sa okresowe, powstaja tylko w pewnych porach dnia i w pewnych porach
roku”. Tematyka zmiennosci warunków oswietlenia naturalnego i wypływajacych z tego
konsekwencji zajmuja sie badacze, artysci i projektanci zwiazani z róznymi dziedzinami zycia.
Przykładowo w ujeciu przyrodniczym M. Minnaert omówił fizyczne, biologiczne oraz
optyczne aspekty zjawisk zwiazanych ze swiatłem naturalnym i procesem postrzegania oraz
ich zmiennoscia [Minnaert 1961]. W ujeciu wpływu zmiennosci oswietlenia na architekture,
urbanistyke czy architekture krajobrazu warto wspomnieć takich autorów jak wymienieni juz
wczesniej Kahn [1969], Bogdanowicz [1988], Rasmussen [1999], Gehl [2009], Plummer
[2009], czy tez Lynch [1960], Norberg-Schulz [1980], Wejchert [2008] i Zumthor [2010].
B. Orzeszek-Gajewska pisze: „zmiany kolorytu i jasnosci nieba powoduja pozorne zmiany
barwy i jasnosci elementów kompozycji w przestrzeni otwartej. Ciemne niebo przy ostrym
słoncu powoduje rozjasnienie barw elementów kompozycji, to jest terenu, architektury, zieleni
itp. Jasne niebo w pochmurne dni, gdy nie ma mgły, powoduje ciemne, soczyste zabarwienie
oswietlonych obiektów” [Orzeszek-Gajewska 1984, s. 61]. Z kolei o zmiennosci spostrzegania
zaleznego od warunków oswietleniowych i jej wpływie na sztuki piekne63 pisza chociazby
Arnheim [1978; 2011] czy Berger [2008]. Rozwazajac role oswietlenia sztucznego w kształto-
waniu obrazu miasta nalezy w refleksji tej uwzgledniać dwoistosć pierwotnego medium, jakim
charakteryzuje sie swiatło naturalne – z jednej strony uniwersalne, równomiernie doswietlajace
obiekty na powierzchni Ziemi; z drugiej zmienne i efemeryczne ze wzgledu na warunki
otoczenia.

W rozwazaniu wystepujacym w niniejszej dysertacji brano pod uwage takze zaleznosć
pomiedzy obiektem czy przestrzenia postrzegania a podmiotem postrzegajacym. Nie tylko
warunki zewnetrzne, w tym swiatło, wpływaja na to, co oglada obserwator i jak rozumie
obserwowany fragment krajobrazu. Postrzeganie przestrzeni jest takze pochodna fizycznych
przymiotów obserwatora, a takze jego wiedzy i doswiadczenia. Do pierwszej kwestii – miedzy
innymi roli zmysłów obserwatora w poznaniu miejsca odwoływał sie chociazby J. Pallasmaa,
[2012] piszac: „miasto i moje ciało wzajemnie sie uzupełniaja i dookreslaja. Mieszkam
w miescie, a miasto mieszka we mnie”. Zmysłowe poznanie przestrzeni bazujace na instynkcie
i osobistym doswiadczaniu miasta postulował S. E. Rasmussen [1999]. Podobnie J. Żórawski
we wstepie do ksiazki „O budowie formy architektonicznej” rozwazał subiektywnosć odbioru
dzieł architektonicznych i zaleznosć wystepujaca pomiedzy obiektem a jego wartosciami
estetycznymi kształtujacymi sie w uzaleznieniu od osoby odbiorcy [Żórawski 1973]. E. T. Hall
[2005] w taki sposób poruszył kwestie doswiadczenia: „człowiek widzac uczy sie, a to, czego
sie nauczy, wpływa na to, co widzi”. O kwestiach filtrów – personalnych, kulturowych
i innych pisał zarówno E. T. Hall, jak i A. Rapoport [1977]. Dla Ch. Norberga-Schulza
przestrzen percepcyjna ma centrum w postaci obserwatora, dlatego jest subiektywnie definio-
wana oraz postrzegana [Norberg-Schulz 2000]. J. T. Królikowski [1998] rozwazał wpływ
budowy ciała ludzkiego nie tylko na sama architekture, ale takze na sztuke i działanie
człowieka w przestrzeni64, stwierdzajac jednoczesnie mozliwosć opisywania przestrzeni

63 Szczególnie wrazliwymi na zmiennosć warunków oswietlenia posród malarzy byli impresjonisci. Claude Monet
w serii obrazów przedstawiajacych widok frontowej fasady Katedry w Rouen wykonanych pod koniec XIX wieku
przedstawił zapis obrazu obiektu w róznych porach dnia. Malarka A. Illinicz-Kiełkiewicz tak pisze o zmiennosci
obrazów nieba [1998]: „Gdyby ludzie czesciej patrzyli na niebo, to dostaliby zawrotu głowy od fascynujacych,
ciagle zmieniajacych sie widoków nieba. Poczuliby sie gosćmi w galerii sztuki, widzami na filmie. Zalałaby ich fala
zdziwienia, które nadpływajac pomogłoby otwierać oczy na cudowne, olsniewajace pieknem ale i groza pejzaze
niebne. Niebo to obraz domagajacy sie naszej swiadomej uwagi”.

64 Autor tak pisze o relacjach kształtowania srodowiska zycia z uwarunkowaniami wynikajacymi z ciała człowieka
[1998]: „Ciało ludzkie w ruchu, rozpatrywane jako rzeźba kinetyczna jest przedstawieniem najbardziej złozonego
wzorca stosunków przestrzennych. Koordynacja tego ruchu zalezy przede wszystkim od zmysłu przestrzeni
człowieka, zmysł zas jest powiazany z wyobraźnia a wyobraźnia z obrazem. Napiecia pomiedzy obrazem
a zmysłem sa przyczyna rozwijania koordynacji badź zakłócen. Krzywizny stworzone poprzez obrót wyciagnietych
ramion i nóg okreslaja fizyczny zasieg, potencjalnie odczuwany bezposrednio w zamknietej przestrzeni, która
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poprzez biologiczne uwarunkowania oraz za pomoca jezyka form geometrycznych – o ile
doprowadzi sie w efekcie do ujawnienia struktury przestrzeni jako pola sił. Uzupełniajac
powyzsze stwierdzenia mozna zacytować R. Arnheima [2011] piszacego, ze postrzeganie jest
interpretowane i uzupełniane poprzez obrazy przechowywane w pamieci obserwatora. Zatem
to, co zostanie przez człowieka spostrzezone – zarówno pod wzgledem ilosci, jak i  jakosci
spostrzezen – zalezne jest do pewnego stopnia od niego samego. Proces postrzegania cechuje
subiektywizm wyrazajacy sie w wiekszym lub mniejszym stopniu, uzalezniony od indywidual-
nych cech obserwatora [Wlazło-Malinowska 2013].

Podsumowujac kwestie zmiennosci postrzegania i orientacji przestrzennej A. Böhm [2004]
zauwazył inne uwarunkowania poza samym oswietleniem i warunkami atmosferycznymi,
z których wynika zmiennosć obrazu miasta. Takie parametry jak dystans czy kat obserwacji,
materiał czy barwa obserwowanych obiektów, wystepowanie przesłon czy innych form
zakłócajacych swobodna obserwacje stanowia elementy prowadzace do powstania lub powiek-
szania sie juz wystepujacej róznicy pomiedzy własciwa fizjonomia krajobrazu a jego
dynamicznym, zmiennym sposobem postrzegania65.

Percepcja i kształtowanie krajobrazu miasta a warunki oświetleniowe

Kolejne kwestie zwiazane z oswietleniem omówione w tej czesci pracy zwiazane sa
z funkcja oswietlenia nadawana mu przez projektantów w kształtowaniu przestrzeni miejskiej.
Punktem wyjscia do myslenia o oswietleniu sztucznym i jego relacjach z krajobrazem jest
relacja miedzy nim a swiatłem naturalnym, dlatego omówienie publikacji dotyczy obu źródeł.
Pamietać nalezy, iz rozwój myslenia o doswietlaniu wnetrz, zwłaszcza obiektów mieszkanio-
wych, przypadło na przełom XIX i XX wieku – rozwój funkcjonalizmu w planowaniu miast
[Corrido, Spechtenhauser 2008; Gehl 2009] tamtych czasów spowodował wytworzenie
standardów higienicznych zwiazanych takze z miejscem zamieszkania. Budynki miały być
jasne, przewiewne, słoneczne, mieszkancy zas mieli mieć dostep do przestrzeni otwartych.
Powstała zasada orientowania budynków w strone słonca, z dłuzszym bokiem na osi wschód –
zachód. Mysl o prawidłowym doswietlaniu wnetrz, a takze poszukiwaniu powiazan pomiedzy
swiatłem naturalnym i oswietleniem sztucznym trwa do dnia dzisiejszego. D. Philips [2000]
piszac o oswietleniu sztucznym, zaakcentował zreszta potrzebe dostosowywania obiektów do
jak najodpowiedniejszego wykorzystania oswietlenia naturalnego. Zapewnia ono w ocenie
autora róznorodnosć i efekty wizualne rzadko osiagane przy zastosowaniu oswietlenia sztucz-
nego. Z kolei S. E. Rasmussen w „Odczuwaniu architektury” [1999] poswiecił cały rozdział
oswietleniu naturalnemu w architekturze. Analize jego walorów dokonał na podstawie opisu
trzech pomieszczen – zalanego swiatłem ze wszystkich stron domu ze szkła Philipa Johnsona
w New Caaven, pomieszczenia o zamknietych scianach i doswietlonego górnym swietlikiem
oraz typowego pomieszczenia z oswietleniem bocznym z otworu okiennego. Swiatło frontalne
według Rasmussena potrafi zniszczyć głebie, podczas gdy swiatło boczne – uwydatnić walory
obserwowanego obiektu.

Nastepstwem rozwazan na temat walorów oswietlenia naturalnego w architekturze
i urbanistyce czesto jest tworzenie przez ich autorów klasyfikacji efektów, jakie moze ono
wywierać na obiekty i ich wnetrza. Jednym z przykładów takiej klasyfikacji jest zawarty

w tym przypadku byłaby przestrzenia sferyczna. Kolista lub sferyczna przestrzen, bedaca najbardziej bezposrednia
przestrzenia zmysłowa człowieka ma niemal natychmiastowe przełozenie na sztuke. Jest to pierwszy kształt, przy
pomocy którego człowiek wyraza sam siebie w architekturze czy tez w tancu (…).”

65 W publikacji poswieconej zagadnieniu wnetrza jako elementu kompozycyjnego [Böhm 2004] autor podsumował
zestawienie elementów róznicujacych sposób odczytywania przestrzeni. Zawarł on szereg powodów, dla których
niemozliwym jest definitywne, całkowicie obiektywne opisanie charakterystyki czesci wnetrz. Miedzy nimi
poczynił takie spostrzezenia: „Nawet nieliczne przypadki obserwacji statycznej, kiedy znuzeni niezliczona iloscia
sekwencji wybieramy jedna – jakby nisze percepcyjna – moga skutkować całkowicie róznymi wrazeniami,
wynikajacymi z dystansu, kata obserwacji, oświetlenia, warunków atmosferycznych, a wiec tych wszystkich
czynników, które róznicuja dynamike tworzywa krajobrazu od statycznej struktury krajobrazu”, oraz „wyobraźnia,
która chcielibysmy wykorzystać jedynie w tzw. wnetrzach subiektywnych dla ich dookreslenie, działa – czasem
nawet silniej – takze w wnetrzach fizycznych, konkretnych, co prowadzić moze do zupełnie innej ich percepcji niz
wynikać by to miało z ich cech materialnych, w czym, poza wszystkim innym, istotna role moga odgrywać
wspomniane uprzednio «filtry percepcyjne»”.
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w publikacji autorstwa M. Corrido i K. Spechtenhausera „Illuminating. Natural light in
Residential Architecture” [2008] podział na rodzaj swiatła opisanego poprzez jego oddziały-
wanie na architekture, zawierajacy nazwiska architektów takim swiatłem sie posługujacych:

– światło oczyszczające (ang. Purifying Light) – Le Corbusier;

– światło ożywcze (ang. Invigorating Light) – Richard Neutra;

– światło ożywiające (ang. Vitalizing Light) – Frank Lloyd Wright;

– światło efemeryczne (ang. Ephemeral Light) – Alvar Aalto;

– światło purystyczne (ang. Purist Light) – Louis I. Kahn;

– światło medytacyjne (ang. Meditative Light) – Luis Barragán;

– światło duchowe (ang. Spiritual Light) – Tadao Ando;

– światło iluzjonistyczne (ang. Illusionistic Light) – Jean Nouvel;

– światło atmosferyczne/ powietrzne (ang. Atmospheric Light) – Toyo Ito;

– światło sugestywne (ang. Sugestive Light) – SANAA, Kazuyo Selima, Ryue Nishizawa;

– światło animujące (ang. Animating Light) – Steven Holl.
Podobna klasyfikacje stworzył H. Plummer [2003], opierajac ja na efekcie, jaki uzyskuje sie za
pomoca wykorzystania własciwosci swiatła naturalnego w kształtowaniu form architektonicz-
nych:

– ulotność (ang. Evanescence) – czyli wskazywanie za pomoca swiatła zmian w czasie;

– procesja światła (ang. Procession) – czyli choreografia swiatła dla poruszajacego sie
obserwatora;

– welon szkła (ang. Veil of Glass) – czyli załamanie swiatła w półprzezroczystych przegro-
dach;

– fragmentacja (ang. Atomization) – czyli tworzenie namacalnego swiatła poprzez jego
filtrowanie przez filtry;

– atmosfera ciszy (ang. Atmospheric Silence) – czyli wypełnienie wnetrz swiatłem
o jednolitym charakterze;

– luminescencja (ang. Luminescence) – czyli materializacja swiatła.

Czesć badaczy scharakteryzowała nieco głebiej role swiatła w kreowaniu obrazu miejsca,
przypisujac mu funkcje jednego z elementów kształtujacych krajobraz. Ch. Norberg-Schulz
[1980] duzo uwagi poswiecił wartosci swiatła w kreowaniu miejsca. Słonce, Ksiezyc czy
gwiazdy, zmiennosć dobowa i sezonowa oswietlenia sa według autora jednym z fenomenów
naszego otoczenia, tak samo jak stanowia je ludzie, zwierzeta, warstwa przyrodnicza, miasta,
ulice czy domy. Wyzej wspomniano takze, ze według Ch. Norberga-Schulza swiatło stanowi,
obok rzeczy, porzadku, charakteru i czasu jedna z kategorii krajobrazotwórczych. Kazdemu
z trzech opisanych w publikacji typów ducha miejsca autor przypisał trzy typy oswietlenia,
które jako element krajobrazu współtworza charakter miejsca [Królikowski 2006]:

– światło romantyczne – odpowiadajace swiatłu migotliwemu, zmieniajace sie w czasie
dynamiczniej od pozostałych rodzajów, tworzone za pomoca ruchomych układów
atmosferycznych; wprowadza dynamike do przestrzeni;

– światło kosmiczne – ostre w wyrazie, nadajacy silne kontrasty przestrzeni. Bardzo szybko
nastepuje zmiana z nocy na dzien i z dnia na noc, przez co charakter swiatła mozna
opisać za pomoca dwóch stanów;

– światło klasyczne – posrednia forma swiatła, które w jednakowy sposób odkrywa oczom
człowieka krajobraz taki, jakim jest. Swiatło jest uzyte w celu podkreslenia obecnosci
elementów krajobrazu tworzacych harmonijna całosć poprzez gre swiatłocienia.

Zgodnie z klasyfikacja Ch. Norbrga-Schulza, zawierajacej czwarta kategorie – ducha miejsca
złożonego, zawierajacego w sobie powiazanie cech typów wyjsciowych – mozna mówić takze
o świetle złożonym.
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Kwintesencja przedstawienia zasad kształtujacych miasta oraz wytycznych do tworzenia
miast dla ludzi sa publikacje Ch. Alexandra „Jezyk wzorców. A pattern language. Miasta,
budynki, konstrukcja” [2008] czy „Jak przetworzyć miejsce. Podrecznik kreowania udanych
przestrzeni publicznych” wydany przez nowojorska organizacje Project for Public Spaces
[Project for Public Spaces Inc. data nieznana]. Ch. Alexander tworzac zestawienie wzorców
kształtowania miast, dzielnic, osiedli, obiektów czy wreszcie pojedynczych wnetrz, opisał pieć
wzorców odnoszacych sie do swiatła naturalnego66 oraz jeden zwiazany z oswietleniem
sztucznym67. Autor wskazał tym samym range oswietlenia jako elementu istotnie wpływaja-
cego na prawidłowe kształtowanie obiektów oraz nasze samopoczucie. O wadze oswietlenia
sztucznego w kreowaniu wizerunku miasta i naszego odczuwania miejsca pisze zreszta wielu
autorów. S. Crouch, H. Shaftoe, R. Fleming w publikacji zwiazanej z bezpieczenstwem
zamieszkiwania w miastach [2000], w czesci poswieconej oswietleniu przestrzeni publicznych
skupili sie na opisie parametrów oswietlenia odgrywajacych najwazniejsza role w zapewnieniu
ludziom poczucia bezpieczenstwa. Poswiecajac cały rozdział temu zagadnieniu, dali wyraz
rangi doswietlania miasta noca. O kwestii zwiekszania bezpieczenstwa poprzez prawidłowe
oswietlenie pisali takze polscy autorzy – B. Czarnecki oraz W. Sieminski [2004] czy
E. Czekiel-Switalska [2010]. Z kolei Z. Haber i P. Urbanski [2010] posród wymienionej
klasyfikacji oswietlenia parkowego opisali miedzy innymi zasade stawiania minimum
10 stałych punktów swiatła w formie latarni na kazdym jednym hektarze parku.

Projektowanie nocnego krajobrazu miasta

Brak dostepu do swiatła naturalnego wprowadza utrudnienia w orientacji przestrzennej.
Z drugiej strony warunki ograniczenia oswietlenia dziennego, powodujace znikanie nieoswie-
tlonych struktur w ciemnosciach w konsekwencji generuja powstanie mozliwosci wydobycia
przy uzyciu oswietlenia sztucznego wartosci i walorów danej przestrzeni, które za dnia gina
w natłoku informacji przestrzennej. Kolejne wymienione publikacje dotykaja kwestii nocnego
oswietlenia miasta, omawiajac role oswietlenia sztucznego na przykład w orientacji
przestrzennej czy urozmaicaniu walorów widokowych miejskich wnetrz. G. Cullen jeszcze
w latach 60'tych XX wieku zauwazył narastajacy problem reklam, w tym reklam swietlnych,
opanowujacych najwazniejsze przestrzenie angielskich metropolii [Cullen 2011]. Cały rozdział
poswiecił takze rozwazaniom na temat potrzeby myslenia o oswietleniu w kontekscie
tworzenia spójnych kompozycji miejskich wnetrz krajobrazowych. Jako pozytywny przykład
projektowania uwzgledniajacego oba aspekty autor podał oswietlenie jednej z ulic w Marlbo-
rough – postawione na słupach o wysokosci niezgodnej z przepisami, a jednak znacznie lepiej
wpisujace sie w krajobraz miasta, dopasowane do skali otoczenia. Niejako rozwijajac mysli
G. Cullena K. Lynch w „Obrazie miasta” [2011] alarmował o dezintegracji dziennego
i nocnego obrazu miast amerykanskich. Autor pisał o koniecznosci planowania oswietlenia
w miescie w kontekscie kompozycji urbanistycznej, wskazujac koniecznosć zachowania
ciagłosci pomiedzy zróznicowanymi obrazami miasta, tworzacymi sie zima i latem, z bliska
i daleka, z pozycji osoby statycznej lub znajdujacej sie w ruchu, a takze za dnia i noca68. Wage
tego stwierdzenia potwierdził piszac, ze „jesli kopuła State House noca lsni w sposób przywo-
łujacy pamieć kopuły widzianej za dnia, wtedy – z powodu elementarnej wiezi – rózne walory
kazdego z tych obrazów smakuja nawet bardziej wyraziscie”. O potrzebie rozwazania nocnego
wizerunku miasta pisze takze G. Czora [2007; 2009], natomiast M. Zienowicz, E. Podhajska
i J. Rubaszek [2016] omawiaja elementy krajobrazu wazne do eksponowania w porze nocnej
w róznych typach krajobrazu i zróznicowanych elementów miejskiej przestrzeni publicznej.

66 Sa to wzorce zwiazane z projektowaniem architektonicznym, skala pojedynczego obiektu, zwłaszcza domów
i budynków mieszkalnych – „przestrzen zewnetrzna otwarta na południe”, „słonce we wnetrzach”, „słoneczne
miejsce”, „sciana północna”, „przefiltrowane swiatło”.

67 Wzorzec zwiazany z oswietleniem sztucznym dotyczy skali projektowania wnetrz. Mówi o potrzebie kreowania
„kregów swiatła” w miejscach, w których projektant widzi celowosć gromadzenia sie ludzi. Zwiazane jest to
jednoczesnie z atawistycznym dazeniem ludzi do przebywania w swietle z jednej strony oraz funkcja niefizycznego
domykania przestrzeni za pomoca oswietlenia z drugiej.

68 Zaliczył on zatem warunki oswietleniowe do jednych z elementów wymagajacych zwrócenia uwagi podczas
kreowania widoku miasta – „wazne punkty orientacyjne, rejony, wezły albo drogi powinny być rozpoznawalne
w róznych warunkach (…)”.

 2 STAN BADAŃ 53



K. Lynch wraz z D. Appleyardem oraz J. Meyerem w publikacji zatytułowanej „The View
from the Road” [1964] opisali oswietlenie69 jako element warunkujacy doswiadczenie drogi.
Postulowali oni wykonywanie specjalnych projektów oswietlenia przestrzeni przy drodze,
integrujacych landmarki i dominanty znajdujace sie przy i wpływajace na obraz dróg.

Posród publikacji polskich na uwage zasługuje szczególnie ksiazka „Elementy kompozycji
urbanistycznej” K. Wejcherta [2008]. Opracowanie opublikowane w latach 80'tych XX wieku
zawiera wymienione trzy lokalizacje, które sa obejmowane przez zabieg oswietlania, tj.:

– oswietlanie przestrzeni komunikacyjnych;

– oswietlanie obiektów architektonicznych (iluminacja) – wraz z odmiana w postaci
wydarzen typu „swiatło i dźwiek”;

– oswietlenie architektoniczne – oswietlenie wydobywajace sie z wnetrz budynków
na zewnatrz.

W oparciu o podział elementów tworzących wnętrza architektoniczne, urbanistyczne oraz
krajobrazowe na granice pod postacia podłogi, sciany i stropu, wymienione przez autora
[Bogdanowski 1981; Wejchert 2008] wyróznić mozna takie elementy zwiazane ze swiatłem,
które odpowiadać beda temu podziałowi i które stosować mozna w róznej skali opracowania:

– strop światła – za dnia niebo, noca – sztuczne oswietlenie;

– ściana światła – wykorzystana na przykład jako element ograniczajacy przenikanie
wzrokowe do sasiednich wnetrz w sytuacji braku stałej sciany pomiedzy wnetrzami70;

– podłoga światła – w warunkach naturalnych moze to być swiatło odbijajace sie od tafli
wody – jeziora, rzeki. Na poziomie wnetrza urbanistycznego – swiatło slizgajace sie po
posadzce placu, posadzka oswietlona z góry; swiatła punktowe w posadzkach – linia
punktów swietlnych

– świetlne elementy wolno stojące – mozna rozumieć jako na przykład instalacje
zbudowane miedzy innymi za pomoca elementów oswietleniowych czy tez rzeźby
swietlne.

Odpowiednio sparametryzowane oswietlenie sztuczne moze wzmocnić wrazenie wnetrza
(Il. 13) lub je osłabić (Il. 14).

69 Poza wymieniem jego funkcji czysto uzytkowych warunkujacych zachowanie widocznosci czy odpowiedniego
stopnia bezpieczenstwa.

70 Co stanowi nawiazanie m.in. do wzorca „kregi swiatła” Ch. Alexandra [2008].
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I l . 13: Zakres oddziaływania oswietlenia sztucznego moze noca wywoływać lub podkreslać wrazenie
odczuwania wnetrza. Oswietlenie jednej ze stacji benzynowych w Warszawie (fot. K. Wlazło-Malinowska
20.02.2014). Źródło: opracowanie własne.



W omawianiu stosowania oswietlenia jako narzedzia projektowego warto odwołać sie
takze do dorobku amerykanskiego projektanta oswietlenia R. Kelly'ego oraz stworzonych
przez niego na potrzeby własnych realizacji kategorii swiatła [Petty 2011; Wlazło-Malinowska
2012]. Kazda przestrzen powinna według niego zostać wyposazona w trzy rodzaje swiatła:
– jasność otoczenia (ang. ambient light) – swiatło podstawowe zapewniajace widocznosć

przedmiotów i ludzi w przestrzeni. Swiatło to jest fundamentem odkrywajacym formy
i kształty przedmiotów, pozwalajacym na odczuwanie przestrzeni, a jednoczesnie
podstawa dla reszty oswietlenia71.

– światło ogniskowe (ang. focal glow) – oswietlenie skupiajace, wprowadzajace hierarchi-
zacje przestrzeni, a takze uwypuklajace wybrane aspekty przestrzeni. Celem uzycia
takiego oswietlenia jest przyciagniecie uwagi obserwatora w konkretne miejsce, na
konkretny obiekt [Tanteri 2007]. Swiatło to skupia sie na obiektach wyjatkowych –
detalu elewacji, strukturze korony drzewa, rzeźbie ogrodowej72.

– gra diamentów (ang. play of briliants) – swiatło migotliwe – swiatło jest nosnikiem
informacji samo w sobie. Moze stanowić element wzbogacajacy przestrzen lub element
ja kreujacy. Ta forma swiatła wprowadza nowa warstwe znaczeniowa, w klasyfikacji
oparta została na efekcie nocnego gwiaździstego nieba. Kojarzyła sie ona projektantowi
z nasłoneczniona tafla wody na rzece pokryta refleksami swietlnymi [Petty 2011]. Jego
doskonała reprezentacje odnajdywał w nocnym obrazie Times Square. Oswietlenie tej
kategorii stanowi samo w sobie źródło informacji.

Wsród współczesnie tworzacych projektantów oswietlenia zewnetrznego warto wspomnieć
o dorobku projektowym i stojacej za nim teorii projektowania oswietlenia chociazby Karou
Mende [Mende 2000], Ulrike Brandi [Brandi 2006; Brandi, Geissmar-Brandi 2006], Rogera
Narboni [Narboni 2003], Henrika Clausena [Clausen 2013], Philipa Gordona [Gordon 2011],

71 Jasność otoczenia stanowi najbardziej równomierne oswietlenie tła, spełniajace przede wszystkim funkcje
poznawcza, informujac uzytkownika przestrzeni o jej fizjonomii. Projektant porównał ja do „porannej mgiełki na
szerokiej rzece, gdzie brzeg, woda i niebo łacza sie w jedno”, a takze do oswietlenia spotykanego „w kazdej galerii
sztuki ze scianami oswietlonymi jarzeniówkami, przezroczystym sufitem i biała podłoga” [Petty 2011]. 

72 Ten typ swiatła kojarzył sie R. Kelly'emu ze snopem swiatła zmaterializowanym w postaci silnego promienia
filtrowanego przez korone drzew i ze swietlna wyspa w ciemnym pokoju ponad fotelem do czytania [Tanteri 2007].
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Il. 14: Zakres oddziaływania oswietlenia sztucznego moze noca zaburzać wrazenie wnetrza, osłabiajac tym
samym jego wyraz. Porównanie wygladu Małego Rynku w Kazimierzu Dolnym za dnia oraz w porze nocnej
(fot. K. Wlazło-Malinowska 18.03.2017). Źródło: opracowanie własne.



Janet Lennox Moyer [Lennox Moyer 2013], Roberta Beana [Bean 2004], Hervé Descottes
[Thaureau 2005], Christy Van Santen [Van Santen 2006], Vesa Honkonena czy Marca Aurela
[Zienowicz2011] i innych.

Analiza krajobrazu miejskiego – badania nocnego krajobrazu miasta

Praca badawcza dazy do wypracowania narzedzi oraz zasad wykonywania analizy i oceny
widoku przestrzeni miejskiej w kontekscie jej aspektu nocnego, a takze odczytywania przez
odbiorców relacji przestrzennych wystepujacych pomiedzy obiektami w porze nocnej. W tym
celu zwrócono uwage na przydatnosć wykorzystania sprawdzonych metod badania przestrzeni
miasta opracowanych w ujeciu fenomenologii miasta do wykonania analiz noca. Patrzac nieco
wybiórczo na samo oswietlenie w badaniach wykorzystać mozna analize elementów
kompozycji miasta w kategorii światło, które stanowi jedna z kategorii odczytywania genius
loci miejsca [Królikowski 1998], badajac przy tym jego znaczenie i wybrane wartosci
przestrzenne [Norberg-Schulz 1999; Królikowski 2006], dopasowane do konkretnej sytuacji
przestrzennej73. Do porównania warstwy relacji przestrzennych miejskich wnetrz krajobrazo-
wych i widoków w niej sie kształtujacych za dnia i noca przydatne moga być metody analizy
percepcyjnej przestrzeni [Skalski 2007; 2007a], analiza krzywej wrazen K. Wejcherta [1993;
2008]; analiza morfologii widoku wg M. Lewin [2009]; metoda waloryzacji widoków według
zespołu: J. Potyrała, I. Niedźwiecka-Filipiak, M. Ziemianska, P. Filipiak [Potyrała et al. 2012].
Warto wspomnieć opracowane w zespole Katedry Sztuki Krajobrazu SGGW metody analizy
widokowo-kompozycyjnej krajobrazu miasta – analize sekwencji widokowych [Królikowski et
al. 2016] i analize panoramy miasta [Rybak-Niedziółka 2015]. J. Rylke zaproponował kolei
analize fenomenu krajobrazu na podstawie jego wizerunku przygotowanego w ujeciu szicku
rysunkowego, obrazu, ew. fotografii krajobrazowej [2002]. Wsród analiz zwiazanych z ocena
oddziaływania elementów kompozycji krajobrazowej warta uwagi jest opracowana przez
B. Żarska [2003] metoda polegajaca na ocenie znaczenia dominant krajobrazowych wraz z ich
otoczniem. Do oceny stanu fizjonomii krajobrazu kulturowego przydatna jest natomiast
metoda linii prostych J. Janeckiego [1981; 1995]74

W badania prowadzone w analizach wykorzystujacych widokowy aspekt krajobrazu
wplatane sa takze watki badan socjologicznych, opierajacych sie na ankietowaniu czy
wywiadach z uzytkownikami przestrzeni lub jej zewnetrznymi obserwatorami, jak na przykład
metoda SBE [Daniel, Boster 1976] czy tworzenie map mentalnych [Lynch 1960]. Istota
weryfikacji specyfiki nocnego krajobrazu miejskiego jest analiza porównawcza sytuacji
dziennej i nocnej badanych przestrzeni, polegajaca na ocenie rodzaju przekształcen wizualnych
wystepujacych w dziennym obrazie przestrzeni w porze nocnej.

Dokumenty o znamionach planistycznych, zwiazane z regulacja obszarów w duzej skali,
jak na przykład masterplany oswietleniowe dotykajace centralnych obszarów miast, zazwyczaj
nie posiadaja stałej, wypracowanej metody waloryzacji terenu opracowania pod wzgledem
oswietlenia. Zdarza sie wykorzystanie w nich metody opieraja sie na analizie przewodników
turystycznych – przykładowo dla dokumentu Masterplanu iluminacji Pomnika Historii
Warszawy opracowanego w 2009 i 2010 roku range obiektów definiowano z perspektywy
„turystycznej” – głównym kryterium wyboru waznych obiektów jest czestotliwosć ich
wystepowania w przewodnikach turystycznych [Studio DL 2009; Studio DL 2010; Gamdzyk
2011]. Dopiero na drugim miejscu przeanalizowano takie własciwosci jak aspekt widokowy
czy relacje z otoczeniem. Nie ma generalnej, zunifikowanej metody analizy przestrzeni
miejskiej w kontekscie pory wieczornej, która byłaby stosowana w takich dokumentach
opracowywanych przez rózne podmioty i organizacje.

73 Analizy zwiazane z innym niz widokowy aspektem oceny tkanki miasta, jak na przykład badanie wartosci warstwy
historycznej, zabytkowej, przyrodniczej, finansowej czy innej, a takze typowa analiza formalna czy kompozycyjna
przestrzeni powinny stanowić stosowne, istotne uzupełnienie, dostosowywane kazdorazowo do konkretnej sytuacji
przestrzennej badanych miejsc i wnetrz miejskich.

74 Zróznicowane metody analizy krajobrazu oparte na aspekcie oceny widoków, w kontekscie na przykład badan stanu
przekształcen krajobrazu czy zasiegów widocznosci obiektów w krajobrazie, w tym zarówno analizy wykonywane
na podstawie badan in situ, jak i analizy oparte na cyfrowych modelach przestrzeni, podsumowuje M. Żołnierczuk
[2016].
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 3 METODY PRACY BADAWCZEJ

 3.1 Założenia i strategia badawcza. Etapy badań – zadania badawcze
Przeprowadzone badania zostały oparte na fenomenologicznej metodzie poznania, jednej

z jakosciowych strategii badawczych. J. T. Królikowski napisał – „ujecie fenomenologiczne
moze być pomocne w realizacji ochrony i rewaloryzacji wartosci przyrodniczych i kulturo-
wych krajobrazu jako celu harmonijnego rozwoju kraju, gdyz w pełni uwzglednia wartosci
materialne i duchowe dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego, a szczególnie role piekna
krajobrazu jako wyrazu jego całosci” [Królikowski 1998, s. 125, za Jaroszynski 1986; 1992].
W ujeciu fenomenologii krajobraz rozpatruje sie jako całosć [Rylke 2002; 2003]. Proces
badawczy polegajacy na opisie i analizie bezposrednio dostepnych danych opiera sie na
podejsciu konstruktywistycznym, gdzie znaczenia i wnioski wygenerowane zostaja
w konsekwencji i na podstawie zgromadzonych danych, w ujeciu bazowania na poszukiwaniu,
interpretowaniu i sprawdzaniu informacji, gdzie wiedza ma charakter subiektywny i „własny”,
z jednoczesnym brakiem separacji od kultury [Creswell 2013]75. Postepowanie charakteryzuje
indukcyjna analiza danych w kierunku od szczegółu do ogółu, odpowiednia dla prowadzenia
badan nad złozonoscia materialnych i niematerialnych elementów składowych krajobrazu oraz
procesów go kształtujacych.

W badaniach fenomenologicznych odbiór analizowanego zjawiska jest dokonywany przez
podmiot obserwujacy, generalizowanie zaobserwowanych znaczen, definiowanie wzorców
i zaleznosci umozliwione zostaja natomiast dzieki miedzy innymi ekstensywnemu i długotrwa-
łemu zbieraniu danych [ibidem]. Omawiane w niniejszej pracy badania prowadzone były na
przestrzeni lat 2010-2015, a dane po ich zebraniu, jezeli nastapiło ono we wczesnej fazie
pracy, podlegały weryfikacji oraz aktualizacji. Obserwacje były prowadzone w zróznicowa-
nych warunkach pogodowych i porach roku, opisanych w późniejszej czesci rozdziału.

W badaniach jakosciowych zebrane dane i znaczenia podlegaja interpretacji badacza. Beda
one zatem uwarunkowywane przez srodowisko, uzaleznione miedzy innymi od wystepujacych
w nim nawarstwien kulturowych76. Filtry kulturowe77 sa elementem, który nalezało uwzglednić
takze w badaniu wykonanym w ramach niniejszej pracy, z tego zatem wzgledu wybrane do
niego przestrzenie i obiekty poddane analizie oraz przedstawione w badaniach uzupełniajacych
przykłady obiektów zostały zawezone do najbardziej znanego autorce kregu kulturowego,
tj. kultury zachodniej – europejskiej i amerykanskiej. Dzieki temu wyeliminowano potencjalne
błedy nieprawidłowej interpretacji funkcji i znaczenia oswietlenia w realizacjach wykonanych
na terenach o odmiennej kulturze.

Badania zaprojektowano w formule trójetapowego procesu odwzorowujacego procedure
kształtowania krajobrazu w pracy projektowej. Proces ten bazuje na klasycznym podejsciu
projektowym, zmodyfikowanym o wzajemnie przeplatanie sie poszczególnych jego etapów78.

75 J. W. Creswell pisze [2013], ze według swiatopogladu konstruktywistycznego „jednostki daza do zrozumienia
swiata, w którym zyja i pracuja, nadajac swoim doswiadczeniom subiektywne znaczenia zorientowane na pewne
przedmioty i zjawiska. Wobec tych zróznicowanych i wielorakich znaczen badacz zastanawia sie raczej nad
złozonoscia pogladów, niz próbuje sprowadzić je do kilku kategorii i  idei. (…) Inaczej niz w pozytywizmie (...)
generuje sie lub indukcyjnie rozwija teorie badź wzorzec znaczeniowy” [Creswell 2013, s. 33-34].

76 Jak pisze J. W. Creswell nawiazujac do swiatopogladu konstruktywistycznego [2013, s. 34], „ludzie wchodza
w kontakt ze swiatem i nadaja mu sens z własnej perspektywy historycznej i kulturowej”, a takze „badacze sa
swiadomi, ze srodowisko kształtuje ich interpretacje, zatem przyjmuja perspektywe, która pozwala im dostrzec
źródło owych interpretacji w doswiadczeniach osobistych, kulturowych i historycznych”.

77 Pisał o nich takze E. T. Hall – „By zrozumieć człowieka, trzeba wiedzieć, jak skonstruowany jest jego system
receptorów i jak kultura modyfikuje odbierane przez nie informacje” oraz „Percepcja przestrzeni to kwestia nie
tylko tego, co moze być postrzezone, lecz równiez tego, co moze być pominiete. Ludzie urodzeniu w róznych
kulturach ucza sie (nie wiedzac o tym) juz jako dzieci pomijać informacje jednego rodzaju i zwracać baczna uwage
na inne. Owe wzorce percepcyjne, raz ustalone, utrwalaja sie na całe zycie.” [Hall 2005, s. 59-63]. Z  kolei geograf
A. Kowalczyk stwierdza wage wczesniejszych doswiadczen w budowaniu percepcji przestrzennej, a co za tym idzie
– takze indywidualnej interpretacji tej przestrzeni [Kowalczyk 1992, s. 257-271].

78 Model klasyczny przedstawiony miedzy innymi przez Molarna i Rutledge'a [Epstein et al. 2001] prezentuje
najprostsze podejscie do projektowania, w którym załozono liniowe nastepstwo czasowe wszystkich etapów. Proces
projektowy w rzeczywistosci jednak polega na zapetlaniu sie kolejnych etapów. Takie podejscie do procesu
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Przyjmuje sie równocennosć wszystkich czesci, niejako przeciwstawiajac sie chronologii
zdarzen przyjetej w ujeciu klasycznym (Il. 15). Przeplatanie sie ze soba trzech zaprojektowa-
nych etapów badania umozliwiło ciagłe uzupełnianie i doskonalenie zarówno procesu oraz
narzedzia badawczego, jak i oczekiwanych rezultatów. Takie postepowanie odpowiada
jakosciowej strategii badania, kiedy to nowe pytania i procedury powstaja wraz z rozwojem
toku badawczego79 [Creswell 2013].

Badania zlokalizowano przede wszystkim w wybranych przestrzeniach publicznych m.st.
Warszawy. Celem pierwszego etapu badan było ugruntowanie wiedzy odnosnie badanego
zjawiska oraz scharakteryzowanie ogólnych zasad wpływu zróznicowanych form swiatła na
widok i kompozycje miejskiej przestrzeni publicznej. W kolejnej czesci pracy skupiono sie na
badaniu relacji zachodzacej pomiedzy swiatłem80 a przestrzenia. Opracowano typologie zmian,
jakie zachodza dla dziennego obrazu obiektów i przestrzeni w porze nocnej. Uzupełniono
takze badania roli oswietlenia sztucznego w tworzeniu tych zmian. Ostatni etap polegał na
przedstawieniu – za pomoca przykładowego opracowania – metody analizy kompozycyjno-wi-
dokowej nocnego krajobrazu miasta. Etap ten uwzglednił wyniki uzyskane podczas dwóch
pierwszych etapów (Il. 16). Przedstawienie prowadzonych badan oraz uzyskanych wyników
celowo połaczono w jeden rozdział, tj. 4. Badania. Wyniki, co wynika ze złozonosci kazdego z
zadan badawczych i koniecznosć własciwego przedstawienia logiki postepowania
badawczego.

Identyfikacja wartosci badanych przestrzeni z punktu widzenia własciwosci swiatła
naturalnego i oswietlenia sztucznego, połaczona z analiza zagrozen wynikajacych z nadmiaru
czy niedoboru swiatła81, a takze badaniami wpływu swiatła na percepcje przestrzeni, pozwoliły
na okreslenie wniosków umozliwiajacych bardziej swiadome postrzeganie i kształtowanie
oświetlenia miejskiej przestrzeni publicznej.

projektowego popiera teoria transformacji projektowej M. Piwowarski [2007]. Architekt krajobrazu M. Corajoud
takze zaleca równoległe prowadzenie analiz oraz proponowanie pierwszych rozwiazan projektowych [Corajoud
2000]. Równoczesne prowadzenie analizy i projektowania powoduje nieustanna weryfikacje procesu twórczego.

79 W. I. B. Beveridge tak pisze o elastycznosci rozwijania badania naukowego w swojej ksiazce „Sztuka badan
naukowych” – „Nie mozna wprowadzić ustalonych reguł do pracy badawczej. Badacz powinien ćwiczyć swa
pomysłowosć, oryginalnosć, umiejetnosć oceny i korzystać z kazdego pozytecznego fortelu” [Beveridge 1960,
s. 175].

80 Swiatłem naturalnym oraz oswietleniem sztucznym.

81 Chodzi tu miedzy innymi o krótko podniesiona w przegladzie stanu badan kwestie zanieczyszczenia ekologicznego
swiatłem.
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I l . 15: Schemat ukazujacy jednakowa range kolejnych etapów projektowych w modelu procesu
projektowania. Źródło: opracowanie własne na podstawie przekształconego klasycznego modelu procesu
projektowania według Molarna i Rutledge’a [Epstein et al. 2001].



 3.2 Kolejność postępowania badawczego – schemat działań
Ponizej przedstawiono schematy postepowania przyjety w niniejszej pracy (Il. 17; Il. 18).
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Il. 16: Schemat ukazujacy jednakowa range kolejnych etapów przeprowadzonych badan nad rola oswietlenia
w kształtowaniu nocnego krajobrazu miasta. Źródło: opracowanie własne na podstawie przekształconego
klasycznego modelu procesu projektowania wg Molarna i Rutledge’a [Epstein et al. 2001].

I l . 17: Schemat pracy „Swiatło jako instrument kształtowania nocnego krajobrazu miasta”. Źródło:
opracowanie własne.
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I l . 18: Schemat pracy „Swiatło jako instrument kształtowania nocnego krajobrazu miasta”. Źródło:
opracowanie własne.



 3.3 Etap I. Badanie zróżnicowania aktualnych form oświetlenia miejskiej
przestrzeni publicznej

 3.3.1 Cel badania

Celem pierwszego zadania badawczego była identyfikacja i opis aktualnych rozwiazan
oswietleniowych w kontekscie własciwosci przestrzennych, znaczeniowych oraz funkcjonal-
nych oswietlenia, a tym samym – usystematyzowanie wiedzy na temat form oswietlenia
zewnetrznego stosowanych w miejskiej przestrzeni publicznej. Uporzadkowanie oraz rozbudo-
wanie instrumentarium – zestawien typologicznych oswietlenia w uzaleznieniu od wybranych
jego cech – stanowi podstawe do opracowania narzedzi waloryzacji i kształtowania nocnego
obrazu przestrzeni. Takie usystematyzowanie wachlarza rozwiazan wspomaga swiadome
formułowanie wytycznych projektowych. Wybór konkretnych rozwiazan i typów oswietlenia
jest natomiast najwazniejsza decyzja z punktu widzenia projektu, jako ze sa one czynnikiem
decydujacym o finalnym efekcie wizualnym oswietlenia [Lennox Moyer 2013], tym samym
wpływajac na nocny obraz przestrzeni.

Ze wzgledu na charakter i tematyke pracy w badaniu skupiono sie na formie oswietlenia
oraz jego własciwosciach zwiazanych z procesem postrzegania, orientacja przestrzenna oraz
sposobem kształtowania obrazu wnetrz miejskich. O ile aspekty technologiczne i parametry
techniczne oswietlenia sa kwestiami nierozerwalnie zwiazanymi z tematyka pracy82, nie
stanowiły one istoty tematu badan skupionych na wizualnym efekcie, jaki na przestrzen
wywieraja jego własciwosci przestrzenne. Podczas wykonywania badan terenowych analizo-
wano i weryfikowano jednak wybrane parametry techniczne oraz stan techniczny oswietlenia,
co w konsekwencji dostarczyło dodatkowych informacji na temat trendów kształtowania
i eksploatacji oswietlenia w obszarze prowadzonych badan.

 3.3.2 Zakres przestrzenny badania

Kilkuetapowe badanie wykonano przede wszystkim w obszarze m.st. Warszawy.
Obszarem badania wstepnego oraz własciwego były warszawskie ogólnodostepne tereny
zieleni zaklasyfikowane jako parki według Studium Uwarunkowan i Kierunków Zagospodaro-
wania Przestrzennego m. st. Warszawy [Studium..., dalej zwane Studium].

Do badania wstepnego zakwalifikowano 78 sposród 90 obiektów sklasyfikowanych jako
warszawskie parki. W jego efekcie do badania własciwego wybrano 21 parków. Podczas gdy
w badaniu wstepnym skupiono sie wyłacznie na terenie parków, w badaniu własciwym weryfi-
kowano takze relacje wybranych obiektów z ich najblizszym otoczeniem.

Badanie uzupełniajace oparto na wybranych, artystycznych realizacjach oswietleniowych
zlokalizowanych w miejskiej przestrzeni publicznej, niezaleznie od miasta, w którym zostały
one wykonane. Zakres został ograniczony do miast europejskich i amerykanskich. Przyczyny
oraz sciezka postepowania przy doborze pola badawczego na kazdym etapie badan zostały
szczegółowo opisane w podrozdziale 3.2.4.

 3.3.3 Zakres czasowy badania

Badanie zostało przeprowadzone z kilkuetapowym podziałem czasowym, uwzglednia-
jacym czas przyrodniczy i wynikajace z niego dobowe oraz sezonowe zróznicowanie wygladu
obiektów. Badanie wstepne wykonano w okresie kwiecien – czerwiec 2012 roku. Badanie
własciwe oraz uzupełniajace przeprowadzono w okresach listopad 2012 roku – lipiec 2013
roku oraz w lutym i maju 2014 roku.

Badanie dotyczyło aktualnego stanu poddanych mu obiektów. Weryfikacja przemian
dotyczacych oswietlenia w parkach w czasie83 zwiazana była z potrzeba sprawdzenia okresu
wykonania lub modernizacji oswietlenia. Uzyskane dane pozwoliły na stwierdzenie adekwat-
nosci wprowadzanych przekształcen, a takze obserwacje trendów kształtujacych sie w realiza-
cjach oswietleniowych na terenach warszawskich parków.

82 Jako takie stanowia zreszta czesć poruszanych w pracy kwestii – dotyczy to czesci teoretycznej i badan własciwych.

83 Zebrano dane dotyczace najnowszych modernizacji i/lub realizacji oswietleniowych – badany okres dotyczył kilku
ostatnich lat.
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 3.3.4 Kolejność postępowania badawczego

Badanie wykonano w ramach czterostopniowej analizy zawierajacej:

1A. przeglad publikacji zwiazanych z tematyka oswietlenia zewnetrznego;
1B. badanie wstepne zróznicowania aktualnych form oswietlenia miejskiej przestrzeni

publicznej, obejmujace obszary warszawskich parków84;
1C. badanie własciwe zróznicowania aktualnych form oswietlenia miejskiej przestrzeni

publicznej, wykonane na terenie wybranych parków warszawskich;
1D. badania uzupełniajace aktualnych form oswietlenia miejskiej przestrzeni publicznej,

zwiazanych z instalacjami o przewazajacym wyrazie artystycznym, lokalizowanych
w miejskiej przestrzeni publicznej.

Literatura poddana przeglądowi poświęconemu zagadnieniu oświetlenia zewnętrznego
pod katem oswietlenia naturalnego i sztucznego (czesć 1A badania) podsumowana w stanie
badan (patrz: rozdział 2.2) obejmowała wybrane pozycje sposród publikacji naukowych oraz
popularno-naukowych, katalogów oswietleniowych, czasopism o tematyce zwiazanej
z oswietleniem oraz materiałów z konferencji i seminariów dotyczacych oswietlenia, a takze
dokumentów prawnych i planistycznych. Jej celem było zapoznanie sie z istniejacymi w litera-
turze klasyfikacjami oswietlenia zewnetrznego oraz ich weryfikacja. W efekcie stwierdzono
róznice w podejsciu do prezentowanych podziałów oraz do pewnego stopnia wybiórczosć
w tworzeniu podziałów typów i form oswietlenia. Przeglad pozwolił takze na opracowanie
zestawu załozen wstepnych do stworzonej w ramach niniejszej dysertacji typologii oswietlenia
miejskiego. Dzieki pracy wstepnej wybrano te własciwosci oswietlenia, które stanowić beda
o przynaleznosci do konkretnych grup typologicznych. Cechy te sa istotne z punktu widzenia
efektu wizualnego, jakie oswietlenie wywiera na przestrzen, a takze sposobu funkcjonowania
samego oswietlenia i mozliwosci jego zastosowania.

Nastepnym krokiem było przeprowadzenie badania wstępnego zróżnicowania aktual-
nych form oświetlenia zewnętrznego miejskiej przestrzeni publicznej (czesć 1B badania).
Badanie wykonano w formie bezposredniej obserwacji terenowej z dokumentacja fotogra-
ficzna wybranych obiektów w stanie na rok 2011. Obserwacja została pogłebiona za pomoca
analizy materiałów źródłowych oraz danych pozyskanych w jednostkach władajacych
i utrzymujacych badane obiekty. Instytucje te to przede wszystkim urzedy m.st. Warszawy –
dzielnicowe wydziały Ochrony Srodowiska oraz niezalezne jednostki budzetowe – Zarzad
Oczyszczania Miasta i Zarzad Terenów Publicznych. Obecnie we władaniu m.st. Warszawy
znajduje sie 75 parków [Studium...]. Czesć parków pozostaje we władaniu pomiotów prywat-
nych lub instytucji o charakterze pozasamorzadowym. Lista jednostek kontaktowanych w celu
pozyskiwania informacji została ujeta w Aneksie II niniejszego opracowania.

Badanie wstepne miało na celu stwierdzenie, jakiego rodzaju formy oswietlenia obserwuje
sie aktualnie w miejskiej przestrzeni publicznej. W załozeniu etap ten słuzyć miał takze,
oprócz stwierdzenia podstawowego zakresu róznorodnosci form oswietlenia miejskiego,
prawidłowemu wyborowi zakresu lokalizacji badan własciwych. Wybór zakresu przestrzen-
nego badania opierał sie na nastepujacych kryteriach:

– jednolitosć funkcjonalna;
– zróznicowanie strukturalne;
– dostepnosć;
– potencjał aktywnosci po zmroku;
– komunikacja z otoczeniem.

Do badania wstepnego nalezało wybrać obszary ogólnodostępne, otwarte zarówno
w dzien, jak i noca. Obszary te musiały spełnić załozenie współtworzenia wraz z otoczeniem
żywej tkanki miejskiej, w której aktywność mieszkanców moze być potencjalnie kontynu-

84 Parki sa tu rozumiane jako ogólnodostepne tereny miejskie o ujednoliconej funkcji miejskich terenów zieleni
i przewazajacej funkcji rekreacyjnej, zlokalizowane w zróznicowanych strefach funkcjonalnych. Dzieki takiej
sciezce postepowania mozliwe jest zbadanie terenów o róznorodnej charakterystyce, strukturze i randze
w strukturze miasta, przy jednoczesnym zachowaniu jednolitej funkcji badanych obszarów.
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owana także po zmroku85. Dazono do wyboru terenów, które związane byłyby ze sobą pod
wzgledem funkcjonalnym, a jednoczesnie zlokalizowane byłyby w zróżnicowanych
strefach funkcjonalnych miasta. Dodatkowo, z uwagi na cel, jakim było stworzenie listy jak
najpełniej odzwierciedlajacej róznorodnosć form oswietlenia wykorzystywanych w przestrzeni
publicznej, liczba przeanalizowanych terenów powinna być jak najliczniejsza.

Tak okreslonym kryteriom wyboru zakresu przestrzennego badan odpowiadaja miedzy
innymi miejskie tereny zieleni. Jako badany obszar wybrano parki w m.st. Warszawie. Jako ze
sa to tereny o zróznicowanej strukturze, spodziewano sie zastosowania w nich wiekszej ilosci
i złozonosci form oswietlenia, a takze obecnosci wiekszej liczby obiektów wymagajacych
podswietlenia niz w przypadku innych terenów funkcjonalnych, na przykład typowych
miejskich ciagów komunikacyjnych.

Celem identyfikacji zakresu badania posłuzono sie Opracowaniem Ekofizjograficznym do
Studium [Opracowanie Ekofizjograficzne..., dalej: Opracowanie Ekofizjograficzne]. Według
powyzszego dokumentu na terenie Warszawy wystepuje 80 parków o powierzchni pomiedzy
1,3 a 70,0 ha86. Sa to tereny o róznym zagospodarowaniu i uzytkowaniu – od załozen
historycznych zwiazanych z zabudowa pałacowa po obszary rekreacyjne. Potwierdzono zatem
zróznicowanie struktury i funkcjonowania obiektów wybranych do badania, przy jednocze-
snym zachowaniu ich głównej funkcji.

Czesć I Studium – Uwarunkowania Zagospodarowania Przestrzennego m.st. Warszawy
w czesci V. Stan i funkcjonowanie środowiska mówi z kolei o 84 obiektach parkowych
[Studium...]. Analiza danych źródłowych została uzupełniona informacjami pozyskanymi
w publikacji „Przyroda Warszawy” [Wojtatowicz 2009], w internetowej bazie wiedzy „Zielona
Warszawa” www.zielona.um.warszawa.pl [Zielona Warszawa...], na stronach zarzadzajacych
wybranymi parkami instytucji miejskich – Zarzadu Terenów Publicznych m.st. Warszawy
(www.ztp.waw.pl) [Zarzad Terenów Publicznych...] i Zarzadu Oczyszczania Miasta m.st.
Warszawy (www.zom.waw.pl) [Zarzad Oczyszczania Miasta...] oraz na stronie Parki i Ogrody
(www.parki.org.pl) [Parki i Ogrody...]. Aktualizacja danych o najnowsze realizacje spowodo-
wała dodanie do listy wymienionej w Opracowaniu Ekofizjograficznym 10 obiektów87.
Jednoczesnie usunieto z niej obiekt – park na Ksiazecem stanowiacy czesć parku Marszałka
Edwarda Rydza-Smigłego. Park Kepa Potocka podzielono na czesć bielanska i zoliborska.
W efekcie całosć listy parków warszawskich to 90 obiektów (Tabela 5, Il. 19).

Lp. Nazwa parku
pow.
[ha]

1. Fort Bema 22,20

2. park Górczewska 22,47

3. park Henrykowski 3,00

4. park Picassa 3,70

5. park Strumykowa 2,40

6.
park Bielany III (osiedlowy) = park im. 
Zbigniewa Herberta

3,00

7. park Kepa Potocka (czesć bielanska) 11,50

8. park osiedlowy Olszyna 7,48

9. park osiedlowy ul. Perzynskiego 1,58

10. park przy Lesie Bielanskim 5,85

11. park przy ul. Conrada (park Chomicza) 3,00

12.
park Ruda (park Harcerskiej Poczty 
Polowej)

3,73

13. park Stawy Kellera 2,40

14. park osiedlowy Wawrzyszew 3,00

15.
Kopiec Czerniakowski/ park Powstania 
Warszawskiego

9,86

16. park Arkadia Dolna 7,00

17. park Bartłomieja 1,35

85 Wykluczone zostały zatem tereny w jakikolwiek sposób domkniety, jak na przykład tereny całkowicie zamknietych
lub czesciowo niedostepnych osiedli grodzonych, cmentarzy.

86 Według zapisów GUS parki definiuje sie jako tereny zieleni o powierzchni co najmniej 2,0 ha [Jankowski et al.
2014]. Definicja pojecia terenów zieleni zawarta w Ustawie o ochronie przyrody [2004] właczajaca w nie takze
parki nie okresla jednak minimalnej powierzchni terenów zieleni tego typu. Co wiecej w ostatnich latach rozwijane
sa i realizowane koncepcje parków kieszonkowych i podrecznych o duzo mniejszej powierzchni. Ze wzgledu
przytoczone stwierdzenia, a takze brak wystepowania w Studium ograniczenia minimalnej powierzchni terenów
parków do 2,0 ha, w wykonanym zestawieniu parków pojawiły sie równiez mniejsze tereny.

87 Sa to parki: Fort Bema, Henrykowski, Strumykowa, przy Lesie Bielanskim, Ruda, „Nad Balatonem”, Podzamcze,
Wiecheckiego „Wiecha”, Lasek Brzozowy, rezerwat przyrody Skarpa Ursynowska.
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18. park Dolinka Słuzewiecka 22,80

19. park Dreszera 2,70

20. park im. Szczubełka 1,89

21.
park Królikarnia (fragment Arkadii 
Górnej)

4,00

22.
park Mauzoleum – Cmentarz Żołnierzy 
Radzieckich

16,50

23. park Morskie Oko 17,90

24. park przy ul. Sniardwy 2,90

25. park Sielecki 3,16

26. Pole Mokotowskie 68,54

27. park "Forty Korotynskiego" 4,84

28. park im. Malickiego (d. Nowickiego) 5,96

29. park im. Skłodowskiej-Curie 2,16

30. park Opaczewski 3,00

31. park Szczesliwicki 30,11

32. Zieleniec Wielkopolski 4,73

33. park "Gocław Lotnisko" 3,00

34. park "Nad Balatonem" 3,20

35.
park im. Obwodu Praga Armii Krajowej 
(OPAK)

3,46

36.
park im. płk. Jana Szypowskiego 
"Lesnika"

6,60

37. park O.W.S. Jeziorko Gocławskie 13,00

38. park O.W.S. Waszyngtona 23,28

39. park Skaryszewski 49,56

40. park Szaserów (im. J. Polinskiego) 5,50

41. park Znicza 1,90

42. park Praski 16,70

43. Ogród Krasinskich 9,20

44. Ogród Saski 15,49

45. park "Forty Legionów" 8,50

46. park Agrykola "Łazienki Północne" 4,72

47. park Karola Beyera (Czerwonego Krzyza) 2,12

48. park Dolinka Szwajcarska 2,00

49.
park im. Marszałka Edwarda Rydza-
Smigłego

53,00

50. park im. Romualda Traugutta 10,36

51. park Jazdów 5,85

52. park Kazimierzowski 4,00

53. park Kusocinskiego 5,50

54. Łazienki Królewskie 76,00

55. park Mirowski 4,66

56.
park Okólnik/ Skwer im. Bohdana 
Wodiczko

1,25

57. park Podzamcze 4,75

58. park przy ul. Dynasy 1,90

59.
park przy ul. Ludnej im. Janiny 
Porazinskiej

4,16

60. park Swietokrzyski 6,00

61. park Ujazdowski 5,70

62. park Bródnowski 25,40

63. park im. Stefana Wiecheckiego „Wiecha” 5,90

64. park Achera 1,79

65. park Czechowicki 4,00

66. park "Gucin Gaj" 5,30

67. park "Lasek Brzozowy" 1,87

68. park "Przy Bazantarni" 9,00

69. park im. Jana Pawła II 4,30

70. park im. Romana Kozłowskiego 11,60

71. park Wyczółki - Łaczyny 3,00

72. Las Natolinski (Rezerwat Natolinski) 105,0

73.
park przy ul. Rosoła (zagajnik przy ul. 
Szolc-Rogozinskiego)

8,50

74. Rezerwat przyrody Skarpa Ursynowska 22,65

75. park w Wilanowie 45,00

76. park Kombatantów 4,46

77. park ze Stawami Cietrzewia 8,16

78. park ze Stawem Koziorozca 4,71

79. park im. E. Szymanskiego 20,45

80. park Ksiecia Janusza 9,35

81. park Moczydło 19,94

82. park Powstanców Warszawy 9,80

83. park Sowinskiego 8,30

84. park „Ulrychów” (park Ulricha) 0,72

85. park Kaskada 6,06

86. park Sady Żoliborskie 3,60

87. park Żeromskiego 6,00

88. park Żołnierzy Żywiciela 2,10

89. park Fosa i Stoki Cytadeli 17,80

90. park Kepa Potocka (czesć zoliborska) 3,20

Tabela 5: Lista 90 parków w Warszawie wraz z ich powierzchnia, badanych w ramach analizy zróznicowania
aktualnych form oswietlenia miejskiej przestrzeni publicznej. Liste sporzadzono według Opracowania
Ekofizjograficznego. Opracowanie uzupełnione i zaktualizowane. Grubszymi liniami zaznaczono przydział
parków do kolejnych dzielnic: Bemowo, Białołeka, Bielany, Mokotów, Ochota, Praga Płd., Praga Płn.,
Sródmiescie, Targówek, Ursus, Ursynów, Wilanów, Włochy, Wola, Żoliborz. Źródło: opracowanie własne.
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Kolejnym krokiem było okreslenie sytuacji oswietleniowej powyzszych parków, polegaja-
cego na stwierdzeniu wystepowania w nich oswietlenia lub jego braku. Lista została zreduko-
wana o tereny nieoswietlone. Wsród 90 parków w 9 brak było wewnetrznego systemu
oswietleniowego88. W przypadku dwóch parków nie rozpoznano sytuacji oswietleniowej89.
Powyzsze obiekty wyeliminowano z badania. Dodatkowo okreslono, ze obszar parku Kusocin-
skiego połozonego w dzielnicy Sródmiescie jest terenem przyszkolnym i jako taki staje sie
terenem o ograniczonym dostepie, co takze spowodowało wyłaczenie go z badania. Podsumo-
wujac, sposród 90 sklasyfikowanych obiektów do badania wstepnego zakwalifikowano
78 obiektów, niezaleznie od ich stanu władania oraz wielkosci. Z punktu widzenia ich lokali-
zacji w dzielnicach Warszawy obiekty te usytuowane sa w czternastu sposród osiemnastu
dzielnic (Tabela 6). Pozwala to na stwierdzenie szerokiego ujecia zakresu przestrzennego
badania wstepnego (Il. 20).

88 Parki: przy Lesie Bielanskim, Dolince Słuzewieckiej, Opaczewskim, im. płk. Jana Szypowskiego „Lesnika”,
„Gucin Gaj”, Wyczółki – Łaczyny, przy ul. Rosoła (zagajnik przy ul. Szolc-Rogozinskiego, rezerwacie przyrody
Skarpa Ursynowska oraz park w Wilanowie w czasie trwania badan wstepnych, tj. w roku 2011, nie były
oswietlane.

89 Stało sie tak przy parkach stanowiacych własnosć prywatna – parku przy ul. Sniardwy oraz parku „Gocław
Lotnisko”.

 3 METODY PRACY BADAWCZEJ 65

Il. 19: Rozmieszczenie 90 warszawskich parków analizowanych w badaniu zróznicowania aktualnych form
oswietlenia miejskiej przestrzeni publicznej na tle podziału administracyjnego miasta. W dzielnicach
Rembertów, Wesoła oraz Wawer nie sklasyfikowano zadnego terenu zieleni jako terenu parku. Źródło:
opracowanie własne.



Lp. Nazwa parku
pow.
[ha]

1. Fort Bema 22,20

2. park Górczewska 22,47

3. park Henrykowski 3,00

4. park Picassa 3,70

5. park Strumykowa 2,40

6.
park Bielany III (osiedlowy) = park im. 
Zbigniewa Herberta

3,00

7. park Kepa Potocka (czesć bielanska) 11,50

8. park osiedlowy Olszyna 7,48

9. park osiedlowy ul. Perzynskiego 1,58

10. park przy Lesie Bielanskim 5,85

11. park przy ul. Conrada (park Chomicza) 3,00

12.
park Ruda (park Harcerskiej Poczty 
Polowej)

3,73

13. park Stawy Kellera 2,40

14. park osiedlowy Wawrzyszew 3,00

15.
Kopiec Czerniakowski/ park Powstania 
Warszawskiego

9,86

16. park Arkadia Dolna 7,00

17. park Bartłomieja 1,35

18. park Dolinka Słuzewiecka 22,80

19. park Dreszera 2,70

20. park im. Szczubełka 1,89

21.
park Królikarnia (fragment Arkadii 
Górnej)

4,00

22.
park Mauzoleum – Cmentarz Żołnierzy 
Radzieckich

16,50

23. park Morskie Oko 17,90

24. park przy ul. Sniardwy 2,90

25. park Sielecki 3,16

26. Pole Mokotowskie 68,54

27. park "Forty Korotynskiego" 4,84

28. park im. Malickiego (d. Nowickiego) 5,96

29. park im. Skłodowskiej-Curie 2,16

30. park Opaczewski 3,00

31. park Szczesliwicki 30,11

32. Zieleniec Wielkopolski 4,73

33. park "Gocław Lotnisko" 3,00

34. park "Nad Balatonem" 3,20

35.
park im. Obwodu Praga Armii Krajowej 
(OPAK)

3,46

36. park im. płk. Jana Szypowskiego "Lesnika" 6,60

37. park O.W.S. Jeziorko Gocławskie 13,00

38. park O.W.S. Waszyngtona 23,28

39. park Skaryszewski 49,56

40. park Szaserów (im. J. Polinskiego) 5,50

41. park Znicza 1,90

42. park Praski 16,70

43. Ogród Krasinskich 9,20

44. Ogród Saski 15,49

45. park "Forty Legionów" 8,50

46. park Agrykola "Łazienki Północne" 4,72

47. park Karola Beyera (Czerwonego Krzyza) 2,12

48. park Dolinka Szwajcarska 2,00

49.
park im. Marszałka Edwarda Rydza-
Smigłego

53,00

50. park im. Romualda Traugutta 10,36

51. park Jazdów 5,85

52. park Kazimierzowski 4,00

53. park Kusocinskiego 5,50

54. Łazienki Królewskie 76,00

55. park Mirowski 4,66

56.
park Okólnik/ Skwer im. Bohdana 
Wodiczko

1,25

57. park Podzamcze 4,75

58. park przy ul. Dynasy 1,90

59.
park przy ul. Ludnej im. Janiny 
Porazinskiej

4,16

60. park Swietokrzyski 6,00

61. park Ujazdowski 5,70

62. park Bródnowski 25,40

63. park im. Stefana Wiecheckiego „Wiecha” 5,90

64. park Achera 1,79

65. park Czechowicki 4,00

66. park "Gucin Gaj" 5,30

67. park "Lasek Brzozowy" 1,87

68. park "Przy Bazantarni" 9,00

69. park im. Jana Pawła II 4,30

70. park im. Romana Kozłowskiego 11,60

71. park Wyczółki - Łaczyny 3,00

72. Las Natolinski (Rezerwat Natolinski)
105,0

0

73.
park przy ul. Rosoła (zagajnik przy ul. 
Szolc-Rogozinskiego)

8,50

74. Rezerwat przyrody Skarpa Ursynowska 22,65

75. park w Wilanowie 45,00

76. park Kombatantów 4,46

77. park ze Stawami Cietrzewia 8,16

78. park ze Stawem Koziorozca 4,71

79. park im. E. Szymanskiego 20,45

80. park Ksiecia Janusza 9,35
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81. park Moczydło 19,94

82. park Powstanców Warszawy 9,80

83. park Sowinskiego 8,30

84. park „Ulrychów” (park Ulricha) 0,72

85. park Kaskada 6,06

86. park Sady Żoliborskie 3,60

87. park Żeromskiego 6,00

88. park Żołnierzy Żywiciela 2,10

89. park Fosa i Stoki Cytadeli 17,80

90. park Kepa Potocka (czesć zoliborska) 3,20

Tabela 6: Lista 90 parków w Warszawie z oznaczeniem kolorem czerwonym dwunastu parków wyłaczonych
z badania wstepnego zróznicowania aktualnych form oswietlenia miejskiej przestrzeni publicznej. Źródło:
opracowanie własne.

 

Dla 78 obiektów, oprócz informacji podstawowych (powierzchnia obiektu, lokalizacja
obiektu w Warszawie, stan władania obiektu – instytucja zarzadzajaca), dokonano weryfikacji
nizej wymienionych cech oswietlenia (Il. 21):

– rodzaj oswietlenia podstawowego – systemu latarni parkowych – obecnosć latarni
z oprawami typu kul mlecznych bez zadaszenia, stanowiacych podstawowy rodzaj opraw
wykorzystywanych w parkach w ciagu ostatnich lat poprzedzajacych rok poczatku badan;

– obecnosć innego rodzaju opraw oswietleniowych w oswietleniu podstawowym (wraz
z weryfikacja rodzaju opraw);

– data załozenia lub/i modernizacji oswietlenia w obiekcie;

– obecnosć dodatkowych form oswietlenia, ich rodzaj, forma, funkcja.
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I l . 20: Lokalizacja 12 parków wyeliminowanych z badania wstepnego zróznicowania aktualnych form
oswietlenia miejskiej przestrzeni publicznej, na tle rozmieszczenia 90 parków w poszczególnych dzielnicach
miasta. Na czerwono oznaczono obiekty wyeliminowane. Eliminacja parków spowodowała wyłaczenie
jednej dzielnicy – Wilanów z przestrzeni objetej badaniem. Źródło: opracowanie własne.

Il . 21: Rodzaj danych zebranych dla 78 parków warszawskich. Przykładowy rekord parku – Fort Bema.
Źródło: opracowanie własne.



Informacje uzyskane w badaniu wstepnym pozwoliły na dokonanie analizy porównawczej
sytuacji oswietleniowej w warszawskich parkach. Umozliwiły one takze obserwacje trendów
w kształtowaniu oswietlenia podstawowego w warszawskich parkach, a takze stwierdzenie
wystepowania innych, dodatkowych form oswietlenia oraz okreslenie kierunków ich rozwoju.
Badanie stało sie takze podstawa do wyboru zakresu przestrzennego badania własciwego,
a takze stworzenie adekwatnego wzoru protokołu obserwacji do tego badania90.

Badanie właściwe zróżnicowania aktualnych form oświetlenia miejskiej przestrzeni
publicznej wykonane na terenie wybranych parków warszawskich stanowiło kolejny etap
pracy badawczej (czesć 1C badania). Do badania zakwalifikowano 21 obiektów. W załozeniu
wybór został oparty o zasade stworzenia zróznicowanego przekroju badanych obiektów pod
wzgledem:

– okresów powstawania parków, a tym samym takze oswietlenia sie w nim znajdujacego;

– okresu modernizacji obiektów;

– lokalizacji w róznych dzielnicach m.st. Warszawy (brak czynnika niedofinansowania);

– typologii oswietlenia podstawowego;

– wielkosci parku;

– obecnosci dodatkowych form oswietlenia.

Jednoczesnie liczbe dwudziestu obiektów uznano za wystarczajaca do niezbednego
rozpoznania uwarunkowan kształtowania i rozwoju oswietlenia w miejskiej przestrzeni
publicznej, której parki miejskie sa przykładem. Analiza wykonana w badaniu wstepnym
pozwoliła na wytypowanie 21 obiektów spełniajacych powyzsze kryteria (Tabela 7, Il. 22).

Lp.* Nazwa parku
Pow.
[ha]

Rok założenia/modernizacji 
oświetlenia (dane zebrane w roku 
2012)

3. → 1. park Henrykowski 3,00 modernizacja 2007-2009

12. → 2. park Ruda (park Harcerskiej Poczty Polowej) 3,73 załozenie 2004

15. → 3.
Kopiec Czerniakowski/ park Powstania 
Warszawskiego

9,86 modernizacja 2009

16. → 4. park Arkadia Dolna 7,00 modernizacja 2009

19. → 5. park Dreszera 2,70 modernizacja 2007-2009

23. → 6. park Morskie Oko 17,90
brak modernizacji w ostatnich 10
latach

34. → 7. park "Nad Balatonem" 3,20 modernizacja 2010

35. → 8.
park im. Obwodu Praga Armii Krajowej 
(OPAK)

3,46 modernizacja 2006

39. → 9. park Skaryszewski 49,56
brak modernizacji w ostatnich 15
latach

41. → 10. park Znicza 1,90 modernizacja 2008

44. → 11. Ogród Saski 15,49 brak modernizacji w ostatnich 15 
latach

48. → 12. park Dolinka Szwajcarska 2,00
brak modernizacji w ostatnich 15 
latach

52. → 13. park Kazimierzowski 4,00 brak modernizacji w ostatnich 15 
latach

57. → 14. park Podzamcze 4,75 modernizacja 2011

62. → 15. park Bródnowski 25,40 modernizacja 1998

63. → 16. park im. Stefana Wiecheckiego „Wiecha” 5,90 modernizacja 2001-2002

90 Wzór protokołu obserwacji wykorzystanego w badaniu własciwym zamieszczono w Aneksie III.
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67. → 17. park "Lasek Brzozowy" 1,87 modernizacja czesci 2011

68. → 18. park "Przy Bazantarni" 9,00 modernizacja 2010

69. → 19. park im. Jana Pawła II 4,30 załozenie 2000

77. → 20. park ze Stawami Cietrzewia 8,16 modernizacja 2011

90. → 21. park Kepa Potocka (czesć zoliborska) 18,00 Załozenie – lata 60. XX w.m czesciowa modernizacja 
w 2011 (niepełna)

Tabela 7: Lista 21 parków w Warszawie wzietych pod uwage w badaniu własciwym zróznicowania
aktualnych form oswietlenia miejskiej przestrzeni publicznej. Grubszymi liniami zaznaczono przydział
parków do kolejnych dzielnic: Białołeka, Bielany, Mokotów, Praga Południe, Sródmiescie, Targówek,
Ursynów, Włochy, Żoliborz. Źródło: opracowanie własne.

* Lewa czesć przypisanej numeracji parku odpowiada pierwotnej liczbie porzadkowej kazdego z parków
z listy 90 parków warszawskich zawartej w Tabeli 6. Prawa wartosć liczby porzadkowej pokazuje nowa
liczbe porzadkowa po redukcji liczby parków w badaniu własciwym do 21 obiektów.
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Il. 22: Rozmieszczenie 21 parków uwzglednionych w badaniu własciwym zróznicowania aktualnych form
oswietlenia miejskiej przestrzeni publicznej na tle podziału administracyjnego m.st. Warszawy. Zauwaza sie
rozmieszczenie powyzszych obiektów w dziewieciu z osiemnastu warszawskich dzielnicach (oznaczone na
szaro): Białołeka, Bielany, Mokotów, Praga Południe, Sródmiescie, Targówek, Ursynów, Włochy, Żoliborz.
Numeracja jest zgodna z numeracja przedstawiona w Tabeli 7. Źródło: opracowanie własne.



Badanie własciwe polegało na zapoznaniu sie z fizjonomia kazdego z terenów wraz
z najblizszym otoczeniem w porze dziennej oraz na weryfikacji sposobu i stanu jego
oswietlenia noca. Badanie zakonczone zostało porównaniem nocnego obrazu kazdego
z obiektów z obrazem dziennym. Podczas badan obserwowano takze zróznicowanie
aktywnosci wieczornej uzytkowników, co pozwoliło na dokonanie porównania wskaźników
aktywnosci pomiedzy parkami.

Bezposrednia obserwacja wieczornego obrazu parków i ich oswietlenia wiazała sie
z wypełnieniem protokołów obserwacji oraz wykonaniem szczegółowej dokumentacji
fotograficznej przestrzeni. W trakcie obserwacji wykonano uproszczoną inwentaryzację
elementów oświetlenia wraz z okresleniem jego podstawowych parametrów i stanu technicz-
nego (Il. 23). Dla badanych przestrzeni wykonano zmodyfikowana analizę percepcyjną
J. Skalskiego [Skalski 2007], posługując się przy tym podstawowymi elementami analizy
kompozycji urbanistycznej [Wejchert 2008]. Wyjsciowo metoda dotyczy analizy przestrzeni
w ujeciu pomijajacym jej zmiennosć dobowa – wykonuje sie ja dla pory dziennej91, w której
oczom ukazuje sie typowy obraz fizjonomii przestrzeni. Modyfikacja metody badawczej
polegała na porównaniu analizy obrazu dziennego oraz nocnego badanych przestrzeni. Analiza
ta miała na celu stwierdzenie zmian w ukształtowaniu widoku wnetrz badanych obiektów
w porze nocnej, okreslenie zaleznosci wystepujacych pomiedzy widokiem dziennym i nocnym
badanych wnetrz ze wzgledu na uzyte oswietlenie, a takze okreslenie stopnia integracji
elementów oswietlenia z wnetrzami. Obserwacje, zgodnie z pierwotnymi załozeniami metody,
zostały przeprowadzone w pieciu etapach "od ogółu do szczegółu". Etap pierwszy analizy
obejmował wizualne wyodrebnienie realnych, odczuwalnych in situ granic danego miejsca.
Kolejnym etapem było wyznaczenie wejsć (bram) do danego miejsca wraz z okresleniem ich
rangi. Trzeci etap polegał na ogólnym rozpoznaniu budowy i charakteru wnetrz przestrzeni.
Etap czwarty dotyczył rozpoznania waznych elementów współtworzacych wnetrza, w tym
oswietlenia. Okreslono ich znaczenie kompozycyjne przy uzyciu nomenklatury analizy
kompozycyjnej K. Wejcherta [ibidem], okreslajac obiekty stanowiace dominanty, punkty
charakterystyczne, definiujac osie kompozycyjne. W ostatnim etapie analizy percepcyjnej
okreslono otwarcia widokowe w kierunku zewnetrznym. Dodatkowym elementem, uzupełnia-
jacym standardowe postepowanie przy analizie percepcyjnej, było wykonanie analizy
porównawczej dla widoku i funkcji elementów kompozycji badanych wnetrz w porze nocnej,
wyznaczajac punkty zbiezne i rozbiezne widoków za dnia i noca oraz okreslajac ich znaczenie.
Analiza porównawcza jest jako metoda czesto stosowana w badaniach z zakresu architektury
krajobrazu. W niniejszej pracy badawczej posłuzyła do okreslenia charakteru zmian widoku
wnetrz w porze nocnej, ich zgrupowania oraz okreslenia typów zmian pod wzgledem rodzaju
odnotowanych wizualnych przekształcen kompozycji wnetrz.

Dokumentacja fotograficzna kazdej z badanych przestrzeni wykonano jednakowym
sprzetem – aparatem Nikon D80 z obiektywem AF Nikkor 28-70mm 1:3.5-4.5D oraz
statywem ustawionym na wysokosci ok 1,5 m. Wykonywano głównie zdjecia poziome,
z ogniskowa zblizona do 30 mm.

91 W najbardziej ogólnym ujeciu metody J. Skalski pomija element zmiennosci widoku badanej przestrzeni. Stwierdza
takze [Skalski 2007a], ze „podstawa badania analitycznego jest rzeczywisty obraz krajobrazu, a nie jego
odwzorowania”, narzucajac jednoczesnie wymóg wspomagania naturalnej, subiektywnej obserwacji przestrzeni
obserwacja o charakterze obiektywnym, usystematyzowanym i uzupełnionym o pozyskana wiedze o terenie.

 3 METODY PRACY BADAWCZEJ 70



 

Dane podstawowe zebrane w ramach badania wstepnego przedstawiono w kartach
informacyjnych wykonanych dla kazdego z 21 obiektów, uzupełniajac je o informacje na temat
rodzaju głównych źródeł swiatła zastosowanych w obiekcie, szacunkowych przedziałach
temperatury barwowej oswietlenia podstawowego, szczegółowy opis innych niz podstawowe
formy oswietlenia (Il. 24). W nawiazaniu do układu i zastosowania form swietlnych zastanych
w obiektach okreslono główne przyczynach instalacji poszczególnych elementów oswietlenio-
wych (lub ich systemów). Moga to być:
– rola uzytkowa92;

– rola uzytkowa – kompozycyjna93;

– rola symboliczna (znaczeniowa);

– rola estetyczna (dekoracyjna);

– rola artystyczna.

92 Rola czysto funkcjonalna, zwiazana z na przykład umozliwianiem poruszania sie i przebywania w obiekcie,
zapewnieniem poczucia bezpieczenstwa itp.

93 Jako przykład mozna podać podkreslenie układu kompozycyjnego obszaru czy tez wybranych widoków.
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I l . 23: Przykładowa wypełniona karta inwentaryzacji terenowej w badaniu własciwym zróznicowania
aktualnych form oswietlenia miejskiej przestrzeni publicznej (wykonana dla parku Kazimierzowskiego
w dzielnicy Sródmiescie) wypełniona w trakcie wizyty w terenie w porze wieczorowej, przedstawiajaca
uproszczona inwentaryzacje elementów oswietleniowych i okreslenie granic oraz wejsć do terenu. Źródło:
opracowanie własne.



Kazda karta informacyjna zawiera takze liste form aktywnosci zaobserwowanych
w obiekcie po zmierzchu. Pełna lista form zawiera sumaryczne zestawienie 10 rodzajów
uzytkowania przestrzeni zaobserwowanych w badanych obiektach, mianowicie: 
– spacer – pojedynczej osoby, pary lub grupy;
– spacer z psem;
– rower – jazda na rowerze94;
– jogging;
– sport na boisku;
– spotkanie towarzyskie95;
– przejscie96;
– „ławka” – zajmowanie miejsca siedzacego przez jedna lub wiecej osób;
– zabawa na urzadzeniach zlokalizowanych w parku;
– turystyka wieczorna rozumiana jako zwiedzanie obiektów usytuowanych w parku w porze

nocnej.

Liste zastanych w badanych przestrzeniach form aktywnosci przedstawiono takze tabela-
rycznie, podsumowujac liczbowo zróznicowanie zastanych form (ll. 25).

Lp. Nazwa parku Zaobserwowane aktywności wieczorne

1. park Henrykowski spacer, spotkanie towarzyskie (2)

... ... ...

l l . 25: Lista form aktywnosci wieczornych zaobserwowanych w badanych przestrzeniach – wzór tabeli
i przykład danych zebranych dla jednej z przestrzeni. W nawiasach podano sumaryczna liczbe
zaobserwowanych form aktywnosci. Źródło: opracowanie własne.

94 Niezaleznie od tego, czy odbywała sie ona wewnatrz parku, czy stanowiła jedynie przejazd przez jego obszar.

95 Jest ono rozumiane jako spedzanie czasu na obszarze parku w wiekszej grupie.

96 W kategorii tej osoba przemieszczajaca sie traktuje park jako ciag komunikacyjny, sam park nie stanowi dla niej
miejsca docelowego.
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I l . 24: Przykładowa karta danych oswietlenia badanej przestrzeni opracowana w badaniu własciwym
zróznicowania aktualnych form oswietlenia miejskiej przestrzeni publicznej, przedstawiajaca dane zebrane
dla parku Kazimierzowskiego. Źródło: opracowanie własne.



Rezultatem badan terenowych i analizy percepcyjnej było wykonanie graficznego przedsta-
wienia faktycznego układu kompozycyjnego parków oraz jego nocnego obrazu warunkowa-
nego doborem oswietlenia. Dla kazdego z parków stworzono po trzy schematy analiz:

– schemat I – zdefiniowanie układu kompozycyjnego parku (przykładowy – Il. 26);

– schemat II – wyodrębnienie wnętrz w parku (przykładowy – Il. 27);

– schemat III – zmiany odczytywania widoku przestrzeni nocą (przykładowy – Il. 28).

Zdefiniowano podstawowe elementy kompozycji parku, dla pory nocnej oznaczajac zmiany,
jakie zachodza w ich obrazie. Jednoczesnie schemat przedstawiajacy układ parku noca zawiera
uproszczona inwentaryzacje form oswietlenia zaobserwowanych w parkach. Czesć graficzna
poddana została analizie porównawczej i uzupełniona o opis zmian w odczycie układu
kompozycji kazdego z obiektów w porze nocnej w formie tabelarycznej (ll. 29).
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Il. 26: Czesć pierwsza reprezentacji graficznej analizy percepcyjnej z elementami kompozycji urbanistycznej
wybranych warszawskich parków. Zdefiniowanie układu kompozycyjnego przestrzeni. Analize
przedstawiono na przykładzie parku Kazimierzowskiego w Warszawie. Źródło: opracowanie własne.
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Il. 28: Czesć trzecia reprezentacji graficznej analizy percepcyjnej z elementami kompozycji urbanistycznej
wybranych warszawskich parków. Zmiany odczytywania widoku przestrzeni noca. Analize przedstawiono
na przykładzie parku Kazimierzowskiego w Warszawie. Źródło: opracowanie własne.

Il. 27: Czesć druga reprezentacji graficznej analizy percepcyjnej z elementami kompozycji urbanistycznej
wybranych warszawskich parków. Wyodrebnienie wnetrz w badanej przestrzeni. Analize przedstawiono
na przykładzie parku Kazimierzowskiego w Warszawie. Źródło: opracowanie własne.



Park ….

obserwacja efekt

KOMPOZYCJA

... ...

FORMA OSWIETLENIA

... ...

JAKOSĆ OSWIETLENIA

... ...

ll. 29: Zmiany zachodzace w kompozycji parku w porze nocnej – wzór tabeli. Źródło: opracowanie własne.

Zatem główne załozenie tej czesci badania – okreslenie spektrum form i rodzajów urzadzen
oswietleniowych wystepujacych aktualnie w miejskiej przestrzeni publicznej, został
poszerzony o okreslenie funkcji, do jakich mozna wykorzystać konkretne formy oraz rodzaje
oswietlenia, a takze opis zmian zachodzacych w przestrzeni w wyniku jej oswietlania w porze
nocnej.

Po dokonaniu pełnego podsumowania badania wstepnego i własciwego zróznicowania
aktualnych form oswietlenia miejskiej przestrzeni publicznej oraz opisaniu efektów przez nie
wywoływanych, a takze na podstawie obserwacji wykonanych w ramach podrózy studyjnych
(patrz: kolejne akapity) stwierdzono, ze w badanych przestrzeniach spotkano niewystarczajaca
liczbe form swiatła. Opis spotykanych obecnie w miejskiej przestrzeni publicznej form swiatła
opracowany w wyniku przeprowadzonych badan byłby niekompletny. Typologia oswietlenia
opracowana na podstawie wyników badania nie wyczerpałaby zróznicowanych form
i zastosowan dla oswietlenia, jakie aktualnie wystepuja w miastach. W zwiazku z powyzszym
przeprowadzono badania uzupełniajace, polegajace na analizie przykładowych form
oswietlenia miejskiego pojawiajacych sie w tkance miejskiej. Analiza dazy do opisu relacji,
jakie oswietlenie buduje z przestrzenia zastana.

Nastepstwem powyzszego stwierdzenia było opracowanie i wykonanie badan uzupełniaja-
cych (czesć 1D badania), polegajacych na analizie wybranych, przykładowych, nie spotka-
nych w uprzednio badanych przestrzeniach form światła miejskiego i okresleniu relacji
budowanych przez nie z przestrzenia i innymi obiektami.

Przedmiotem badan uzupełniajacych były realizacje o wyrazie artystycznym lokalizowane
w przestrzeni publicznej miast, majace jako wspólny mianownik wykorzystanie przy ich
tworzeniu zróznicowanych technik swietlnych. Z badan wykluczono formy czysto uzytkowe
i dekoracyjne. Dokonano kwerendy źródeł oraz materiałów badawczych zbieranych podczas
wielokrotnych wyjazdów badawczych oraz organizowanych przez autorke pracy warsztatów
i realizacji własnych. Chodzi o:

– wizyty na polskich i zagranicznych festiwalach swiatła [(Fête des Lumières (2010 i 2011,
Lyon, Francja), Karkonoski Festiwal Światła (2011 i 2012, Jelenia Góra, Polska), Skyway
(2011 i 2012, Torun, Polska), Królewski Festiwal Światła (2012 i 2013, Warszawa,
Polska), Narracje (2011, Gdansk, Polska), Przemiany (2009, Warszawa, Polska),
Light.Move.Festival (2014, Łódź, Polska), Festival of Lights (2012, 2015 i 2016, Berlin,
Niemcy), Luminale (2014 i 2016, Frankfurt nad Menem, Niemcy)];

– festiwale sztuki ogrodowej i architektury krajobrazu (w tym Festiwal Ogrodów Pokazo-
wych w Arboretum w Bolestraszycach, Festiwal Włochy – Otwarte Ogrody w warszaw-
skiej dzielnicy Włochy w 2010);

– wyjazdy studyjne do róznych miast europejskich (w tym Bydgoszczy, Krakowa, Lublina,
Torunia, Wrocławia, Amsterdamu, Berlina, Kopenhagi, Lyonu, Paryza.);

– XIII warsztaty projektowe Akademii Sztuki Architektury Krajobrazu „Nocny krajobraz
miasta. Identyfikacja miejskiej przestrzeni publicznej przy uzyciu alternatywnych form
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oswietlenia” w Warszawie 21-24 IX 2010; warsztaty projektowo-realizacyjne „Nocny
krajobraz miasta. Wydobywanie piekna przestrzeni publicznej w porze nocnej” w Pile 31 V
– 02 VI 2012, konkurs Sekcji Sztuki Swiatła w Katedrze Sztuki Krajobrazu SGGW na
opracowanie koncepcji swietlnej instalacji artystycznej na terenie kampusu SGGW
w Warszawie wraz z realizacja XII 2011 – I 2012. Wszystkie wydarzenia zostały zorgani-
zowane przez autorke dysertacji.

– samodzielna instalacje swietlna w formie aranzacji przestrzeni ogrodu prywatnego przy ul.
Wielkie Łuki w warszawskiej dzielnicy Włochy na „Ogród swiatła” w ramach Festiwalu
Włochy – Otwarte Ogrody 29.V.2010;

– samodzielna instalacje „Ogród swiatła” zrealizowana przez zespół Katedry Sztuki
Krajobrazu SGGW w ramach I edycji festiwalu Ogrodów Pokazowych przy Arboretum
w Bolestraszycach VI.2011 [Wlazło-Malinowska, Rothimel 2012];

– samodzielna instalacje „W poszukiwaniu rzek” zrealizowana z udziałem Sekcji Sztuki
Swiatła w Katedrze Sztuki Krajobrazu SGGW w ramach festiwalu swiatła Light.Move.Fe-
stival Łódź 201497.

Wyjazdy i podróze studyjne odbywały sie na przełomie lat 2010-2014. Doprowadziły do
wyłonienia czterdziestu obiektów o róznej formie, technologii wykonania, czasie przedsta-
wienia oraz lokalizacji w miejskich wnetrzach (Tabela 8).

Lp. tytuł obiektu autor kraj, miasto

1. Aproximación al Reciclaje Luzinterruptus Polska, Warszawa

2. Body of Knowledge Jaume Plensa Niemcy, Frankfurt nad 
Menem

3. Body Movies Rafael Lozano-Hemmer rózne, rózne

4. Brandgrens West8 Holandia, Rotterdam

5. Broken Light Rudolf Teunissen (Daglicht & Vorm) Holandia, Rotterdam

6. Cloud Caitind r.c. Brown & Wayne Garrett Kanada, Calgary

7. Crown Fountain Jaume Pensa USA, Chicago

8. Domplein OKRA Holandia, Utrecht

9. ERUV Centrala Polska, Warszawa

10. Field of Light Bruce Munro rózne, rózne

11. Grand Canal Square Martha Schwartz Irlandia, Dublin

12. Hommage à Bartholdi Patrice Warrener Francja, Lyon

13. Hommage and die Glühbirne Paul Göschel Niemcy, Frankfurt nad 
Menem

14. Installation de Feu La Compagnie Carabosse Francja, Lyon

15. Jardin chromatique Laurent Fauchard Francja, Lyon

16. Kładka na Chłodnej Tomasz Lec Polska, Warszawa

17. Lágrimas de São Pedro Vinícius Silva de Almeida Niemcy, Frankfurt nad 
Menem

18. Monument Air Philippe Rizzotti, Milosh Luczynski, 
Stéphane Beve

Francja, Lyon

19. Moodwall Urban Alliance Holandia, Amsterdam

20. Ogród swiatła – Festiwal 
Ogrodów Otwartych Włochy

Karolina Wlazło-Malinowska Polska, Warszawa

97 Relacja z realizacji instalacji dostepna jest w: https://www.youtube.com/watch?v=JlX9nK3R0D0&vl=pl.
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21. Ogród swiatła – Festiwal 
ogrodowy Bolestraszyce

zespół Katedry Sztuki Krajobrazu 
SGGW

Polska, Bolestraszyce

22. OK Mirosław Filonik Polska, Warszawa

23. Open my glade Pippilotti Rist USA, Nowy Jork

24. Place du Molard 1b architectens Szwajcaria, Genewa

25. Projekcja Weteranów 
Wojennych

Krzysztof Wodiczko Polska, Warszawa

26. Scattered Light Jim Campbell USA, Nowy York

27. Solar Rotary Nancy Holt USA, Tampa

28. Synchronizacja Jakub Szczesny Polska, Warszawa

29. Sciana Katarzyna Malejka Polska, Torun

30. Swiatłosłowa Karol Murlak, Magda Czapiewska Polska, Warszawa

31. Swiatłotrysk Maurycy Gomulicki Polska, Warszawa

32. The Influence Machine Tony Oursler USA, Nowy Jork

33. Time Drifts – Words on Berlin Philipp Geist Niemcy, Berlin

34. Traffic Light Tree Pierre Vivant Wielka Brytania, Londyn

35. Tree concert in Berlin BUND for Environment and Nature 
Conservation Germany

Niemcy, Berlin

36. Trzymajac zachód słonca Andre Banha Polska, Torun

37. Wielopleksikon Konrad Zientara Polska, Warszawa

38. W poszukiwaniu rzek K. Wlazło-Malinowska + Sekcja 
Sztuki Swiatła

Polska, Łódź

39. Zaspy K. Wlazło-Malinowska + Sekcja 
Sztuki Swiatła

Polska, Warszawa

40. Zjawiska kapilarne – Sciana 
ciepła

Joanna Żółcinska Polska, Warszawa

Tabela 8: Lista 40 obiektów wzietych pod uwage w badaniu uzupełniajacym aktualnych form i typów
oswietlenia miejskich przestrzeni publicznych. Źródło: opracowanie własne.

Analiza porównawcza realizacji pozwoliła na dokonanie podziału obiektów pod
względem ich integracji z przestrzenią w mieście, a takze uzupełnienie klasyfikacji
wykonanej w badaniu właściwym o nowe formy swiatła. Szczególna uwaga powinno sie
obdarzyć takie formy oswietlenia, których wykorzystanie nie wynika ze standardów oswietle-
niowych czy normatywów – aby rozpoznać ich potencjał znaczeniowy i funkcjonalny.
W analizie porównawczej uwzgledniono cechy:

– rok oddania do uzytkowania;
– czas przedstawienia (obiekt trwały lub tymczasowy);
– liczba realizacji tego samego obiektu w róznych miejscach (dla obiektów tymczasowych;

realizacja jednokrotna lub wielokrotna);
– dominujaca funkcja;
– forma;
– rodzaj podswietlanego obiektu lub przestrzeni;
– wykorzystanie oprawy dźwiekowej w obiekcie lub nie;
– barwy uzyte w oswietleniu;
– relacje obiektu z innymi formami oswietlenia;
– charakter integracji obiektu z przestrzenia lub oswietlanym obiektem pod wzgledem

kompozycji przestrzennej, formy i tresci.
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Wyniki przedstawiono w zestawieniu tabelarycznym zawartym w prezentacji wyników (patrz:
rozdział 4).

Efektem finalnym I etapu badan jest usystematyzowanie i sprecyzowanie opisu form
oświetleniowych rozumianych jako narzędzie kształtowania nocnego obrazu przestrzeni
miejskiej. Badania własciwe wraz z badaniami uzupełniajacymi pozwoliły na uporzadkowanie
typologii uzyskanej podczas przegladu stanu badan. Opracowano rozbudowana typologie form
oswietlenia pod wzgledem wybranych jego własciwosci:

A. rodzaj źródła swiatła;
B. funkcja;
C. relacje przestrzenne i znaczeniowe oswietlenia z miejscem jego lokalizowania – siła

integracji z oswietlanym obiektem/ przestrzenia pod wzgledem formy;
D. relacje przestrzenne i znaczeniowe oswietlenia z miejscem jego lokalizowania – siła

integracji z oswietlanym obiektem/ przestrzenia pod wzgledem treści;
E. sposób mocowania;
F. relacja połozenia oswietlenia wzgledem oswietlanego obiektu/ przestrzeni;
G. sposób oswietlenia obiektu/ przestrzeni;
H. kierunek padania oswietlenia wzgledem obiektu/ przestrzeni;
I. wyglad dzienny oswietlenia (dekoracyjnosć);
J. trwałosć rozumiana jako czas zastosowania;
K. dynamika oswietlenia;
L. forma oswietlenia.

Badanie własciwe przestrzeni parków pozwoliło takze na opisanie zmian zachodzacych
w ich obrazie nocnym – w ujeciu porównawczym z widokiem „typowym” (dziennym).

Badanie Badanie zróżnicowania aktualnych form oświetlenia miejskiej przestrzeni publicznej:
- uproszczona inwentaryzacja oświetlenia + zmodyfikowana analiza percepcyjna wg 
J. Skalskiego z elementami analizy kompozycyjnej + analiza porównawcza

Metody 
badan

- badania terenowe wraz z rysunkami, notatkami i dokumentacja fotograficzna
- badania kameralne z wykorzystaniem ortofotomapy (www.mapygoogle.pl; 
www.mapa.um.warszawa.pl) 
- wizyty studyjne w miastach Polski i Europy, wizyty studyjne podczas festiwali swiatła
- badania kameralne 

Narzedzia 
badan

- badania terenowe – aparat fotograficzny: body Nikon D80 + obiektyw AF Nikkor 28-
70mm 1:3.5-4.5D, statyw, karty badania własciwego parków, ołówek, kolorowe cienkopisy
- badania kameralne – komputer z dostepem do internetu, skaner, program Adobe 
Photoshop, Adobe InDesign

Forma 
prezentacji 
wyników

- karty inwentaryzacji, schematy analizy wykonane na podstawie wypełnionych kart badan 
parków oraz dokumentacji fotograficznej
- opis
- tabele i spisy

Tabela 9: Podsumowanie charakterystyki i efektów badania wstepnego i własciwego zróznicowania
aktualnych form oswietlenia miejskiej przestrzeni publicznej. Źródło: opracowanie własne.

 3.4 Etap II. Badanie roli światła w kształtowaniu obrazu przestrzeni miejskiej
w porze nocnej

 3.4.1 Cel badania

Celem drugiego etapu badan było usystematyzowanie wiedzy na temat wpływu, jaki
sztuczne oswietlenie wywiera na obraz przestrzeni w porze nocnej. Badanie polegało na
dokonaniu porównania dziennego widoku wybranych, istotnych pod wzgledem kompozy-
cyjnym obiektów współtworzacych miejskie wnetrza z ich widokiem nocnym. Efektem była
identyfikacja zmian, jakie zachodza w dziennym obrazie obiektów w porze nocnej. Doprowa-
dziła ona do stworzenia podziału zmian na syntetycznie ujete, uproszczone kategorie.
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Badanie miało takze słuzyć stwierdzeniu, czy zwiazki przestrzenne wystepujace
we wnetrzach za dnia, a budowane miedzy innymi za pomoca swiatła naturalnego, moga
zostać przeniesione przy uzyciu oswietlenia sztucznego na pore nocna. Zastanawiano sie
równiez, czy sztuczne oswietlenie jako srodek wyrazu niesie w sobie potencjał tworzenia
znaczen i wartosci, a tym samym tozsamosci miejsca. Badanie miało zatem na celu weryfi-
kacje mozliwosci odzwierciedlania obecnych za dnia wartosci i charakteru przestrzeni w porze
nocnej, a takze mozliwosci tworzenia całkiem nowych, niezaleznych, nocnych wartosci.

 3.4.2 Zakres przestrzenny badania

Trzyetapowe badanie wykonano dla obszaru m.st. Warszawy. Obszarem badania
wstepnego oraz własciwego były wybrane warszawskie obiekty sakralne rozumiane jako
elementy kompozycji urbanistycznej miejskich wnetrz. W badaniu wstepnym ujeto
czterdziesci obiektów – kosciołów parafialnych i rektorskich, z których do badania własciwego
wybrano dwadziescia dwa obiekty. Podczas gdy w badaniu wstepnym dokonano analizy
porównawczej fotografii dziennych i nocnych elewacji obiektów, w badaniu własciwym
weryfikowano takze relacje kompozycyjna wybranych obiektów z ich najblizszym otoczeniem
w porze nocnej oraz okreslano zasieg ich widocznosci za dnia i noca. W wyniku przeprowa-
dzonej analizy wyznaczono kryteria zmian dziennego obrazu obiektów w porze nocnej.

Badanie weryfikujace polegało na okresleniu mozliwosci zastosowania uzyskanych
w wyniku analizy kryteriów do obiektów przestrzennych innych niz obiekty sakralne. Opierało
sie ono na wybranych trzydziestu obiektach zlokalizowanych na terenie m.st. Warszawy.
Posród obiektów znalazły sie zarówno budynki, jak i konstrukcje mostowe czy pomniki.
Przyczyny oraz sciezka postepowania przy doborze pola badawczego na kazdym etapie badan
zostały szczegółowo opisane w podrozdziale 3.4.4.

 3.4.3 Zakres czasowy badania

Badanie zostało przeprowadzone w okresie zimy 2011 roku, wiosny 2012 roku oraz
wiosny 2014 roku, w okresie bezlistnym. Badanie wstepne wykonano w okresie listopad 2011
– maj 2012 roku. Badanie własciwe oraz weryfikujace przeprowadzono wiosna 2012 roku.

Biorac pod uwage zakres czasowy powstawania obiektów ujetych w badaniu, nie zastoso-
wano zadnego scisle okreslonego kryterium. Badania celowo nie programowano ze wzgledu
na okres budowy obiektów, aby nie ograniczać ich stylu architektonicznego. Przeciwnie,
do analizy wybrano obiekty o zróznicowanym okresie powstania, a tym samym takze zrózni-
cowanej formie, gabarytach i funkcji spełnianej w kompozycji wnetrz w miescie.

 3.4.4 Kolejność postępowania badawczego

Badanie wykonano w ramach trzystopniowej analizy zawierajacej:

2.A.badanie wstepne roli swiatła w kształtowaniu obrazu przestrzeni miejskiej w porze nocnej,
wykonane dla wybranych obiektów sakralnych w m.st. Warszawie;

2.B. badanie własciwe roli swiatła w kształtowaniu obrazu przestrzeni miejskiej w porze
nocnej, wykonane dla wybranych obiektów sakralnych w m.st. Warszawie;

2.C. badanie weryfikujace roli swiatła w postrzeganiu obiektów w przestrzeni miejskiej w porze
nocnej, wykonane dla obiektów niesakralnych.

Do wykonania wstępnej analizy (czesć 2A badania) roli światła w kształtowaniu obrazu
przestrzeni miejskiej w porze nocnej wybrano obiekty, posługujac sie nastepujacymi
kryteriami wyboru:

– jednolitosć funkcji badanych obiektów;
– róznorodnosć formy i stylistyki architektonicznej badanych obiektów;
– lokalizacja badanych obiektów w przestrzeni całego miasta (brak skupienia w jednej

dzielnicy czy w obszarach o jednakowej funkcji);
– lokalizacja badanych obiektów w zróznicowanych pod wzgledem formy i wielkosci

wnetrzach urbanistycznych;
– wystepowanie oswietlenia – iluminacji lub innej formy podswietlenia badanych obiektów.
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Obiekty sakralne spełniaja wszystkie powyzsze kryteria. Wystepuja licznie w całym
miescie, lokalizowane sa we wnetrzach miejskich zróznicowanych pod wzgledem funkcji oraz
formy. Zachowuja jednolitosć funkcjonalna pomimo zróznicowanej budowy architektonicznej.
Stosunkowo czesto zostaja one poddane zabiegom iluminacji, przez co mozliwym jest przestu-
diowanie zmian obrazu obiektów w porze nocnej w stosunku do ich dziennego wizerunku.

Obszarem badania wstepnego oraz własciwego były zatem wybrane warszawskie obiekty
sakralne98 rozumiane jako elementy kompozycji urbanistycznej miejskich wnetrz krajobrazo-
wych. Dzieki wyrazistosci formy oraz znaczenia mozna w przypadku obiektów sakralnych
badać wpływ, jaki tresci zawarte w ich wyrazie architektonicznym wywieraja na miejskie
wnetrza. Analizie poddano obiekty w parafiach rzymskokatolickich i ewangelickich.
Analizujac w ramach badan wstepnych czterdziesci budowli (Tabela 10), skupiono sie na
porównaniu relacji widoku nocnego frontowych fasad obiektów do ich reprezentacji dziennej. 

Sposród jedenastu dekanatów obejmujacych archidiecezje warszawska99 wybrane obiekty
zlokalizowane sa az w dziewieciu z nich – mokotowskim, ochockim, staromiejskim, sródmiej-
skim, ursuskim, ursynowskim, wilanowskim, wolskim oraz zoliborskim. Dekanat praski,
w którym zlokalizowany jest jeden obiekt, nalezy do diecezji warszawsko-praskiej (Il. 30).

98 A dokładniej ujmujac ich elewacje, przede wszystkim zas fasada frontowa.

99 Do archidiecezji warszawskiej naleza nastepujace dekanaty – bielanski, jelonkowski, mokotowski, ochocki,
staromiejski, sródmiejski, ursuski, ursynowski, wilanowski, wolski, zoliborski.
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Lp. Nazwa obiektu Rodzaj obiektu/ parafia Dzielnica

1. Kosciół pw. NMP Matki Koscioła parafia rzymskokatolicka Mokotów

2. Kosciół Opatrznosci Bozej parafia rzymskokatolicka Ochota

3. Kosciół pw. Błogosławionego Alojzego Orione parafia rzymskokatolicka Ochota

4. Kosciół pw. NMP Królowej Swiata parafia rzymskokatolicka Ochota

5. Kosciół pw. sw. Grzegorza Wielkiego parafia rzymskokatolicka Ochota

6. Kosciół pw. sw. Jakuba Apostoła parafia rzymskokatolicka Ochota

7. Kosciół pw. Zwiastowania Panskiego parafia rzymskokatolicka Ochota

8.
Kosciół pw. sw. Michała Archanioła i sw. Floriana 
Meczennika

parafia katedralna 
rzymskokatolicka

Praga Północ

9. Bazylika archikatedralna sw. Jana Chrzciciela parafia rzymskokatolicka Sródmiescie

10. Katedra polowa Wojska Polskiego NMP Królowej Polski katedra  rzymskokatolicka Sródmiescie

11. Kosciół Akademicki sw. Anny
kosciół rektorski, 
rzymskokatolicki

Sródmiescie

12. Kosciół dominikanów pw. sw. Jacka
kosciół rektorski, 
rzymskokatolicki

Sródmiescie

13.
Kosciół franciszkanów pw. stygmatów sw. Franciszka
Serafickiego

kosciół rektorski, 
rzymskokatolicki

Sródmiescie

14. Kosciół ojców paulinów pw. Sw. Ducha w Warszawie
kosciół rektorski, 
rzymskokatolicki

Sródmiescie

15.
Kosciół parafii ewangelicko-reformowanej 
w Warszawie

parafia ewangelicko-
reformowana

Sródmiescie

16.
Kosciół pw. Matki Boskiej Czestochowskiej 
w Warszawie

parafia rzymskokatolicka Sródmiescie

17. Kosciół pw. Najswietszego Zbawiciela parafia rzymskokatolicka Sródmiescie

18. Kosciół pw. Nawiedzenia NMP w Warszawie parafia rzymskokatolicka Sródmiescie

19. Kosciół pw. opieki sw. Józefa (Wizytki)
kosciół rektorski, 
rzymskokatolicki

Sródmiescie

20.
Kosciół pw. sw. Brata Alberta Chmielowskiego i sw. 
Andrzeja Apostoła

kosciół rektorski, 
rzymskokatolicki

Sródmiescie

21. Kosciół pw. sw. Antoniego Padewskiego parafia rzymskokatolicka Sródmiescie

22. Kosciół pw. sw. Barbary parafia rzymskokatolicka Sródmiescie

23. Kosciół pw. sw. Kazimierza Królewicza
kosciół rektorski, 
rzymskokatolicki

Sródmiescie

24. Kosciół pw. sw. Trójcy
parafia ewangelicko-
augsburska

Sródmiescie

25. Kosciół pw. sw. Trójcy na Solcu parafia rzymskokatolicka Sródmiescie

26. Kosciół pw. Swietego Krzyza parafia rzymskokatolicka Sródmiescie

27. Kosciół pw. Wszystkich Swietych parafia rzymskokatolicka Sródmiescie

28.
Kosciół seminaryjny pw. Wniebowziecia NMP i sw. 
Józefa Oblubienca

kosciół rektorski, 
rzymskokatolicki

Sródmiescie

29. Kosciół ojców jezuitów pw. Matki Bozej Łaskawej
kosciół rektorski, 
rzymskokatolicki

Sródmiescie

30. Kosciół. pw. sw. Aleksandra parafia rzymskokatolicka Sródmiescie

31. Kosciół pw. Wniebowstapienia Panskiego parafia rzymskokatolicka Ursynów

32. Kosciół pw. bł. Władysława z Gielniowa parafia rzymskokatolicka Ursynów
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33. Kosciół pw. sw. Zofii Barat parafia rzymskokatolicka Ursynów

34. Kosciół pw. sw. Anny w Wilanowie parafia rzymskokatolicka Wilanów

35. Kosciół pw. Matki Boskiej Saletynskiej parafia rzymskokatolicka Włochy

36. Kosciół pw. sw. Franciszka z Asyzu parafia rzymskokatolicka Włochy

37. Kosciół pw. sw. Teresy i Dzieciatka Jezus parafia rzymskokatolicka Włochy

38. Kosciół pw. sw. Trójcy, kosciół filialny par. ewangelicko-augsburska Włochy

39. Kosciół pw. sw. Andrzeja Apostoła parafia rzymskokatolicka Wola

40. Kosciół pw. sw. Stanisława Kostki parafia rzymskokatolicka Żoliborz

Tabela 10: Lista 40 obiektów sakralnych w Warszawie wzietych pod uwage w badaniu wstepnym roli swiatła
w kształtowaniu obrazu przestrzeni miejskiej w porze nocnej. Źródło: opracowanie własne. 

Kazdy z badanych obiektów został sfotografowany z podobnego połozenia w dzien oraz po
zmroku. Kazdorazowo posłuzono sie jednakowym sprzetem – aparatem Nikon D80
z obiektywem AF Nikkor 28-70mm 1:3.5-4.5D oraz statywem ustawionym na wysokosci
około 1,5 m. Wykonywano zdjecia poziome lub (rzadziej) pionowe, z ogniskowa zblizona do
30 mm. Przygotowano karty, na których zestawiono ze soba analize obrazów jednego
wybranego widoku dziennego i nocnego obiektów (Il. 31). Fotografie utrwaliły fenomen
zawarty w obrazie kazdego obiektu [Rylke 2002]. W nastepnie wykonanej analizie porównaw-
czej, wydobywajacej własciwosci kazdego z obrazów [ibidem], uwzgledniajacej aspekt obrazu
formy i relacji kompozycyjnych obiektu i jego otoczenia (w uproszczonym rysunku prezentu-
jacym obiekt i jego otoczenie), pod uwage wzieto porównanie:
‒ widocznosci obiektu za dnia i noca;
‒ obrazu sylwetki obiektu za dnia i noca:
‒ widocznosci otoczenia obiektu (tła) za dnia i noca;
‒ spójnosci podziałów i detali architektonicznych analizowanych fasad za dnia i noca;
‒ spójnosci kolorystyki analizowanych fasad za dnia i noca;
które podsumowano nastepnie w sposób opisowy.
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Il. 31: Przykładowa dokumentacja fotograficzna oraz wizualny wynik analizy porównania widoku obiektu
poddanego badaniu wstepnemu roli swiatła w kształtowaniu obrazu przestrzeni miejskiej w porze nocnej
(Kosciół NMP Matki Koscioła na Mokotowie). Źródło: opracowanie własne.



Analiza obrazów 40 obiektów pozwoliła na zestawienie ich ze soba i na podstawie ich
porównania – wyłonienie uproszczonej typologii, zawierajacej ograniczona liczbe rodzajów
zmian, jakim podlega dzienny wyraz obiektów w porze nocnej. Nalezy podkreslić, iz obiekty
zostały w badaniu potraktowane jako elementy współtworzace miejskie wnetrza urbanistyczne,
pominieto zas szczegółowe badanie aspektu architektonicznego znaczenia i detalu elewacji.
W rozdziale prezentujacym wyniki badan (patrz: rozdział 4.2) przedstawiono szczegółowo
schemat przypisania kategorii przemiany kazdemu obiektowi, a takze wynik analizy.

W badaniu właściwym roli światła w kształtowaniu obrazu przestrzeni miejskiej
w porze nocnej (czesć 2B badania) dokonano pogłebienia analizy badania wstepnego dla
wybranych obiektów, posługujac sie metoda identyfikacji elementów kompozycji urbani-
stycznej przy uzyciu wybranych kategorii genius loci Ch. Norberga-Schulza. W etapie tym
przeanalizowano łacznie dwadziescia dwa sposród wstepnie zbadanych obiektów. W załozeniu
wybór został oparty o zasade stworzenia zróznicowanego przekroju badanych obiektów pod
wzgledem:

– lokalizacji w m.st. Warszawie100;

– okresu powstawania, a tym samym formy oraz stylu architektonicznego obiektów;

– funkcji obiektów w kształtowaniu kompozycji miejskich wnetrz.

Wybrane obiekty zlokalizowane sa az w siedmiu dekanatach archidiecezji warszawskiej –
mokotowskim, ochockim, staromiejskim, sródmiejskim, ursuskim, ursynowskim oraz
wolskim. Liczbe dwudziestu dwóch obiektów (Tabela 11, Il. 32) uznano za wystarczajaca do
pogłebienia analizy wykonanej w fazie wstepnej badania.

Lp.* Nazwa obiektu Lokalizacja [dzielnica] Rok budowy

1. → 1. Kosciół pw. NMP Matki Koscioła Mokotów – Ksawerów 1984

2. → 2. Kosciół Opatrznosci Bozej Ochota – Rakowiec 1977

3. → 3.
Kosciół pw. Błogosławionego 
Alojzego Orione

Ochota – Filtry 1902 (rozbudowa 1925)

4. → 4. Kosciół pw. NMP Królowej Swiata Ochota – Szczesliwice 1982

5. → 5. Kosciół pw. sw. Grzegorza Wielkiego Ochota – Szczesliwice 2000

6. → 6. Kosciół pw. sw. Jakuba Apostoła Ochota – Stara Ochota 1939

7. → 7. Kosciół pw. Zwiastowania Panskiego Ochota – Rakowiec 1995

11. → 8. Kosciół Akademicki sw. Anny Sródmiescie 1778 (1950 – odbudowa 
powojenna)

15. → 9.
Kosciół parafii ewangelicko-
reformowanej

Sródmiescie – Muranów 1880

17. → 10.
Kosciół pw. Najswietszego 
Zbawiciela

Sródmiescie 1927

21. → 11.
Kosciół pw. sw. Antoniego 
Padewskiego

Sródmiescie 1735 (z późn. rozbudowa)

22. → 12. Kosciół pw. sw. Barbary Sródmiescie 1886 (1979 – odbudowa 
powojenna)

26. → 13. Kosciół pw. Swietego Krzyza Sródmiescie 1756 (1956 – odbudowa 
powojenna)

27. → 14. Kosciół pw. Wszystkich Swietych Sródmiescie 1893

31. → 15.
Kosciół pw. Wniebowstapienia 
Panskiego

Ursynów – Stokłosy 1989

32. → 16.
Kosciół pw. bł. Władysława 
z Gielniowa

Ursynów – Natolin 1988

100 W sumie wybrane do badania obiekty sa zlokalizowane w szesciu róznych dzielnicach.
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33. → 17. Kosciół pw. sw. Zofii Barat Ursynów – Grabów 1995

35. → 18.
Kosciół pw. Matki Boskiej 
Saletynskiej

Włochy – Stare Włochy lata 90. XX w.

36. → 19. Kosciół pw. sw. Franciszka z Asyzu Włochy – Okecie 1987

37. → 20.
Kosciół pw. sw. Teresy i Dzieciatka 
Jezus

Włochy – Nowe Włochy 1965

38. → 21.
Kosciół pw. Swietej Trójcy, Kosciół 
Filialny

Włochy – Stare Włochy 1939

39. → 22. Kosciół pw. sw. Andrzeja Apostoła Wola – Mirów
1849 (1956 – 
odbudowa powojenna)

Tabela 11: Lista 22 obiektów sakralnych w Warszawie wzietych pod uwage w badaniu pogłebionym roli
swiatła w postrzeganiu miejskich wnetrz krajobrazowych w porze nocnej. Źródło: opracowanie własne.

* Lewa czesć przypisanej numeracji obiektu odpowiada pierwotnej liczbie porzadkowej kazdego z obiektów
z listy 40 obiektów zawartej w Tabeli 10. Prawa wartosć liczby porzadkowej pokazuje nowa liczbe
porzadkowa po redukcji liczby obiektów w badaniu własciwym do 22 obiektów.

W trakcie wizji lokalnej wykonano porównawczą dokumentację fotograficzną
badanych wnętrz w porze dziennej i nocnej101 (Il. 34). Przyjeto zasade wykonania minimum
trzech ujeć obiektów:

– w widoku dalszej obserwacji;
– w widoku posrednim;
– w widoku bliskim (ujecie na wprost lub najbardziej charakterystyczne dla obiektu – tj.

najczesciej ogladane).
Najczesciej analizowano po cztery widoki.

101 Technika wykonania dokumentacji fotograficznej tej czesci badania była analogiczna do sposobu jej wykonania
w czesci wstepnej badania.
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Kazdorazowo wypełniono karty zawierajace protokół obserwacji102, lokalizujac kolejne
punkty widokowe ukazujace obiekt w relacji do wnetrza. Dokonujac identyfikacji obiektów
współtworzacych wnetrze i nastepnie okreslajac role badanych obiektów w kompozycji
wnetrza, dokonano uproszczonej analizy formalno-kompozycyjnej, która zgodnie z katego-
riami opisu krajobrazu w teorii genius loci Ch. Norberga-Schulza odpowiada kategoriom
rzeczy oraz porządek. Dodatkowo badane obiekty poddano odrebnej analizie porównawczej
kategorii światło dla pory dziennej oraz nocnej, rozwazajac tym samym zmiennosć obiektów w
czasie. Przynaleznosć do kategorii światła przedstawiono wg opisu charakterystyki sposobu
oswietlania kazdego z obiektów, co wiaze ze soba charakterystyke zarówno oswietlenia, jak
i charakter samych obiektów103:

102 Wzór protokołu obserwacji wykorzystanego w badaniu własciwym II etapu badan zamieszczono w Aneksie IV.

103 Budowa analizowanych fragmentów fasad ma takze istotny zwiazek z tym, jak pada na nie swiatło. W przypadku
fasad prostych, bez rozbudowanych podziałów i detali architektonicznych, padajace na nie swiatło nigdy nie bedzie
tworzyło rozbudowanej gry swiatłocienia, która jest istotna w przypadku światła klasycznego. Z kolei silne,
jednolite światło kosmiczne nie bedzie wystepować w przypadku rozbudowanych w detale i podziały fasady
obiektów, na których padajace promienie zawsze budować beda wieksza gre swiatłocienia.
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Il. 32: Mapa ilustrujaca lokalizacje 22 obiektów poddanych badaniu własciwemu roli swiatła w kształtowaniu
obrazu przestrzeni miejskiej w porze nocnej, w granicach m.st. Warszawy. Na niebiesko oznaczono
dzielnice, w których zlokalizowane sa obiekty. Numeracja jest zgodna z numeracja przedstawiona
w Tabeli 11. Źródło: opracowanie własne.



– światło romantyczne – oswietlenie zróznicowane, filtrowane przez chmury czy rosliny;
zmieniajace sie w czasie bardziej dynamicznie od pozostałych. W przypadku analizowa-
nych obiektów weryfikowano mozliwosć zachodzenia takich zmian zwiazana
z ekspozycja analizowanych fasad oraz wystepowaniem innych obiektów, które mogły
działać jako filtry dla padajacego na nie swiatła, np. koron drzew. Obiekty poddajace
oświetleniu romantycznemu moga mieć proste fasady bez wielu detali, moga takze
wystepować na nich liczne podziały i detale;

– światło klasyczne – oswietlenie równomierne, nadajace formom rzeźbiarskosć.
Na badanych obiektach wystepuje stabilny, silnie zarysowujacy sie swiatłocien. Obiekty
poddajace oświetleniu klasycznemu maja fasady zbudowane z licznymi detalami architek-
tonicznymi, moze na nich pojawić sie gra swiatłocienia;

– światło kosmiczne – ostre w wyrazie, nadajacy silne kontrasty przestrzeni, pozbawione
niuansów i stanów przejsciowych. Obiekty poddajace sie oświetleniu kosmicznemu maja
proste, jednolite fasady bez wielu detali, na których nie wystepuje gra swiatłocienia;

– światło złożone – charakterystyka oswietlenia badanego obiektu stanowi złozenie co
najmniej dwóch cech dwóch róznych rodzajów swiatła (romantycznego, kosmicznego,
klasycznego).

Finalnie, kazdy obiekt i obszar jego lokalizacji, poddane zostały ocenie pod wzgledem
percepcji dziennej i nocnej krajobrazu, co ma na celu dokonanie oceny zmiany nocnego obrazu
badanych wnetrz w stosunku do obrazu dziennego. Podczas wizyt lokalnych przeprowadzono
takze analize widocznosci obiektów we wnetrzach za dnia oraz noca, okreslajac w kartach
analiz obiektów ich zasiegi (Il. 33). Na wykonanych i wybranych fotografiach wykonano
analize porównawcza widocznosci sylwetki obiektów i ich otoczenia, w sposób podobny do
analizy wykonanej w czesci wstepnej badania (Il. 34). Jednoczesnie rozpoznano i zdefinio-
wano relacje pomiedzy sposobem doswietlenia obiektów a wpływem, jakie wywieraja one na
wizualne funkcjonowanie wnetrz, poprzez zdefiniowanie charakteru kompozycji obiektów we
wnetrzach za dnia i noca. Badania sa zatem nastawione nie na relacje obiektu samego w sobie,
a na jego odbiór w szerszej skali wycinka miasta, do którego kazdy z nich przynalezy –
kwartału, osiedla, wnetrza krajobrazowego czy architektonicznego. Rozpoczeta w badaniu
oswietlenia warszawskich parków analiza porównawcza zmiennosci widoku wnetrz w porze
nocnej została w tej czesci pogłebiona o relacje tych zmian w kontekscie jednego z obiektów
budujacych charakter wnetrz. Posłuzyła ona finalnie do zgrupowania zmian w typy pod
wzgledem rodzaju odnotowanych wizualnych przekształcen kompozycji wnetrz i ich
elementów.
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I l . 33: Przykładowa karta analizy obiektu w badaniu własciwym roli swiatła w kształtowaniu obrazu
przestrzeni miejskiej w porze nocnej (wykonana dla koscioła pw. NMP Matki Koscioła). Źródło:
opracowanie własne.



Z kolei etap weryfikacji (czesć 2C badania), podczas którego sprawdzano mozliwosć
zastosowania zdefiniowanych kategorii przemiany nocnego obrazu obiektów do budowli
innych niz koscioły, opierał sie na wybranych trzydziestu obiektach zlokalizowanych takze na
terenie m.st. Warszawy (Tabela 12). Posród obiektów znalazły sie zarówno budynki, jak
i konstrukcje mostowe czy pomniki. Kazdy z badanych obiektów został sfotografowany
z podobnego połozenia w dzien oraz po zmroku. Przygotowano uproszczona karte
porównawcza, na której zestawiono ze soba fotografie widoku kazdego obiektu w układzie
dzien – noc, wykonujac na nich analize porównawcza obu obrazów analogiczna do analizy
wykonanej w czesci wstepnej badania (Il. 35).

Lp. Nazwa obiektu Charakter obiektu Funkcja obiektu

1. most Swietokrzyski
konstrukcja mostowa podwieszona na 
pojedynczym pylonie, betonowy przeprawa mostowa

2. most Poniatowskiego
konstrukcja mostowa wolnostojaca, o 
stalowych przesłach i kamiennych 
podporach

przeprawa mostowa

3. most Łazienkowski konstrukcja mostowa wolnostojaca, 
stalowa przeprawa mostowa

4. Pałac Prezydencki w Warszawie
pałac o klasycystycznej fasadzie z 
dwoma symetrycznymi skrzydłami 
bocznymi (oficynami)

siedziba Prezydenta RP
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I l . 34: Przykład sposobu wykonania analizy porównawczej wybranych widoków badanego obiektu –
dalekiego, posrednich oraz bliskiego – w badaniu własciwym roli swiatła w kształtowaniu obrazu przestrzeni
miejskiej w porze nocnej. Analize przedstawiono na przykładzie przypadku koscioła pw. NMP Matki
Koscioła. Źródło: opracowanie własne.



5.
Kancelaria Prezesa Rady 
Ministrów RP

budynek w stylu neoklasycystycznym
siedziba Kancelarii 
Prezesa Rady Ministrów 
RP

6. Pałac Krasinskich budynek w stylu neoklasycystycznym

obiekt publiczny, 
siedziba zbiorów 
specjalnych Biblioteki 
Narodowej

7. Pałac Staszica
3-kondygnacyjny obiekt w stylu 
klasycystycznym

siedziba instytutów 
naukowych, m.in. 
I Wydziału Polskiej 
Akademii Nauk

8. Teatr Wielki w Warszawie gmach w stylu neoklasycznym teatr i opera

9. Muzeum Pałac w Wilanowie
pałac barokowy z symetrycznymi 
skrzydłami bocznymi

Muzeum Pałac Jana III 
Sobieskiego

10.
Instytut Fizyki Doswiadczalnej 
Uniwersytetu Warszawskiego

gmach w stylu neoklasycznym obiekt akademicki

11.
Kamienica przy Rynku Nowego 
Miasta 5

kamienica tworzaca pierzeje teatr WARSawy

12.
Szkoła Główna Handlowa – 
budynek G (główny)

4-kondygnacyjny obiekt publiczny w 
stylu architektury narodowej 
nawiazujacej do stylów ekspresjonizmu, 
art déco i konstruktywizmu, z 
zadaszeniem w formie przeszklonej, 
schodkowej piramidy

siedziba uczelni – Szkoły
Głównej Handlowej

13. Zamek Królewski w Warszawie

zamek o fasadach barokowo-
klasycystycznych, z widocznymi 
czterema fasadami, z dominanta wiezy 
zamkowej od strony pl. Zamkowego

dawna siedziba królów 
polskich, obecnie funkcja
muzealna 
i reprezentacyjna

14.
Pałac Jabłonowskich w 
Warszawie

współczesny obiekt o odbudowanej 
fasadzie noeorenesansowej

siedziba banku, obiekt 
biurowy, dawny ratusz

15. hotel Bristol
budynek 7-kondygnacyjny w stylu 
neorenesansowym hotel

16. hotel SOFITEL Victoria kompleks hotelowy w stylu 
miedzynarodowym hotel

17. Pałac Kultury i Nauki wiezowiec w stylu socrealizmu 
moskiewskiego

siedziba m.in. Rady m.st.
W-wy, instytucji 
uzytecznosci publicznej, 
z sala koncertowa

18. hotel Marriott obiekt biurowo-hotelowy w stylu 
miedzynarodowym obiekt biurowo-hotelowy

19. Dworzec Warszawa Centralna
hala dworcowa w stylu 
modernistycznym, o konstrukcji 
stalowej i licznych przeszkleniach

dworzec kolejowy

20.
Budynek przy ul. Wspólnej 56 
(obecnie siedziba TNS Polska)

budynek wolnostojacy w zabudowie 
sródmiejskiej, w stylu modernistycznym
(tzw. zyletkowiec)

obiekt biurowy

21.
Budynek przy ul. Wspólnej 62 
(obecnie Ufficio Primo)

budynek wolnostojacy w zabudowie 
sródmiejskiej, o fasadzie nawiazujacej 
do stylu włoskiego renesansu

obiekt biurowy

22.
PKP Energetyka sp. z o.o. – 
siedziba przy ul. Hozej 63/67

budynek wolnostojacy w zabudowie 
sródmiejskiej, klasycystyczny, 
zmodernizowany

obiekt biurowy

23.
Osiedle Za Żelazna Brama – 
budynek ul. Chłodna 15

budynek wielokondygnacyjny, styl 
miedzynarodowy, jedyny przykład 
osiedla Le Corbusierowskiego w 
centrum miasta

obiekt mieszkaniowy
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24.
restauracja La Strada, ul. 
Felinskiego 52

budynek pietrowy postmodernistyczny restauracja, cukiernia

25.
budynek mieszkalny przy ul. 
Felinskiego 48

budynek wolnostojacy mieszkalny 
modernistyczny (typu „kostki”) budynek mieszkalny

26. Centrum Nauki Kopernik współczesny obiekt publiczny
centrum nauki, edukacji 
i muzeum

27. Stadion Narodowy w Warszawie obiekt współczesnej architektury 
stadionowej, z medialna fasada

wielofunkcyjny stadion 
sportowy

28.
głaz "W hołdzie osadnikom 
wojskowym Kresów 
Wschodnich"

pomnik w formie głazu pamiatkowego miejsce pamieci

29. Grób Nieznanego Żołnierza
obiekt pomnikowy – fragment 
kolumnady Pałacu Saskiego

miejsce pamieci 
narodowej

30. pomnik Chwała Saperom (czesć główna)

trzyczesciowy pomnik, z dwoma 
obiektami znajdujacymi sie na 
powierzchni ziemi przy ul. 
Czerniakowskiej w Warszawie

miejsce pamieci

Tabela 12: Lista charakterystycznych obiektów publicznych w Warszawie wzietych pod uwage w badaniu
weryfikacyjnym roli swiatła w kształtowaniu obrazu przestrzeni miejskiej w porze nocnej. Źródło:
opracowanie własne.

W wyniku badan opracowano podział rodzaju zmian zachodzacych w dziennym obrazie
obiektów i wnetrz miejskich w porze nocnej.
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Il. 35: Przykładowa dokumentacja fotograficzna oraz wizualny wynik analizy porównania widoku obiektu
poddanego badaniu weryfikacyjnemu roli swiatła w kształtowaniu obrazu przestrzeni miejskiej w porze
nocnej (Stadion Narodowy w Warszawie). Źródło: opracowanie własne.



Badanie Badanie roli światła w kształtowaniu obrazu przestrzeni miejskiej w porze nocnej 
(wstępne, właściwe oraz weryfikacyjne)
Analiza formalno-kompozycyjna obiektów i wnętrz ich lokalizacji (kategoria rzeczy 

i porządek wg teorii genius loci Ch. Norberga-Schulza) oraz analiza porównawcza 
obrazu obiektów i wnętrz w porze dziennej i nocnej + (analiza kategorii światło i czas 

wg teorii genius loci Ch. Norberga-Schulza)

Metody 
badan

- badania terenowe wraz z notatkami i dokumentacja fotograficzna
- badania kameralne z wykorzystaniem ortofotomapy (www.mapygoogle.pl; 
www.mapa.um.warszawa.pl) 

Narzedzia 
badan

- badania terenowe – aparat fotograficzny: body Nikon D80 + obiektyw AF Nikkor 28-
70mm 1:3.5-4.5D, statyw, karty badania własciwego obiektów sakralnych, ołówek, 
kolorowe cienkopisy
- badania kameralne – komputer z dostepem do internetu, skaner, program Adobe 
Photoshop, Adobe InDesign

Forma 
prezentacji 
wyników

- karty inwentaryzacji, schematy analizy wykonane na podstawie wypełnionych kart badan 
obiektów sakralnych oraz dokumentacji fotograficznej
- opis
- tabele zbiorcze

Tabela 13: Podsumowanie charakterystyki i efektów badania wstepnego, własciwego i weryfikacyjnego roli
swiatła w kształtowaniu obrazu przestrzeni miejskiej w porze nocnej. Źródło: opracowanie własne.

 3.5 Etap III. Badanie nocnego krajobrazu przestrzeni miejskiej

 3.5.1 Cel badania

Celem ostatniego etapu badania było opracowanie i przedstawienie na przykładzie
wybranego fragmentu w m.st. Warszawie metody waloryzacji przekształcen obrazu przestrzeni
w miescie w porze nocnej. Wizyty terenowe i opracowane na potrzeby metody dokumenty
słuza opisaniu uwarunkowan przestrzennych oraz relacji widoku nabrzezy kształtujacego sie
noca w porównaniu do jego stanu dziennego.

Opracowanie metody analizy nocnego krajobrazu przestrzeni miejskiej ma takze na celu
przedstawienie zasad, jakimi mogłaby sie kierować typowa analiza wykonywana dla miejskiej
przestrzeni publicznej w opracowaniach planistycznych badź projektowych, jako uzupełnienie
standardowo wykonywanych etapów analizy krajobrazu miejskiego.

Analiza stanowi jednoczesnie reprezentacje mozliwego zastosowania opracowanej
w drugim etapie badania kategoryzacji charakteru zmian dziennego obrazu obiektów miejskich
w porze nocnej do identyfikacji sposobu, w jaki oswietlenie lub jego brak potencjalnie wpływa
w porze nocnej na postrzeganie przestrzeni miejskiej, zrozumienie oraz odczytywanie jej
kompozycji, orientacje w terenie, wartosci przestrzenne i inne.

O ile fizyczne ukształtowanie tkanki miejskiej nie ulega w porze nocnej zmianie,
to podlega jej sam proces odczytywania tegoz ukształtowania. Najwazniejszym zas czynni-
kiem na te zmiane wpływajacym sa uwarunkowania oswietleniowe.

 3.5.2 Zakres przestrzenny badania

Studium wizualnej zmiany układu kompozycyjnego przestrzeni w porze nocnej wykonano
na przykładzie terenów nabrzezy Wisły w obszarze centralnym m.st. Warszawy104 (Il. 36,
Il. 37). Obszar opracowania składa sie z dwóch fragmentów:

‒ dla lewego brzegu rzeki – obszar nabrzeza poczawszy od obszaru na wysokosci Cytadeli
Warszawskiej na północy (okolice ul. Wybrzeze Gdynskie 2) do zakonczenia Portu
Czerniakowskiego na południu (okolice ulicy Mariusza Zaruskiego);

‒ dla prawego brzegu rzeki – obszar nabrzeza poczawszy od mostu Gdanskiego na północy
do mostu Łazienkowskiego na południu.

104 Materiał niniejszej czesci badania został wykorzystany w czesci obszerniejszego opracowania „Inwentaryzacji
oswietlenia nabrzezy Wisły dla obszaru centralnego Warszawy”, wykonanego przez autorke na zlecenie Zarzadu
Mienia m. st. Warszawy na podstawie umowy nr ZMW/361/2014/13/MM/D zawartej w dniu 27 listopada 2014
pomiedzy Karolina Wlazło-Malinowska a Zarzadem Mienia m.st. Warszawa.

 3 METODY PRACY BADAWCZEJ 91

http://www.mapa.um.warszawa.pl/
http://www.mapygoogle.pl/


Teren nabrzezy rzeki Wisły w obszarze centralnym m.st. Warszawy jest przestrzenia
o zróznicowanym sposobie zagospodarowania, zwiazana z trzema ciagami komunikacyjnymi –
sama rzeka przecinajaca ja szerokim pasem, oraz dwoma ciagami jezdnymi ciagnacymi sie
wzdłuz bulwarów. Jest zatem terenem o charakterze liniowym. Jednoczesnie, wzdłuz jego
biegu znaleźć mozna zarówno odcinki liniowych ciagów pieszo-rowerowych, jak i place,
tereny zieleni, skwery czy obszary zabudowane zabudowa o charakterze publicznym lub
usługowo-rekreacyjnym.

W kontekscie duzej rozpietosci Wisły mozliwym staje sie dokonanie analizy panora-
micznej widoku nie tylko samych bulwarów, ale potraktowanie ich w szerszym kontekscie
panoramy miasta.
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Il. 36: Obszar opracowania badania nocnego krajobrazu przestrzeni miejskiej, wykonanej dla nabrzezy Wisły
w obszarze centralnym m.st. Warszawy. Żółtym i pomaranczowym kolorem przedstawiono obszar
opracowania analizy. Źródło: opracowanie własne.



 3.5.3 Zakres czasowy badania

Wizje lokalne wraz z badaniami terenowymi i przygotowaniem dokumentacji fotogra-
ficznej niezbednej do opracowania wyników przeprowadzono w listopadzie i grudniu 2014.
Wizyty w terenie odbywały sie zarówno za dnia, jak i w porze nocnej.

Nalezy zauwazyć, ze w trakcie zbierania materiałów do analizy trwały prace nad:

‒ realizacja zagospodarowania terenu Bulwarów Wislanych na odcinku od ul. Tamka do ul.
Bolesć;

‒ realizacja pierwszego odcinka drugiej linii metra;

‒ realizacja kompleksu z siedziba Warszawskiego Towarzystwa Wioslarskiego.

Zawarta w pracy analiza zawiera stan terenu wystepujacy w trakcie trwania wszystkich tych
realizacji. Trwajaca u zbiegu ulicy Tamka i mostu Swietokrzyskiego budowa stacji Centrum
Nauki Kopernik mogła wpłynać na oswietlenie skweru Kahla.

 3.5.4 Kolejność postępowania badawczego

Metoda polega na dokonaniu porównania nocnego obrazu miasta z jego obrazem dziennym
m.in. przy uzyciu narzedzi analizy układu kompozycji widoków, a takze opracowanej we
wczesniejszej fazie badan typologii zmian obrazu dziennego obiektów w porze nocnej.
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Il . 37: Obszar opracowania badania nocnego krajobrazu przestrzeni miejskiej, wykonanego dla nabrzezy
Wisły w obszarze centralnym m.st. Warszawy; pokazany na tle miasta. Pomaranczowym kolorem
przedstawiono obszar opracowania analizy. Źródło: opracowanie własne.



Odczytywanie zmian zaistniałych noca staje sie mozliwe dzieki wnikliwemu zapoznaniu sie ze
stanem faktycznym przestrzeni i dokonanie szczegółowych analiz wybranych aspektów
widoku przestrzeni105. Kolejne kroki analizy to:

 I. stwierdzenie stanu faktycznego układu widokowego przestrzeni → wykonanie analizy
kompozycyjno-widokowej przestrzeni w porze dziennej;

 II. porównanie obrazu przestrzeni w porze dziennej oraz nocnej na podstawie:

 II.A. analizy porównawczej widocznosci obszaru opracowania z najblizszego otoczenia →
weryfikacja zmiennosci powiazan widokowych pomiedzy badana przestrzenia a jej
najblizszym otoczeniem;

 II.B. analizy porównawczej zmiennosci obrazu obiektów współtworzacych kompozycje
obszaru opracowania, dostosowanej do specyfiki analizowanej przestrzeni → weryfi-
kacja zmiany obrazu przestrzeni i elementów ja budujacych;

 II.C. analizy kompozycyjnej wybranych widoków (kadrów widokowych czy punktów
osnowy krajobrazowej) → weryfikacja wizualnej zmiany układu kompozycyjnego
terenów istotnych z punktu widzenia obszaru opracowania;

 III. wykonanie syntezy → stwierdzenie zmiennosci obrazu przestrzeni dzieki porównawczej
analizie kompozycyjno-widokowej obszaru w porze nocnej.

Powyzsze etapy analizy, podsumowane w Tabeli 14, przedstawiono w ujeciu generalnym,
nie wyspecyfikowanym do charakteru przestrzeni miejskiej wytypowanej do jej wykonania.
Kazdy z etapów polega na opracowaniu map i/lub innych opracowan graficznych oraz
krótkiego podsumowania uzyskanych wyników. W efekcie wykonanej analizy mozliwym staje
sie wyciagniecia wniosków i okreslenia wytycznych projektowych.

ETAP ANALIZY RODZAJ OPRACOWANIA

ANALIZA WSTĘPNA – PORA DZIENNA

I.
analiza kompozycyjno-widokowa 
przestrzeni w porze dziennej

→ mapa kompozycyjno-widokowa – pora dzienna

ANALIZA PORÓWNAWCZA – PORA DZIENNA VS. PORA NOCNA

II.A.
analiza porównawcza widocznosci 
przestrzeni – dzien vs noc

→

mapa porównawcza widocznosci obszaru 
opracowania, wykonana dla najbardziej 
specyficznego sposobu poruszania sie naokoło 
przestrzeni za dnia i noca

II.B.
analiza porównawcza zmiennosci 
obrazu obiektów współtworzacych 
kompozycje przestrzeni – dzien vs noc

→

analiza porównawcza zmiennosci obrazu obiektów 
współtworzacych kompozycje obszaru opracowania 
wykonana na odpowiednio dobranych widokach 
przestrzeni za dnia i noca

II.C.

analiza porównawcza kompozycji 
wybranych widoków 
rozposcierajacych sie z punktów 
osnowy krajobrazowej przestrzeni – 
dzien vs noc

→

analiza kompozycyjna widoków z wybranych 
punktów widokowych (punktów osnowy 
krajobrazowej), istotnych z punktu widzenia 
obszaru opracowania

ANALIZA KOŃCOWA – PORA NOCNA

III.
porównawcza analiza kompozycyjno-
widokowa przestrzeni w porze nocnej

→ mapa kompozycyjno-widokowa – pora nocna

Tabela 14: Etapy analizy nocnego krajobrazu miasta oraz rodzaj opracowanej w ich ramach dokumentacji.
Źródło: opracowanie własne.

105 Ze wzgledu na charakter i tematyke pracy w badaniu skupiono sie na analizie kompozycyjno-widokowej obszaru
opracowania, jako tło przedstawiajac wyniki inwentaryzacji oswietlenia przykładowego terenu opracowania. Celem
pracy nie jest bowiem przedstawienie kompletnej analizy przestrzeni, która oprócz aspektu kompozycyjno-
widokowego uwzgledniałaby analize prawna dokumentów planistycznych, analize dokumentów projektowych
zwiazanych z obszarem opracowania, analize materiałów historycznych (w tym kartograficznych), analize wartosci
przestrzennych, przyrodniczych i innych, szczegółowa inwentaryzacje stanu zagospodarowania czy tez analizy
o charakterze społecznym zwiazane ze sposobem postrzegania obszaru i odczuciami uzytkowników.
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Zróznicowane typy terenów miejskich narzucaja wyspecyfikowane podejscie do analizy
porównawczej wykonywanej dla pory dziennej i nocnej dla kazdego z nich. Charakter opraco-
wanych materiałów dla etapu II analizy nalezy zatem dopasować do charakteru analizowanego
terenu. Przykładowo dla terenów o charakterze domknietym, niewidocznym z zewnatrz
i niemozliwych do przeanalizowania na ich granicach nie wykonuje sie etapu II.A analizy.
W takim przypadku widoki kadrujace do wewnatrz przestrzeni z punktów znajdujacych sie na
zewnatrz mozna umiescić w czesci II.C analizy.

Przyjmujac za teren opracowania nabrzeza Wisły w obszarze centralnym m.st. Warszawy,
mozliwym była konkretyzacja specyfiki kazdego z etapu analizy (Tabela 15).

ETAP ANALIZY RODZAJ OPRACOWANIA [skala opracowania]

ANALIZA WSTĘPNA – PORA DZIENNA

I.
analiza kompozycyjno-widokowa 
przestrzeni w porze dziennej

→
mapa kompozycyjno-widokowa – pora dzienna
[1:10000]

ANALIZA PORÓWNAWCZA – PORA DZIENNA VS. PORA NOCNA

II.A.
analiza porównawcza widocznosci 
przestrzeni – dzien vs noc

→
mapa porównawcza widocznosci rzeki i nabrzeza z 
nadbrzeznych ulic, wykonana dla ruchu kołowego
[1:20000]

II.B.

analiza porównawcza kompozycji 
wybranych widoków rozposcierajacych
sie z punktów osnowy krajobrazowej 
przestrzeni – dzien vs noc

→

analiza porównawcza zmiennosci obrazu obiektów 
współtworzacych kompozycje obszaru opracowania,
wykonana na panoramach nabrzeza
[bez skali]

II.C.
analiza kompozycyjna wybranych, 
istotnych z punktu widzenia obszaru 
opracowania widoków

→

analiza kompozycyjna widoków z wybranych 
punktów widokowych (punktów osnowy 
krajobrazowej), istotnych z punktu widzenia 
obszaru nabrzezy Wisły
[bez skali]

ANALIZA KOŃCOWA – PORA NOCNA

III
porównawcza analiza kompozycyjno-
widokowa przestrzeni w porze nocnej

→
mapa kompozycyjno-widokowa – pora nocna
[1:10000]

Tabela 15: Etapy analizy nocnego krajobrazu nabrzezy Wisły oraz rodzaj opracowanej w ich ramach
dokumentacji. Źródło: opracowanie własne.

Stan istniejący oświetlenia nabrzeży Wisły w obszarze centralnym m.st. Warszawy

Aby uzyskane w ramach analizy nocnego krajobrazu miasta wyniki mogły znaleźć
odniesienie do stosowanego w zagospodarowaniu nabrzezy i podswietleniu obiektów z nimi
zwiazanych form swiatła, przy okazji opracowania analizy o charakterze krajobrazowym,
wykonano takze uproszczona, niegeodezyjna inwentaryzacje wyposazenia oswietlenia
nabrzezy. Polegała ona na wykonaniu podstawowej inwentaryzacji obiektów oswietlenia, bez
inwentaryzacji podziemnej infrastruktury elektrycznej zasilajacej oswietlenie. Inwentaryzacja
miała na celu przedstawienie istotnej z punktu widzenia percepcji przestrzeni charakterystyki
oswietlenia zlokalizowanego w obszarze doliny Wisły (dla obszaru centralnego Warszawy)
oraz okresleniu wpływu podstawowych parametrów tegoz oswietlenia na przestrzen nabrzezy.

Podczas wieczornych badan terenowych inwentaryzowano punkty swietlne wystepujace na
nabrzezach106, które nastepnie sklasyfikowano w 23 typy oswietlenia wystepujace w terenie
opracowania w uzaleznieniu od ich lokalizacji, formy oraz stosowanego w nich źródła swiatła.
Dla kazdego z typów stworzono karte katalogowa zawierajaca dokumentacje fotograficzna
typu oraz podstawowe dane:

‒ lokalizacja i liczba lamp danego typu;
‒ stan władania;

106 Z pominieciem reflektorów iluminujacych mosty.
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‒ ogólny stan oswietlenia;
‒ rodzaj słupa, oprawy oswietleniowej oraz źródła swiatła zastosowanych w danym typie

oswietlenia.
Zebrane dane zostały przedstawione graficznie w formie mapy inwentaryzacyjnej. Dla

kazdej grupy oswietlenia okreslono takze przyblizony zasieg jej oddziaływania, który został
oznaczony na mapie w sposób schematyczny. Wyrywkowo weryfikowano takze natezenie
oswietlenia w terenie oddziaływania niemal kazdego z typów lamp.

Właściwa analiza porównawcza nocnego krajobrazu miasta

Etap I. Analiza kompozycyjno-widokowa krajobrazu przestrzeni nabrzezy Wisły w obszarze
centralnym m.st. Warszawy – pora dzienna

W pierwszym etapie pracy, po dokonaniu wizyt w terenie i wykonaniu analiz wstepnych
oraz w efekcie analizy dostepnych materiałów kartograficznych wykonano analize kompozy-
cyjno-widokowa nabrzezy Wisły w obszarze centralnym w Warszawie, obejmujaca obiekty
wchodzace w skład panoramy widokowej z nich sie rozciagajacej107. W jej efekcie powstała
mapa kompozycyjno-widokowa, zawierajaca informacje o:

‒ zagospodarowaniu przestrzennym terenu;

‒ wartosciach kompozycji urbanistycznej;

‒ znaczeniu obiektów i elementów w budowaniu tozsamosci przestrzennej obszaru opraco-
wania;

Dane zawarte na mapie wspomogły wyznaczenie lokalizacji punktów widoków istotnych
dla badanej przestrzeni i jej otoczenia, a takze posłuzyły do wykonania podziału terenu opraco-
wania na wydzielone przestrzennie i znaczeniowo obszary.

Mapa kompozycyjno-widokowa stanowi wyraz formy przestrzeni kształtujacej sie w porze
dziennej, odzwierciedlajacy jej obraz faktyczny. Mape wykonano w skali 1:10000.

Na mapie oznaczono obiekty współtworzace panorame miasta z nabrzezy, podzielone
według trzystopniowej kategorii siły ich oddziaływania na krajobraz miejski. Obiekty I rzedu
definiuja widok panoramy, podczas gdy te II rzedu go współtworza, natomiast III rzedu –
uzupełniaja. Jednoczesnie oznaczono dominanty dalekiego widoku, wpływajace na widok
duzego fragmentu widoku nabrzeza, oraz dominanty bliskiego widoku, wpływajace na
konkretne, ograniczone przestrzennie fragmenty widoku nabrzeza.

Etap II.A. Analiza porównawcza widocznosci nabrzezy Wisły w obszarze centralnym m.st.
Warszawy

Nastepnym etapem pracy było stwierdzenie zmiennosci widocznosci obszaru opracowania
z terenów do niego przyległych w porze dziennej i nocnej. Analize wykonano w oparciu
o przejazd ulicami biegnacymi wzdłuz nabrzeza, skad rozciaga sie – w przypadku braku
fizycznych barier – widok na rzeke i jeden lub oba jej brzegi. Przejazd samochodem czy
autobusem jest bowiem najczestszym sposobem ogladania terenu nabrzezy z ich najblizszego
otoczenia. Analiza dazy do wykazania powtarzalnosci lub zmiennosci powiazan widokowych
pomiedzy badana przestrzenia a jej najblizszym otoczeniem w dwóch porach dnia.

Nalezy podkreslić, ze analiza została wykonana w stanie bezlistnym roslinnosci rosnacej
wzdłuz nabrzeza Wisły, co z pewnoscia ma wpływ na jej wynik ze wzgledu na obfite
porastanie brzegów rzeki, zwłaszcza prawostronnego. Wykonanie tej samej analizy w stanie
pełnego ulistnienia z pewnoscia przyniosłoby nieco odmienne rezultaty.

W efekcie analizy powstały dwie mapy porównawcze opracowane w skali 1:20000.
Na mapach oznaczono miejsca na trasie przejazdu, w których zaobserwowano:

‒ miejsca całkowitych otwarć widokowych na rzeke – w przypadku braku barier;

107 Zatem obiekty zaznaczone na mapie analizy kompozycyjno-widokowej moga być usytuowane w znacznej
odległosci od terenu opracowania, o ile ich obraz pojawia sie w typowych widokach tego obszaru. Przykładowo,
Pałac Kultury i Nauki stanowiacy dominante obecna w widoku panoramy nabrzeza i lewobrzeznej Warszawy
bedzie na niniejszej mapie oznaczony jako dominanta dalekiego widoku.
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‒ miejsca o czesciowej widocznosci, zaburzonej nieciagłymi barierami;

‒ miejsca o całkowitym braku kontaktu wizualnego z rzeka i nabrzezem – w przypadku
ciagłych barier wystepujacych pomiedzy nadbrzezna trasa komunikacyjna a rzeka.

Dodatkowo na mapach za pomoca strzałek pokazano kierunki patrzenia. Im wieksza
strzałka, tym widzenie przestrzeni drugiego brzegu siega dalszych terenów.

Dzieki analizie mozliwym staje sie okreslenie znaczenia wizualnej widocznosci rzeki i jej
brzegów w budowaniu tozsamosci przestrzeni przybrzeznych dzielnic i całego miasta za dnia
oraz noca.

Etap II.B. Analiza porównawcza zmiennosci obrazu obiektów współtworzacych kompozycje
obszaru nabrzezy Wisły w obszarze centralnym m.st. Warszawy

Kolejnym etapem pracy było wykonanie analizy porównawczej polegajacej na okresleniu
zmiennosci obrazu obiektów współtworzacych kompozycje obszaru opracowania w porze
dziennej i nocnej. Do analizy wykorzystano dokumentacje fotograficzna w postaci panoram
nabrzezy wykonywanych z punktu widzenia osoby poruszajacej sie przeciwległym nabrzezem,
w odcinkach pomiedzy mostami. Taki układ analizowanych widoków jest najbardziej charak-
terystyczny dla obserwacji nabrzezy. Zestawienie dziennej i nocnej fotografii panoramicznej
posłuzyło do wyodrebnienia najwazniejszych obiektów oddziałujacych na nabrzeze lub je
współtworzacych oraz oceny charakteru zmiany ich postrzegania noca w stosunku do ich
wygladu dziennego. Do opisania zmian wykorzystano typologie zmiennosci nocnego obrazu
obiektów, opracowana we wczesniejszej fazie pracy badawczej, zbudowana z pieciu kategorii
efektu, jaki uzyskuje nocna reprezentacja wizualna obiektów w stosunku do ich dziennego obrazu
(patrz: rozdział 4.2), tj.:

Kategoria I: zanikanie w porze nocnej dziennego obrazu obiektu;

Kategoria II: odzwierciedlenie w porze nocnej dziennego obrazu obiektu;

Kategoria III: wyodrębnienie w porze nocnej dziennego obrazu obiektu;

Kategoria IV: uzupełnienie w porze nocnej dziennego obrazu obiektu;

Kategoria V: przekształcenie w porze nocnej dziennego obrazu obiektu.

Powyzsze typy zmiennosci obrazu obiektów stały sie punktem wyjsciowym analizy
porównawczej dla obiektów, miejsc i przestrzeni współtworzacych nabrzeza Wisły. W wyniku
analizy stwierdzono efekty zmiany widocznosci poszczególnych obiektów tworzacych widok
nabrzeza na całosciowy jego wyglad w porze nocnej. Okreslono zatem generalna zmiennosć
całych odcinków nabrzezy w porze nocnej w stosunku do pory dziennej oraz udziału w tej
zmiennosci poszczególnych obiektów. W efekcie analizy powstało 12 kart z analizami
porównawczymi zmiennosci widoku panoram – pieć kart z odcinkami panoramy prawego
brzeg rzeki oraz siedem kart z odcinkami brzegu lewego.

Etap II.C. Analiza porównawcza kompozycji wybranych widoków rozposcierajacych sie
z     punktów osnowy krajobrazowej przestrzeni nabrzezy Wisły w obszarze centralnym m.st.
Warszawy

Badania terenowe, analiza kompozycyjno-widokowa oraz analizy wstepne doprowadziły
do wytyczenia na prawym i lewym nabrzezu oraz na skarpie 17 punktów widokowych,
istotnych najczesciej z punktu widzenia osób poruszajacych sie pieszo na nabrzezach Wisły
lub w istotnych funkcjonalnie okolicach. Punkty wyznaczono tak, aby swoim zasiegiem
obejmowały najistotniejsze kadry widokowe na prawa i lewa czesć panoramy miasta. Tak
wyznaczone punkty sa skorelowane z koncepcja węzłów osnowy krajobrazowej autorstwa
M. Ostrowskiego [Ostrowski 2006; Królikowski, Ostrowski 2009]. Z perspektywy tych
wybranych miejsc kształtuja sie najbardziej istotne widoki miasta. W przypadku niniejszej
analizy punkty wyznaczone do analizy przedstawiaja osnowe krajobrazowa kształtujaca
najwazniejsze widoku nabrzezy i całego miasta z punktu widzenia tworzenia zagospodaro-
wania nabrzezy rzeki. Na prawym brzegu wyznaczono 12 punktów obejmujacych swoim
zasiegiem lewobrzezna Warszawe, na lewym brzegu – 5 punktów obejmujacych swoim
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zasiegiem prawobrzezna Warszawe. Dzieki temu uzyskano zasieg kadrów widokowych
najwazniejszych widoków obu brzegów108.

Do kazdego punktu widokowego wykonano dokumentacje fotograficzna w porze dziennej
i nocnej. Fotografie zestawiono ze soba, wykonujac na kazdej analize ich kompozycji urbani-
stycznej. Analiza definiuje budowe wnetrz krajobrazowych zwiazanych z rzeka, w jej zakresie
przedstawiono w wersji dziennej i nocnej:

‒ zasieg posadzek i scian wnetrza krajobrazowego;

‒ liczbe planów odczytywanych we wnetrzu za dnia i noca;

‒ budujace sie we wnetrzu rytmy punktowe, liniowe i powierzchniowe;

‒ oddziałujace na wnetrze dominanty wysokosciowe, przestrzenne (dominanty ze wzgledu
na forme), kolorystyczne, swietlne;

‒ rozdzielnosć lub łacznosć widokowa obiektów;
‒ akcenty swietlne w postaci napisów swietlnych, podswietlanych fragmentów obiektów itd.

Kazda z analiz zawiera dodatkowo słowny komentarz podsumowujacy główne rozbieznosci
kompozycyjne pomiedzy porami dzienna i nocna.

Etap III. Analiza kompozycyjno-widokowa krajobrazu przestrzeni nabrzezy Wisły w obszarze
centralnym m.st. Warszawy – pora nocna

Ostatnim etapem analizy było opracowanie mapy kompozycyjno-widokowej zblizonej do
mapy wykonywanej dla pory dziennej, jednak w ujeciu nocnym omawianej przestrzeni.
Kolejne etapy posrednie analizy (II.A-II.C) posłuzyły do szczegółowego scharakteryzowania
przestrzeni w jej odsłonie nocnej i w efekcie – porównanie jej z wersja dzienna. Mapa
porównawcza kompozycyjno-widokowa opracowana dla pory nocnej – przedstawia informacje
o nocnej wartosci widokowej obiektów i elementów kompozycji urbanistycznej widocznych
w obrazie dziennym. Porównanie obu map skutkuje zaobserwowaniem rozbieznosci pomiedzy
nimi wystepujacymi. Mape porównawcza nocna wykonano w taj samej skali – 1:10000.

Na mapie oznaczono obiekty współtworzace panorame miasta z nabrzezy, podzielone
według czterostopniowej kategorii siły ich oddziaływania na krajobraz miejski. Tak samo jak
w wersji dziennej mapy obiekty I rzedu definiuja widok panoramy, podczas gdy te II rzedu go
współtworza, natomiast III rzedu – uzupełniaja. Kategoryzacje wykonano jednak w tym
wypadku dla pory nocnej. Dodatkowa kategoria dotyczy obiektów, które widoczne w panora-
mach i widokach za dnia, w ciagu nocy staja sie niewidoczne. Jednoczesnie zweryfikowano
charakter dominanty, jaka przyjmuje kazdy z obiektów w porze nocnej. Porównanie wskazuje,
iz aspekt nocnych dominant moze ulec modyfikacjom za sprawa oswietlenia lub tez jego
braku.

Elementem dodatkowym mapy jest naniesienie na nia informacji o oswietleniu scisłego
nabrzeza, które:

‒ zanika z widoku na skutek braku jego podswietlenia;

‒ jest doswietlone fragmentarycznie (punktowo);

‒ jest doswietlone liniowo na wybranych odcinkach.

Dla wybranych przestrzeni informacje graficzna uzupełniono o dodatkowy komentarz
dotyczacy negatywnych lub pozytywnych aspektów ich nocnego widoku.

Analiza uzupełnia informacje pozyskane w wyniku standardowych form badania
przestrzeni o te dotyczace wizualnego efektu oswietlania przestrzeni i obiektów (Tabela 16).

108 Zarówno dokumenty planistyczne Studium, opracowania dotyczace zagospodarowania nabrzezy (na przykład
„Wytyczne do projektu zagospodarowania lewobrzeznego bulwaru Wisły w Warszawie” autorstwa firmy Dawos
[Dawos 2008]), jak i opracowania naukowe zwiazane z krajobrazem Wisły w Warszawie (na przykład „Ocena
walorów krajobrazu w procesie postrzegania na przykładzie krajobrazu doliny Wisły w Warszawie” J. Skalskiego
[2011]) pokazuja wystepowanie wiekszej liczby punktów widokowych na lewobrzeznej stronie miasta, co wiaze sie
z przebiegiem skarpy warszawskiej i jej zagospodarowania. Niemniej jednak wieksza liczba punktów widokowych,
z których analizowano widoki znajduje sie po stronie praskiej, ze wzgledu na wieksze zróznicowanie lewostronnej
czesci miasta i tym samym – kadrów widokowych nabrzeza i miasta.
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Pozwala to na bardziej swiadome formułowanie wytycznych planistycznych i projektowych
dla koncepcji zagospodarowania przestrzeni, uwzgledniajace wizualny stan przestrzeni po
zmroku w bardziej szczegółowy sposób.

Badanie Badanie nocnego krajobrazu przestrzeni miejskiej
Analiza kompozycyjno-widokowa, analiza porównawcza obrazu obiektów i widoku 
nabrzeży w porze dziennej i nocnej

Metody 
badan

- badania terenowe wraz z notatkami i dokumentacja fotograficzna
- badania kameralne z wykorzystaniem ortofotomapy (www.mapygoogle.pl; 
www.mapa.um.warszawa.pl) 

Narzedzia 
badan

- badania terenowe – aparat fotograficzny: body Nikon D80 + obiektyw AF Nikkor 28-
70mm 1:3.5-4.5D, statyw, mapki kolejnych etapów wizyt terenowych, ołówek, kolorowe 
cienkopisy
- badania kameralne – komputer z dostepem do internetu, skaner, program Adobe 
Photoshop, Adobe InDesign

Forma 
prezentacji 
wyników

- mapy i schematy analizy wykonane na podstawie dokonanych obserwacji oraz 
dokumentacji fotograficznej
- opis
- tabele zbiorcze

Tabela 16: Podsumowanie charakterystyki i efektów badania nocnego krajobrazu przestrzeni miejskiej na
przykładzie nabrzezy Wisły w obszarze centralnym m.st. Warszawy. Źródło: opracowanie własne.
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 4 BADANIA. WYNIKI

 4.1 Etap I. Badanie zróżnicowania aktualnych form oświetlenia miejskiej
przestrzeni publicznej

 4.1.1 Wstępny podział kategorii form oświetlenia zewnętrznego

Wyodrebniono dziesieć zróznicowanych kategorii podziału form sztucznego oswietlenia
zewnetrznego109 w uzaleznieniu od: pochodzenia źródła swiatła; rodzaju stosowanego źródła
swiatła; sposobu mocowania; sposobu oswietlania powierzchni lub obiektu; kierunku
oswietlania powierzchni lub obiektu; dziennego wygladu oswietlenia; charakteru oswietlenia
pod wzgledem intensywnosci strumienia swietlnego i sposobem jego emisji; uzyskanego
efektu swiecenia oswietlenia; formy oswietlenia; czasu ekspozycji.

 4.1.2 Badanie wstępne zróżnicowania aktualnych form oświetlenia miejskiej
przestrzeni publicznej. Badania

Na potrzeby niniejszej pracy oswietlenie wystepujace w miejskiej przestrzeni publicznej
podzielono na oświetlenie podstawowe oraz dodatkowe. Oswietleniem podstawowym wystepu-
jacym w miescie sa systemy latarni o zróznicowanej formie i przeznaczeniu. Okresleniem
oświetlenia dodatkowego objeto inne niz oswietlenie podstawowe formy swiatła wystepuja-
cych w badanych przestrzeniach.

W badaniu wstepnym zebrano informacje na temat 78 warszawskich parków, co pozwoliło
na dokonanie analizy porównawczej wystepujacego w nich oswietlenia. Zebrane dane
przedstawiono w zbiorczej tabeli (Tabela 17).

109 Podziały form swiatła spotykanych w miejskiej przestrzeni publicznej powstały w wyniku przegladu publikacji
zwiazanych z tematyka oswietlenia sztucznego (patrz: rozdział 2.2 – Stan badań).
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Tabela 17: Dane zebrane w badaniu wstepnym zróznicowania aktualnych form oswietlenia miejskiej przestrzeni publicznej. Numeracja parków jest zgodna z całkowita lista parków zawartych w Studium, tj. od 1 do 90. W zestawieniu pominieto parki
wyeliminowane z badania wstepnego. Źródło: opracowanie własne.



 4 BADANIA. WYNIKI             102



 4.1.3 Badanie wstępne zróżnicowania aktualnych form oświetlenia miejskiej
przestrzeni publicznej. Wyniki

Typy oświetlenia podstawowego występujące w badanych przestrzeniach

Oswietlenie podstawowe w badanych przestrzeniach stanowia latarnie zbudowane ze
słupów o róznej konstrukcji i typowej wysokosci pomiedzy 3,5 a 7 m oraz zróznicowanych
opraw oswietleniowych, ustawione wzdłuz ciagów komunikacyjnych – alei parkowych,
sciezek pieszych i rowerowych110. Biorac pod uwage okres pochodzenia oraz forme słupów
i opraw, wyrózniono pieć głównych typów oswietlenia podstawowego (Tabela 18; Il. 38; Il.
44).

Typ oświetlenia podstawowego liczba parków %

TYP I: oswietlenie podstawowe w formie latarni z oprawami typu "kule mleczne" 
bez zadaszenia

40 51

TYP II:  oswietlenie podstawowe w formie latarni z oprawami  starszej produkcji 
posiadajacymi zadaszenie, w tym „kul mlecznych” z zadaszeniem

11 14

TYP III: oswietlenie podstawowe w formie latarni  ze słupami i oprawami 
stylizowanymi na historyczne 

8 10

TYP IV: oswietlenie podstawowe w formie latarni typu drogowego 5 6

TYP V: oswietlenie podstawowe w formie latarni z oprawami nowej produkcji, 
o zróznicowanej formie i sposobie swiecenia

14 18

SUMA: 78 100

Tabela 18: Podsumowanie udziału grup oswietlenia podstawowego – form latarni ustawionych wzdłuz
ciagów komunikacyjnych w 78 warszawskich parkach poddanych analizie pod wzgledem wystepujacego
w nich oswietlenia w badaniu wstepnym aktualnych form i typów oswietlenia miejskich przestrzeni
publicznych. Źródło: opracowanie własne.

Najbardziej typowa forma latarni w oswietleniu podstawowym badanych przestrzeniach
jest latarnia w oprawami typu kuli mlecznej bez zadaszenia (typ I). Oswietlenie podstawowe
tego typu wystepuje w 40 badanych parkach, co stanowi ponad połowe wszystkich obiektów
poddanych analizie. Typ opraw kuli mlecznej bez zadaszenia stanowi duzy odsetek lamp
uzywanych w miejskich przestrzeniach publicznych, przede wszystkim w miejskich terenach
zieleni (Il. 39). Kulisty klosz rozpraszajacy swiatło we wszystkich mozliwych kierunkach

110 Nizsze latarnie, zlokalizowane najczesciej w parkach, skwerach, mniejszych placach, oswietlajace ciagi
komunikacyjne z wyłaczeniem wiekszosci ciagów jezdnych, o mniej lub bardziej dekoracyjnej formie, potocznie
okresla sie mianem latarni parkowych.
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Il. 38: Udział procentowy zróznicowanych typów oswietlenia podstawowego wystepujacego w 78 parkach
poddanych analizie. Źródło: opracowanie własne.



emituje swiatło w górna półprzestrzen, zwiekszajac natezenie zjawiska zanieczyszczenia
swiatłem. Kule mleczne najczesciej sa nasadzone pionowo na słupie, bywaja równiez zamoco-
wane do słupa na róznego rodzaju wysiegnikach111. Słup latarni jest najczesciej prosty, rzadziej
uzywa sie słupów dekoracyjnych. Latarnie moga mieć pojedyncze, podwójne lub potrójne
oprawy (Il. 40). Oprócz parków zastosowanie opraw tego typu w oswietleniu podstawowym
odnotowano takze na mniejszych placach, ciagach pieszych czy rowerowych.

W przypadku jedenastu obiektów (co stanowi niemal 15% badanych parków) zaobserwo-
wano w nich oswietlenie podstawowe typu II w formie latani z oprawami starszej produkcji
z zadaszeniem (Il. 41). Zastosowanie zadaszenia zmniejsza emisje strumienia swietlnego
w górna półprzestrzen. Oswietlenie tego typu to przewaznie latarnie o prostym słupie oraz
oprawie posiadajacej spadzisty daszek i prosty, walcowy lub kulisty klosz z mleczna lub
transparentna powłoka.

W osmiu obiektach (co stanowi 10% badanych parków) oswietlenie podstawowe zrealizo-
wano w formie latarni stylizowanych, o dekoracyjnym słupie i oprawie, nawiazujacych do
form tradycyjnych, starszych latarni miejskich gazowych lub elektrycznych (Il. 41). Latarnie
typu III moga być latarniami starszej produkcji lub całkowicie nowe, o formie stylizowanej na
stara112. Słupy w latarniach stylizowanych sa stalowe lub aluminiowe, najczesciej zaopatrzone
w detal lub w formie pastorału z wygietym wysiegnikiem zlokalizowanym na szczycie latarni.

111 Wysiegniki moga mieć forme prosta lub łuku wygietego mniej lub bardziej ku górze czy pierscienia obejmujacego
oprawe.

112 Nie weryfikowano dokładnego roku produkcji latarni, ograniczajac sie do oceny wizualnej ich formy.
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Il . 39: Oswietlenie podstawowe typu I w formie latarni z oprawami typu kule mleczne bez zadaszenia,
ustawione w warszawskich parkach. Od lewej – latarnia w parku gen. Orlicz-Dreszera, latarnia w parku im.
Jana Pawła II, latarnia z terenu parku Jazdów. (fot. K. Wlazło-Malinowska). Źródło: opracowanie własne.

I l . 40: Oswietlenie podstawowe typu I w formie latarni z oprawami typu kule mleczne bez zadaszenia,
ustawione w warszawskich parkach – rózne sposoby mocowania opraw do słupów i ilosci opraw
zastosowanych na słupach. Od lewej – latarnia z pojedyncza oprawa osadzona w okragłym pierscieniu
w parku Kepa Potocka (czesć zoliborska); latarnia z dwiema oprawami podwieszonymi na łukowato
wygietych wysiegnikach w parku im. S. Wiecheckiego „Wiecha”; latarnia z trzema oprawami nasadzonymi
na wysiegnikach w parku Kazimierzowskim. (fot. K. Wlazło-Malinowska). Źródło: opracowanie własne.



W przypadku pieciu obiektów (co stanowi 6% analizowanych parków) spotkano sie
z wykorzystaniem latarni typu IV o charakterze drogowym (Il. 42). Takie latanie posiadaja
wibrobetonowe lub aluminiowe słupy, zakonczone długim wysiegnikiem113, dzieki któremu
oprawy mocowane sa bezposrednio nad ciagiem komunikacyjnym. W latarniach tych oprawy
emituja najwiecej strumienia swietlnego w kierunku poprzecznym do dłuzszej osi oprawy,
wzdłuz ciagu. Oprawy tego typu maja niemal zawsze jednakowy, wydłuzony kształt. Latarnie
drogowe stosuje sie niemal wyłacznie do oswietlania ciagów komunikacji jezdnej, gdzie
istotne jest zachowanie odpowiednich parametrów oswietlenia drogi, wymaganych normami.

Czternascie z 78 parków analizowanych w czesci wstepnej badania (co stanowi 18%
badanych obiektów) jest wyposazonych w latarnie nowszej produkcji (Il. 43). Sa to
współczesne, zróznicowane w formie konstrukcje słupowe, z róznego typu oprawami –
wykorzystujacymi swiatło bezposrednie (wiekszosć parków) lub odbite (na przykład
w przypadku parku Podzamcze); o prostych, bardziej klasycznych kształtach lub nietypowej
formie. Przykładem nietypowych form latarni sa lampy zlokalizowane w parku Okólnik –
skwerze Wodiczki, gdzie zastosowano oprawy w kształcie tub na słupach lub zawieszone
ponad placem. Latarnie o nowoczesnym wyrazie zaliczono do typu V oswietlenia podstawo-
wego badanych przestrzeni.

113 Wysiegnik moze być prosty lub łukowato wygiety. Pozbawiony jest on detalów.
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Il. 41: Latarnie parkowe z oprawami starszej produkcji (typ II – zdjecie z lewej strony) oraz latarnie ze
słupami i oprawami stylizowanymi na historyczne (typ III – pozostałe zdjecia), ustawione w warszawskich
parkach. Od lewej – dwie latarnie w parku im. Jana Pawła II; latarnia w Ogrodzie Saskim; latarnia w parku
Dolinka Szwajcarska (fot. K. Wlazło-Malinowska). Źródło: opracowanie własne.

I l . 42: Latarnie parkowe z oprawami drogowymi na betonowych lub aluminiowych słupach, ustawione
w warszawskich parkach. Od lewej – dwie latarnie w parku Skaryszewskim; ciag latarni w parku Praskim
(fot. K. Wlazło-Malinowska). Źródło: opracowanie własne.



Typy oświetlenia podstawowego a rozmieszczenie przestrzenne w dzielnicach m.st.
Warszawy 78 parków poddanych analizie

78 parków analizowanych w badaniu wstepnym zróznicowania aktualnych form
oswietlenia miejskiej przestrzeni publicznej znajduje sie w czternastu z osiemnastu warszaw-
skich dzielnic (patrz: rozdział 3.3.4): Bemowo (2 obiekty), Białołeka (3 obiekty), Bielany
(8 obiektów), Mokotów (10 obiektów), Ochota (5 obiektów), Praga Południe (7 obiektów),
Praga Północ (1 obiekt), Sródmiescie (18 obiektów), Targówek (2 obiekty), Ursus (2 obiekty),
Ursynów (5 obiektów), Włochy (3 obiekty), Wola (6 obiektów), Żoliborz (6 obiektów).
Najwiecej parków zlokalizowanych jest w Sródmiesciu (23% badanych obiektów), najmniej –
na Pradze Północ (1,3% badanych obiektów).

W czterech z powyzszych dzielnic – na Bemowie, Ochocie, Targówku i w Ursusie –
wszystkie parki wyposazone sa w oswietlenie podstawowe typu I – latarnie z oprawami typu
kul mlecznych bez zadaszenia (Il. 44). Parki z przewaga latarniami z oprawami tego typu
zaobserwowano w dzielnicach Bielany i Żoliborz.

Oswietlenie podstawowe zlokalizowane w parkach pozostałych dzielnic jest bardziej
zróznicowane. Wieksza czesć latarni typu III (latarnie stylizowane) zlokalizowana jest
w Sródmiesciu. Dwa najwieksze parki prawobrzeznej czesci Warszawy – park Praski oraz park
Skaryszewski – sa wyposazone w oswietlenie podstawowe typu latarni drogowych.
Najwieksze zróznicowanie typów oswietlenia podstawowego wystepujacego w warszawskich
parkach zaobserwowano na Mokotowie, Pradze Południe, Woli, Ursynowie i w Sródmiesciu. 

Dostrzega sie zatem róznice w typach oswietlenia podstawowego spotykanego w parkach
pod wzgledem lokalizacji przestrzennej parków w dzielnicach. Pomimo tego, ze powyzsza
obserwacja jest ogólna, potwierdziła ona potrzebe wyboru parków do badania własciwego ze
zróznicowanych lokalizacji w przynajmniej kilku stołecznych dzielnicach.
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Il. 43: Latarnie parkowe z oprawami o nowoczesnej formie, ustawione w warszawskich parkach. Od lewej –
latarnia z oprawa swiecaca swiatłem odbitym w parku Podzamcze; latarnia na wejsciu na Kopiec
Czerniakowski; latarnia w parku Znicza (fot. K. Wlazło-Malinowska). Źródło: opracowanie własne.



Typy oświetlenia podstawowego a stan władania 78 parków poddanych analizie

68 sposród 78 parków analizowanych w badaniu wstepnym zróznicowania aktualnych
form oswietlenia miejskiej przestrzeni publicznej pozostawało w okresie pozyskiwania danych
we władaniu jednostek urzedu m. st. Warszawy – dzielnicowych wydziałów Ochrony
Srodowiska (48 obiektów), Zarzadu Oczyszczania Miasta (6 obiektów) oraz Zarzadu Terenów
Publicznych (14 obiektów) (Tabela 18). Pozostałe dziesieć parków podlegało zarzadom osiedli
(3 obiekty), innych instytucji (3 obiekty) lub stanowiły własnosć prywatna (4 obiekty).

Na 68 parków pozostajacych we władaniu urzedu m. st. Warszawy w 37 obiektach
oswietlenie podstawowe stanowi typ I – latarnie z oprawami typu kul mlecznych bez
zadaszenia; w 9 – typ II, czyli latanie z oprawami starszej produkcji; w 6 – typ III, czyli
latarnie stylizowane; w 3 – typ IV, czyli latarnie ze słupami i oprawami typu drogowego; w 13
– typ V, czyli nowego typu, o zróznicowanej formie i sposobie swiecenia (Il. 45). Wiekszosć
parków miejskich jest wyposazonych zatem w najpopularniejszy typ oswietlenia podstawo-
wego (typ I), w udziale procentowym zblizonym do udziału tego typu oswietlenia podstawo-
wego w całej badanej grupie 78 parków (51% w przypadku wszystkich parków w stosunku do
54% w przypadku parków miejskich).
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I l . 44: Lokalizacja parków o czterech wyodrebnionych typach oswietlenia podstawowego w badanych
78 parkach warszawskich. Źródło: opracowanie własne.



Z kolei na 10 parków pozostajacych we władaniu innym w 3 obiektach oswietlenie podsta-
wowe (co stanowi 30% tej grupy parków) stanowia latarnie z oprawami typu kul mlecznych
bez zadaszenia; w 2 (co stanowi 20% tej grupy parków) – latarnie z oprawami starszego typu z
zadaszeniem; w 2 (co stanowi 20% tej grupy parków) – latarnie stylizowane; w 2 (co stanowi
20% tej grupy parków) – latarnie ze słupami i oprawami typu drogowego); natomiast w 1 (co
stanowi 10% tej grupy parków) – latanie z oprawami nowego typu, o zróznicowanej formie
i sposobie swiecenia (Il. 45).

Zauwazyć mozna, ze w przypadku parków miejskich, udział procentowy tych, w których
wystepuja latarnie z oprawami typu kul mlecznych bez zadaszenia jest znaczaco wiekszy niz
w przypadku pozostałych parków. Jednoczesnie wystepuje znaczaca dysproporcja w liczeb-
nosci obu grup. W parkach miejskich mniejszy jest udział procentowy parków z latarniami
typu drogowego, pomimo ze bezwzgledna liczba takich obiektów jest podobna. Ze wzgledu na
dysproporcje wielkosci obu grup parków porównywanie ich miedzy soba jest niewłasciwe.

Typy oświetlenia podstawowego a rok założenia/ modernizacji analizowanych parków

Na przełomie pierwszej i drugiej dekady XXI wieku wystapił poczatek trendu odchodzenia
od dotad najbardziej typowych rozwiazan oswietlenia miejskiego. Pobudzony on został po
pierwsze silnym rozrostem rynku oswietlenia zewnetrznego, po drugie zas postepujaca
formalizacja zasad kształtowania oswietlenia miejskiego, ograniczajaca mozliwosć korzystania
z dotad najbardziej typowych rozwiazan. Oswietlenie starszego typu jest bowiem nieprzystoso-
wanie do ciagle rozwijajacych sie norm oswietleniowych. Przykładem moze być obowiazek
ograniczenia rozsyłu swiatła w górna półprzestrzen, czyli koniecznosć obnizania wartosci
wskaźnika ULOR. Wiaze sie to z koniecznoscia wycofania z realizacji niezadaszonych opraw
oswietleniowych, takich jak niezadaszone kule mleczne. Dla uproszczenia w pracy przyjeto rok
2008 realizacji parku lub jego modernizacji jako graniczny dla porównania kierunków
zachodzacych zmian w realizacji oswietlenia w badanych przestrzeniach.

W przypadku 60 parków ich realizacja lub modernizacja (w tym oswietlenia) realizowana
była przed rokiem 2008 (Il. 46). W 58% tej grupy (35 obiektów) oswietlenie podstawowe
stanowi typ I – latarnie z oprawami parkowymi typu kul mlecznych bez zadaszenia. 42%
obiektów (25 parków) oswietlonych jest latarniami innego typu – drogowymi (5 obiektów),
stylizowanymi (6 obiektów); latarniami z oprawami starszej produkcji (11 obiektów)
i latarniami nowszej produkcji (3 obiekty). Zatem oswietlenie podstawowe realizowane lub
modernizowane przed rokiem 2008 wykonano w przewazajacej czesci w formie słupów
z oprawami typu kul mlecznych bez zadaszenia.
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Il. 45: Udział procentowy zróznicowanych typów oswietlenia podstawowego wystepujacego w 78 parkach
poddanych analizie, w podziale na parki pozostajace we władaniu jednostek budzetowych Urzedu m. st.
Warszawy (68 obiektów – wykres górny) oraz inne instytucje i organizacje (10 obiektów – wykres dolny).
Źródło: opracowanie własne.



Osiemnascie sposród analizowanych obiektów (stanowiacych 23% wszystkich 78 parków
poddanych analizie) było załozonych lub zmodernizowanych (w całosci lub czesciowo)
w ostatnich siedmiu latach prowadzenia badania, tj. w roku 2008 lub późniejszym114(Il. 46).
W pieciu z nich (co stanowi 28% tej grupy parków) – tj. parku gen. Orlicza-Dreszera, Czecho-
wickim, „Lasku Brzozowym”, Szczesliwickim i Kepie Potockiej (czesć zoliborska)
oswietlenie podstawowe stanowia latarnie  z oprawami typu kuli mlecznych bez zadaszenia.
Jednoczesnie nalezy stwierdzić, ze w trzech z tych 18 obiektów – w parku „Lasek Brzozowy”,
parku Szczesliwickim oraz parku Kepa Potocka – latarnie typu I wystepuja jedynie we
fragmentach parków nie poddanych modernizacji pod wzgledem oswietlenia. Zatem jedynie
w dwóch obiektach modernizowanych w roku 2008 lub późniejszym (co stanowi 11% tej
grupy obiektów) przy realizacji nowego oswietlenia lub modernizacji starego zastosowano
latarnie z oprawami tego starego typu. W 11 parkach tej grupy wystepuja latarnie nowego typu
(co stanowi 61% tej grupy parków); w dwóch – latarnie stylizowane, tj. w parku Łazienki
Królewskie oraz w Ogrodzie Krasinskich (11%). W grupie tej nie wystepuja obiekty
z latarniami typu drogowego czy latarnie starszej produkcji.

Zauwazyć mozna, ze w przypadku parków zrealizowanych lub zmodernizowanych przed
rokiem 2008, udział procentowy tych, w których wystepuja najbardziej jeszcze popularne typy
oswietlenia podstawowego – tj. latarni z oprawami typu kul mlecznych bez zadaszenia – jest
znaczaco wiekszy niz w przypadku parków nowszych lub modernizowanych w ciagu ostatnich
lat. Podobnie jest z oswietleniem podstawowym opartym na starszych typach opraw. Z kolei
w nowszych realizacjach obserwuje sie znacznie wiekszy udział, i jednoczesnie wieksza
wartosć bezwzgledna, parków z oswietleniem podstawowym nowego typu (11 obiektów
w nowych realizacjach w porównaniu z 3 w starszych parkach), nie ma zas natomiast zadnej
realizacji opartej na oswietleniu latarni typu drogowego.

Potwierdza sie zatem spodziewany trend odejscia od stosowania latarni z oprawami typu
kul mlecznych bez zadaszenia, a takze opraw starszego typu oraz latarni drogowego typu
w nowo realizowanych lub modernizowanych przestrzeniach. Zanik ich stosowania w terenach
parków w połaczeniu z codzienna obserwacja krajobrazu miejskiego pokazuja, ze znikaja one
takze z realizacji nie tylko w terenach zieleni, ale takze przestrzeni publicznej innego rodzaju.

114 Sa to parki: Henrykowski, Kopiec Czerniakowski, Arkadia Dolna, gen. Orlicza-Dreszera, Szczesliwicki, „Nad
Balatonem”, Znicza, Ogród Krasinskich, Agrykola, Łazienki Królewskie, Okólnik, Podzamcze, Czechowicki,
„Lasek Brzozowy”, „Przy Bazantarni”, ze Stawami Cietrzewia i Kepa Potocka (czesć zoliborska).
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Il. 46: Udział procentowy czterech typów oswietlenia podstawowego w 78 badanych parkach, w podziale na
parki zrealizowane lub zmodernizowane przed rokiem 2008 (wykres górny) lub później (wykres dolny).
Źródło: opracowanie własne.



Oświetlenie dodatkowe w parkach poddanych analizie

W 31 badanych obiektach (co stanowi 40% badanych parków) wystepuja dodatkowe
formy swiatła (Il. 47). Rodzaje zaobserwowanego oswietlenia to (Tabela 17):

– iluminacja pomników – najczesciej w formie doziemnych reflektorów oswietlajacych
obiekty z przodu, w kierunku od dołu (13 parków);

– oswietlenie elementów wodnych – najczesciej w formie opraw podwodnych (9 parków);
– oswietlenie boisk, skateparku lub placów zabaw – najczesciej w formie naswietlaczy

montowanych na słupach (8 parków);
– iluminacja obiektów architektonicznych metoda zalewowa – najczesciej w formie reflek-

torów i naswietlaczy montowanych na słupach (6 parków);
– oswietlenie placów wejsciowych i innych fragmentów układu kompozycyjnego parków –

najczesciej przy uzyciu reflektorów zamontowanych na słupach lub obiektach (5 parków);
– oswietlenie małej architektury – na przykład wnetrz altan, pergoli, wejsć do toalet czy

punktów ujecia wody oligocenskiej (6 parków);
– iluminacja zieleni – najczesciej w formie doziemnych reflektorów podswietlajacych zielen

od dołu (3 parki);
– system oswietlenia rozrywkowego – kompleksowa realizacja pokazu typu światło i dźwięk

oparta na licznych oprawach, podswietlajaca w sposób dynamiczny fontanny w parku
Podzamcze – realizacja wykorzystujaca oswietlenie LED, lasery i projektory (1 park);

– instalacje artystyczne w postaci instalacji dynamicznie zmieniajacych sie neonów oraz
instalacji wykorzystujacej oswietlenie barwne wbudowanej w trawnik (2 parki).

Oswietlenie dodatkowe w badanych parkach posiada zróznicowane źródła swiatła:

– źródła wyładowczych, przede wszystkim metalohalogenkowych;
– źródła inkadescyncyjnych – halogenowych;
– źródła fluorescencyjnych;
– diody elektroluminescencyjne (LED);
– neon;
– laser i oswietlenie pochodzace z projektorów.

Pod wzgledem formy oswietlenie dodatkowe w warszawskich parkach to:

– reflektory i naswietlacze;
– oprawy doziemne lub najazdowe wbudowane w posadzke;
– oprawy podwodne;
– oprawy swietlówkowe lub LED liniowe w profilach (sztywne);
– oprawy LED inne;
– oprawy zamontowane na stropie lub zagłebione w stropie (suficie);
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I l . 47: Udział procentowy parków, w których obecne sa dodatkowe formy oswietlenia w 78 badanych
parkach warszawskich. Źródło: opracowanie własne.



– neony zamontowane na specjalnej konstrukcji, dynamicznie sie zmieniajace (instalacja
artystyczna „Swiatłotrysk” w parku Kepa Potocka – czesć zoliborska);

– instalacja artystyczna z wbudowanym oswietleniem wewnetrznym (park Bródnowski);
– laser (park Podzamcze).

Pod wzgledem miejsca mocowania oswietlenie dodatkowe spotykane w warszawskich parkach
dzieli sie na mocowane na słupach lub innego rodzaju konstrukcjach; ustawione na ziemi;
zagłebione w posadzce (doziemne); zamocowane na suficie czy tez stropie obiektów (nasufi-
towe) lub w nim zagłebione (zagłebione sufitowe); zanurzone w wodzie; wreszcie ukryte.

Jezeli chodzi o sposób jego mocowania wyróznić wsród mozna oswietlenie montowane
bezposrednio i ukryte. Nie wystepuja tu oprawy podwieszane, montowane na systemach
szynowych czy przenosne.

Wiekszosć oswietlenia dodatkowego warszawskich parków słuzy oswietleniu obiektów,
zieleni lub przestrzeni. Jedynie w przypadku dwóch instalacji artystycznych zlokalizowanych
w parkach Kepa Potocka (czesć zoliborska) oraz Bródnowskim formy zastosowanego tam
swiatła same w sobie stanowia element ogladanego obiektu.

Oswietlenie dodatkowe wystepujace w badanych parkach spełnia róznorodne funkcje:

– uzytkowa (funkcjonalność) w przypadku doswietlenia boisk, placów zabaw;
– widokowa/ kompozycyjna w przypadku podkreslenia układów kompozycyjnych

(kompozycja);
– estetyczna (estetyzacja) w przypadku na przykład podswietlenia fontann;
– symboliczna (znaczenie) i artystyczna w przypadku oswietlenia obiektów upamietniaja-

cych wazne wydarzenia czy osoby oraz obiekty artystyczne.
Zdarza sie, ze jedna forma oswietlenia spełnia dwie lub wiecej ról. Przykładowo iluminacja
Grobu Nieznanego Żołnierza pełni funkcje symboliczna, estetyczna oraz kompozycyjna.

Przygladajac sie lokalizacji oswietlenia dodatkowego – w parkach załozonych lub zmoder-
nizowanych (w całosci lub czesciowo) w roku 2008 lub późniejszym – zauwazyć mozna, ze
dodatkowe formy oswietlenia wystepuja w 14 z 18 z nich (co stanowi ponad 3/4 tej grupy).
Z kolei w przypadku 60 parków zrealizowanych lub modernizowanych przed 2008 dodatkowe
formy oswietlenia wystepuja w wiekszej liczbie parków – w 17 obiektach. Stanowi to jednak
jedynie niecałe 30% tej grupy ze wzgledu na znacznie wieksza ogólna liczbe zaliczajacych sie
do niej parków. Proporcje udziału stosowania innych poza oswietleniem podstawowym form
swiatła w obu grupach parków w zestawieniu ze soba pokazuja odwrotny udział (Il. 48).
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I l . 48: Udział procentowy parków, w których obecne sa dodatkowe formy oswietlenia w 78 badanych
parkach warszawskich, w podziale na dwie grupy parków – obiekty zrealizowane lub zmodernizowane przed
rokiem 2008 (wykres górny) i obiekty zrealizowane lub zmodernizowane w roku 2008 lub później (wykres
dolny). Źródło: opracowanie własne.



Rozpatrujac zróznicowanie dodatkowych form oswietlenia zaobserwowanych w 78
parkach poddanych badaniu wstepnemu zróznicowania aktualnych form oswietlenia miejskiej
przestrzeni publicznej (Tabela 17), stwierdza sie, ze jest ono wieksze w obiektach zrealizowa-
nych lub zmodernizowanych w roku 2008 lub później. W nowszych realizacjach czesciej
wystepuja dwie lub wiecej zróznicowanych dodatkowych form oswietlenia.

Rozpatrujac obecnosć oswietlenia dodatkowego w warszawskich parkach w ich podziale
na grupy ze wzgledu na typ wystepujacego w nich oswietlenia podstawowego, zaobserwowano
najwiekszy udział dodatkowych form oswietlenia w przypadku parków o oswietleniu podsta-
wowym w formie latarni z nowym typem opraw – w 11 z 14 realizacji z typem V oswietlenia
podstawowego wystepuje oswietlenie dodatkowe, co stanowi 79% grupy (Il. 49). W przypadku
oswietlenia podstawowego stylizowanego – w 5 z 8 realizacji z typem III oswietlenia podsta-
wowego wystepuje oswietlenie dodatkowe, co stanowi 63% tej grupy. W przypadku
oswietlenia typu drogowego – w 3 z 5 realizacji z typem IV oswietlenia podstawowego
wystepuje oswietlenie dodatkowe, co stanowi 60% tej grupy. Dla grupy ze starszym typem
opraw – udział procentowy spada do 18% (dwa parki z grupy jedenastu), w przypadku grupy
parków z oswietleniem podstawowym w formie latarni z oprawami typu kul mlecznych bez
zadaszenia – do 25% (10 parków).

Zauwazyć zatem mozna, ze w realizacjach, w których zastosowano nowsze rozwiazania
oswietleniowe wystepuje takze wzrost stosowania dodatkowych form swiatła. Nawet
porównujac miedzy soba bezwzgledne liczby obiektów – oswietlenie dodatkowe zaobserwo-
wano w wiekszej liczbie parków z oswietleniem podstawowym nowszego typu (V) niz w tych
z latarniami z oprawach typu kul mlecznych bez zadaszenia (typ I), w proporcji jedenastu
obiektów do dziesieciu.

Wybór obiektów do badania właściwego

Przeglad informacji zgromadzonych i omówionych w badaniu wstepnym zróznicowania
aktualnych form oswietlenia miejskiej przestrzeni publicznej pozwolił na wybór parków do
realizacji badania własciwego. Wybór został oparty o zasade stworzenia zróznicowanego
przekroju badanych obiektów. Kryteria zróznicowania badanych parków były nastepujace:

– okres powstawania parków – do badania własciwego wybrano zarówno obiekty starsze, jak
Ogród Saski115, jak i stosunkowo nowe, jak na przykład park im. Jana Pawła II zrealizo-
wany w roku 2000;

115 Ogród Saski został załozony na przełomie XVII i XVIII w., na przestrzeni czasu uległ znaczacym zmianom,
a poszczególne epoki pozostawiły w nim swój slad [Rylke 1997].
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Il. 49: Udział procentowy parków, w których obecne (kolor rózowy) lub nieobecne (kolor pomaranczowy) sa
dodatkowe formy oswietlenia w 78 badanych parkach warszawskich, w podziale na cztery grupy parków
w uzaleznieniu od typu oswietlenia podstawowego w nich wystepujacego. Źródło: opracowanie własne.



– okres modernizacji obiektów – do badania własciwego wybrano zarówno obiekty, które
nie były poddawane w ostatnim okresie pracom modernizacyjnym pod wzgledem
oswietlenia116, jak i te zmodernizowane w ciagu ostatniego dziesieciolecia;

– lokalizacja w obrebie miasta – wybrane parki zlokalizowane sa w osmiu dzielnicach
miasta: Białołeka (park Henrykowski), Bielany (park Ruda), Mokotów (parki Morskie
Oko, gen. Orlicz-Dreszera, Arkadia Dolna, Kopiec Czerniakowski), Praga Południe (parki
Skaryszewski, Znicza, OPAK i „Nad Balatonem”), Sródmiescie (parki Ogród Saski,
Kazimierzowski, Dolinka Szwajcarska i Podzamcze), Targówek (park Bródnowski
i S. Wiecheckiego „Wiecha”), Ursynów (parki im. Jana Pawła II, „Przy Bazantarni”,
„Lasek Brzozowy”), Włochy (park ze stawami Cietrzewia), Żoliborz (park Kepa Potocka –
czesć zoliborska);

– typologia oswietlenia podstawowego – pod uwage wzieto parki z oswietleniem podsta-
wowym wszystkich typów wystepujacych w parkach warszawskich, tj. latarni z oprawami
typu kul mlecznych bez zadaszenia (parki gen. Orlicz-Dreszera, Kepa Potocka – czesć
zoliborska, „Lasek Brzozowy”, S. Wiecheckiego „Wiecha”, OPAK, Kazimierzowski oraz
Bródnowski), latarni z oprawami nowych typów, o nowoczesnej formie (parki Podzamcze,
Arkadia Dolna, Kopiec Czerniakowski, „Przy Bazantarni”, „Nad Balatonem”, Znicza,
Henrykowski, ze Stawami Cietrzewia, Ruda), latarni starszego typu i stylizowanych na
historyczne (park im. Jana Pawła II, Dolinka Szwajcarska i Ogród Saski) oraz latarni typu
drogowego (park Skaryszewski);

– wielkosć parku – pod uwage wzieto zarówno parki stosunkowo niewielkie, jak na przykład
park „Lasek Brzozowy”, Znicza czy Dolinka Szwajcarska, jak i bardzo duze, jak park
Morskie Oko, Bródnowski czy Skaryszewski;

– obecnosć dodatkowych form oswietlenia – pod uwage wzieto zarówno te obiekty,
w których poza oswietleniem podstawowym nie wystepowało zadne dodatkowe
oswietlenie – parki „Lasek Brzozowy”, park Morskie Oko czy Dolinka Szwajcarska; oraz
takie, w których wystepowała jedna lub wiecej zróznicowanych form oswietlenia dodatko-
wego (pozostałe parki).

Pełna lista parków wybranych do badania własciwego: park Henrykowski, park Ruda,
Kopiec Czerniakowski, park Arkadia Dolna, park gen. Orlicz-Dreszera, park Morskie Oko,
park „Nad Balatonem”, park im. Obwodu Praga Armii Krajowej (OPAK), park Skaryszewski,
park Znicza, Ogród Saski, park Dolinka Szwajcarska, park Kazimierzowski, park Podzamcze,
park Bródnowski, park S. Wiecheckiego „Wiecha”, park „Lasek Brzozowy”, park „Przy
Bazantarni”, park im. Jana Pawła II, park ze stawami Cietrzewia, park Kepa Potocka – czesć
zoliborska.

 4.1.4 Badanie właściwe zróżnicowania aktualnych form oświetlenia miejskiej
przestrzeni publicznej. Badania

Ponizej zamieszczono karty inwentaryzacyjne dwudziestu jeden parków (Il. 50 – Il. 70)
objetych badaniem własciwym zróznicowania aktualnych form oswietlenia miejskiej
przestrzeni publicznej. Karty zwieraja zestawienie nastepujacych danych:

‒ wybrane dwie nocne fotografie charakterystycznych widoków parku;

‒ dane ogólne na temat obiektów;

‒ dane na temat oswietlenia parków, jego parametrów, funkcji;

‒ dane dotyczace aktywnosci wieczornych zaobserwowanych w parku.

116 Jak na przykład park Kazimierzowski, park Skaryszewski, park Kepa Potocka (czesć zoliborska), który
modernizowano jedynie w nieduzym fragmencie.
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W tabeli 19 przedstawiono zestawienie form aktywnosci wieczornych zaobserwowanych
w parkach w czasie prowadzenia wizji lokalnych.

Lp. Nazwa parku Zaobserwowane aktywności wieczorne

1. park Henrykowski spacer, spotkanie towarzyskie (2)

2.
park Ruda (park Harcerskiej Poczty 
Polowej)

spacer, spotkanie towarzyskie, spacer z psem, 
przejscie, jogging, ławka (6)

3.
Kopiec Czerniakowski/ park Powstania 
Warszawskiego

spacer, spotkanie towarzyskie (2)

4. park Arkadia Dolna
spacer, spotkanie towarzyskie, spacer z psem, 
jogging, ławka, rower (6)

5. park Dreszera spacer, spotkanie towarzyskie, ławka (3)

6. park Morskie Oko
spacer, spotkanie towarzyskie, spacer z psem, 
przejscie, jogging (5)

7. park "Nad Balatonem"
spacer, spotkanie towarzyskie, spacer z psem, 
przejscie, jogging, rower (6)

8.
park im. Obwodu Praga Armii Krajowej 
(OPAK)

spacer, spotkanie towarzyskie, sport (3)

9. park Skaryszewski jogging (1)

10. park Znicza
spacer, spotkanie towarzyskie, spacer z psem, 
przejscie, jogging, zabawa na urzadzeniach (6)

11. Ogród Saski
spacer, spotkanie towarzyskie, spacer z psem, 
przejscie, jogging, sen na ławce, turystyka wieczorna 
(7)

12. park Dolinka Szwajcarska
spotkanie towarzyskie, spacer z psem, sen na ławce 
(3)

13. park Kazimierzowski
spacer, spotkanie towarzyskie, spacer z psem, 
przejscie (4)

14. park Podzamcze
spacer, spotkanie towarzyskie, spacer z psem, 
przejscie, jogging, rower, turystyka wieczorna (7)

15. park Bródnowski przejscie, sport (2)

16. park im. Stefana Wiecheckiego „Wiecha” spotkanie towarzyskie, spacer z psem, przejscie (3)

17. park "Lasek Brzozowy" spotkanie towarzyskie, przejscie (2)

18. park "Przy Bazantarni"
spacer, spotkanie towarzyskie, spacer z psem, 
jogging, zabawa na urzadzeniach (5)

19. park im. Jana Pawła II
spacer, spotkanie towarzyskie, spacer z psem, 
przejscie, jogging, zabawa na urzadzeniach, sport (7)

20. park ze Stawami Cietrzewia
spacer, spotkanie towarzyskie, spacer z psem, 
przejscie, jogging, rower (6)

21. park Kepa Potocka (czesć zoliborska)
spacer, spotkanie towarzyskie, spacer z psem, jogging
(4)

Tabela 19: Formy aktywnosci zaobserwowane po zmierzchu w trakcie wizji lokalnych 21 parków wzietych
pod uwage w badaniu własciwym aktualnych form i typów oswietlenia miejskich przestrzeni publicznych.
W nawiasach podano sumaryczna liczbe zaobserwowanych form aktywnosci. Źródło: opracowanie własne.
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Park Henrykowski 

li 2014, fot. K. Wlazło-Malinowska 

powierzchnia [ha] 

3,00 

dzielnica/ 
instytucja zarządzająca 

Białołęka/ 

WOŚ Białołęka 

rok założenia/modernizacji 
informacje dodatkowe 

modernizacja 2007-2009 wg projektu Kingi linowiec-Cieplik 

dobrze oświetlone boisko sportowe za pomocą opraw 
drogowych na słupach; słupy dual stalowe malowane 

pergole 

obecność latarni z oprawami typu I obecność innego rodzaju opraw 
kule mleczne bez zadaszenia oświetleniowych na latarniach 

rodzaj głównego 
źródła światła 

temperatura barwowa oświetlenia 
podstawowego [T, barwa światła] 

NIE słupy specjalnie zaprojektowane 
z oprawami Schreder CITEA 
Mini/Midi 

źródło neutralna-biała 

metalohalogenkowe I (T+/- 4000K) 

/G12 CDM-T 35/70W/ (obserwowane wymieszanie) 

dodatkowe formy oświetlenia 
+ lokalizacja/obiekty oświetlane 

podświetlenie reflektorami doziemnymi 
pamiątkowego głazu 

dodatkowe oprawy na słupach 
oświetlające boisko 

oprawy wewnątrz pergol 

przyczyna podświetlenia 

komunikacja +względy bezpieczeństwa 
(funkcjonalność) 

oświetlenie boisk sportowych (funkcjonalność) 

Iluminacja głazu pamiątkowego (znaczenie) 

doświetlenie wnętrz pergol - miejsca spotkań 
(funkcja społeczna) 

sumarycznie - zaobserwowane formy oświetlenia 

- oprawy nowego typu na słupach o dwóch wysokościach (latarnie) -
oświetlenie podstawowe 

- reflektory w formie opraw doziemnych 

formy aktywności zaobserwowane po zmierzchu 
/spacer, spacer z psem, rower, jogging, sport na boisku, spotkanie towarzyskie, 
przejście, .,ławka", zabawa na urządzeniach, turystyka wieczorna/ 

spacer 

spotkanie towarzyskie 
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Park Ruda (Park Harcerskiej Poczty Polowej) 

VII 2013, fot. K. Wlazło-Malinowska 

powierzchnia [ha] 

3,73 

dzielnica/ 
instytucja zarządzająca 

Bielany/ 

WOŚ Bielany 

rok założenia/modernizacji 
informacje dodatkowe 

rok założenia - 2004 

(na terenie zniszczonych i zaniedbanych pozostałości po 
dawnych gospodarstwach, położonych w sąsiedztwie kościoła 
pw. Św. Wyznawców ojca Rafała i brata Alberta oraz Trasy AK) 

obecność latarni z oprawami typu I obecność innego rodzaju opraw 
kule mleczne bez zadaszenia oświetleniowych na latarniach 

rodzaj głównego 
źródła światła 

temperatura barwowa oświetlenia 
podstawowego [T, barwa światła] 

NIE - słupy z oprawami Schreder 
A LURA 

źródło I neutralna-biała 
metalohalogenkowe (T+/- 4000K) 

- reflektor x4 w skateparku +źródła o różnej temperaturze 
barwowej (obserwowane 
wymieszanie) 

dodatkowe formy oświetlenia 
+ lokalizacja/obiekty oświetlane 

- iluminacja pojedynczego drzewa za 
pomocą reflektorów halogenowych (3, 
tylko 1 świecący) 

- pojedynczy bollard (uszkodzony) 

- reflektory na słupach oświetlające 
skatepark 

przyczyna podświetlenia 

komunikacja +względy bezpieczeństwa 
(funkcjonalność) 

oświetlenie skateparku (funkcjonalność) 

Iluminacja zieleni (estetyzacja) 

sumarycznie - zaobserwowane formy oświetlenia 

- oprawy na słupach (latarnie) - oświetlenie podstawowe 

- pojedyncze reflektory 

- bollard 

formy aktywności zaobserwowane po zmierzchu 
/spacer, spacer z psem, rower, jogging, sport na boisku, spotkanie towarzyskie, 
przejście, .,ławka", zabawa na urządzeniach, turystyka wieczorna/ 

spacer, 

spotkanie towarzyskie 

przejście 

spacer z psem 

jogging 

ławka 
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Kopiec Czerniakowski/ Park Powstania Warszawskiego 

VI 2012, fot. K. Wlazło-Malinowska 

powierzchnia [ha] 

9,86 

dzielnica/ 
instytucja zarządzająca 

Mokotów/ 

WOŚ Mokotów 

rok założenia/modernizacji 
informacje dodatkowe 

modernizacja 2009 w 65/ rocznicę wybuchu Powstania 
Warszawskiego 

słupy: Elektromontaż-Rzeszów wg wzoru Schreder 

obecność latarni z oprawami typu I obecność innego rodzaju opraw 
kule mleczne bez zadaszenia oświetleniowych na latarniach 

rodzaj głównego 
źródła światła 

temperatura barwowa oświetlenia 
podstawowego [T, barwa światła] 

NIE słupy z oprawami Schreder INOA I źródło 
metalohalogenkowe 
/CPO-TW 45/60W/ 

źródła o różnej temperaturze 
barwowej 

(obserwowane wymieszanie) 

dodatkowe formy oświetlenia 
+ lokalizacja/obiekty oświetlane 

- podświetlenie naświetlaczami 
metalohalogenowymi (4szt. - 2 
nieczynne!) TERRA pomnika Powstania 
Warszawskiego 

- podświetlenie krzyży światłem z latarni 

przyczyna podświetlenia 

komunikacja+ względy bezpieczeństwa (funkcjonalność) 

upamiętnienie Powstania Warszawskiego (znaczenie) 

wydobycie dominanty widokowej na Kopcu (kompozycja) 

wywołanie nastroju (znaczenie) 

sumarycznie - zaobserwowane formy oświetlenia 

- oprawy na słupach (latarnie) - oświetlenie podstawowe 

- pojedyncze reflektory doziemne 

formy aktywności zaobserwowane po zmierzchu 
/spacer, spacer z psem, rower, jogging, sport na boisku, spotkanie towarzyskie, 
przejście, ,,ławka", zabawa na urządzeniach, turystyka wieczorna/ 

spacer 

spotkanie towarzyskie 
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VI 2012, fot. K. Wlazło-Malinowska 

powierzchnia [ha] 

7,00 

dzielnica/ 
instytucja zarządzająca 

Mokotów/ 

WOŚ Mokotów 

rok założenia/modernizacji 
informacje dodatkowe 

od 1965 wpis do rejestru zabytków 

park zmodernizowano przed 201 O 

zastosowano słupy Robdar-SPN stalowe 

obecność latarni z oprawami typu I obecność innego rodzaju opraw 
kule mleczne bez zadaszenia oświetleniowych na latarniach 

rodzaj głównego 
źródła światła 

temperatura barwowa oświetlenia 
podstawowego [T, barwa światła] 

NIE słupy z oprawami Schreder 
K-LUX 

źródło 

metalohalogenkowe 
/70W/ 

źródła o różnej temperaturze 
barwowej 

+w jednym miejscu oprawy 
drogowe 

(obserwowane wymieszanie) 

dodatkowe formy oświetlenia 
+ lokalizacja/obiekty oświetlane 

iluminacja Królikarni widoczna z części 
dolnej 

przyczyna podświetlenia 

komunikacja +względy bezpieczeństwa 
(funkcjonalność) 

podkreślenie dominanty i historycznej budowli 
Królikarni (podkreślenie kompozycji i znaczenia) 

sumarycznie - zaobserwowane formy oświetlenia 

- oprawy na słupach (latarnie) - oświetlenie podstawowe 

- iluminacja pałacu 

formy aktywności zaobserwowane po zmierzchu 
/spacer, spacer z psem, rower, jogging, sport na boisku, spotkanie towarzyskie, 
przejście, .,ławka", zabawa na urządzeniach, turystyka wieczorna/ 

jogging 

spacer 

spacer z psem 

rower 

ławka 

spotkanie towarzyskie 
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Park generała Orlicz-Dreszera 

VII 2013, fot. K. Wlazło-Malinowska 

powierzchnia [ha] 

2,70 

dzielnica/ 
instytucja zarządzająca 

Mokotów/ 

WOŚ Mokotów 

rok założenia/modernizacji 
informacje dodatkowe 

otwarty od 1938; od 1989 wpis do rejestru zabytków 
modernizacja 2007-2009 

zastosowano słupy Robdar-SPS 

obecność latarni z oprawami typu I obecność innego rodzaju opraw 
kule mleczne bez zadaszenia oświetleniowych na latarniach 

rodzaj głównego 
źródła światła 

temperatura barwowa oświetlenia 
podstawowego [T, barwa światła] 

TAK (pomimo modernizacji) 

- słupy z oprawami OPA z 
kloszem kula mleczna 

dodatkowe formy oświetlenia 
+ lokalizacja/obiekty oświetlane 

- iluminacja fontanny 

- podświetlenie pomnika Powstania 
Warszawskiego refletkorami 
zamontowanymi na latarniach 

- doświetlenie placyków wejściowych 
reflektorami na słupach latarni 

przyczyna podświetlenia 

komunikacja +względy bezpieczeństwa 
(funkcjonalność) 

podkreślenie wejść (podkreślenie kompozycji) 

podświetlenie pomnika (podkreślenie znaczenia) 

iluminacja fontanny (estetyzacja, kompozycja) 

pokazanie toalety (funkcjonalność, funkcja spoi.) 

- źródło metalohalogenkowe 

/1 OOW/ - w g " Białe światło 

w Warszawie" 

- źródła metalohalognekowe 

i rtęciowe - wg obserwacji 

różne źródła o różnej temperaturze 
barwowej 
(obserwowane wymieszanie) 

sumarycznie - zaobserwowane formy oświetlenia 

- oprawy na słupach (latarnie) - oświetlenie podstawowe 

- oprawa nasufitowa w wejściu do toalety 

- iluminacja fontanny oprawami podwodnymi 

- reflektory zamontowane na latarniach 

formy aktywności zaobserwowane po zmierzchu 
/spacer, spacer z psem, rower, jogging, sport na boisku, spotkanie towarzyskie, 
przejście, .,ławka", zabawa na urządzeniach, turystyka wieczorna/ 

spacer 

spotkanie towarzyskie 

ławka 



:= 
~ I Park Morskie Oko 

~ 
Il> 

s· 
~ 
::i g 
N 
Il> 
.!:. 
"O 
Il> 

~ 
I 

"g 
~ 
~ o ..... 
VJ 

"'"" ;:o· 
o 
~ 
N, 
..... o, 
~ 
~ 
.g 
~ o g 
;:o· 

~ 
VJ 

~ 

VII 2013, fot. K. Wlazło-Malinowska 

powierzchnia [ha] 

17,90 

dzielnica/ 
instytucja zarządzająca 

Mokotów/ 

WOŚ Mokotów 

rok założenia/modernizacji 
informacje dodatkowe 

od 1965 wpis do rejestru zabytków; 
Po li WŚ przeprojektowano część parku zwaną „Promenada" i urządzono część 
zwaną .Morskie Okd' (wg projektu E. Jankowskiej i Z. Gnosa); 

Pomniki - J. Matejki, Pamięci Żołnierzy AK Powstańców Mok„ głaż i tablica 
upamiętniająca Redutę AK Magnet Baszta Waligóra i 3 tablice upamiętniające 
pomordowanych w 1944r.; 

Budowle - pałac Szustra, kaplica grobowa rodziny Szustrów 

obecność latarni z oprawami typu I obecność innego rodzaju opraw 
kule mleczne bez zadaszenia oświetleniowych na latarniach 

rodzaj głównego 
źródła światła 

temperatura barwowa oświetlenia 
podstawowego [T, barwa światła] 

TAK oprawy drogowe umiejscowione 
w kilku miejscach 

źródła wysokoprężne I barwa żółta 
sodowe /HPS/ (T +/- 2800K) 

dodatkowe formy oświetlenia 
+ lokalizacja/obiekty oświetlane 

przyczyna podświetlenia 

komunikacja +względy bezpieczeństwa 
(funkcjonalność) 

sumarycznie - zaobserwowane formy oświetlenia 

- oprawy na słupach (latarnie) - oświetlenie podstawowe 

formy aktywności zaobserwowane po zmierzchu 
/spacer, spacer z psem, rower, jogging, sport na boisku, spotkanie towarzyskie, 
przejście, .,ławka", zabawa na urządzeniach, turystyka wieczorna/ 

spacer 

spotkanie towarzyskie 

spacer z psem 

przejście 

jogging 
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Park „Nad Balatonem" 

li 2014, fot. K. Wlazło-Malinowska 

powierzchnia [ha] 

3,20 

dzielnica/ 
instytucja zarządzająca 

Praga Południe/ 

WOŚ Praga Południe 

rok założenia/modernizacji 
informacje dodatkowe 

modernizacja w 201 O 

obecność latarni z oprawami typu I obecność innego rodzaju opraw 
kule mleczne bez zadaszenia oświetleniowych na latarniach 

rodzaj głównego 
źródła światła 

temperatura barwowa oświetlenia 
podstawowego [T, barwa światła] 

NIE słupy z oprawami iGuzzini DELO I źródło neutralna-biała 

dodatkowe formy oświetlenia 
+ lokalizacja/obiekty oświetlane 

- oświetlenie najazdowe na mostkach 

- oświetlenie altanki - świetlówki 
zamocowane do konstrukcji obiektu 

- oświetlenie krzyża (iluminacja 
reflektorami postawionymi na ziemi) 

przyczyna podświetlenia 

komunikacja +względy bezpieczeństwa 
(funkcjonalność) 

doświetlenie altan (funkcjonalność, funkcja społ.) 

podświetlenie krzyża (znaczenie) 

podświetlenie mostków (funkcjonalność+ 
estetyzacja) 

metalohalogenkowe I (T+/- 4000K) 
/CDO-TT 1 OOW/ 

sumarycznie - zaobserwowane formy oświetlenia 

- oprawy na słupach (latarnie) - oświetlenie podstawowe 

- iluminacja krzyża 

- oświetlenie najazdowe na mostkach 

- oświetlenie altanki (świetlówki) 

formy aktywności zaobserwowane po zmierzchu 
/spacer, spacer z psem, rower, jogging, sport na boisku, spotkanie towarzyskie, 
przejście, .,ławka", zabawa na urządzeniach, turystyka wieczorna/ 

spacer 

spacer z psem 

spotkanie towarzyskie 

jogging 

rower 

przejście 
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Park im. Obwodu Praga Armii Krajowej (OPAK) 

VII 2013, fot. K. Wlazło-Malinowska 

powierzchnia [ha] 

3,46 

dzielnica/ 
instytucja zarządzająca 

Praga Południe/ 

WOŚ Praga Południe 

rok założenia/modernizacji 
informacje dodatkowe 

projekt powojenny Zygmunta Hellwiga 

modernizacja w 2006 

park zamykany po 21 :OO, po 23:00 latarnie wygaszane 

obecność latarni z oprawami typu I obecność innego rodzaju opraw 
kule mleczne bez zadaszenia oświetleniowych na latarniach 

rodzaj głównego 
źródła światła 

temperatura barwowa oświetlenia 
podstawowego [T. barwa światła] 

TAK 

dodatkowe formy oświetlenia 
+ lokalizacja/obiekty oświetlane 

- reflektory oświetlające boisko (włączane 
czasowo) 

przyczyna podświetlenia 

komunikacja +względy bezpieczeństwa 
(funkcjonalność) 

źródło rtęciowe barwa biała, z czasem zieleniejąca 

(T+/-41001<) 

sumarycznie - zaobserwowane formy oświetlenia 

- oprawy na słupach (latarnie) - oświetlenie podstawowe 

- reflektory na słupach 

formy aktywności zaobserwowane po zmierzchu 
/spacer, spacer z psem, rower, jogging, sport na boisku, spotkanie towarzyskie, 
przejście, .,ławka", zabawa na urządzeniach, turystyka wieczorna/ 

nocą park zamykany, do 21 :OO: 

sport 

spacer 

spotkanie towarzyskie 
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Park Skaryszewski 

li 2014, fot. K. Wlazło-Malinowska 

powierzchnia [ha] 

49,56 

dzielnica/ 
instytucja zarządzająca 

Praga Południe/ 

rok założenia/modernizacji 
informacje dodatkowe 

Zarząd Oczyszczania Miasta 

park założony 1905 - 1916 (Franciszek Szanior) 

1973 - wpis do rejestru zabytków 

obecnie noclegownia ogromnego stada wron 

7 pomników/głazów pamiątkowych 

obecność latarni z oprawami typu I obecność innego rodzaju opraw 
kule mleczne bez zadaszenia oświetleniowych na latarniach 

rodzaj głównego 
źródła światła 

temperatura barwowa oświetlenia 
podstawowego [T. barwa światła] 

NIE - słupy z oprawami Mesko 
OUR-125 (z lat 70 XX w.) na 
betonowych słupach NS-6,5 

źródło rtęciowe 

/125W/ 
barwa biała, z czasem zieleniejąca 

(T+/-41001<) 

- kilka sztuk półkul mlecznych 
z daszkiem 

dodatkowe formy oświetlenia 
+ lokalizacja/obiekty oświetlane 

reflektory x3 oświetlające Pomnik 
Żołnierzy Radzieckich 

przyczyna podświetlenia 

komunikacja +względy bezpieczeństwa 
(funkcjonalność) 

podkreślenie osiowego założenia (kompozycja) 

podkreślenie pomnika (znaczenie) 

sumarycznie - zaobserwowane formy oświetlenia 

- oprawy na słupach betonowych drogowych (latarnie) - oświetlenie 

podstawowe 

- reflektory 

formy aktywności zaobserwowane po zmierzchu 
/spacer, spacer z psem, rower, jogging, sport na boisku, spotkanie towarzyskie, 
przejście, .,ławka", zabawa na urządzeniach, turystyka wieczorna/ 

jogging 
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li 2014, fot. K. Wlazło-Malinowska 

powierzchnia [ha] 

1,90 

dzielnica/ 
instytucja zarządzająca 

Praga Południe/ 

WOŚ Praga Południe 

rok założenia/modernizacji 
informacje dodatkowe 

modernizacja w 2008 

podświetlona fontanna w formie zegara 

obecność latarni z oprawami typu I obecność innego rodzaju opraw 
kule mleczne bez zadaszenia oświetleniowych na latarniach 

rodzaj głównego 
źródła światła 

temperatura barwowa oświetlenia 
podstawowego [T, barwa światła] 

NIE słupy z oprawami iGuzzini DELO źródło 

metalohalogenkowe 
neutralna - biała 

(T+/- 4000K) 

dodatkowe formy oświetlenia 
+ lokalizacja/obiekty oświetlane 

- podświetlenie głazu pamiątkowego 

- podświetlenie pergoli 

- podświetlenie fontanny „zegara" 

- 5x reflektor podświetlający placyki i 
pomnik 

przyczyna podświetlenia 

komunikacja+ względy bezpieczeństwa (funkcjonalność) 

podkreślenie układu alejowego (kompozycja) 

uwidocznienie placu zabaw i przestrzeni pod pergolami 
(funkcjonalność, funkcja społeczna) 

podkreślenie pomnika (znaczenie) 

podświetlenie fontanny (estetyzacja) 

(obserwowane wymieszanie) 

sumarycznie - zaobserwowane formy oświetlenia 

- oprawy na słupach (latarnie) - oświetlenie podstawowe 

- reflektory na słupach 

- iluminacja fontanny (lampy LED wbudowane w posadzkę) 

formy aktywności zaobserwowane po zmierzchu 
/spacer, spacer z psem, rower, jogging, sport na boisku, spotkanie towarzyskie, 
przejście, .,ławka", zabawa na urządzeniach, turystyka wieczorna/ 

zabawa na urządzeniach 

spacer 

przejście 

spacer z psem 

jogging 

spotkanie 
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Ogród Saski 

VII 2013, fot. K. Wlazło-Malinowska 

powierzchnia [ha] 
dzielnica/ 
instytucja zarządzająca 

15,49 Śródmieście/ 

rok założenia/modernizacji 
informacje dodatkowe 

założony w XVI Iw. Za czasów Augusta Ili 

Zarząd Oczyszczania Miasta w 1816 wg projektu Jamesa Savage'a przekształcony w park 
krajobrazowy; po 1945 odnowiony 

obecność latarni z oprawami typu I obecność innego rodzaju opraw 
kule mleczne bez zadaszenia oświetleniowych na latarniach 

rodzaj głównego 
źródła światła 

temperatura barwowa oświetlenia 
podstawowego [T. barwa światła] 

NIE stylizowane latarnie z oprawami 
Elgis-Garbatka OP-20 

źródło rtęciowe 

/125W/ 
barwa biała, z czasem zieleniejąca 

(T+/-41001<) 
http://www.elgis.com.pl/index.php/ 
oferta/oprawy-oswietleniowe 

dodatkowe formy oświetlenia 
+ lokalizacja/obiekty oświetlane 

- iluminacja GNŻ 

- czasowo uruchamiana iluminacja 
fontanny 

przyczyna podświetlenia 

komunikacja +względy bezpieczeństwa 
(funkcjonalność) 

podkreślenie układu alejowego (kompozycja) 

podkreślenie GNŻ i Osi Saskiej (znaczenie, 
kompozycja) 

podświetlenie fontanny (estetyzacja) 

sumarycznie - zaobserwowane formy oświetlenia 

- oprawy na słupach (latarnie) - oświetlenie podstawowe 

- iluminacja GNŻ 

- iluminacja fontanny (uruchamiana czasowo) oprawami podwodnymi 

formy aktywności zaobserwowane po zmierzchu 
/spacer, spacer z psem, rower, jogging, sport na boisku, spotkanie towarzyskie, 
przejście, .,ławka", zabawa na urządzeniach, turystyka wieczorna/ 

spacery 

przejście 

turystyka wieczorna 

jogging 

spotkanie towarzyskie 

spacer z psem 

sen na ławce 
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Park Dolinka Szwajcarska 

VII 2013, fot. K. Wlazło-Malinowska 

powierzchnia [ha] 
dzielnica/ 
instytucja zarządzająca 

2,00 Śródmieście/ 

Zarząd Terenów Publicznych 

rok założenia/modernizacji 
informacje dodatkowe 

założony w 1786 

otwarty publiczny od 1827 

obecność latarni z oprawami typu I obecność innego rodzaju opraw 
kule mleczne bez zadaszenia oświetleniowych na latarniach 

rodzaj głównego 
źródła światła 

temperatura barwowa oświetlenia 
podstawowego [T, barwa światła] 

NIE stylizowane latarnie z 
podwójnymi oprawami 
Elgis-Garbatka OP-20 

źródła wysokoprężne I barwa żółta 
sodowe /HPS/ 

źródła rtęciowe 
(T +/- 2800K) 

barwa biała, z czasem zieleniejąca 

(T+/- 4100K) 

sumarycznie - zaobserwowane formy oświetlenia 
dodatkowe formy oświetlenia 
+ lokalizacja/obiekty oświetlane 

przyczyna podświetlenia 

komunikacja +względy bezpieczeństwa 
(funkcjonalność) 

- oprawy na słupach (latarnie) - oświetlenie podstawowe 

formy aktywności zaobserwowane po zmierzchu 
/spacer, spacer z psem, rower, jogging, sport na boisku, spotkanie towarzyskie, 
przejście, .,ławka", zabawa na urządzeniach, turystyka wieczorna/ 

spacer z psem 

sen na ławce 

spotkanie towarzyskie 
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li 2014, fot. K. Wlazło-Malinowska 

powierzchnia [ha] 
dzielnica/ 
instytucja zarządzająca 

4,00 Śródmieście/ 

Zarząd Terenów Publicznych 

rok założenia/modernizacji 
informacje dodatkowe 

brak modernizacji 

obecność latarni z oprawami typu I obecność innego rodzaju opraw 
kule mleczne bez zadaszenia oświetleniowych na latarniach 

rodzaj głównego 
źródła światła 

temperatura barwowa oświetlenia 
podstawowego [T, barwa światła] 

TAK 

oprawy pojedyncze lub 
potrójne 

dodatkowe formy oświetlenia 
+ lokalizacja/obiekty oświetlane 

- reflektor oświetlający fontanienkę 
naścienną 

- reflektor podświetlający głaz 
pamiątkowy 

przyczyna podświetlenia 

komunikacja +względy bezpieczeństwa 
(funkcjonalność) 

podświetlenie źródełka i pomnika (znaczenie) 

źródła wysokoprężne I barwa żółta 
sodowe /HPS/ (T+/- 2800K) 

sumarycznie - zaobserwowane formy oświetlenia 

- oprawy na słupach (latarnie) - oświetlenie podstawowe 

- reflektory montowane na słupach 

- oświetlenie ukryte 

formy aktywności zaobserwowane po zmierzchu 
/spacer, spacer z psem, rower, jogging, sport na boisku, spotkanie towarzyskie, 
przejście, .,ławka", zabawa na urządzeniach, turystyka wieczorna/ 

spacer 

spacer z psem 

przejście 

spotkanie towarzyskie 
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li 2014, fot. K. Wlazło-Malinowska 

dzielnica/ 
instytucja zarządzająca 

powierzchnia [ha] 

4,75 Śródmieście/ 

Zarząd Terenów Publicznych 

rok założenia/modernizacji 
informacje dodatkowe 

modernizacja 2011 

obecność latarni z oprawami typu I obecność innego rodzaju opraw 
kule mleczne bez zadaszenia oświetleniowych na latarniach 

rodzaj głównego 
źródła światła 

NIE wielotypowe oświetlenie na 
słupach wysokich z oprawami 
świecącymi światłem odbitym 
oraz na słupach niskich 
(bollardy) 

źródło 

metalohalogenkowe 
/CDM-T70W/ 

temperatura barwowa oświetlenia 
podstawowego [T, barwa światła] 

neutralna - biała 

(T+/- 4000K) 

(obserwowane wymieszanie) 

dodatkowe formy oświetlenia 
+ lokalizacja/obiekty oświetlane sumarycznie - zaobserwowane formy oświetlenia 

fontanny multimedialne (295 reflektorów LED RGB, laser 
RGB, projektor) 

podświetlenie wybranych drzew i szpalerów bukowych 

podświetlenie schodów, pamiątkowego muralu 

iluminacja kolorowa historycznego muru 

oprawy najazdowe na placykach i ścieżce na skarpie 

przyczyna podświetlenia 

komunikacja+ względy bezpieczeństwa (funkcjonalność) 

podkreślenie układu parkowego (kompozycja) 

podświetlenie roślinności, małej architektury, fontanny 
multimedialne (estetyzacja) 

fontanny multimedialne, podświetlenie głazów 
pamiątkowych (znaczenie) 

- oprawy na słupach wysokich 
(latarnie) - ośw. podstawowe 

- bollardy 

- naświetlacze 

- reflektory 

- oprawy liniowe 

- oprawy najazdowe 

- oprawy doziemne 

- projektor 

- laser 

formy aktywności zaobserwowane po zmierzchu 
/spacer, spacer z psem, rower, jogging, sport na boisku, spotkanie towarzyskie, 
przejście, ,,ławka", zabawa na urządzeniach, turystyka wieczorna/ 

spacer 

spacer z psem 

przejście 

spotkanie towarzyskie 

rower 

jogging 

turystyka wieczorna 
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li 2014, fot. K. Wlazło-Malinowska 

powierzchnia [ha] 

25,40 

dzielnica/ 
instytucja zarządzająca 

Targówek/ 

WOŚ Targówek 

rok założenia/modernizacji 
informacje dodatkowe 

założenie 1976-78 wg projektu Stefanii Traczyńskiej 

modernizacja 1998 

park rzeźby 

obecność latarni z oprawami typu I obecność innego rodzaju opraw 
kule mleczne bez zadaszenia oświetleniowych na latarniach 

rodzaj głównego 
źródła światła 

temperatura barwowa oświetlenia 
podstawowego [T, barwa światła] 

TAK 

oprawy pojedyncze i 
podwójne 

dodatkowe formy oświetlenia 
+ lokalizacja/obiekty oświetlane 

- iluminacja drzewa 

- instalacja świetlna Olafura Elliassona 

przyczyna podświetlenia 

komunikacja+ względy bezpieczeństwa (funkcjonalność) 

instalacja świetlna (funkcja artystyczna, estetyzacja) 

podświetlenie boisk (funkcjonalność) 

iluminacja drzewa (estetyzacja) 

barwa żółta źródła wysokoprężne 

sodowe /HPS/ 
, (T +/- 2800K) 

(tylko wzdłuż fragmentu 
ścieżki rowerowej 
zewnętrznej źródła 

COM) 

sumarycznie - zaobserwowane formy oświetlenia 

- oprawy na słupach (latarnie) - oświetlenie podstawowe 

- iluminacja zieleni 

- instalacja artystyczna 

formy aktywności zaobserwowane po zmierzchu 
/spacer, spacer z psem, rower, jogging, sport na boisku, spotkanie towarzyskie, 
przejście, .,ławka", zabawa na urządzeniach, turystyka wieczorna/ 

sport 

przejście 
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powierzchnia [ha] 

5,90 

dzielnica/ 
instytucja zarządzająca 

Targówek/ 

WOŚ Targówek 

rok założenia/modernizacji 
informacje dodatkowe 

założenie w latach 1961-63 

modernizacja 2001-2002 

2 podświetlone fontanny 

obecność latarni z oprawami typu I obecność innego rodzaju opraw 
kule mleczne bez zadaszenia oświetleniowych na latarniach 

rodzaj głównego 
źródła światła 

temperatura barwowa oświetlenia 
podstawowego [T, barwa światła] 

TAK słupy betonowe „drogowe" źródła wysokoprężne I barwa żółta 

dodatkowe formy oświetlenia 
+ lokalizacja/obiekty oświetlane 

- 8 halogenów podświetlających 
zalewowo fontanny 

- oświetlenie wejścia do punktu ujęcia 
wody oligoceńskiej 

przyczyna podświetlenia 

komunikacja+ względy bezpieczeństwa 
(funkcjonalność) 

podświetlenie fontann i pergol (estetyzacja) 

ukazanie punktu ujęcia wody olig. (funkcjonalność, 
funkcja społ.) 

sodowe /HPS/ 

źródła rtęciowe 
(T +/- 2800K) 

barwa biała, z czasem zieleniejąca 

(T +/- 41 OOK) 

sumarycznie - zaobserwowane formy oświetlenia 

- oprawy na słupach (latarnie) - oświetlenie podstawowe 

- reflektory 

formy aktywności zaobserwowane po zmierzchu 
/spacer, spacer z psem, rower, jogging, sport na boisku, spotkanie towarzyskie, 
przejście, ,,ławka", zabawa na urządzeniach, turystyka wieczorna/ 

przejście 

spacer z psem 

spotkanie towarzyskie 
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Park „Lasek Brzozowy" 

VI 2012, fot. K. Wlazło-Malinowska 

powierzchnia [ha] 

1,87 

dzielnica/ 
instytucja zarządzająca 

Ursynów/ 

WOŚ Ursynów 

rok założenia/modernizacji 
informacje dodatkowe 

modernizacja części w 2011 

oświetlenie w lasku ma okablowanie puszczone napowietrznie 

obecność latarni z oprawami typu I obecność innego rodzaju opraw 
kule mleczne bez zadaszenia oświetleniowych na latarniach 

rodzaj głównego 
źródła światła 

temperatura barwowa oświetlenia 
podstawowego [T, barwa światła] 

TAK 

dodatkowe formy oświetlenia 
+ lokalizacja/obiekty oświetlane 

przyczyna podświetlenia 

- słupy z oprawami iGuzzini 
DELO przy placu zabaw -
wyłączone 

źródła wysokoprężne 

sodowe /HPS/ 

(tylko przy placu 
zabaw źródło 
metalohalogenkowe 
CDO-TT 100W) 

barwa żółta 

(T +/- 2800K) 

sumarycznie - zaobserwowane formy oświetlenia 

- oprawy na słupach (latarnie) - oświetlenie podstawowe 

formy aktywności zaobserwowane po zmierzchu 
/spacer, spacer z psem, rower, jogging, sport na boisku, spotkanie towarzyskie, 
przejście, .,ławka", zabawa na urządzeniach, turystyka wieczorna/ 

komunikacja +względy bezpieczeństwa 
(funkcjonalność) 

spotkanie towarzyskie 

przejście 
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Park „Przy Bażantarni" 

V 2012, fot. K. Wlazło-Malinowska 

powierzchnia [ha] 

9,00 

dzielnica/ 
instytucja zarządzająca 

Ursynów/ 

WOŚ Ursynów 

rok założenia/modernizacji 
informacje dodatkowe 

modernizacja w 201 O 

część parku przy Al. KEN jest nadal niezagospodarowana 

obecność latarni z oprawami typu I obecność innego rodzaju opraw 
kule mleczne bez zadaszenia oświetleniowych na latarniach 

rodzaj głównego 
źródła światła 

temperatura barwowa oświetlenia 
podstawowego [T, barwa światła] 

NIE słupy z oprawami Schreder 
A LURA 

źródło I neutralna - biała 
metalohalogenkowe (T+/- 4000K) 
/CDM-T70W/ 

dodatkowe formy oświetlenia 
+ lokalizacja/obiekty oświetlane 

podświetlona zieleń na pergoli 

podświetlony mostek 

przyczyna podświetlenia 

komunikacja +względy bezpieczeństwa 
(funkcjonalność) 

podkreślenie układu alejowego (kompozycja) 

podświetlenie roślinności przy pergoli (estetyzacja) 

sumarycznie - zaobserwowane formy oświetlenia 

- oprawy na słupach (latarnie) - oświetlenie podstawowe 

- oprawy zamontowane na pergoli 

- oprawy liniowe wzdłuż mostku 

formy aktywności zaobserwowane po zmierzchu 
/spacer, spacer z psem, rower, jogging, sport na boisku, spotkanie towarzyskie, 
przejście, .,ławka", zabawa na urządzeniach, turystyka wieczorna/ 

spacer 

spacer z psem 

spotkanie towarzyskie 

jogging 

zabawa na urządzeniach 
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V 2012, fot. K. Wlazło-Malinowska 

powierzchnia [ha] 

4,30 

dzielnica/ 
instytucja zarządzająca 

Ursynów/ 

WOŚ Ursynów 

rok założenia/modernizacji 
informacje dodatkowe 

założenie w 2000 

obecność latarni z oprawami typu I obecność innego rodzaju opraw 
kule mleczne bez zadaszenia oświetleniowych na latarniach 

rodzaj głównego 
źródła światła 

temperatura barwowa oświetlenia 
podstawowego [T, barwa światła] 

TAK 

oprawy z daszkiem lub bez 

dodatkowe formy oświetlenia 
+ lokalizacja/obiekty oświetlane 

podświetlona dynamicznie fontanna 
(LED) 

iluminacja kościoła 

oświetlenie boiska reflektorami 

oświetlenie tunelu na wejściu do parku 

przyczyna podświetlenia 

komunikacja +względy bezpieczeństwa 
(funkcjonalność) 

podkreślenie bryły kościoła (kompozycja, znaczenie, 
estetyzacja) 

podświetlenie fontanny (estetyzacja) 

źródła wysokoprężne 

sodowe /HPS/ 
barwa żółta 

(T +/- 2800K) 
(tylko wzdłuż 
fragmentu granicy 
źródła rtęciowe) 

barwa biała, z czasem zieleniejąca 

(T+/- 4100K) 

sumarycznie - zaobserwowane formy oświetlenia 

- oprawy na słupach (latarnie) - oświetlenie podstawowe 

- reflektory przy boisku 

- reflektory przy kościele (zamontowane na słupach) 

- naświetlacze w fontannie (oprawy LED wbudowane w posadzkę 
fontanny) 

formy aktywności zaobserwowane po zmierzchu 
/spacer, spacer z psem, rower, jogging, sport na boisku, spotkanie towarzyskie, 
przejście, .,ławka", zabawa na urządzeniach, turystyka wieczorna/ 

spacer 

spacer z psem 

przejście 

zabawa na urządzeniach 

sport 

jogging 

spotkanie towarzyskie 
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VII 2013, fot. K. Wlazło-Malinowska 

powierzchnia [ha] 

8,16 

dzielnica/ 
instytucja zarządzająca 

Włochy/ 

Wydział Ochrony Środowiska 
Urzędu Dzielnicy Włochy 

rok założenia/modernizacji 
informacje dodatkowe 

zagospodarowanie parkowe w latach 90tych XXw. na terenie po 
wydobyciu gliny dla pobliskich cegielni 

modernizacja w 2011 

obecność latarni z oprawami typu I obecność innego rodzaju opraw 
kule mleczne bez zadaszenia oświetleniowych na latarniach 

rodzaj głównego 
źródła światła 

temperatura barwowa oświetlenia 
podstawowego [T, barwa światła] 

NIE oprawy Schreder ISLA 
z daszkiem 

źródło I neutralna - biała 
metalohalogenkowe T +/- 4000K 
(G12 35/70W) 

dodatkowe formy oświetlenia 
+ lokalizacja/obiekty oświetlane 

przyczyna podświetlenia 

komunikacja +względy bezpieczeństwa 
(funkcjonalność) 

pokazanie toalety (funkcjonalność, funkcja społ.) 

sumarycznie - zaobserwowane formy oświetlenia 

- oprawy na słupach (latarnie) - oświetlenie podstawowe 

- oprawy nasufitowe w wejściu do toalety publicznej 

formy aktywności zaobserwowane po zmierzchu 
/spacer, spacer z psem, rower, jogging, sport na boisku, spotkanie towarzyskie, 
przejście, .,ławka", zabawa na urządzeniach, turystyka wieczorna/ 

spacer 

spacer z psem 

przejście 

spotkanie towarzyskie 

jogging 

rower 
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Park Kępa Potocka (część żoliborska) 

V 2014, fot. K. Wlazło-Malinowska 

powierzchnia [ha] 

18,00 

dzielnica/ 
instytucja zarządzająca 

Żoliborz/ 

WOŚ Żoliborz 

rok założenia/modernizacji 
informacje dodatkowe 

założony w latach 60 XX w. 

instalacja przestrzenna zbudowana z siatki i rozłożonej na niej 
neonów - Świat/otrysk (autor: M. Gomulicki) 

obecność latarni z oprawami typu I obecność innego rodzaju opraw 
kule mleczne bez zadaszenia oświetleniowych na latarniach 

rodzaj głównego 
źródła światła 

temperatura barwowa oświetlenia 
podstawowego [T, barwa światła] 

TAK - słupy z oprawami zbliżonymi 
do Schreder K-LUX 

źródła wysokoprężne I barwa żółta 
sodowe /HPS/ (T +/- 2800K) 

- forma zadaszona przy 
mostkach 

źródła rtęciowe barwa biała, z czasem zieleniejąca 

(T+/- 4100K) 

dodatkowe formy oświetlenia 
+ lokalizacja/obiekty oświetlane 

instalacja świetlna z neonami -
Świat/otrysk 

przyczyna podświetlenia 

komunikacja +względy bezpieczeństwa 
(funkcjonalność) 

podkreślenie mostków (kompozycja) 

neon (funkcja artystyczna, estetyzacja) 

sumarycznie - zaobserwowane formy oświetlenia 

- oprawy na słupach (latarnie) - oświetlenie podstawowe 

-neon 

formy aktywności zaobserwowane po zmierzchu 
/spacer, spacer z psem, rower, jogging, sport na boisku, spotkanie towarzyskie, 
przejście, .,ławka", zabawa na urządzeniach, turystyka wieczorna/ 

spacer 

spacer z psem 

spotkanie towarzyskie 

jogging 



Po wizjach lokalnych i zebraniu niezbędnych danych dla każdego parku przygotowano
zestaw trzech schematów, stanowiących graficzną reprezentację analizy percepcyjnej według
J. Skalskiego z elementami analizy kompozycyjnej, w połączeniu z analizą porównawczą
widoczności wnętrz i obiektów w porze nocnej:

– schemat I – Zdefiniowanie układu kompozycyjnego parku – wykonany dla pory dziennej;

– schemat II – Wyodrębnienie wnętrz w parku – wykonany dla pory dziennej;

– schemat III – Zmiany odczytywania widoku przestrzeni nocą – wykonany dla pory nocnej.

Następnie opisano najważniejsze zmiany, jakie zachodzą w widoku przestrzeni i współtworzą-
cych ją obiektów w porze nocnej, z odniesieniem do oświetlenia, jakie znajduje się w tej
przestrzeni. Tak opracowane badania pozwalają na scharakteryzowanie relacji zachodzących
pomiędzy oświetleniem a oświetlaną przestrzenią i obiektami.

Poniżej przedstawiono schematy (Il. 71 – Il. 133) i opisy podsumowań w tabelach (Tabela
20 – Tabela 40).

 4 BADANIA. WYNIKI 136
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Obiekt park Henrykowski w Warszawie (Białołęka) 

Schemat I Graficzny zapis analizy percepcyjnej, część I - zdefiniowanie układu kom pozycyjnego przestrzeni 
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granice parku 

wejśc ia główne 

wejśc ia drugorzędne 

główna oś kompozycyjna 

drugorzędna oś kompozycyjna 

otwarcia w idokowe skie rowane na zewnątrz 

punkty charakterystyczne: 
I. pergole 3. pomnik (głaz) 
2. rów z ciekiem wodnym 

budynki: 
I. szkoła podstawowa i gimnazjalna 
2. magazyny. budynki przemysłowe il lub biurowe 
3. budynki mieszkalne zabudowy wielorodzinnej 
4. budynki mieszkalne zabudowy jednorodzinnej 

wysoki materiał rośl inny budujący ściany wnętrz 

(barie rowanie) 

boisko LJ wybieg d la psów 

place zabaw 
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Obiekt park Henrykowski wWarszawie (Białołęka) 

Schemat li Graficzny zapis analizy percepcyjnej, część li - wyodrębnienie wnętrz w badanej przestrzeni 
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granice parku 

wejścia główne 

wejścia drugorzędne 

główna oś kompozycyjna 

drugorzędna oś kompozycyjna 

otwarcia widokowe skierowane na zewnątrz 

punkty charakterystyczne: 
I. pergole 
2. rów z ciekiem wodnym 

budynki: 
I. szkoła podstawowa i gimnazjalna 
2. magazyny. budynki przemysłowe il lub biurowe 
3. budynki mieszkalne zabudowy wielorodzinnej 
4. budynki mieszkalne zabudowy jednorodzinnej 

wysoki materiał roślinny budujący ściany wnętrz 
(barierowanie) 

boisko wybieg dla psów 

place zabaw 

wnętrze wyodrębn ione w badanej przestrzeni - dzień 
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~ Obiekt park Henrykowski w Warszawie (Białołęka) 

~ Schemat Ili Graficzny zapis analizy percepcyjnej, część Ili - zmiany odczytywania w idoku przestrzeni nocą 
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granice parku 

we1ścia główne 

wejścia drugorzędne 

główna oś kompozycyjna 

drugorzędna oś kompozycyjna 

otwarcia w idokowe skierowane na zewnątrz 

punkty charakterystyczne: 
I. pergole 
2. rów z ciekiem wodnym 

budynki: 
I. szkoła podstawowa i gimnazjalna 
2. magazyny. budynki przemysłowe i/ lub biurowe 
3. budynki mieszkalne zabudowy wielorodzinnej 
4. budynki mieszkalne zabudowy jednorodzinnej 

wysoki materiał roślinny budujący ściany wnętrz 
(barierowanie) 

boisko wybieg dla psów 

place zabaw 

wnętrze wyodrębnione w badanej przestrzeni - dzień 

lampy ze specjalnie zaprojektowanymi słupami, z oprawami Schreder CITEA I 
Mini/Midi (źródła metalohalogenkowe 35/70W) - punkty świetl ne (kropki) oraz I 
zakres oddziaływania (powierzchniowo) [47 sztuk. 70,2%=33 sprawnych] 

lampy ze specjalnie zaprojektowanymi, wyższymi słupami(żródła metaloha
logenkowe i sodowe - wymieszanie źródeł) - punkty świetl ne (kropki}, „ I 
oraz zakres oddziaływania (powierzchniowo) [6 sztuk. 100% sprawny~ 

reflektory na słupach ośw i etlające boiska i reflektor doziemny iluminują

cy pomnik - punkty św ietlne (k ropki) o raz zakres oddziaływan ia 

(powierzchniowo) [9 sztuk, 100% sprawnych] 

brak podświetlen ia ważnych obiektów (cieku wodnego) 

"ciemne plamy" - brak oświetle nia i brak podświetlenia światłem tła 
powodujące całkowite wyłączen ie przestrzeni z widoku 



Park Henrykowski

obserwacja efekt

KOMPOZYCJA

brak regularnego rozstawienia oświetlenia 
podstawowego (latarni) w wybranych 
fragmentach parku – na ścieżce i placach

częściowe wyłączenie z funkcjonowania ścieżki i 
placów (wyłączenie z widoku)

pojedyczne niedziałające latarnie zaburzenie wizualne ścieżki

szereg trzech niefunkcjonujących latarni zaburzenie wizualne i funkcjonalne ścieżki

intensywne doświetlenie boisk dominacja wizualna boisk we fragmencie parku

doświetlenie 2 z 3 punktów 
charakterystycznych

podkreślenie rangi obiektów

brak oświetlenia 1 z 3 punktów 
charakterystycznych – przebiegu rowu z 
ciekiem wodnym przecinającym park na skos

zmniejszenie wagi niepodświetlonego obiektu

FORMA OŚWIETLENIA

specjalnie zaprojektowane wzory słupów latarni zwrócenie uwagi na formę oświetlenia

dwie wielkości stosowanych latarni – jedna z 
nich jest wysoka, z trzema oprawami

wielkość słupów i montaż na nich 3 opraw w 
promienistej rozstawie zbliża wygląd formy latani do 
wyglądu słupów drogowych stawianych na przykład 
w dużych węzłach komunikacyjnych

JAKOŚĆ OŚWIETLENIA

zastosowanie źródła światła o białej barwie 
świecenia

wydobycie naturalnej kolorystyki zieleni i obiektów

brak 100% sprawności oświetlenia 
podstawowego

obniżenie spójności i jakości wizualnej przestrzeni

zaobserwowane przypadkowe wymieszanie 
temperatury barwowej oświetlenia

obniżenie spójności wizualnej oświetlenia i oświetlanej 
przestrzeni

Tabela 20: Obserwacje zmian w odczycie układu kompozycji parku Henrykowskiego w porze nocnej.
Źródło: opracowanie własne.
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Obiekt park Ruda (park Harcerskiej Poczty Polowej Powstania Warszawskigo w Warszawie (Bielany) 

Schemat I Graficzny zapis analizy percepcyjnej, część I - zdefiniowanie układu kompozycyjnego przestrzeni 
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granice parku 

wejśc ia główne 

wejśc ia drugorzędne 

główna oś kompozycyjna 

drugorzędna oś kompozycyjna 

otwarcia w idokowe skie rowane na zewnątrz 

punkty charakterystyczne: 
I. pomnik Harcerskiej Poczty Polowej (głaz) 
2. pomnik (postać JPll) - na terenie przykoście lnym 

budynki: 
I. kościół pw. św. Rafała i Alberta 
2. budynki przykościelne 
3. budynki przedszkola i żłobka 
4. budynki mieszkalne wielorodzinne 

wysoki materiał roślinny budujący ściany wnętrz 

(barierowanie) 

place z urządzeniami do zabawy/siłownią [a] i skatepark [b] 
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Obiekt park Ruda (park Harcerskiej Poczty Polowej Powstania Warszawskigo w Warszawie (Bielany) 

Schemat li Graficzny zapis analizy percepcyjnej, część li - wyodrębnienie wnętrz w badanej przestrzeni 
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granice parku 

wejścia główne 

wejścia drugorzędne 

główna oś kompozycyjna 

drugorzędna oś kompozycyjna 

otwarcia widokowe skierowane na zewnątrz 

punkty charakterystyczne: 
I. pomnik Harcerskiej Poczty Polowej (głaz) 
2. pomnik (postać JPll) - na terenie przykościelnym 

budynki: 
I. kościół pw. św. Rafała i Alberta 
2. budynki przykościelne 
3. budynki przedszkola i żłobka 
4. budynki mieszkalne wielorodzinne 

wysoki materiał roślinny budujący ściany wnętrz 
(barierowanie) 

place z urządzeniami do zabawy/siłownią [a] i skatepark [b] 

wnętrze wyodrębn ione w badanej przestrzeni - dzień 
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Obiekt park Ruda (park Harcerskiej Poczty Polowej Powstania Warszawskigo w Warszawie (Bielany) 

Schemat Ili Graficzny zapis analizy percepcyjnej, część Ili - zmiany odczytywania w idoku przestrzeni nocą 
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granice parku 

we1ścia główne 

wejścia drugorzędne 

główna oś kompozycyjna 

drugorzędna oś kompozycyjna 

otwarcia widokowe skierowane na zewnątrz 

punkty charakterystyczne: 
I. pomnik Harcerskiej Poczty Polowej (głaz) 
2. pomnik (postać JPll) - na terenie przykościelnym 

budynki: 
I. kościół pw. św. Rafała i Alberta 
2. budynki przykościelne 
3. budynki przedszkola i żłobka 
4. budynki mieszkalne wielorodzinne 

wysoki materiał roślinny budujący ściany wnętrz 
(barierowanie) 

place z urządzeniami do zabawy/siłownią [a] i skatepark [b] 

wnętrze wyodrębnione w badanej przestrzeni - dzień 

latarnie z oprawami Schreder ALURA (źródła metalohalogenkowe) _ I 
punkty świetl ne (kropki) oraz za.kres oddziaływan i a (pow ierzchniow o) (45 
sztuk. 75,6%=34 sprawnych] - latarnie z ciemnym środkiem - niespra~ 

bollard - I sztuka, niesprawna 

reflektory zamontowane na słupach oświetlen ia podstawowego oświet

lające skatepark - punkty świetlne (kropki) or az zakres oddzi aływania 

(powierzchniowo) [4 sztuki. I 00% sprawnych] 

reflekto ry doziemne podświet laj ące dąb - punkty świetlne (kropki) oraz 
zakres oddziaływania (powierzchniowo) [3 sztuki. 33%= I sprawny] , 
reflekto ry niesprawne nie mają oznaczenia w postaci strzałki 
wskazującej kierunek świecen ia 

brak podśw ietlenia ważnego obiektu, przy jednoczesnym z.achowaniu 
jego widoczności ze względu na oświetle nie podstawowe ciągu kom. 

"ciemne plamy" - brak oświetle nia i brak podświetlenia światłem tła 
powodujące całkowite wyłączen i e przestrzeni z widoku 



Park Ruda (park Harcerskiej Poczty Polowej Powstania Warszawskiego)

obserwacja efekt

KOMPOZYCJA

brak ustawienia oświetlenia podstawowego 
(latarni) wzdłuż ścieżki biegnącej wzdłuż Trasy 
AK

wyłączenie ścieżki z funkcjonowania w porze nocnej

pojedyczne niedziałające latarnie na ścieżkach zaburzenie wizualne ścieżek

szereg czterech niefunkcjonujących latarni na 
ścieżkach

zaburzenie wizualne i funkcjonalne niedoświetlonej 
ścieżki

brak iluminacji punktu charakterystycznego – 
pomnika, przy jednoczesnym zachowaniu jego 
widoczności przez przypadkowe doświetlenie 
oświetleniem ciągu komunikacyjnego

zmniejszenie siły oddziaływania niepodświetlonego 
obiektu

FORMA OŚWIETLENIA

- -

JAKOŚĆ OŚWIETLENIA

zastosowanie źródła światła o białej barwie 
świecenia

wydobycie naturalnej kolorystyki zieleni i obiektów

brak 100% sprawności oświetlenia 
podstawowego

obniżenie spójności i jakości wizualnej przestrzeni

zaobserwowane przypadkowe wymieszanie 
temperatury barwowej oświetlenia

obniżenie spójności wizualnej oświetlenia i oświetlanej 
przestrzeni

przepalenie 2/3 źródeł światła w iluminacji 
zieleni

obniżenie jakości estetycznej iluminacji, zanik efektu 
wizualnego iluminacji

Tabela 21: Obserwacje zmian w odczycie układu kompozycji parku Ruda (park Harcerskiej Poczty Polowej
Powstania Warszawskiego) w porze nocnej. Źródło: opracowanie własne.
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Obie kt park Powstania Warszawskiego - Ko piec Czerniakowski w Warszawie (Mokotów) 

Schemat I Graficzny zapis analizy percepcyjn ej, część I - zdefiniowanie u kładu kompozycyjnego przestrzeni 

Il. 77: Kopiec Czerniakowski. Schemat I - Zdefiniowanie układu kompozycyjnego parku. Żródło: opracowanie własne. 

granice parku 

wejścia główne - jedyne wejście na Kopiec, dostępne całodobowo 

wejścia drugorzędne - BRAK 

główna oś ko mpozycyjna - oś widokowa Pałacu Królikarnia 

drugorzędna oś kompozycyjna - BRAK 

otwarcia widokowe skierowane na zewnątrz 

punkty charakterystyczne: 
I. pomnik znak Polski Walczącej - dominanta 
2. setki małych drewnianych krzyży ustawionych wzdłuż długch schodów prowadzących na 
szczyt kopca (aleja Godziny "W") 
3. obelisk informujący o historii Kopca 

budynki: 
I. magazyny. sklady budowlane. sklepy budowlane 
2. zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 
3. zabudowa mieszkaniowa wielo rodzinna (z powierzchn ią usługową lub bez) 

wysoki materiał rośl inny budujący ściany wnętrz 

(barie rowanie) 



o 

Obiekt 

50 m 

• „,, 
-------

park Powstania W arszawskiego - Kopiec Czerniakowski w W arszawie (Mokotów) 

Schemat li Graficzny zapis analizy percepcyjnej, część li - wyodrębnienie wnętrz w badanej przestrzeni 

Il. 78: Kopiec Czerniakowski. Schemat II - Wyodrębnienie wnętrz w parku. Żródło: opracowanie własne. 

--------

li 

I 
I 

--

••••• 

granice parku 

wejścia główne - jedyne wejście na Kopiec, dostępne całodobowo 

wejścia drugorzędne - BRAK 

główna oś kompozycyjna - oś widokowa Pałacu Królikarnia 

drugorzędna oś kompozycyjna - BRAK 

otwarcia widokowe skierowane na zewnątrz 

punkty charakterystyczne: 
i I. pomnik znak Polski Walcz ce· - dominanta 

2. setki małych drewnianych krzyży ustawionych wzdłuż długch schodów prowadzących na 
szczyt kopca (aleja Godziny "W") 
3. obelisk i nformujący o historii Kopca 

budynki: 
I. magazyny. sklady budowlane. sklepy budowlane 
2. zabudowa mieszkaniowa 1ednorodzinna 
3. zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna (z powierzchnią usługową lub bez) 

wysoki materiał roślinny budujący ściany wnętrz 

(barierowanie) 

wnętrze wyodrębn ione w badanej przestrzeni - dzień 



••••• 

3 

Obiekt park Powstania Warszawskiego - Kopiec Czerniakowski w Warszawie (Mokotów) 

Schemat Ili Graficzny zapis analizy percepcyjnej, część Ili - zmiany odczytywan ia widoku przestrzeni nocą 

Il. 79: Kopiec Czerniakowski. Schemat III - Zmiany odczytywania widoku przestrzeni nocą. Żródło: opracowanie własne. 

granice parku 

we1ścia główne - jedyne we1ście na Kopiec, dostępne całodobowo 

wejścia drugorzędne - BRAK 

główna oś kompozycyjna - oś widokowa Pałacu Królikarnia 

drugorzędna oś kompozycyjna - BRAK 

otwarcia widokowe skierowane na zewnątrz 

punkty charakterystyczne: 
I. pomnik znak Polski Walczącej - dominanta 
2. setki małych drewnianych krzyży ustawionych wzdłuż długch schodów prowadzących na 
szczyt kopca (aleja Godziny "W") 
3. obelisk informujący o historii Kopca 

budynki: 
I. magazyny. sklady budowlane. sklepy budowlane 
2. zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 
3. zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna (z powierzchn ią usługową lub bez) 

wysoki materiał rośl inny budujący ściany wnętrz 

(barierowanie) 

wnętrze wyodrębnione w badanej przestrzeni - dzień 

latarnie z oprawami Schreder INOA (źródła mecalohalogenkowe) - punkty świetl ne (kropki) oraz zakres I 
oddziaływania (powierzchniowo) [ 14 sztuk. I 00'% sprawnych] 

reflektory doziemne halogenowe podświetlające pomnik Polski Walczącej - punkty świetlne 

(kropki) oraz zakres oddziaływania (powierzchniowo) [4 sztuki, 50% sprawnych]. reflektor y 
niesprawne nie mają oznaczenia w postaci strzałk i wskazującej kierunek świecenia 

brak podświetlen ia ważnych obiektów (tablica infor macyjna) 

_J 

"ciemne plamy" - brak oświetlenia i brak podświetlen ia światłem tła powodujące całkowite wytączen ie 

przestrzeni z widoku 



Kopiec Czerniakowski (park Powstania Warszawskiego)

obserwacja efekt

KOMPOZYCJA

park o nietypowej formie zadrzewionego kopca 
z jedną ścieżką wejścia podkreśloną linearnie 
ustawionymi wzdłuż niej latarniami

podkreślenie liniowej kompozycji i domknięcia układu 
w formie pojedynczej trasy wejścia na szczyt

zaburzenie w oświetleniu dodatkowym (połowa 
naświetlaczy nieuruchomiona) – iluminacji 
emblematu Polski Walczącej

zmniejszenie widoczności emblematu z dużych 
odległości (ponadlokalne)

doświetlenie krzyży stojących wzdłuż ścieżki 
wejścia na kopiec za pomocą oświetlenia 
podstawowego

zachowanie wagi i widoczności punktu 
charakterystycznego (lokalne)

brak iluminacji punktu charakterystycznego – 
pomnika (wejście na Kopiec)

zmniejszenie siły oddziaływania niepodświetlonego 
obiektu (lokalne)

FORMA OŚWIETLENIA

- -

JAKOŚĆ OŚWIETLENIA

zastosowanie źródła światła o białej barwie 
świecenia

wydobycie naturalnej kolorystyki zieleni i obiektów

100% sprawności oświetlenia podstawowego zachowanie spójności i jakości wizualnej przestrzeni

zaobserwowane przypadkowe wymieszanie 
temperatury barwowej oświetlenia

obniżenie spójności wizualnej oświetlenia i oświetlanej 
przestrzeni

Tabela 22: Obserwacje zmian w odczycie układu kompozycji parku Powstania Warszawskiego (Kopiec Czerniakowski) w porze nocnej. Źródło: opracowanie własne.
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Obiekt parkArkadia Do lna w W arszawie (Mo kotów) 

• : • 
I • • 

Schemat I Graficzny zapis analizy percepcyjn ej, część I - zdefiniowanie układu kompozycyjnego przestrzeni 

Il. 80: Park Arkadia Dolna. Schemat I - Zdefiniowanie układu kompozycyjnego parku. Żródło: opracowanie własne. 

teren ogródków 
działkowych 

teren ogródków 
dz iałkowych 

••••• 

• 

granice parku 

wejścia główne - BRAK 

wejścia drugorzędne (brak ogrodzeń , przezie rne całodobowo za wyjątkiem wejść 

prowadzących z parku przy Królikarnia) 

główna oś ko mpozycyjna - oś widokowa Pałacu Królikarnia 

drugorzędna oś ko mpozycyjna 

otwarcia widokowe skierowane na zewnątrz 

punkty charakterystyczne: 
l. mwy 
2. mostki 

budynki: 
I. obiekt publiczny - Królikarnia - dominanta 
2. pawilon parkowy - kuchnia 
3. Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy - Dom św. Franciszka 
4. Kaplica Niepokalanego Poczęc ia NMP w Królikarni 
5. zabudowa mieszkaniowa wie lorodzinna (z powierzchn ią usługową lub bez) 
6. zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 

wysoki materiał rośl inny budujący ściany wnętrz 

(barie rowanie) 

przebieg skarpy warszawskiej 
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Obiekt parkArkadia Do lna w W arszawie (Mokotów) 

: • : • • • • 

Schemat li Graficzny zapis analizy percepcyjnej, część li - wyodrębnien i e wnętrz w badanej przestrzeni 

Il. 81: Park Arkadia Dolna. Schemat II - Jijiodrębnienie wnętrz w parku. Żródło: opracowanie własne. 

teren ogródków 
działkowych 

teren ogródków 
działkowych 

••••• 

granice parku 

wejścia główne - BRAK 

wejścia drugorzędne (brak ogrodzeń, przezierne całodobowo za wyiątkiem wejść 

prowadzących z parku przy Królikarnia) 

główna oś kompozycyjna - oś widokowa Pałacu Królikarnia 

drugorzędna oś kompozycyjna 

otwarcia widokowe skierowane na zewnątrz 

punkty charakterystyczne: 
I. stawy 
2. mostki 

1
budynki: 
I. obiekt _publicz~ - Królikarnia - dominang 
2. pawilon parkowy - kuchnia 
3. Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy - Dom św. Franciszka 
4. Kaplica Niepokalanego Poczęc ia NMP w Królikarni 
5. zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna (z powierzchn ią usługową lub bez) 
6. zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 

wysoki materiał roślinny budujący ściany wnętrz 
(barierowanie) 

przebieg skarpy warszawskiej 

wnętrze wyodrębnione w badanej przestrzeni - dzień 



••••• 

Obiekt parkArkadia Do lna w W arszawie (Mo ko tów) 

Schemat Ili Graficzny zapis analizy percepcyjnej, część Ili - zmiany o dczytywania widoku przestrzeni nocą 

Il. 82: Park Arkadia Dolna. Schemat III - Zmiany odczytywania widoku przestrzeni nocą. Żródło: opracowanie własne. 

granice parku 

we1ścia główne - BRAK 

wejścia drugorzędne (brak ogrodzeń, przezierne całodobowo za wyjątkiem wejść 

prowadzących z parku przy Królikarnia) 

główna oś kompozycyjna - oś widokowa Pałacu Królikarnia 

drugorzędna oś kompozycyjna 

otwarcia widokowe skierowane na zewnątrz 

punkty charakterystyczne: 
I. stawy 
2. mostki 

budynki: 
I. obiekt publiczny - Królikarnia - dominanta 
2. pawilon parkowy - kuchnia 
3. Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy - Dom św. Franciszka 
4. Kaplica Niepokalanego Poczęc ia NMP w Królikarni 
5. zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna (z powierzchn ią usługową lub bez) 
6. zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 

wysoki materiał rośl inny budujący ściany wnętrz 

(barierowanie) 

wnętrze wyodrębnione w badanej przestrzeni - dzień 

latarnie z oprawami Schrede r K-LUX (źródła metalohalogenkowe 70W. rtęciowe lub sodowe) na slupach! 
Robar stalowych - punkty świetlne (kropki) o raz zakres oddziaływania (powierzchniowo) [78 sztuk, 88,5'%=69 I 

sprawnych) latarnie z ciemnym Środkiem - niesprawne 

lata rn ie - betonowe słupy drogowe z oprawami drogowymi (źródła rtęciowe) - punkty świetl ne (kropki) oraz I 
__ zakres oddziaływania (powierzchniowo) [2 sztuki, 100% sprawnych] latarn ie z ciemnym środkiem - niesprawne 

iluminacja zalewowa elewacji pałacu Królikarnia od st rony skarpy - wzmocnienie znaczenia 
dom inanty obiekt u 

iluminacja zalewowa pawilonu - kuchni - wydobycie punktu charakterystycznego 

"ciemne plamy" - brak oświetlen ia i brak podświetlen ia światłem da powodujące całkowite wytączen ie 

przestrzeni z widoku 



Park Arkadia Dolna

obserwacja efekt

KOMPOZYCJA

iluminacja zalewowa dominanty (pałacu 
Królikarni) podkreślenie układu parku związanego z położoną na 

skarpie Królikarniąbrak iluminacji stawów i masywu zieleni pod 
Królikarnią

pojedyczne niedziałające latarnie na ścieżkach zaburzenie wizualne ścieżek

sztuczne światło odbijające się w dużej 
powierzchni wody w stawach

efekt odbicia lustrzanego powoduje rzekome 
podwojenie ilości oświetlenia; latarnie zaczynają 
funkcjonować bardziej jak ściany wnętrza, a nie obiekty 
je rozświetlające

oświetlenie elewacji pawilonu parkowego – 
kuchni

wizualne podkreślenie rangi obiektu

FORMA OŚWIETLENIA

- -

JAKOŚĆ OŚWIETLENIA

zastosowanie źródła światła o białej barwie 
świecenia

wydobycie naturalnej kolorystyki zieleni i obiektów

brak 100% sprawności oświetlenia 
podstawowego

obniżenie spójności i jakości wizualnej przestrzeni

zaobserwowane przypadkowe wymieszanie 
źródeł światła w oświetleniu podstawowym → 
różne barwy świecenia

obniżenie spójności wizualnej oświetlenia i oświetlanej 
przestrzeni

Tabela 23: Obserwacje zmian w odczycie układu kompozycji parku Arkadia Dolna w porze nocnej. Źródło: opracowanie własne.
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Obiekt park gen. Orlicz-Dreszera w Warszawie (Mokotów) 

Schemat I Graficzny zapis analizy percepcyjnej, część I - zdefiniowanie układu kom pozycyjnego przestrzeni 
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granice parku --- ogrodzenie 

wejśc ia główne (bramy zamykane na noc) 

wejśc ia drugorzędne (bramy zamykane na noc) 

główna oś kompozycyjna 

drugorzędna oś kompozycyjna 

otwarcia w idokowe skie rowane na zewnątrz 

punkty charakterystyczne: 
I. pomnik Powstańców Mokotowa "Mokotów Walczący 1944" 
2. element wodny podkreślający dwie osie - misa na podstawie 

budynki: 
I. stacja benzynowa i obiekt biurowy 
2. zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 
3. zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna 
4. obiekt biurowy 5. pawilon 6. toaleta 

wysoki materiał rośl inny budujący ściany wnętrz 

(barierowanie) 

place zabaw [a] dla starszych i [b) - dla młodszych 

element wodny - okrągła fontanna w bortnicy 
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Obiekt park gen. Orlicz-Dreszera w Warszawie (Mokotów) 

Schemat li Graficzny zapis analizy percepcyjnej, część li - wyodrębnienie wnętrz w badanej przestrzeni 
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granice parku --- ogrodzenie 

wejścia główne (bramy zamykane na noc) 

wejścia drugorzędne (bramy zamykane na noc) 

główna oś kompozycyjna 

drugorzędna oś kompozycyjna 

otwarcia widokowe skierowane na zewnątrz 

punkty charakterystyczne: 
I. pomnik Powstańców Mokotowa "Mokotów Walczący 1944" 
2. element wodny podkreślający dwie osie - misa na podstawie 

budynki: 
I. stacja benzynowa i obiekt biurowy 
2. zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 
3. zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna 
4. obiekt biurowy 5. pawilon 6. toaleta 

wysoki materiał roślinny budujący ściany wnętrz 
(barierowanie) 

place zabaw [a] dla starszych i [b) - dla młodszych 

element wodny - okrągła fontanna w bortnicy 

wnętrze wyodrębn ione w badanej przestrzeni - dzień 
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park gen. Orlicz-Dreszera w Warszawie (Mokotów) 

Graficzny zapis analizy percepcyjnej, część Ili - zmiany odczytywania widoku przestrzeni nocą 
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granice parku --- ogrodzenie 

we1ścia główne (bramy zamykane na noc) 

wejścia drugorzędne (bramy zamykane na noc) 

główna oś kompozycyjna 

drugorzędna oś kompozycyjna 

otwarcia widokowe skierowane na zewnątrz 

punkty charakterystyczne: 
I. pomnik Powstańców Mokotowa "Mokotów Walczący 1944" 
2. element wodny podkreślający dwie osie - misa na podstawie 

budynki: 
I. stacja benzynowa i obiekt biurowy 
2. zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 
3. zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna 
4. obiekt biurowy 5. pawilon 6. toaleta 

wysoki materiał roślinny budujący ściany wnętrz 
(barierowanie) 

place zabaw [a] dla starszych i [b) - dla młodszych 

element wodny - okrągła fontanna w bortnicy 

wnętrze wyodrębnione w badanej przestrzeni - dzień 

latarnie z oprawami OPA z kloszem „kula mleczna" (źródła metalohalogenkowe) I 
- punkty świetlne (kropki) oraz zakres oddziaływania (powierzchniowo} [39 
sztuk. 94,8%=37 sprawnych] latarnie z ciemnym środkiem - niesprawne 

latarnie z oprawami OPA z kloszem „kula mleczna" (źródła rtęciowe) - punkty 
świetlne (kropki) oraz zakres oddziaływania (powierzchniowo) [ IS sztuk, ··--, I 
93,3%= 14 sprawnych] latarnie z ciemnym środkie1n - niesprawne __J 
reflektory zamontowane na słupach oświetlające plac wejściowy i 
Pomnik "Mokotów Walczący" - punkty świetlne (kropki) oraz zakres 
oddziaływania (powierzchniowo) [5 sztuk. 60%= 3 sprawne] - reflektory 
niesprawne nie mają oznaczenia kierunku św iecenia 

oprawa kula mleczna zamocowana na stropie nad wejściem do toalety, 
oświetlająca wejście 

dynamiczne oświetlenie LED RBG fontanny wbudowane w posadzkę 

fontanny. podwodne 

"ciemne plamy" - brak oświetl e nia i brak podświetlenia świ atłem tła 

powodujące całkow ite wyłączen i e przestrzeni z widoku 



Park generała Orlicz-Dreszera

obserwacja efekt

KOMPOZYCJA

oświetlenie naświetlaczami placu wejściowego 
do parku

podkreślenie punktu początkowego osiowego założenia 
parku

iluminacja punktu charakterystycznego – 
pomnika silnym światłem świecącym z dużej 
odległości

podkreślenie znaczenia obiektu przy jednoczesnym 
odciąganiu uwagi od niego podświetleniem zieleni do 
niego przylegającej światłem bardziej intensywnym niż 
sam obiekt (złe ukierunkowanie oprawy naświetlacza)

pojedyczne niedziałające latarnie na ścieżkach zaburzenie wizualne ścieżek

iluminacja fontanny
wzmocnienie rangi obiektu w porze nocnej, 
podkreślenie rangi osi głównej kompozycji parku

FORMA OŚWIETLENIA

kolorowa (RGB) iluminacja fontanny

fontanna zdaje się w porze nocnej odbiegać 
oświetleniem od reszty parku – oświetlenie barwne 
i dynamicznie się zmieniające pasuje bardziej do 
realizacji współczesnych, niż historycznych parków 

JAKOŚĆ OŚWIETLENIA

zastosowanie źródła światła o białej barwie 
świecenia

wydobycie naturalnej kolorystyki zieleni i obiektów

brak 100% sprawności oświetlenia 
podstawowego

nieznaczne obniżenie spójności i jakości wizualnej 
przestrzeni

zaobserwowane silne wymieszanie źródeł 
światła w oświetleniu podstawowym → różne 
barwy świecenia

silne obniżenie spójności wizualnej oświetlenia i 
oświetlanej przestrzeni

Tabela 24: Obserwacje zmian w odczycie układu kompozycji parku generała Orlicz-Dreszera w porze
nocnej. Źródło: opracowanie własne.
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Obiekt park Morskie Oko w W arszawie (Mokotów) 

Schemat I Graficzny zapis analizy percepcyjnej, część I - zdefiniowanie układu kompozycyjnego przestrzeni 

Il. 86: Park Morskie Oko. Schemat I - Zdefiniowanie układu kompozycyjnego parku. Żródło: opracowanie własne. 

granice parku -- ogrodzenie 

wejścia główne (brak ogrodzeń, przezierne całodobowo) 

wejścia drugorzędne (brak ogrodzeń, przezie rne całodobowo) 

••••• główna oś kompozycyjna - BRAK 

drugorzędna oś kompozycyjna 

/_ otwarcia widokowe skierowane na zewnątrz 

• 

punkty charakterystyczne: 
I. pomnik Jana Matejki 
2. Mauzoleum Franciszka Szustra 
3. grota 
4. głaz pamiątkowy 
5. staw główny z fontanną 
6. Domek Mauretański 
7. baszta "Gołębnik" z zegarem 
8. pomnik Żołnierzy "Baszty" 

budynki: 
I. Pałacyk Szustra - siedziba Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego im. S. Moniuszki 
2. obiekty oświaty - szkoła podstawowa, zespól żłobków 
3. pawilon parkowy - kawiarnia 
4. zabudowa mieszkaniowa wielo rodzinna (z powierzchnią usługową lub bez) 
5. zabudowa jednorodzinna 
6. obiekty usługowe - restauracje 
7. MOP 
8. ambasady 
9. hotel 
I O. obiekty biurowe 

wysoki materiał rośl inny - nasadzenia rozlokowane geometrycznie 

(obszar charakterystyczny) 

plac zabaw 

przebieg skarpy warszawskiej 
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Obiekt park Morskie Oko w Warszawie (Mokotów) 

Schemat li Graficzny zapis analizy percepcyjnej, część li - wyodrębnieni e wnętrz w badanej przestrzeni 

Il. 87: Park Morskie Oko. Schemat II - Wyodrębnienie wnętrz w parku. Żródło: opracowanie własne. 

••••• 

granice parku --- ogrodzenie 

wejścia główne (brak ogrodzeń, przezierne całodobowo) 

wejścia drugorzędne (brak ogrodzeń, przezierne całodobowo) 

główna oś kompozycyjna - BRAK 

drugorzędna oś kompozycyjna 

otwarcia widokowe skierowane na zewnątrz 

punkty charakterystyczne: 
I. pomnik Jana Matejki 
2. Mauzoleum Franciszka Szustra 
3.grota 
4. głaz pamiątkowy 
5. staw główny z fontanną 
6. Domek Mauretański 
7. baszta "Gołębnik" z zegarem 
8. pomnik Żołnierzy "Baszty" 

budynki: 
I . Pałacyk Szustra - siedziba Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego im. S. Moniuszki 
2. obiekty oświaty - szkoła podstawowa, zespól żłobków 
3. pawilon parkowy - kawiarnia 
4. zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna (z powierzchn ią usługową lub bez) 
5. zabudowa jednorodzinna 
6. obiekty usługowe - restauracje 
7.MOP 
8. ambasady 
9. hotel 
I O. obiekty biurowe 

wysoki materiał roślinny - nasadzenia rozlokowane geometrycznie 

(obszar charakterystyczny) 

plac zabaw 

przebieg skarpy warszawskiej 

~ wnętrze wyodrębnione w badanej przestrzeni - dzień 



Obiekt park Mo rskie Oko w Warszawie (Mokot ó w) 

Schemat Ili Graficzny zapis analizy percepcyjnej, część Ili - zmiany o dczytywania widoku przestrzeni nocą 

Il. 88: Park Morskie Oko. Schemat ill - Zmiany odczytywania widoku przestrzeni nocą. Żródło: opracowanie własne. 

granice parku --- ogrodzenie 

wejścia główne (brak ogrodzeń, przezierne całodobowo) 

we1ścia drugorzędne (brak ogrodzeń, przezierne całodobowo) 

główna oś kompozycyjna - BRAK 

drugorzędna oś kompozycyjna 

otwarcia widokowe skierowane na zewnątrz 

punkty charakterystyczne: 
I. pomnik Jana Matejki 
2. Mauzoleum Franciszka Szustra 
3. grota 
4. głaz pamiątkowy 
5. staw główny z fontanną 
6. Domek Mauretański 
7. baszta "Gołębnik" z zegarem 
8. pomnik Żołnierzy "Baszty" 

budynki: 
I . Pałacyk Szustra - siedziba Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego im. S. Moniuszki 
2. obiekty oświaty - szkoła podstawowa. zespół żłobków 
3. pawilon parkowy - kawiarnia 
4. zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna (z powierzchn ią usługową lub bez) 
5. zabudowa jednorodzinna 
6. obiekty usługowe - restauracje 
7.MOP 
8. ambasady 
9. hotel 
I O. obiekty biurowe 

wysoki materiał rośl inny - nasadzenia rozlokowane geometrycznie 

(obszar charakterystyczny) 

plac zabaw 

przebieg skarpy warszawskiej 

wnętrze wyodrębnione w badanej przestrzeni - dzień 

latarnie z oprawami. z kloszem „kula mleczna" (iródła wysokoprężne sodowe) - punkty świetlne ~kropki) oraz I 
zakres oddz1aływan1a (pow1erzchmowo) [1 22 sztuki, 91,8%= 112 sprawnych]; latarnie z cie mnym srodk1em -
niesprawne 

aluminiowe lub betonowe słupy drogowe z oprawami drogowymi (źródła wysokoprężne sodowe) - punkty I 
Świetlne (kropki) oraz zakres oddzi aływania (powierzchniowo) [1 1 sztuk. 100% sprawnych] __J 

iluminacja zalewowa Pałacyku Szustra - reflektory montowane na słupach [4 punkty. 0% sprawnych] 

brak podświet lenia ważnych obiektów (punkty charakterystyczne 2, 4 ) 

brak podświet lenia ważnego obiektu, przy jednoczesnym zachowaniu jego widoczności ze względu 

na oświetlen i e podstawowe c i ągu kom. (punkty charakterystyczne I. 3, 8) 

"ciemne plamy" - brak oświetlenia i brak podświet lenia światłem tła powodujące całkowite wyłączen i e 

przestrzeni z widoku 



Park Morskie Oko

obserwacja efekt

KOMPOZYCJA

brak podświetleń punktów charakterystycznych
obniżenie rangi obiektów w kompozycji parku w porze 
nocnej lub ich wizualne wyłączenie z widoku 
przestrzeni w porze nocnej

pojedyczne niedziałające latarnie na ścieżkach zaburzenie wizualne ścieżek

brak latarni w przestrzeni łączącej część 
północną i południową parku

zaburzenie funkcjonowania przestrzeni jako łącznika

FORMA OŚWIETLENIA

zastosowanie latarni typu drogowego nad 
najważniejszym stawem w parku

zaburzenie odbioru wizualnego przestrzeni parkowej

JAKOŚĆ OŚWIETLENIA

zastosowanie źródła światła o innej niż biała 
barwie świecenia – źrodła wysokoprężne 
sodowe

silne zaburzenie naturalnej kolorystyki zieleni 
i obiektów

brak 100% sprawności oświetlenia 
podstawowego

nieznaczne obniżenie spójności i jakości wizualnej 
przestrzeni

Tabela 25: Obserwacje zmian w odczycie układu kompozycji parku Morskie Oko w porze nocnej. Źródło: opracowanie własne.
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Obiekt park " Nad Balatonem" w Warszawie (Praga Południe) 

Schemat I Graficzny zapis analizy percepcyjnej, część I - zdefiniowanie układu kompozycyjnego przestrzeni 
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granice parku 

wejśc ia główne - brak 

wejśc ia drugorzędne - park niegrodzoney, liczne wejśc ia 

główna oś kompozycyjna 

drugorzędna oś kompozycyjna 

otwarcia w idokowe skie rowane na zewnątrz 

punkty charakterystyczne: 
I. mostki 2. plac wokół krzyża 
3. przestrzeń po starym sadzie 4. pomnik Niezależnego Kota 

budvnki: 
I. kościół i zabudowa przykościelna - dominanta 
2. oarkowa_kawiarnia 
3. zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna - częillowo dominanty 
4. pawilon - współczesna altana 

wysoki materiał roślinny budujący ściany wnętrz 

(barie rowanie) 

boisko 

plac zabaw (a] i zjeżdżaln ie z zabawami wodnymi [b, c] 

woda - jezioro Balaton 
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Obiekt park "Nad Balatonem" w Warszawie (Praga Południe) 

Schemat li Graficzny zapis analizy percepcyjnej, część li - wyodrębnienie wnętrz w badanej przestrzeni 
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granice parku 

wejścia główne - brak 

wejścia drugorzędne - park niegrodzoney, liczne wejśc ia 

główna oś kompozycyjna 

drugorzędna oś kompozycyjna 

otwarcia widokowe skierowane na zewnątrz 

punkty charakterystyczne: 
I. mostki 2. plac wokół krzyża 
3. przestrzeń po starym sadzie 4. pomnik Nieza leżnego Kota 

budynki: 
I. kościół i zabudowa przykościelna 
2. parkowa kawiarnia 
3. zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna 
4. pawilon - współczesna altana 

wysoki materiał roślinny budujący ściany wnętrz 
(barierowanie) 

boisko 

plac zabaw (a] i zjeżdżalnie z zabawami wodnymi [b, c] 

woda - jezioro Balaton 

wnętrze wyodrębnione w badanej przestrzeni - dzień 
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Obiekt park " Nad Balato ne m" w W arszawie (Praga Południ e) 

Sche mat Ili Graficzny zapis analizy percepcyjnej, część Ili - zmiany odczytywania w ido ku przest rzeni nocą 

granice parku 

we1ścia główne - brak 

wejścia drugorzędne - park niegrodzoney, liczne wejśc ia 

główna oś kompozycyjna 

drugorzędna oś kompozycyjna 

otwarcia widokowe skierowane na zewnątrz 

punkty charakterystyczne: 
I. mostki 2. plac wokół krzyża 
3. przestrzeń po starym sadzie 4. pomnik Nieza leżnego Kota 

budynki: 
I. kościół i zabudowa przykościelna 
2. parkowa kawiarnia 
3. zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna 
4. pawilon - współczesna altana 

wysoki materiał roślinny budujący ściany wnętrz 
(barierowanie) 

boisko 

plac zabaw (a] i zjeżdżalnie z zabawami wodnymi [b, c] 

woda - jezioro Balaton 

wnętrze wyodrębnione w badanej przestrzeni - dzień 

latarnie z oprawami iGuzzini D ELO (źródła metalohalogenkowe I OO~ 
punkty świetlne (kropki) oraz zakres oddziaływania (powierzchn iowo~un•\ I 
[49 sztuk. 100,0% sprawnych] (I oprawa - sodowa - kolor pomarańczowy) 

latarnie na granicy opracowania - ze źródłami sodowymi 
(kolor pomarańczowy) [9 sztuk, I 00,0% sprawnych] 

- i lum inacja zalewowa kośc i oła (ośw. nie wliczane) 

_J 
- wewnętrzne podświetlenie altany (bud. nr 4) świetlówkami [2 szt.] 
- oświetlen ie krzyża refiektorem [I szt.] 

opr awy koliste najazdowe w budowane w dek most ków [ 17 sztuk, 
I 00,0% sprawnych] 

brak podświet lenia ważnego obiektu. przy jednoczesnym zachowaniu 
jego widocznośc i ze względu na oświetl e nie podstawowe ciągu kom. 

"ciemne plamy" - brak oświetl e nia i brak podświetlenia świ atłem tła 
powodujące całkowite wyłączen i e przestrzeni z widoku 



Park „Nad Balatonem”

obserwacja efekt

KOMPOZYCJA

iluminacja zalewowa dominanty (kościoła); 
pozostałe dominanty nie są objęte iluminacją

podkreślenie rangi dominanty kościoła w porze nocnej

podświetlenie większości punktów 
charakterystycznych

wzmocnienie kompozycji parku porze nocnej i rangi 
obiektów

podświetlenie altany
po zmroku altana jest wykorzystywana przez 
mieszkańców (spotkanie towarzyskie)

ciemność zaobserwowana na dużej przestrzeni 
trawiastej w północnej części parku w związku 
z brakiem oświetlenia części ścieżki biegnącej 
w kierunku północo-wschodniego krańca parku

duża powierzchnia trawnika/ łąki i powoduje, 
że oświetlenie nie dociera do jej środka

sztuczne światło pochodzące z oświetlenia 
parkowego i przylegających wysokich 
budynków mieszkalnych odbijające się w dużej 
powierzchni wody w jeziorku

efekt odbicia lustrzanego powoduje rzekome 
podwojenie ilości oświetlenia; duża skala jeziora 
w stosunku do częstotliwości rozstawienia latarni 
powoduje jednak, że latarnie nie zaczynają 
funkcjonować jak ściany wnętrza

FORMA OŚWIETLENIA

oświetlenie podstawowe – latarnie zastosowane 
w parku stoją na stosunkowo wysokich słupach

widok latarni ulega wzmocnieniu przez ich skalę

JAKOŚĆ OŚWIETLENIA

zastosowanie źródła światła o białej barwie 
świecenia

wydobycie naturalnej kolorystyki zieleni i obiektów

100% sprawności oświetlenia podstawowego zachowanie spójności i jakości wizualnej przestrzeni

przestrzenie dojścia do parku oświetlono 
światłem żółtym (źródła wysokoprężne sodowe)

podkreślenie integralności wewnętrznej parku zmianą 
oświetlenia w stosunku do jego otoczenia

Tabela 26: Obserwacje zmian w odczycie układu kompozycji parku „Nad Balatonem” w porze nocnej.
Źródło: opracowanie własne.
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Obiekt park im. Obwodu Praga Armii Krajowej (OPAK) wWarszaw ie (Praga Połudn ie) 

Schemat I Graficzny zapis analizy percepcyjnej, część I - zdefiniowanie układu kom pozycyjnego przestrzeni 
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granice parku --- ogrodzenie 

wejśc ia główne (bramy zamykane na noc) 

wejśc ia drugorzędne (bramy zamykane na noc poza jedną) 

główna oś kompozycyjna 

drugorzędna oś kompozycyjna 

otwarcia w idokowe skie rowane na zewnątrz 

punkty charakterystyczne: 
I. plac z fonatnną i 4 pergolami w narożnikach 
2. altana 
3. rabaty kwietne na placu 

budynki: 
I. obiekt publiczny - Centrum Promocji Kult ury Pragi Płn. 
2. obiekt publicny - Dzielnicowe Biuro Fnansów Oświaty 
3. zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna 
4. obiekt publiczny - zabudowa Simphonia Varosovia 
5. supermarket 6. wc 7. ochrona parku 

wysoki materiał roślinny budujący ściany wnętrz 

(barie rowanie) 

boisko ' pergole 

place zabaw [a-b] i park linowy · małpi gaj [c] 

element wodny - fontanna na podstawie 
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Obiekt park im. Obwodu Praga Armii Krajowej (OPAK) wWarszawie (Praga Połudn ie) 

Schemat li Graficzny zapis analizy percepcyjnej, część li - wyodrębnienie wnętrz w badanej przestrzeni 
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granice parku --- ogrodzenie 

wejścia główne (bramy zamykane na noc) 

wejścia drugorzędne (bramy zamykane na noc poza jedną) 

główna oś kompozycyjna 

drugorzędna oś kompozycyjna 

otwarcia widokowe skierowane na zewnątrz 

punkty charakterystyczne: 
I. plac z fonatnną i 4 pergolami w narożnikach 
2. altana 
3. rabaty kwietne na placu 

budynki: 
I. obiekt publiczny - Centrum Promocji Kultury Pragi Płn. 
2. obiekt publicny - Dzielnicowe Biuro Fnansów Oświaty 
3. zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna 
4. obiekt publiczny - zabudowa Simphonia Varosovia 
5. supermarket 6. wc 7. ochrona parku 

wysoki materiał roślinny budujący ściany wnętrz 
(barierowanie) 

boisko pergole 

place zabaw [a-b] i park linowy - małpi gaj [c] 

element wodny - fontanna na podstawie 

wnętrze wyodrębn ione w badanej przestrzeni - dzień 
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~ Obiekt park im. Obwodu Praga Armii Krajowej (OPAK) wWarszawie (Praga Połudn ie) 

Schemat Ili Graficzny zapis analizy percepcyjnej, część Ili - zmiany odczytywania w idoku przestrzeni nocą 
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granice parku --- ogrodzenie 

we1ścia główne (bramy zamykane na noc) 

wejścia drugorzędne (bramy zamykane na noc poza jedną) 

główna oś kompozycyjna 

drugorzędna oś kompozycyjna 

otwarcia widokowe skierowane na zewnątrz 

punkty charakterystyczne: 
I. plac z fonatnną i 4 pergolami w narożnikach 
2. altana 
3. rabaty kwietne na placu 

budynki: 
I. obiekt publiczny - Centrum Promocji Kult ury Pragi Płn. 
2. obiekt publicny - Dzielnicowe Biuro Fnansów Oświaty 
3. zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna 
4. obiekt publiczny - zabudowa Simphonia Varosovia 
5. supermarket 6. wc 7. ochrona parku 

wysoki materiał roślinny budujący ściany wnętrz 
(barierowanie) 

boisko pergole 

place zabaw [a-b] i park linowy - małpi gaj [c] 

element wodny - fontanna na podstawie 

wnętrze wyodrębnione w badanej przestrzeni - dzień 

słupy z oprawami z OPA- I kloszem „kula mleczna" zwisającym na ~ 
wysięgniku (niezadaszone) 
- kolor odpowiada rodzajowi źródła światła (rtęciowe I 2SW - zie lony. scxlowe 
wysokoprężne - pomarańczowy) 
- punkty świetlne (kropki) oraz zakres oddziaływania (powierzchniowo) _J 
[66 sztuk. 95,5%=63 sprawne] 
- latarnie z ciemnym środkiem - n iesprawne 

reflektory halogenowe oświetlające boisko - nie są regularnie 
włączane [6 sztuk] 

"ciemne plamy" - brak oświetl e nia i brak podświetlenia świ atłem tła 

powodujące całkowite wyłączenie przestrzeni placów zabaw z widoku 
i funkcjonowania po zmroku 



Park im. Obwodu Praga Armii Krajowej (OPAK)

obserwacja efekt

KOMPOZYCJA

równomierne rozstawienie latarni w parku, brak
dodatkowych form oświetlenia

wszystkie przestrzenie mają w porze nocnej podobną 
rangę, nie ma zróżnicowania pod względem 
intensywności świecenia → zaburzenie hierarchii osi 
głównych parku na rzecz przecinających je osi 
poprzecznych ścieżek; brak wydobycia rangi punktów 
charakterystycznych

brak podświetlenia od strony głównej ulicy 
przylegającej do parku (Grochowska)

zmniejszenie widoczności parku porze nocnej 
z zewnątrz

FORMA OŚWIETLENIA

- -

JAKOŚĆ OŚWIETLENIA

zastosowanie źródła światła rtęciowe o 
początkowo białej barwie świecenia, jednak już 
zużyte, przez co świecą z zielonym odcieniem

zielonkawa poświata oświetlenia nie zaburza wydobycia
naturalnej kolorystyki zieleni i obiektów w przypadku 
pory wiosennej i letniej – w sezonie wegetacyjnym

brak 100% sprawności oświetlenia 
podstawowego

nieznaczne zaburzenie spójności i jakości wizualnej 
przestrzeni

zaobserwowane przypadkowe wymieszanie 
źródeł światła w oświetleniu podstawowym w 
pojedynczym miejscu → różne barwy świecenia

nieznaczne obniżenie spójności wizualnej oświetlenia 
i oświetlanej przestrzeni

Tabela 27: Obserwacje zmian w odczycie układu kompozycji parku im. Obwodu Praga Armii Krajowej
(OPAK) w porze nocnej. Źródło: opracowanie własne.
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Obiekt park Skaryszew ski w W ars ie (Praga Południe) 

JEZIORKO 
KAMIONKOWSKIE 

Schemat I Graficzny zapis analizy percepcyjnej, część I - zdefiniowanie układu kompozycyjnego przestrzeni 

Il. 95: Park Skaryszewski. Schemat I - Zdefiniowanie układu kompozycyjnego parku. Żródło: opracowanie własne. 

granice parku 

wejścia główne (brak ogrodzeń, przezierne całodobowo) 

wejścia drugorzędne (brak ogrodzeń, przezie rne całodobowo) 

••••• główna oś kompozycyjna 

drugorzędna oś kompozycyjna 

/_ otwarcia widokowe skierowane na zewnątrz 

• 

punkt y charakterystyczne: 
I. Pomnik Wdzięczności Żołnierzom Armii Radzieckiej 
2. rozarium i pomnik „Tancerka" (autor: Stan isław Jackowski) 
3. Pomnik Edwarda Mandella House'a 
4. popiersie I. J. Paderewskiego 
5. Płyta pamięci Poległych Lotników Brytyjskich 1944 
6. głaz pamiątkowy - płyta pamięci Saperów Polskich Armii Krajowej 
7. Płyta pamięci poległych w li wojnie światowej Sportowców-Akademików 
8. Pomnik Polaków - Ofiar Ataku Terrorystycznego w Nowym Jorku z 11 wrześn ia 200 I 
9. rzeźba „Rytm" (auto r: Henryk Kuna) 
I O. rzeźba „Kąpiąca się" (autor: Olga Niewska) 
I I. kapliczka (autor: Janusz Alchimowicz) 

budynki: 
I. restauracje + korty tenisowe 
2. obiekty miejskie 
3. obiekty hotelowe 
4. fabryka Wedel 
5. Teatr Powszechny 
6. kośc iół Bożego Ciała 
7. zabudowa wielorodzinna (z usługami lub bez) 
8 . Stadion PGE Narodowy - dominanta 

wysoki materiał rośl inny - nasadzenia rozlokowane geometrycznie 
(obszar charakterystyczny) 

plac zabaw 



• 
Obiekt park Skaryszewski wWars"71-wie (Praga Południe) 

JEZIORKO 
KAMIONKOWSKIE 

Schemat li Graficzny zapis analizy percepcyjnej, część li - wyodrębnien i e wnętrz w badanej przestrzeni 

Il. 96: Park Skaryszewski. Schemat II - Jijiodrębnienie wnętrz w parku. Żródło: opracowanie własne. 

••••• 

granice parku 

wejścia główne (brak ogrodzeń, przezierne całodobowo) 

wejścia drugorzędne (brak ogrodzeń, przezierne całodobowo) 

główna oś kompozycyjna 

drugorzędna oś kompozycyjna 

otwarcia widokowe skierowane na zewnątrz 

punkty charakterystyczne: 
I. Pomnik Wdzięczności Żołnierzom Armii Radzieckiej 
2. rozarium i pomnik „Tancerka" (autor: Stan isław Jackowski) 
3. Pomnik Edwarda Mandella House'a 
4. popiersie I. J. Paderewskiego 
5. Płyta pamięci Poległych Lotników Brytyjskich 1944 
6. głaz pamiątkowy - płyta pamięci Saperów Polskich Armii Krajowej 
7. Płyta pamięci poległych w li wo1nie światowej Sportowców-Akademików 
8. Pomnik Polaków - Ofiar Ataku Terrorystycznego w Nowym Jorku z I I września 200 I 
9. rzeźba „Rytm" (autor: Henryk Kuna) 
I O. rzeźba „Kąpiąca się" (autor: Olga Niewska) 
I I. kapliczka (autor: Janusz Alchimowicz) 

budynki: 
I. restauracje + korty tenisowe 
2. obiekty miejskie 
3. obiekty hotelowe 
4. fabryka Wedel 
5. Teatr Powszechny 
6. kośc iół Bożego Ciała 
7. zabudowa wielorodzinna (z usługami lub bez) 
8. Stadion PGE Narodowy 

wysoki materiał roślinny - nasadzenia rozlokowane geometrycznie 
(obszar charakterystyczny) 

plac zabaw 

wnętrze wyodrębnione w badanej przestrzeni - dzień 



••••• 

Obiekt park Skaryszewski w Warszawie (Praga Południe) 

Schemat Ili Graficzny zapis analizy percepcyjnej, część Ili - zmiany odczytywan ia widoku przestrzeni nocą 

Il. 97: Park Skaryszewski. Schemat III - Zmiany odczytywania widoku przestrzeni nocą. Żródło: opracowanie własne. 

granice parku 

wejścia główne (brak ogrodzeń, przezierne całodobowo) 

wejścia drugorzędne (brak ogrodzeń, przezierne całodobowo) 

główna oś kompozycyjna 

drugorzędna oś kompozycyjna 

otwarcia widokowe skierowane na zewnątrz 

punkty charakterystyczne: 
I. Pomnik Wdzięczności Żołnierzom Armii Radzieckiej 
2. rozarium i pomnik „Tancerka" (autor: Stan isław Jackowski) 
3. Pomnik Edwarda Mandella House'a 
4. popiersie I. J. Paderewskiego 
5. Płyta pamięci Poległych Lotników Brytyjskich 1944 
6. głaz pamiątkowy - płyta pamięci Saperów Polskich Armii Krajowej 
7. Płyta pamięci poległych w li wo1nie światowej Sportowców-Akademików 
8. Pomnik Polaków - Ofiar Ataku Terrorystycznego w Nowym Jorku z I I września 200 I 
9. rzeźba „Rytm" (autor: Henryk Kuna) 
I O. rzeźba „Kąpiąca się" (autor: Olga Niewska) 
I I. kapliczka (autor: Janusz Alchimowicz) 

budynki: 
I. restauracje + korty tenisowe 
2. obiekty miejskie 
3. obiekty hotelowe 
4. fabryka Wedel 
5. Teatr Powszechny 
6. kośc iół Bożego Ciała 
7. zabudowa wielorodzinna (z usługami lub bez) 
8. Stadion PGE Narodowy 

wysoki materiał roślinny - nasadzenia rozlokowane geometrycznie 
(obszar charakterystyczny) 

plac zabaw 

wnętrze wyodrębnione w badanej przestrzeni - dzień 

latarnie - betonowe słupy drogowe z oprawami Mesko OUR-1 25 (z lat 70 XX w.) (źródła rtęciowe I 2SW~ 
punkty Świetl ne (kropki) oraz zakres oddziaływan i a (powierzchniowo) (117 sztuk, 98,3%= I 15 sprawnych]; I 
latar nie z ciemnym środkiem - niesprawne 

latarnie z daszkiem (źródła prawdopodobnie rtęciowe) - punkty Świetlne (kropki) oraz zakres oddziaływa:Jia 
(powierzchniowo) [6 sztuk, 0% sprawnych] 

iluminacja Pomnika Wdzięczności Żołn i erzom Armii Radzieckiej - refl ektory [3 sztuki, I 00% sprawnych) 

brak podświet lenia ważnych obiektów (żaden z punktów charakterystycznyc h [poza I] nie został 
objęty zabiegiem podświet lenia) 

iluminacja o biektów poza parkiem. widocznych z wnętrza parku - Stadion PGE Narodowy, kościół 

Bożego Ciała, fabryka Wedla 

"ciemne plamy" - brak oświetlenia i brak podświet lenia światłem tła powodujące całkowi te wyłączen i e 

przestrzeni z widoku 



Park Skaryszewski (im. Ignacego Jana Paderewskiego)

obserwacja efekt

KOMPOZYCJA

podwójny rozstaw latarni wzdłuż głównej alei 
w parku oraz pojedyncze w przypadku alei 
obwodowej

podkreślenie rangi głównej alei w parku

iluminacja obiektów pozostających poza 
parkiem, a widocznych z parku – dominanty 
Stadionu PGE Narodowy, fabryki Wedla, 
kościoła Bożego Ciała

wzmocnienie dominanty stadionu i pojawienie się 
dominant kościoła i fabryki w porze bezlistnej 
(w okresie wegetacyjnym obiekty nie są dobrze 
widoczne z wnętrza parku)

zalewowa iluminacja pomnika Wdzięczności 
Żołnierzom Armii Radzieckiej

podkreślenie rangi obiektu z kompozycji parku

brak iluminacji pozostałych punktów 
charakterystycznych

wyłączenie obiektów z odbioru w porze nocnej – siła 
ciężkości znaczeniowego oddziaływania na przestrzeń 
parku jest przeniesiona w kierunku jedynego 
iluminowanego pomnika

FORMA OŚWIETLENIA

oświetlenie podstawowe ma formę latarni typu 
drogowego

zastosowanie latarni o typie nieadekwatnym do 
charakteru zabytkowego założenia parkowego – 
zaburzenie estetyki i charakteru obiektu (także w porze 
dziennej)

JAKOŚĆ OŚWIETLENIA

zastosowanie źródła światła rtęciowe 
o początkowo białej barwie świecenia, jednak 
już zużyte, przez co świecą z zielonym 
odcieniem

zielonkawa poświata oświetlenia nie zaburza wydobycia
naturalnej kolorystyki zieleni i obiektów w przypadku 
pory wiosennej i letniej – w sezonie wegetacyjnym

brak 100% sprawności oświetlenia 
podstawowego

nieznaczne zaburzenie spójności i jakości wizualnej 
przestrzeni

brak wymieszania źródeł światła w oświetleniu 
podstawowym

zachowanie spójności wizualnej oświetlenia 
i oświetlanej przestrzeni

Tabela 28: Obserwacje zmian w odczycie układu kompozycji parku Skaryszewskiego (im. Ignacego Jana Paderewskiego) w porze nocnej. Źródło: opracowanie własne.
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Obiekt park Znicza w Warszawie (Praga Południe) 

Schemat I Graficzny zapis analizy percepcyjnej, część I - zdefiniowanie układu kom pozycyjnego przestrzeni 
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Obiekt park Znicza w Warszawie (Praga Południe) 

Schemat li Graficzny zapis analizy percepcyjnej, część li - wyodrębnienie wnętrz w badanej przest rzeni 
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Sche mat Ili Graficzny zapis analizy percepcyjn ej, część Ili - zmiany odczytywania w idoku przest rzeni nocą 
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granice parku --- ogrodzenie 

we1ścia główne (bramy zamykane na noc) 

wejścia drugorzędne (bramy zamykane na noc) 

główna oś kompozycyjna 

drugorzędna oś kompozycyjna 

otwarcia widokowe skierowane na zewnątrz 

punkty charakterystyczne: 
I. wały ziemne pokryte trawnikiem 2. pergole 
3. geometryczne rabaty 
4. pomnik Poległym za Ojczyznę 1939-45 

budynki: 
I.obiekt RWE 
2. zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 
3. zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna 
4. pawilon - ochrona + wc w parku 

wysoki materiał roślinny budujący ściany wnętrz 
(barierowanie) 

place zabaw [a] dla starszych i [b) - dla młodszych 

element wodny - okrągła fontanna w nawie rzchni 

wnętrze wyodrębnione w badanej przestrzeni - dzień 

latarnie z oprawami iGuzzini DELO (źródła metalohaloge nkowe) - punkty I 
Świetl ne (kropki) oraz zakres oddzi aływania (powierzchniowo) (65 sztuk. 
95,4%=62 sprawne] 
- 3 latarnie z ciemnym środkiem - niesprawne 
- 4 latarnie z jasną obwódką - oprawy zamontowane na słupach pergoli I 
- 4 latarnie zielone - ze ź ródłami rtęciowymi __J 
reflektory zamontowane na słupach oświetlające plac zabaw - punkty 
świetlne (kropki) oraz zakres oddziaływania (pow ierzchniow o) [4 sztuki, 
I 00% sprawnych] 

reflektory doziemne podśw iet laj ące pomnik - punkty świetlne (kropki) 
or az zakres oddzi aływan ia (powierzchniowo) [2 sztuki. 100% 
sprawnych] 

dynamiczne oświetlenie LED RBG fontanny wbudowane w posadzkę 

"ciemne plamy" - brak oświetl e nia i brak podświetlenia świ atłem tła 

powodujące całkow ite wyłączen i e przestrzeni z w idoku 



Park Znicza

obserwacja efekt

KOMPOZYCJA

podwójny rozstaw latarni wzdłuż głównej 
i drugorzędnej alei w parku oraz pojedyncze 
w przypadku alei obwodowej; gęsty rozstaw 
latarni

silne doświetlenie przestrzeni komunikacyjnej powoduje
wywołanie silnego kontrastu z dużą powierzchnią 
trawiastą pośrodku parku – pokreślenie znaczenia 
komunikacyjnego parku i kompozycji obwodowej 
ścieżek wraz z silnym wydobyciem alei głównej

równomierna szerokość rozstawienia latarni 
wzdłuż głównej alei w parku

powstanie gry światłocienia na posadzce alei – szerokich
pasów oświetlenia przeciętych wąskimi, ciemniejszymi 
pasami – dodanie nowego waloru do odczytu przestrzeni
(poprzecznego rysunku na pionowej trasie 
komunikacyjnej)

wymieszanie stosowanych źródeł światła 
w oświetleniu alei głównej

zaburzenie spójności i jakości wizualnej przestrzeni alei

podświetlenie punktu charakterystycznego – 
pomnika

podkreślenie rangi obiektu z kompozycji parku

oświetlenie wnętrza pergol za pomocą opraw 
przymocowanych do konstrukcji pergol

stworzenie oświetlonego wnętrza pod pergolami – 
przestrzeń przyciągająca

brak podświetlenia części centralnej parku 
(z m.in. wałami ziemnymi)

wyłączenie tej części z odbioru parku – wzmocnienie 
obwodowego postrzegania założenia

FORMA OŚWIETLENIA

kolorowa (RGB) iluminacja fontanny – zegara 
(czasowa)

fontanna zdaje się w porze nocnej nawiązywać 
oświetleniem od współczesnej formy parku – 
oświetlenie barwne i dynamicznie się zmieniające 
pasuje do współczesnych realizacji

JAKOŚĆ OŚWIETLENIA

zastosowanie źródła światła o białej barwie 
świecenia

wydobycie naturalnej kolorystyki zieleni i obiektów

brak 100% sprawności oświetlenia 
podstawowego (jednak bliskie 95%)

nieznaczne zaburzenie spójności i jakości wizualnej 
przestrzeni

wymieszanie źródeł światła w oświetleniu 
podstawowym

zaburzenie spójności wizualnej oświetlenia i oświetlanej
przestrzeni

Tabela 29: Obserwacje zmian w odczycie układu kompozycji parku Znicza w porze nocnej. Źródło:
opracowanie własne.
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• 

O 50 m 

Obiekt Ogród Saski w Warszawie (Śródmieście) 

Schemat I Graficzny zapis analizy percepcyjnej, część I - zdefiniowanie układu kompozycyjnego przestrzeni 

Il. 1O1: Ogród Saski. Schemat I - Zdefiniowanie układu kompozycyjnego parku. Żródło: opracowanie własne. 

granice parku 

wejścia główne (brak ogrodzeń, przezierne całodobowo) 

wejścia drugorzędne (brak ogrodzeń, przezie rne całodobowo) 

główna oś ko mpozycyjna - Oś Saska 

drugorzędna oś kompozycyjna 

otwarcia widokowe skierowane na zewnątrz 

punkty charakterystyczne: 
I. główna fontanna parkowa 
2. przestrzeń z zegarem słonecznym oraz posągami ustawionymi symetrycznie wzdłuż głównej 

osi parkowej 
3. pomnik Polaków po ległych za wolność o jczyzny 
4. pomnik Marii Konopnickiej 
5. fontanna zlokalizowana na środku stawu 

budynki: 
I. Grób Nieznanego Żołnierza 
2. pawilon -Wodozbiór usytuowany na wzgórzu - dominanta 
3. obiekt publiczny -Teatr Wielki, Teatr Narodowy - dominanta 
4. obiekt biurowy - Metropolitan - dominanta 
5. hotel Victoria Sofitel 
6. Galeria Narodowa Zachęta 
7. obiek. sakralne - kośc i ół Ewagnelicko-Augsburski Św.Trójcy [7a] i kościół św.A. Padewskiego [7b] 
8. obiekty szkolne - Liceum im. M. Reja [8a] oraz szkoła podstawowa nr 75 [8b] 
9. obiekty biurowe 
I O. zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna (z powierzchn ią usługową lub bez) 
I I. obiekty publiczne - instytucje miejskie (SZRM, Biuro Kultury) 
12. Pałac Błękitny 

wysoki materiał rośl inny - nasadzenia rozlokowane geometrycznie 

(obszar charakterystyczny) 

plac zabaw 



O 50 m 

Obiekt Ogród Saski w W arszawie (Śródmieście) 

Schemat li Graficzny zapis analizy percepcyjnej, część li - wyodrębnienie wnętrz w badanej przestrzeni 

Il. 102: Ogród Saski. Schemat II - Wyodrębnienie wnętrz w parku. Żródło : opracowanie własne. 

•• 
•••••• „ ••• 

••••• 

granice parku 

wejścia główne (brak ogrodzeń, przezierne całodobowo) 

wejścia drugorzędne (brak ogrodzeń, przezierne całodobowo) 

główna oś kompozycyjna - Oś Saska 

drugorzędna oś kompozycyjna 

otwarcia widokowe skierowane na zewnątrz 

punkty charakterystyczne: 
I . główna fontanna parkowa 
2. przestrzeń z zegarem słonecznym oraz posągami ustawionymi symetrycznie wzdłuż głównej 
osi parkowej 
3. pomnik Polaków poległych za wolność 01czyzny 
4. pomnik Marii Konopnickiej 
5. fontanna zlokalizowana na środku stawu 

budynki: 
I. Grób Nieznane o Żołnierza 
2. pawilon - Wodozbiór usytuowany na wzgórzu - dominanta 
3. obiekt publiczny - Teatr Wielki, Teatr Narodowy - dominanta 
4. obiekt biuro~ - Metro_politan - dominanta 
5. hotel Victoria Sofitel 
6. Galeria Narodowa Zachęta 
7. obiek. sakralne - kościół Ewagnelicko-Augsburski Św.Trójcy [7a] i kościół św.A. Padewskiego [7b] 
8. obiekty szkolne - Liceum im. M. Reja (8a] oraz szkoła podstawowa nr 75 [8b] 
9. obiekty biurowe 
I O. zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna (z powierzchn ią usługową lub bez) 
I I. obiekty publiczne - instytucje miejskie (SZRM. Biuro Kultury) 
12. Pałac Błękitny 

wysoki materiał rośl inny - nasadzenia rozlokowane geometrycznie 

(obszar charakterystyczny) 

plac zabaw 

wnętrze wyodrębnione w badanej przest rzeni - dzień 



Obiekt Ogród Saski w Warszawie (Śródmieście) 

Schemat Ili Graficzny zapis analizy percepcyjnej, część Ili - zmiany o dczytywania w idoku przestrzeni nocą 

Il. 103: Ogród Saski. Schemat III - Zmiany odczytywania widoku przestrzeni nocą. Żródło: opracowanie własne. 

granice parku 

we1ścia główne (brak ogrodzeń, przezierne całodobowo) 

wejścia drugorzędne (brak ogrodzeń, przezierne całodobowo) 

główna oś kompozycyjna - Oś Saska 

drugorzędna oś kompozycyjna 

otwarcia widokowe skierowane na zewnątrz 

punkty charakterystyczne: 
I. główna fontanna parkowa 
2. przestrzeń z zegarem słonecznym oraz posągami ustawionymi symetrycznie wzdłuż głównej 
osi parkowej 
3. pomnik Polaków po ległych za wolność o jczyzny 
4. pomnik Marii Konopnickiej 
5. fontanna zlokalizowana na środku stawu 

budynki: 
I. Grób Nieznanego Żołnierza 
2. pawilon - Wodozbiór usytuowany na wzgórzu 
3. obiekt publiczny - Teatr Wielki, Teatr Narodowy 
4. obiekt biurowy - Metropolitan 
5. hotel Victoria Sofitel 
6. Galeria Narodowa Zachęta 
7. obiek. sakralne - kośc i ół Ewagnelicko-Augsburski Św.Trójcy [7a] i kościół św.A. Padewskiego [7b] 
8. obiekty szkolne - Liceum im. M. Reja [8a] oraz szkoła podstawowa nr 75 [8b] 
9. obiekty biurowe 
I O. zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna (z powierzchn ią usługową lub bez) 
I I. obiekty publiczne - instytucje miejskie (SZRM. Biuro Kultury) 
12. Pałac Błękitny 

wysoki materiał roślinny - nasadzenia rozlokowane geometrycznie 

(obszar charakterystyczny) 

plac zabaw 

wnętrze wyodrębnione w badanej przestrzeni - dzień 

stylizowane latarnie Elgis-Garbatka OP-20 (źródła rtęciowe I 25W ) - punkty świetlne (kropki) oraz zakre~ 
oddziaływan ia (powierzchniowo) [99 sztuki. I 00% sprawnych] I 
stylizow ane latarnie Elgis-Garbatka OP-20 z potrójnym kloszem (źródła wysokoprężne sodowe - biała soda lub 
metalohalogenkow e o ciepło-białej barwie Świecenia) - punkty Świetlne (kropki) o raz zakres oddziaływania I 
(powierzchniowo) [ 16 sztuk, I 00% sprawnych] __J 

iluminacja Grobu N ieznanego Żołnierza - wzmocnienie znaczenia obiektu w porze nocnej 

br ak podświet lenia ważnych obiektów (żaden z punktów charakterystycznych nie został objęty 

i lum inacją) 

oświetlenie doziemne LED - linia świetlna (światło białe) podkreś lająca przebieg Osi Saskiej na 
placu Piłsudskiego 

"ciemne plamy" - brak oświetlenia i brak podświet lenia świ atłem tła powodujące całkowite wyłączen i e 

przestrzeni z w idoku 



Ogród Saski

obserwacja efekt

KOMPOZYCJA

oświetlenie podstawowe latarni równomiernie 
oświetla najważniejsze aleje w parku

podkreślenie istotnych kompozycyjnie ciągów 
komunikacyjnych, bez znaczącego wyróżniania żadnego
z nich

brak oświetlenia na obrzeżach parku
domknięcie kompozycji parku do wewnątrz, 
zwiększenie stopnia izolacji parku w porze nocnej

brak podświetlenia większości punktów 
charakterystycznych (np. pomników)

wizualne usunięcie lub ograniczenie widoczności 
obiektu z kompozycji parku (jeżeli dociera do niego 
oświetlenie przypadkowe)

brak podświetlenia dominanty w postaci 
Wodozbioru usytuowanego na wzgórzu

zanikanie dominanty w porze nocnej

czasowa iluminacja fontanny

czasowe wzmacnianie rangi obiektu w kompozycji 
parku, który za dnia stanowi silny punkt 
charakterystyczny, a w porze nocnej bez iluminacji jego 
siła kompozycyjna maleje

silne doświetlenie przestrzeni na tyłach 
restauracji przy Pałacu Błękitnym innymi niż 
w całym parku, mniejszymi latarniami o innym 
źródle światła (inna barwa świecenia)

wzmocnienie wizualnej obecności przestrzeni parkowej 
za dnia posiadającej rangę podrzędną

FORMA OŚWIETLENIA

stylizowane latarnie Elgis Garbatka nawiązują 
do historycznego założenia parku, obecności 
GNŻ

forma latarni podkreśla charakter założenia parkowego

linia LED podkreślająca przebieg Osi Saskiej 
w posadzce placu Piłsudskiego – jej obecność 
występuje jedynie na placu

pomimo braku wkroczenia podkreślenia najważniejszej 
osi kompozycyjnej światłem w samym parku, linia LED 
oddziałuje na przestrzeń parku, wzmacniając osiowy 
charakter jego założenia (w widoku z placu lub z okolic 
GNŻ)

JAKOŚĆ OŚWIETLENIA

zastosowanie źródła światła rtęciowe o 
początkowo białej barwie świecenia (nie 
zużyte)

oświetlenia nie zaburza wydobycia naturalnej 
kolorystyki zieleni i obiektów (z czasem zyska 
zielonkawą poświatę, która w przypadku pory wiosennej
i letniej, w sezonie wegetacyjnym, nadal nie będzie 
stanowić o zaburzeniu odbioru naturalnych barw zieleni)

100% sprawności oświetlenia podstawowego zachowanie spójności i jakości wizualnej przestrzeni

brak wymieszania źródeł światła w oświetleniu 
podstawowym

podkreślenie spójności wizualnej oświetlenia 
i oświetlanej przestrzeni

Tabela 30: Obserwacje zmian w odczycie układu kompozycji Ogrodu Saskiego w porze nocnej. Źródło: opracowanie własne.
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Obiekt park Dolinka Szwajcarska w Warszawie (Śródmieście) 
Schemat I Graficzny zapis analizy percepcyjnej, część I - zdefiniowanie układu kom pozycyjnego przestrzeni 
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granice parku 

wejśc ia główne 

wejśc ia drugorzędne 

główna oś kompozycyjna 

drugorzędna oś kompozycyjna 

punkty charakterystyczne: 
I. fontanna 
2. pomnik Henryka Sławika i Józsefa Antalla sen. (od XI 20 16) 

budynki: 
I. Pałac W ielkopolskich 
2. siedziby ambasad 
3. budynki mieszkalne lub mieszkalno-usługowe 

4. Ministerstwo Sprawied l iwośc i 

wysoki materiał roślinny budujący ściany wnętrz 

(barie rowanie) 
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Obiekt park Dolinka Szwajcarska w Warszawie (Śródmieście) 
Schemat li Graficzny zapis analizy percepcyjnej, część li - wyodrębnienie wnętrz w badanej przestrzeni 
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granice parku 

wejścia główne 

wejścia drugorzędne 

główna oś kompozycyjna 

drugorzędna oś kompozycyjna 

punkty charakterystyczne: 
I. fontanna 
2. pomnik Henryka Sławika i JózsefaAntalla sen. (od XI 2016) 

budynki: 
I. Pałac Wielkopolskich 
2. siedziby ambasad 
3. budynki mieszkalne lub mieszkalno-usługowe 
4. Ministerstwo Sprawiedliwości 

wysoki materiał roślinny budujący ściany wnętrz 
(barierowanie) 

wnętrze wyodrębnione w badanej przestrzeni - dzień 
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Obiekt park Do linka Szwajcarska w W arszawie (Śródmieście) 
Sche mat Ili Graficzny zapis analizy percepcyjnej, część Ili - zmiany odczytywania w idoku przest rzeni nocą 

,, ..... „._ 
I~ 
~ 

•1 

~ 

granice parku 

we1ścia główne 

wejścia drugorzędne 

główna oś kompozycyjna 

drugorzędna oś kompozycyjna 

punkty charakterystyczne: 
I. fontanna 
2. pomnik Henryka Sławika i JózsefaAntalla sen. (od XI 2016) 

budynki: 
I. Pałac Wielkopolskich 
2. siedziby ambasad 
3. budynki mieszkalne lub mieszkalno-usługowe 
4. Ministerstwo Sprawiedliwości 

wysoki materiał roślinny budujący ściany wnętrz 
(barierowanie) 

wnętrze wyodrębnione w badanej przestrzeni - dzień 

słupy ze stylizowanymi latarniami o podwójnym kloszu Elgis-Garbatka 
- kolor odpowiada rodzajowi źródła światła (sodowe wysokoprężne -
pomarańczowy i rtęciowe - zielony) 
- oprawy na jednym słupie mogą mieć jednakowe lub różne źródła światła 

I 
- punkty świetlne (kropki) oraz zakres oddziaływania (powierzchniowo) [20 sztuki 
latarni z podwójnymi oprawami, 75.0%=15 w pełni sprawnych] - latarnie z 
ciemnym środkiem lub połową - niesprawne 

brak podświetlenia ważnych obiektów 

brak podświet lenia ważnego obiektu, przy jednoczesnym zachowaniu 
jego widoczności ze względu na oświetle nie podstawowe ciągu kom. 

"ciemne plamy" - brak oświetl e nia i brak podświetlenia świ atłem tła 

powodujące całkowite wyłączen i e przestrzeni z w idoku 



Park Dolina Szwajcarska

obserwacja efekt

KOMPOZYCJA

oświetlenie podstawowe latarni równomiernie 
rozstawione wzdłuż ścieżek, przy jednoczesnym
silnym wymieszaniu stosowanych źródeł 
światła i nierównomierności świecenia

zaburzenie efektu równomiernej dystrybucji oświetlenia 
i tym samym zaburzenie prawidłowego odczytywania 
przestrzeni

brak podświetlenia punktów 
charakterystycznych (fontanna, pomnik)

wizualne usunięcie lub ograniczenie widoczności 
obiektów z kompozycji parku

FORMA OŚWIETLENIA

stylizowane latarnie nawiązują do historycznego
założenia

forma latarni podkreśla charakter założenia parkowego

JAKOŚĆ OŚWIETLENIA

zastosowanie źródła światła o innej niż biała 
barwie świecenia – źrodła wysokoprężne 
sodowe, przetykane oświetleniem rtęciowym

zaburzenie naturalnej kolorystyki zieleni i obiektów

100% sprawności oświetlenia podstawowego zachowanie spójności i jakości wizualnej przestrzeni

silne wymieszanie źródeł światła w oświetleniu 
podstawowym

silne zaburzenie spójności wizualnej oświetlenia 
i oświetlanej przestrzeni

Tabela 31: Obserwacje zmian w odczycie układu kompozycji parku Dolinka Szwajcarska w porze nocnej.
Źródło: opracowanie własne.
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ogród BUW'u 

••••• 

skwer S. Jankowsiego "Agatona" 

• 

UW 

O 50 m 

Obiekt park Kazimierzowski w Warszawie (Śródmieście) 

Schemat I Graficzny zapis analizy percepcyjnej, część I - zdefiniowanie układu kompozycyjnego przestrzeni 

Il. 107: Park Kazimierzowski. Schemat I - Zdefiniowanie układu kompozycyjnego parku. Żródło: opracowanie własne. 

granice parku --- ogrodzenie 

wejścia główne (brak ogrodzeń, przezierne całodobowo) 

wejścia drugorzędne (brak ogrodzeń, przezie rne całodobowo) 

główna oś ko mpozycyjna 

drugorzędna oś kompozycyjna 

otwarcia widokowe skierowane na zewnątrz 

punkty charakterystyczne: 
I. ściana z elementem wodnym 
2. pomnik "W hołdzie polskim nauczycielom - konspirantom" 
3. basen, czasowo wypełniany wodą 

budynki: 
I . obiekty publiczne - budynki Uniw. Warszawskiego zlokal izowane pod skarpą 
2. obiekty publiczne - budynki Uniw. Warszawskiego zlokalizowane na skarpie (Pałac - dominanta) 
3. zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna lub usługowo-mieszkan iowa 

4. kośc iół Wizytek wraz z Zakonem NMP 
5. obiekty publiczne lub usługowe (hostel, Dom Historii ) 
6. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego 
7. przedszkole 

wysoki materiał rośl inny budujący ściany wnętrz 

(barie rowanie) 

place zabaw 

granica skarpy warszawskiej 



ogród BUW'u 

••••• 

skwer S. Jankowsiego "Agatona" 

•• 

UW 

O 50 m 

Obiekt park Kazimierzowski w Warszawie (Śródmieście) 

Schemat li Graficzny zapis analizy percepcyjnej, część li - wyodrębnienie wnętrz w badanej przestrzeni 

Il. 108: Park Kazimierzowski. Schemat II - Wyodrębnienie wnętrz w parku. Żródło : opracowanie własne. 

granice parku --- ogrodzenie 

wejścia główne (brak ogrodzeń, przezierne całodobowo) 

wejścia drugorzędne (brak ogrodzeń, przezierne całodobowo) 

główna oś kompozycyjna 

drugorzędna oś kompozycyjna 

otwarcia widokowe skierowane na zewnątrz 

punkty charakterystyczne: 
I. ściana z elementem wodnym 
2. pomnik "W hołdzie polskim nauczycielom - konspirantom" 
3. basen. czasowo wypełniany wodą 

budynki: 
I . obiekty publiczne -~nki Uniw. Warszawskie o zlokalizowane pod skarpą 
2. obiek~_publiczne - bud1nki Uniw. Warszawski~o zlokalizowane na skarpie (Pałac - dominantal 
3. zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna lub usługowo-mieszkan iowa 

4. kościół Wizytek wraz z Zakonem NMP 
5. obiekty publiczne lub usługowe (hostel. Dom Historii) 
6. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego 
7. przedszkole 

wysoki materiał rośl inny budujący ściany wnętrz 

(barierowanie) 

place zabaw [a] dla starszych i [b] - dla młodszych 

granica skarpy warszawskiej 

wnętrze wyodrębn ione w badanej przest rzeni - dzień 



••••• 

3 

Obiekt park Kazimierzowski w W arszawie (Śródmieście) 

Schemat Ili Graficzny zapis analizy percepcyjnej, część Ili - zmiany o dczytywania widoku przestrzeni nocą 

Il. 109: Park Kazimierzowski. Schemat III - Zmiany odczytywania widoku przestrzeni nocą. Żródło: opracowanie własne. 

granice parku --- ogrodzenie 

we1ścia główne (brak ogrodzeń, przezierne całodobowo) 

wejścia drugorzędne (brak ogrodzeń, przezierne całodobowo) 

główna oś kompozycyjna 

drugorzędna oś kompozycyjna 

otwarcia widokowe skierowane na zewnątrz 

punkty charakterystyczne: 
I. ściana z elementem wodnym 
2. pomnik "W hołdzie polskim nauczycielom - konspirantom" 
3. basen. czasowo wypełniany wodą 

budynki: 
I. obiekty publiczne - budynki Uniw. Warszawskiego zlokalizowane pod skarpą 
2. obiekty publiczne - budynki Uniw. Warszawskiego zlokalizowane na skarpie (Pałac - dominanta) 
3. zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna lub usługowo-m ieszkan iowa 

4. kośc iół Wizytek wraz z Zakonem NMP 
5. obiekty publiczne lub usługowe (hostel. Dom Historii) 
6. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego 
7. przedszkole 

wysoki materiał rośl inny budujący ściany wnętrz 

(barierowanie) 

place zabaw [a] dla starszych i [b] - dla młodszych 

granica skarpy warszawskiej 

wnętrze wyodrębn ione w badanej przestrzeni - dzień 

latarnie z oprawami z kloszem „kula mleczna" na wysięgn iku (źródła wysokoprężne I 
sodowe) - punkty świetlne (kropki) oraz zakres oddziaływan ia (powierzchniowo) I 

[36 sztuk, 77,8%=28 sprawnych] latarnie z ciemnym środkiem - niespraw ne 

__ latarnie z oprawami z potrójnym kloszem "kula mleczna" [8 sztuk, I 00% sprawnych] _J 
reflektory zamontowane na słupach oświetlające śc iane z poidełkiem i pomnik 

"W hołdzie polskim nauczycielo m - konspirantom" - punkty świetlne (kropki) o raz 
zakres oddziaływania (powierzchniowo) [2 sztuki, 100% sprawnych] 

"ciemne plamy" - brak oświetlen ia i brak podświetlen ia światłem da powodujące całkowite wyłączen ie 
przestrzeni z w idoku 



Park Kazimierzowski

obserwacja efekt

KOMPOZYCJA

grupa niedziałających latarni na ścieżkach zaburzenie wizualne i funkcjonalne ścieżek

podświetlenie punktu charakterystycznego 
w postaci pomnika oraz źródełka naściennego

wzmocnienie rangi obiektów w kompozycji parku 
w porze nocnej

oświetlenie podstawowe usytuowane wzdłuż 
głównej osi podłużnej parku, z ograniczeniem 
w części południowej

spójność wizualna przebiegu głównej podłużnej ścieżki 
w parku w porze dziennej i nocnej

FORMA OŚWIETLENIA

zastosowanie latarni o potrójnym kloszu wzdłuż
drogi biegnącej w dół skarpy

podkreślenie granicy przebiegu skarpy na południowym 
krańcu parku

JAKOŚĆ OŚWIETLENIA

zastosowanie źródła światła o innej niż biała 
barwie świecenia – źrodła wysokoprężne 
sodowe

silne zaburzenie naturalnej kolorystyki zieleni 
i obiektów

brak 100% sprawności oświetlenia 
podstawowego

obniżenie spójności i jakości wizualnej przestrzeni

Tabela 32: Obserwacje zmian w odczycie układu kompozycji parku Kazimierzowskiego w porze nocnej. Źródło: opracowanie własne.
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Obiekt park Podzamcze wWarszawie (Śródmieśc ie) 

Schemat I Graficzny zapis analizy percepcyjnej, część I - zdefiniowanie układu kompozycyjnego przestrzeni 

Il. 11 O: Park Podzamcze. Schemat I - 'Zdefiniowanie układu kompozycyjnego parku. Żródło: opracowanie własne. 

granice parku --- ogrodzenia/ mur 

wejścia główne (brak ogrodzeń, przezierne całodobowo) 

wejścia drugorzędne (brak ogrodzeń , przezie rne całodobowo) 

główna oś ko mpozycyjna 

drugorzędna oś ko mpozycyjna 

otwarcia widokowe skierowane na zewnątrz 

punkty charakterystyczne: 
I. fontanna z wodotryskami multimedialna (z letnimi pokazami typu "światło i woda") 
2. plac z elementem wodnym i geomet rycznymi żywopłotam i bukowymi 
3. drewniane schody prowadzące stanowiące główne zejście do parku ze skarpy 
4. ceglany mur stanowiący fragment granicy parku oraz fragment starego sadu na skarpie 
5. głaz pamiątkowy - "Generałowi Broni Stan isławowi Maczkowi" 

budynki: 
I. pawilon - kawiarnia w parku 
2. obiekt publiczny - placówka opiekuńczo-wychowawcza 

3. obiekt publiczny -Teatr Stara Prochownia 
4. zabudowa kośc ielna 4a. obiekty kościołów stanowiące dominanty 
5. zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 
6. obiekty publiczne 
7. szkoła - technikum architektoniczno-budowlane 
8. zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna lub usługowo-mieszkan iowa 

wysoki materiał rośl inny budujący ściany wnętrz 

(barie rowanie) 

przebieg skarpy warszawskiej 



••••• 

Obiekt park Podzamcze wWarszawie (Śródmieście) 

Schemat li Graficzny zapis analizy percepcyjn ej, część li - wyodrębnieni e wnętrz w badanej przestrzeni 

Il. 111: Park Podzamcze. Schemat II - r;Jyodrębnienie wnętrz w parku. Żródło: opracowanie własne. 

granice parku --- ogrodzenia/ mur 

wejścia główne (brak ogrodzeń, przezierne całodobowo) 

wejścia drugorzędne (brak ogrodzeń, przezierne całodobowo) 

główna oś kompozycyjna 

drugorzędna oś kompozycyjna 

otwarcia widokowe skierowane na zewnątrz 

punkty charakterystyczne: 
I. fontanna z wodotryskami multimedialna (z letnimi pokazami typu "światło i woda") 
2. plac z elementem wodnym i geometrycznymi żywopłotam i bukowymi 
3. drewniane schody prowadzące stanowiące główne zejście do parku ze skarpy 
4. ceglany mur stanowiący fragment granicy parku oraz fragment starego sadu na skarpie 
5. głaz pamiątkowy - "Generałowi Broni Stan isławowi Maczkowi" 

budynki: 
I. pawilon - kawiarnia w parku 
2. obiekt publiczny - placówka opiekuńczo-wychowawcza 
3. obiekt publiczny -Teatr Stara Prochownia 
4. zabudowa kośc ielna 4a. obiekty kościołów stanowiące dominanty 
5. zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 
6. obiekty publiczne 
7. szkoła - technikum architektoniczno-budowlane 
8. zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna lub usługowo-m ieszkan iowa 

wysoki materiał rośl inny budujący ściany wnętrz 

(barierowanie) 

przebieg skarpy warszawskiej 

wnętrze wyodrębn ione w badanej przestrzeni - dzień 



O bie kt park Po dzamcze w W arszawie (Śródm ieśc ie) 

Schemat Ili G raficzny zapis analizy percepcyjnej, część Ili - zmiany o dczytywania w idoku przestrzeni nocą 

Il. 112: Park Podzamcze. Schemat ID - Zmiany odczytywania widoku przestrzeni nocą. Żródło: opracowanie własne. 

••••• 

••• „ • 

granice parku --- ogrodzenia/ mur 

wejścia główne (brak ogrodzeń, przezierne całodobowo) 

wejścia drugorzędne (brak ogrodzeń, przezierne całodobowo) 

główna oś kompozycyjna 

drugorzędna oś kompozycyjna 

otwarcia widokowe skierowane na zewnątrz 

punkty charakterystyczne: 
I. fontanna z wodotryskami multimedialna (z letnimi pokazami typu "światło i woda") 
2. plac z elementem wodnym i geometrycznymi żywopłotami bukowymi 
3. drewniane schody prowadzące stanowiące główne zejście do parku ze skarpy 
4. ceglany mur stanowiący fragment granicy parku oraz fragment starego sadu na skarpie 
5. głaz pamiątkowy - "Generałowi Broni Stan isławowi Maczkowi" 

budynki: 
I. pawilon - kawiarnia w parku 
2. obiekt publiczny - placówka opiekuńczo-wychowawcza 

3. obiekt publiczny -Teatr Stara Prochownia 
4. zabudowa kośc ielna 4a. obiekty kościołów stanowiące dominanty 
5. zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 
6. obiekty publiczne 
7. szkoła - technikum architektoniczno-budowlane 
8. zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna lub usługowo-m ieszkan iowa 

wysoki materiał rośl inny budujący ściany wnętrz 

(barierowanie) 

przebieg skarpy warszawskie1 

wnętrze wyodrębn ione w badanej przestrzeni - dzień 

latarnie z oprawami z oprawami Bega 8200 świecącymi światłem odbitym (źródła metalol 
halogenkowe 70W) - punkty świetlne (kropki) o raz zakres oddziaływan ia (powierzchnio 
wo) [34 sztuk, 79,4%=27 sprawnych) latarnie z ciemnym środkiem - niesprawne 

latarnie o słupach i wysięgniku typu pastorału warszawskiego (źródła wysokoproężne I 
sodowe) [ I sztuka, 100% sprawnych) _J 
niskie słupki bollardy (źródła metalohalogenkowe) - punkty świetlne (kropki) oraz zakres oddziaływa

nia (powierzchniowo) (67 sztuk. 98.5%=66 sprawnych] punkt z białą obwódką - niesprawny 

oprawy najazdowe o b i ałej barwie LED - punkty świetlne (kropki) oraz zakres oddziaływan ia 

(powierzchniowo) [32 sztuki, 96.9%=3 I sprawnych) punkt z białą obwódką - niesprawny 

oprawy najazdowe LED RGB - punkty świetlne (kropki) oraz zakres oddz iaływania (powierzchnio
wo) [5 sztuk. 100% sprawnych) 

oprawy doziemne podświetlające mur w barwach niebieskiej (przęsła) i pomarańczowej 
(środek) - zakres oddziaływan ia barw [2 1 sztuk. I 00% sprawnych) 

podświetlen ie schodów prowadzących ze skarpy do parku - od spodu - reflektorami LED 
w barwie zielonej 

lokalizacja okresowych, letnich pokazów mult imedialnych typu "światło i dźwięk", związanych 

z fontanną multimed ialną, wykonanych za pomocą projektorów mult imedianych i nagłośn ien ia 
znajdującego się na słupach wokół fontanny 

reflektory doziemne lub na słupach - punkty świetlne (kropki) oraz zakres oddziały
wania (powierzchniowo) [ 12 sztuk, I 00% sprawnych), oświetlające: 

a. głaz pamiątkowy b. wybrane drzewa w parku 
c. kościół Nawiedzenia NM P d. muralu "Pamiętamy" 

"ciemne plamy" - brak oświetlenia i brak podświetlen ia światłem tła powodujące całkowite wytączen ie 

przestrzeni z widoku 



Park Podzamcze

obserwacja efekt

KOMPOZYCJA

silne zróżnicowanie form dodatkowego 
oświetlenia – w parku występuje 7 rodzajów 
oświetlenia innego niż podstawowe (ok. 150 
sztuk opraw)

zróżnicowanie oświetlenia w parku w porze nocnej 
powoduje dominację estetyczną oświetlenia jako takiego
nad pozostałymi elementami parku

iluminacja zalewowa dominant (kościoły)
podkreślenie rangi dominanty kościołów porze nocnej 
i kontaktu wizualnego z parkiem

podświetlenie wszystkich punktów 
charakterystycznych

wzmocnienie kompozycji parku w porze nocnej i rangi 
samych obiektów

iluminacja muralu „Pamiętamy” wprowadzenie muralu do nocnego widoku parku

iluminacja wybranych drzew – po jednej 
oprawie na drzewo

podkreślenie części koron lub fragmentów drzew (brak 
spójności wizualnej z obrazem dziennym drzew)

FORMA OŚWIETLENIA

latarnie zastosowane w oświetleniu 
podstawowym świecą światłem odbitym

rzadko spotykana forma opraw przyciąga uwagę

barwna (zielona) iluminacja drewnianych 
schodów prowadzących na skarpę od spodu 
światłem o zmieniającej się intensywności

kolor i sposób podświetlenia schodów powoduje, 
że stają się one lokalną dominantą w porze nocnej

pokaz fontann – czasowa atrakcja turystyczna 
w parku

czasowo powierzchnia wody staje się obiektem 
iluminacji i ścianą parku w jednym (czasowa dominanta 
ponadlokalna)

oprawy najazdowe LED RGB przy mniejszej 
fontannie

stałe podkreślenie tryskaczy wodnych występujących 
w parku

dwubarwna iluminacja muru przylegającego do 
parku

kolor i sposób podświetlenia muru powoduje, że staje 
się on lokalną dominantą w porze nocnej

JAKOŚĆ OŚWIETLENIA

zastosowanie źródła światła o białej barwie 
świecenia

wydobycie naturalnej kolorystyki zieleni i obiektów

brak 100% sprawności oświetlenia 
podstawowego

nieznaczne zaburzenie spójności i jakości wizualnej 
przestrzeni

Tabela 33: Obserwacje zmian w odczycie układu kompozycji parku Podzamcze w porze nocnej. Źródło: opracowanie własne.
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Obiekt park Powstania Warszawskiego - Kopiec Czerniakowski w Warszawie (Mokotów) 

Schemat I Graficzny zapis analizy percepcyjnej, część I - zdefiniowanie układu kompozycyjnego przestrzeni 

Il. 113: Park Bródnowski. Schemat I - Zdefiniowanie układu kompozycyjnego parku. Żródło: opracowanie własne. 

granice parku 

wejścia główne (brak ogrodzeń, przezierne całodobowo) 

wejścia drugorzędne (brak ogrodzeń, przezie rne całodobowo) 

••••• główna oś kompozycyjna - osie głównej promenady parkowej 

drugorzędna oś kompozycyjna 

/____ otwarcia widokowe skierowane na zewnątrz 

• 

punkty charakterystyczne: 
I. rzeźba - napis "BRÓDNO" (autor: Jeds Haaning) 
2. ki lkuczęściowy plac zabaw z m. in. skateparkiem 
3. obszar boisk sportowych z pawilonem [3a] i siłown ią zewnętrzną [a] 
4. rzeźba "Toguna" (autor:Youssuf Dara. Paweł Althamer) 
5. rzeźba - fontan na „Sylwia" (autor: Paweł Althamer. grupa Nowolipie) stojąca pośrodku stawu 
6. rzeźba „Przewrócony domek herbaciany z ekspresem do kawy" (autor: Rirkrit Tiravanija) 
7. rzeźba „Anioł Stróż" (autor: Roman Stańczak) stojąca na cokole przy wejściu do przestrzeni 
ogrodowej "Raj" autorstwa Pawła Althamera 
8. instalacja artystyczna „Kale idoskop" (autor: Olafur Eliasson) wbudowana w ziem ię 
9. rzeźba - kula z prętów zbrojeniowych „Krata" (autor: Monika Sosnowska) 

budynki: 
I. komisariat policji 
2. obiekt publiczny - pawilony handlowe. obiekt biurowy 
3. obiekty w parku: pawilon - kiosk z jedzeniem [3a] oraz pawilon przy boiskach [3b] 
4. zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna (z powierzchn ią usługową lub bez) 

wysoki materiał rośl inny budujący ściany wnętrz 

(barierowanie) 

wysoki materiał rośl inny - nasadzenia rozlokowane geometrycznie 
(obszar charakterystyczny) 



Obiekt park Powstania Warszawskiego - Kopiec Czerniakowski w Warszawie (Mokotów) 

Schemat li Graficzny zapis analizy percepcyjnej, część li - wyodrębnienie wnętrz w badanej przestrzeni 

Il. 114: Park Bródnowski. Schemat II - JJYodrębnienie wnętrz w parku. Żródło: opracowanie własne. 

granice parku 

wejścia główne (brak ogrodzeń, przezierne całodobowo) 

wejścia drugorzędne (brak ogrodzeń, przezierne całodobowo) 

główna oś kompozycyjna - osie głównej promenady parkowej 

drugorzędna oś kompozycyjna 

otwarcia widokowe skierowane na zewnątrz 

punkty charakterystyczne: 
I. rzeźba - napis "BRÓDNO" (autor: Jeds Haaning) 
2. ki lkuczęściowy plac zabaw z m. in. skateparkiem 
3. obszar boisk sportowych z pawilonem (3a] i siłown ią zewnętrzną (a] 
4. rzeźba "Toguna" (autor:Youssuf Dara. Paweł Althamer) 
5. rzeźba - fontanna „Sylwia" (autor: Paweł Althamer. grupa Nowolipie) stojąca pośrodku stawu 
6. rzeźba „Przewrócony domek herbaciany z ekspresem do kawy" (autor: Rirkrit Tiravanija) 
7. rzeźba „Anioł Stróż" (autor: Roman Stańczak) stojąca na cokole przy wejściu do przestrzeni 
ogrodowej "Raj" autorstwa Pawła Althamera 
8. instalacja artystyczna „Kaleidoskop" (autor: Olafur Eliasson) wbudowana w ziem ię 
9. rzeźba - kula z prętów zbrojeniowych „Krata" (autor: Monika Sosnowska) 

budynki: 
I. komisariat policji 
2. obiekt publiczny - pawilony handlowe. obiekt biurowy 
3. obiekty w parku: pawilon - kiosk z jedzeniem [3a] oraz pawilon przy boiskach (3b] 
4. zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna (z powierzchnią usługową lub bez) 

wysoki materiał rośl inny budujący ściany wnętrz 

(barierowanie) 

wysoki materiał rośl inny - nasadzenia rozlokowane geometrycznie 
(obszar charakterystyczny) 

wnętrze wyodrębnione w badanej przest rzeni - dzień 



Obiekt park Powstania Warszawskiego - Kopiec Czerniakowski w Warszawie (Mokotów) 

Schemat Ili Graficzny zapis analizy percepcyjnej, część Ili - zmiany odczytywania widoku przestrzeni nocą 

Il. 115: Park Bródnowski. Schemat m - Zmiany odczytywania widoku przestrzeni nocą. Żródło: opracowanie własne. 

granice parku 

we1ścia główne (brak ogrodzeń, przezierne całodobowo) 

..... wejścia drugorzędne (brak ogrodzeń, przezierne całodobowo) 

główna oś kompozycyjna - osie głównej promenady parkowej 

drugorzędna oś kompozycyjna 

otwarcia widokowe skierowane na zewnątrz 

punkty charakterystyczne: 
I. rzeźba - napis "BRÓDNO" (autor: Jeds Haaning) 
2. ki lkuczęściowy plac zabaw z m. in. skateparkiem 
3. obszar boisk sportowych z pawilonem (3a] i siłown ią zewnętrzną (a] 
4. rzeźba "Toguna" (autor:Youssuf Dara. Paweł Althamer) 
5. rzeźba - fontanna „Sylwia" (autor: Paweł Althamer. grupa Nowolipie) stojąca pośrodku stawu 
6. rzeźba „Przewrócony domek herbaciany z ekspresem do kawy" (autor: Rirkrit Tiravanija) 
7. rzeźba „Anioł Stróż" (autor: Roman Stańczak) stojąca na cokole przy wejściu do przestrzeni 
ogrodowej "Raj" autorstwa Pawła Althamera 
8. instalacja artystyczna „Kaleidoskop" (autor: Olafur Eliasson) wbudowana w ziem ię 
9. rzeźba - kula z prętów zbrojeniowych „Krata" (autor: Monika Sosnowska) 

budynki: 
I. komisariat policji 
2. obiekt publiczny - pawilony handlowe. obiekt biurowy 
3. obiekty w parku: pawilon - kiosk z jedzeniem [3a] oraz pawilon przy boiskach (3b] 
4. zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna (z powierzchn ią usługową lub bez) 

wysoki materiał rośl inny budujący ściany wnętrz 

(barierowanie) 

wysoki materiał rośl inny - nasadzenia rozlokowane geometrycznie 
(obszar charakterystyczny) 

wnętrze wyodrębnione w badanej przestrzeni - dzień 

latarnie z oprawami z kloszem „kula mleczna·· pojedyncze i podwó jne (źródła wysokoprężne sodowe lubi 
rtęciowe) - punkty świetl ne (kropki) oraz zakres oddziaływan ia (powierzchniowo) [164 sztuki, 91 ,5'%= 150 I 

sprawnych]; latarn ie z ciemnym Środkiem - niesprawne 

lata rnie oświetlające ścieżkę rowerową wzdłuż granicy parku (źródła metalohalogenkowe) - punkty świetln e I 

(kropki) oraz zakres oddziaływania (powierzchniowo) [ 12 sztuk, 100% sprawnych] __J 

reflekt or y montowane na słupach halogenowe podśw i etlające boiska - punkty świetlne (kropki) 
o raz zakres oddziaływania (powier zchniowo) [ 12 sztuk, I 00% sprawnych]. 

brak podświetlen ia ważnych obiektów (głównie obiektów sztuki zlo kalizowanych w całym parku) 

brak podświetlen ia ważnego obiektu. przy jednoczesnym zachowaniu jego widocznośc i ze względu 
na ośw ietlenie podstawowe ciągu kom. 

instalacja art ystycna "Kaleidoskop" - świeci s i ę przytłum ionym światłem w porze nocnej 

" ciemne plamy" - brak oświetlen ia i brak podświetlenia światłem tła powodujące całkowi te wyłączen i e 
przest rzeni z widoku 



Park Bródnowski

obserwacja efekt

KOMPOZYCJA

latarnie z oprawami o podwójnych kloszach 
postawione wzdłuż osi poprzecznej parku przy 
stawach

podkreślenie poprzecznej osi kompozycyjnej parku, 
stanowiącej jednocześnie ważny ciąg komunikacyjny 
parku

silne doświetlenie boisk
dominacja wizualna obszarów sportowych w zachodniej
części parku w porze nocnej

pojedyncze, niedziałające latarnie na ścieżkach zaburzenie wizualne ścieżek

brak podświetlenia większości punktów 
charakterystycznych (głównie rzeźb i prac 
artystycznych)

obniżenie rangi obiektów w kompozycji parku w porze 
nocnej lub wyłączenie ich z odbioru w porze nocnej

oświetlenie podstawowe usytuowane wzdłuż 
głównej osi podłużnej parku, z ograniczeniem 
w części południowej

spójność wizualna przebiegu głównej, podłużnej ścieżki 
w parku w porze dziennej i nocnej

FORMA OŚWIETLENIA

wprowadzenie latarni z oprawami typu kul 

mlecznych bez zadaszenia o podwójnym kloszu 
wzdłuż stawu

zmiana charakteru miejsca – zwiększenie rangi 
przestrzeni w stosunku do reszty parku

JAKOŚĆ OŚWIETLENIA

zastosowanie źródła światła o innej niż biała 
barwie świecenia – źrodła wysokoprężne 
sodowe

silne zaburzenie naturalnej kolorystyki zieleni 
i obiektów

brak 100% sprawności oświetlenia 
podstawowego

obniżenie spójności i jakości wizualnej przestrzeni

Tabela 34: Obserwacje zmian w odczycie układu kompozycji parku Bródnowskim w porze nocnej. Źródło: opracowanie własne.
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O biekt park im. St efana Wiecheckiego "Wiecha" w Warszawie (Targówek) 

Schemat I G raficzny zapis analizy percepcyjnej, część I - zdefi niowanie układu kompozycyjnego przest rze ni 

Il. 116: Park im. Stefana Wiecheckiego "Wiecha". Schemat I - Zdefiniowanie układu kompozycyjnego parku. Żródło: opracowanie własne. 

granice parku 

wejścia główne (brak ogrodzeń, przezierne całodobowo) 

wejścia drugorzędne (brak ogrodzeń, przezie rne całodobowo) 

••••• główna oś kompozycyjna 

drugorzędna oś kompozycyjna 

/__ otwarcia widokowe skierowane na zewnątrz 
punkty charakterystyczne: 

• 
I. okrągły plac otoczony 4 pergolami. z fontanną z kamienną ku lą pośrodku 
2. zegar słoneczny 
3. osiowo ułożone. wyniesione rabaty kwietne 
4. dwa zbiorniki wodne otoczone 4 pergolami 

budynki: 
I. obiekt publiczny -Teatr Rampa - dominanta 
2. obiekt publiczny - Studio Tańca 
3. zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna (z powierzchn ią usługową lub bez) 
4. zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 
5. obiekty publiczne - ośrodki oświaty (żłobek. przedszkole. szkoła podstawowa) 
6. pawilon handlowy 
7. obiekt publiczny - Ośrodek Pomocy Społecznej dzielnicy Targówek 
8. punkt poboru wody ol igoceńskiej 

wysoki materiał rośl inny budujący ściany wnętrz 

(barierowanie) 

plac zabaw - planety [a] i place zabaw standardowe [b] 

boisko 

pergole 



--- -----------------
O biekt park im. Stefana Wiecheckiego "Wiecha" w Warszawie (Targówek) 

Schemat li Graficzny zapis analizy percepcyjnej, część li - wyodrębnieni e wnętrz w badanej przestrzeni 

Il. 117: Park im. Stefana Wiecheckiego "Wiecha". Schemat II - 'Wyodrębnienie wnętrz w parku. Żródło: opracowanie własne. 

••••• 

granice parku 

wejścia główne (brak ogrodzeń, przezierne całodobowo) 

wejścia drugorzędne (brak ogrodzeń, przezierne całodobowo) 

główna oś kompozycyjna 

drugorzędna oś kompozycyjna 

otwarcia widokowe skierowane na zewnątrz 

punkty charakterystyczne: 
I. okrągły plac otoczony 4 pergolami. z fontanną z kamienną kulą pośrodku 
2. zegar słoneczny 
3. osiowo ułożone. wyniesione rabaty kwietne 
4. dwa zbiorniki wodne otoczone 4 pergolami 

1
budynki: 
I. obiekt .eubliczn,r -Teatr Ramp~ominanta 
2. obiekt publiczny - Studio Tańca 
3. zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna (z powierzchnią usługową lub bez) 
4. zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 
5. obiekty publiczne - ośrodki oświaty (żłobek. przedszkole. szkoła podstawowa) 
6. pawilon handlowy 
7. obiekt publiczny - Ośrodek Pomocy Społecznej dzielnicy Targówek 
8. punkt poboru wody oligoceńskie1 

wysoki materiał rośl inny budujący ściany wnętrz 

(barierowanie) 

plac zabaw - planety [a] i place zabaw standardowe [b] 

boisko 

pergole 

~ wnętrze wyodrębnione w badanej przestrzeni - dzień 



••••• 

3 

Obiekt park im. Stefana Wiecheckiego "Wiecha" w Warszawie (Targówek) 

Schemat Ili Graficzny zapis analizy percepcyjnej, część Ili - zmiany odczytywania widoku przestrzeni nocą 

Il. 118: Park im. Stefana Wiecheckiego "Wiecha". Schemat III - Zmiany odczytywania widoku przestrzeni nocą. Żródło: opracowanie własne. 

granice parku 

we1ścia główne (brak ogrodzeń, przezierne całodobowo) 

wejścia drugorzędne (brak ogrodzeń, przezierne całodobowo) 

główna oś kompozycyjna 

drugorzędna oś kompozycyjna 

otwarcia widokowe skierowane na zewnątrz 

punkty charakterystyczne: 
I. okrągły plac otoczony 4 pergolami. z fontanną z kamienną ku lą pośrodku 
2. zegar słoneczny 
3. osiowo ułożone. wyniesione rabaty kwietne 
4. dwa zbiorniki wodne otoczone 4 pergolami 

budynki: 
I. obiekt publiczny -Teatr Rampa (dominanta) 
2. obiekt publiczny - Studio Tańca 
3. zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna (z powierzchn ią usługową lub bez) 
4. zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 
5. obiekty publiczne - ośrodki oświaty (żłobek. przedszkole. szkoła podstawowa) 
6. pawilon handlowy 
7. obiekt publiczny - Ośrodek Pomocy Społecznej dzielnicy Targówek 
8. punkt poboru wody oligoceńskieJ 

wysoki materiał rośl inny budujący ściany wnętrz 

(barierowanie) 

plac zabaw - planety [a] i place zabaw standardowe [b] 

boisko 

pergole 

wnętrze wyodrębnione w badanej przestrzeni - dzień 

latarnie z podwó jnymi oprawami z kloszem „kula mleczna" (źródła wysokoprężne sodowe) - punkty świeclnel 
(krop~i) ora~ zakres oddziaływan ia (powierzchniowo) [69 sztuk. 98,6%=68 sprawnych) latarnie z ciemnym I 
srodk1em - niesprawne 

oprawy z kloszem „kula mleczna" przymocowane do pergoli (źródła wymieszane, wysokoprężne sodowe lub 
rtęciowe) - punkty świetlne (kropki) oraz zakres oddziaływania (powierzchnio wo) [16 sztuk. 62,5%= I O 
sprawnych] punkty z ciemnym środkiem - niesprawne 

latarnie - oprawy na słupach betonowych drogowych (źródła rtęciowe) - punkty świetlne (kropki) oraz zakres I 
cxldziaływania (powierzchniowo) [31 sztuk. 96,8%=30 s prawnych] latarnie z ciemnym środkiem - niesprawne__J 

reflektor zamo ntowany na pergol i, ośw i etlający główną fontannę w parku - punkt y świetlne 

(kropki) oraz zakres oddziaływania (powierzchniowo) [ I sztuka, I 00% sprawnych] 

podświetlen ie punktu ujęcia wody oligoceńskiej - lampy LED biało -świecące , wbudowane w strop, 
świecące ku dołowi , oświetlające ściany i wejście do obiektu 

"ciemne plamy" - brak oświetl enia i br ak podświet lenia światłem da powodujące całkowite 
wyłączen i e przest rzeni z w ido ku 



Park im. Stefana Wiecheckiego „Wiecha”

obserwacja efekt

KOMPOZYCJA

dwie różne formy oświetlenia podstawowego – 
w części centralnej i południowej parku latarnie 
z oprawami typu kul mlecznych bez zadaszenia, 
w części północnej – latarnie typu drogowego

zróżnicowanie form latarni powoduje wizualną 
separację dwóch części parku, zarówno w porze nocnej, 
jak i dziennej

iluminacja zalewowa rzeźby – kuli na fontannie 
za pomocą naświetlacza

podkreślenie rangi kompozycyjnej placu, na którym 
znajduje się fontanna, oraz osi kompozycyjnej parku

dodatkowe oprawy oświetleniowe 
zainstalowane na pergolach ustawionych 
symetrycznie do głównej osi kompozycyjnej 
parku

podkreślenie wizualne osi kompozycyjnej

pojedyncze, niedziałające latarnie na ścieżkach zaburzenie wizualne ścieżek

podświetlenie punktu ujęcia wody oligoceńskiej podkreślenie rangi obiektu w porze nocnej

oświetlenie podstawowe usytuowane wzdłuż 
głównej osi podłużnej parku, z ograniczeniem 
w części południowej

spójność wizualna przebiegu głównej podłużnej ścieżki 
w parku w porze dziennej i nocnej

FORMA OŚWIETLENIA

oświetlenie podstawowe północnej części parku
ma formę latarni typu drogowego

zastosowanie latarni o typie nieadekwatnym do 
parkowego charakteru pieszych ciągów 
komunikacyjnych – zaburzenie estetyki i charakteru 
obiektu (także w porze dziennej)

JAKOŚĆ OŚWIETLENIA

zastosowanie źródła światła o innej niż biała 
barwie świecenia – źrodła wysokoprężne 
sodowe

silne zaburzenie naturalnej kolorystyki zieleni 
i obiektów

brak 100% sprawności oświetlenia 
podstawowego (pojedyncze latarnie)

obniżenie spójności i jakości wizualnej przestrzeni

Tabela 35: Obserwacje zmian w odczycie układu kompozycji parku im. Stefana Wiecheckiego „Wiecha” w porze nocnej. Źródło: opracowanie własne.
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(li Obiekt park Lasek Brzozowy w Warszawie (Ursynów) 

Schemat I Graficzny zapis analizy percepcyjnej, część I - zdefiniowanie układu kom pozycyjnego przestrzeni 
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granice parku --- mu r na granicy obniżenia terenu 

wejśc ia główne (brak ogrodzeń , przezierne całodobowo) 

wejśc ia drugorzędne (brak ogrodzeń, przeziern całodobowo) 

główna oś kompozycyjna 

drugorzędna oś kompozycyjna 

otwarcia w idokowe skie rowane na zewnątrz 

punkty charakterystyczne: 

budynki: 
I. zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna 

wysoki materiał rośl inny budujący ściany wnętrz 

(barierowanie) 

plac zabaw 

boisko 
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Obiekt park Lasek Brzozowy w Warszawie (Ursynów) 

Schemat li Graficzny zapis analizy percepcyjnej, część li - wyodrębnienie wnętrz w badanej przestrzeni 
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granice parku --- mur na granicy obniżenia terenu 

wejścia główne (brak ogrodzeń, przezierne całodobowo) 

wejścia drugorzędne (brak ogrodzeń, przeziern całodobowo) 

główna oś kompozycyjna 

drugorzędna oś kompozycyjna 

otwarcia widokowe skierowane na zewnątrz 

punkty charakterystyczne: 

budynki: 
I. zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna 

wysoki materiał roślinny budujący ściany wnętrz 
(barierowanie) 

plac zabaw 

boisko 

wnętrze wyodrębn ione w badanej przestrzeni - dzień 
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Schemat Ili CD 

park Lasek Brzozowy w Warszawie (Ursynów) 

Graficzny zapis analizy percepcyjnej, część Ili - zmiany odczytywania w idoku przestrzeni nocą 

,, ..... „._ granice parku --- mur na granicy obniżenia terenu 

we1ścia główne (brak ogrodzeń, przezierne całodobowo) 

~ wejścia drugorzędne (brak ogrodzeń, przeziern całodobowo) 

główna oś kompozycyjna 

•1 

,, 
~ 

~ 

drugorzędna oś kompozycyjna 

otwarcia widokowe skierowane na zewnątrz 

punkty charakterystyczne: 

budynki: 
I. zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna 

wysoki materiał roślinny budujący ściany wnętrz 
(barierowanie) 

plac zabaw 

boisko 

wnętrze wyodrębnione w badanej przestrzeni - dzień 

latarnie z z oprawami z kloszem „kula mleczna" (źródła wysokoprężne sodowe) 
- punkty świetlne (kropki) oraz zakres oddziaływania (powierzchniowo) [29 
sztuk. 100,0% sprawnych] 

latarnie z oprawami iGuzzini DELO (źródła metalohalogenkowe) - punkty świ
etlne (kropki) oraz zakres oddziaływania (powierzchniowo) [ 18 sztuk. 0% 
sprawnych] latarnie z ciemnym środkiem - niesprawne lub niewłączone 

"ciemne plamy" - brak oświetl e nia i brak podświetlenia świ atłem da 
powodujące całkowite wyłączen i e przestrzeni z widoku 



Park „Lasek Brzozowy”

obserwacja efekt

KOMPOZYCJA

dwie różne formy oświetlenia podstawowego – 
w części zadrzewionej parku latarnie z 
oprawami typu kul mlecznych bez zadaszenia, 
w pozostałym, mniejszym fragmencie – latarnie
z oprawami nowego typu

zróżnicowanie form latarni powoduje wizualną 
separację dwóch części parku, zarówno w porze nocnej, 
jak i dziennej

latarnie nowego typu nie świecą się
wyłączenie całego fragmentu parku z wizualnego 
odczytywania przestrzeni jako jednej oraz brak 
funkcjonowania obszaru

w części zadrzewionej – nieregularne, nieco 
chaotyczne rozstawienie latarni na ścieżkach

miejscami występuje zaburzenie wizualnej ciągłości 
ścieżek

FORMA OŚWIETLENIA

- -

JAKOŚĆ OŚWIETLENIA

zastosowanie źródła światła o innej niż biała 
barwie świecenia – źrodła wysokoprężne 
sodowe

silne zaburzenie naturalnej kolorystyki zieleni 
i obiektów

100% sprawności oświetlenia podstawowego 
w części zadrzewionej parku przy jednoczesnej 
0% sprawności w pozostałym fragmencie

zaburzenie spójności i jakości wizualnej przestrzeni

Tabela 36: Obserwacje zmian w odczycie układu kompozycji parku „Lasek Brzozowy” w porze nocnej.
Źródło: opracowanie własne.
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o Obiekt park przy Bażantarni w Warszawie (Ursynów) 

Sche mat I G raficzny zapis analizy percepcyjnej, część I - zdefiniowanie układu kompozycyjnego przestrzeni 

_,. ___ 
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,( 
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• 
,, 

granice parku 

wejśc ia główne 

wejśc ia drugorzędne 

główna oś kompozycyjna 

drugorzędna oś kompozycyjna 

otwarcia w idokowe skie rowane na zewnątrz 

punkty charakterystyczne: 
I. pergole 3. obszar centralny z kwietnikami 
2. zagłębienie terenu z kładką 

budynki: 
I. kościół pw. bł.Władysłaawa z Gielniowa (dominanta) 
2. wieża przy kośc iele (Q.Qminanta wysokościo~) 
3. budynki przykościelne 

4. budynki mieszkalne/ mieszkalno-usługowe 

wysoki materiał roślinny budujący ściany wnętrz 

(barierowanie) 

boisko 

m place zabaw [a] i skatepark [b) 
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Obiekt park przy Bażantarni w Warszawie (Ursynów) 

Schemat li Graficzny zapis analizy percepcyjnej, część li - wyodrębnieni e wnętrz w badanej przestrzeni 
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granice parku 

wejścia główne 

wejścia drugorzędne 

główna oś kompozycyjna 

drugorzędna oś kompozycyjna 

L__ otwarcia widokowe skierowane na zewnątrz 

•1 

• 
,, 
[I] 

~ 

CX·:J 

punkty charakterystyczne: 
I. pergole 3. obszar centralny z kwietnikami 
2. zagłębienie terenu z kładką 

budynki: _ _ _ 

I. kościół pw. bł. Władysłaawa z Gielniowa (dominanta) 
~.~i~_aj>__rz,r kościele (domin~nt<l w_rsokościowal 
3. budynki przykościelne 

4. budynki mieszkalne/ mieszkalno-usługowe 

wysoki materiał roślinny budujący ściany wnętrz 
(barierowanie) 

boisko 

place zabaw [a] i skatepark [b) 

wnętrze wyodrębn ione w badanej przestrzeni - dzień 
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Obiekt e. o Sche mat Ili 

park przy Bażantarni w Warszawie (Ursynów) 

G raficzny zapis analizy percepcyjnej, część Ili - zmiany odczytywania w idoku przestrzeni nocą 
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granice parku 

we1ścia główne 

wejścia drugorzędne 

główna oś kompozycyjna 

drugorzędna oś kompozycyjna 

L__ otwarcia widokowe skierowane na zewnątrz 

•1 

• 
,, 
[I] 

m 
f7?7/I 
~ 

punkty charakterystyczne: 
I. pergole 3. obszar centralny z kwietnikami 
2. zagłębienie terenu z kładką 

budynki: 
I. kościół pw. bł.Władysłaawa z Gielniowa (dominanta) 
2. wieża przy kościele (dominanta wysokościowa) 
3. budynki przykościelne 
4. budynki mieszkalne/ mieszkalno-usługowe 

wysoki materiał roślinny budujący ściany wnętrz 
(barierowanie) 

boisko 

place zabaw [a] i skatepark [b) 

wnętrze wyodrębnione w badanej przestrzeni - dzień 

I 
lampy o o prawach Schreder A lura daszkiem (ź ródła metalohaloge nko we 
70W) - punkty świ etlne (kro pki) o raz zakres oddziaływania (powie rzch-
niowo) [60 sztuk, I 00% sprawnych) _J 
iluminacja zalewowa elewacji parkowej kościoła 

kładka podśw ietlona 52 lampami LED w formie opraw liniowych 
wbudowanych w posadzkę kładki [ I 00% sprawnych] 

"ciemne plamy" - brak oświetl e nia i brak podświetlenia świ atłem tła 
powodujące całkowite wyłączen i e przestrzeni z widoku 



Park „Przy Bażantarni”

obserwacja efekt

KOMPOZYCJA

iluminacja zalewowa dominanty kościoła św. 
Władysława z Goleniowa

podkreślenie rangi dominanty kościoła porze nocnej 
i zachowanie kontaktu wizualnego z parkiem 
(wzmocnienie kompozycji)

podwójny ciąg latarni zastosowany 
w przypadku drugorzędnej drogi dojścia do 
parku oraz jednego ciągu wzdłuż głównego 
ciągu komunikacyjnego parku

obniżenie wizualnej rangi głównej osi kompozycyjnej 
parku w stosunku do reszty przestrzeni

doświetlenie wszystkich punktów 
charakterystycznych (w tym kładki 
wbudowanym w nią oświetleniem liniowym)

podkreślenie kompozycji parku w porze nocnej

park nieoświetlony przy granicy z Al. KEN
brak kontaktu wizualnego z głównym ciągiem 
komunikacyjnym najbliższego otoczenia

FORMA OŚWIETLENIA

oświetlenie wbudowane w pionową część 
konstrukcji kładki, doświetlające ją wzdłuż jej 
przebiegu (liniowo)

podkreślenie biegu kładki

JAKOŚĆ OŚWIETLENIA

zastosowanie źródła światła o białej barwie 
świecenia

wydobycie naturalnej kolorystyki zieleni i obiektów

100% sprawności oświetlenia podstawowego zachowanie spójności i jakości wizualnej przestrzeni

Tabela 37: Obserwacje zmian w odczycie układu kompozycji parku „Przy Bażantarni” w porze nocnej.
Źródło: opracowanie własne.
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Obiekt park im.Jana Pawła li w Warszawie (Ursynów) 

Schemat I Graficzny zapis analizy percepcyjnej, część I - zdefiniowanie układu kom pozycyjnego przestrzeni 
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granice parku 

wejśc ia główne 

wejśc ia drugorzędne 

główna oś kompozycyjna 

drugorzędna oś kompozycyjna 

otwarcia w idokowe skie rowane na zewnątrz 

pomniki stanowiące punkty charakterystyczne: 
I. głaz upam iętniający otarcie parku w 80 roczn icę urodzin JPll 
2. głaz pamięci Polaków wywiezionych na Syber ię w latach 1939-Sf 

budynki: 
I. kościół pw. Wniebowstąpien ia Pańskiego (dominanta) 
2. ujęcie wody pitnej 
3. przychodnia lekarska 
4. budynki mieszkalne/ mieszkalno-usługowe 

wysoki materiał roślinny budujący ściany wnętrz 

(barierowanie) 

fontanna multimedialna (punkt charakterystyczny) 

boisko otoczone wysokim piłkołapem 

plac zabaw 
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o 50 m 

Obiekt park im.Jana Pawła li w Warszawie (Ursynów) 

Schemat li Graficzny zapis analizy percepcyjnej, część li - wyodrębnienie wnętrz w badanej przestrzeni 

_,-- .... __ 

I~ 
~ 

••••• 
----

L_ 

• 1 

• 
,, 
• [I] 

~ 
[;;;,;:.] 

granice parku 

wejścia główne 

wejścia drugorzędne 

główna oś kompozycyjna 

drugorzędna oś kompozycyjna 

otwarcia widokowe skierowane na zewnątrz 

pomniki stanowiące punkty charakterystyczne: 
I. głaz upamiętniający otarcie parku w 80 rocznicę urodzin JPll 
2. głaz pamięci Polaków wywiezionych na Syberię w latach 1939-Sf 

budynki: __ _ _ _ _ _ _ 

l._l<0ścJół_J.>w._Wniebowsc~enia Pański~ l,do_rrii n<1r1ta_l 
2. ujęcie wody pitnej 
3. przychodnia lekarska 
4. budynki mieszkalne/ mieszkalno-usługowe 

wysoki materiał roślinny budujący ściany wnętrz 
(barierowanie) 

fontanna multimedialna (punkty charakterystyczne) 

boisko otoczone wysokim piłkołapem 

plac zabaw 

wnętrze wyodrębn ione w badanej przestrzeni - dzień 
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Schemat Ili 

park im.Jana Pawła li w Warszawie (Ursynów) 

Graficzny zapis analizy percepcyjnej, część Ili - zmiany odczytywania w idoku przestrzeni nocą 
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lampy o oprawach typu kul na pastorale lub "kul mlecznych" z daszkiem 
(źródła sodowe) - punkty świetlne (kropki) oraz zakres oddzi aływania 
(powie rzchniowo) [58 sztuk, 86,2%=50 sprawnych] 

lampy o oprawach typu "kul mlecznych" (źródła rtęciowe) - punkty 
Świ etlne (kropki) oraz zakres oodzi aływania oświ etlen i a (powierzchniowo) 
[działa 17 sztuk, 88,2%=1 5 sprawnych] 

reflektory na słupach oświetlające boisko i reflektory naścienne oświetlające t 
pod ul. Romera - punkt Świetlne (kropki) oraz zakres oddziaływania oświetlen 
(powierzchniowo) [ IO reflektorów na boisku+ 7 w tunelu - 100% sprawnych: 

fontanna - iluminacja dynamiczna LED RGB 

iluminacja zalewowa e lewacji parkowej kośc ioła 

brak podśw ietlenia ważnych obiektów 

" ciemne plamy" - brak oświetlen ia i brak podświetlenia światłem tła 
powodujące całkowite wyłączen ie przest rzeni z widoku 



Park im. Jana Pawła II

obserwacja efekt

KOMPOZYCJA

zastosowanie dwóch rodzajów opraw na 
latarniach – typowych kul mlecznych bez 

zadaszenia (mniejsze fragmenty wzdłuż 
północno-wschodniej granicy parku) oraz kul 

mlecznych z zadaszeniem wysięgnikiem 
w formie pastorału (reszta parku)

wyodrębnienie północno-wschodniej granicy parku jako 
ściśle przylegającej do zabudowy mieszkaniowej – 
zmiana charakteru przestrzeni

zmiana zastosowanych źródeł światła 
w latarniach w części wschodniej parku 
(z wysokoprężnych sodowych na rtęciowe)

pogłębienie wyodrębnienia kompozycyjnego 
omawianego fragmentu parku od reszty w porze nocnej, 
znacznie mniej wyrazisty za dnia

iluminacja zalewowa fasady kościoła 
stanowiącego dominantę

wzmocnienie dominanty kościoła w porze nocnej

duże odległości pomiędzy szeregiem latarni 
i powierzchniami trawiastymi na głównej osi 
parku

wyłączenie wizualne powierzchni trawiastych służy jako
ciemne przedpole dla podświetlonej fasady kościoła 
(dominanta)

dynamiczna iluminacja fontanny
iluminacja nie wpływa na układ kompozycyjny 
ze względu na silną iluminację dominanty w jej pobliżu,
stanowi raczej zabieg estetyczny

silne doświetlenie boisk
dominacja wizualna obszarów sportowych w północnej 
części parku w porze nocnej

pojedyncze niedziałające latarni na ścieżkach zaburzenie wizualne ścieżek

brak podświetlenia ważnych punktów 
charakterystycznych – pomników (głaz 
upamiętniający otwarcie parku w 80. rocznicę 
urodzin JPII oraz głaz pamięci „Sybiraków”)

obniżenie rangi obiektów w kompozycji parku w porze 
nocnej

duże odległości pomiędzy szeregiem latarni 
i powierzchniami trawiastymi w południowej 
części parku

wyłączenie wizualne powierzchni trawiastych – bez 
specjalnej funkcji

FORMA OŚWIETLENIA

wprowadzenie latarni z oprawami typu kul 

mlecznych bez zadaszenia na wysięgniku 
w formie pastorału

wprowadzenie stylizowanych latarni we współcześnie 
zrealizowanym parku nawiązuje do klasycznie 
zaprojektowanego układu osiowego parku opartego na 
obiekcie sakralnym kościoła pw. Wniebowstąpienia 
Pańskiego

JAKOŚĆ OŚWIETLENIA

zastosowanie źródła światła o innej niż biała 
barwie świecenia – źrodła wysokoprężne 
sodowe

silne zaburzenie naturalnej kolorystyki zieleni 
i obiektów

brak 100% sprawności oświetlenia 
podstawowego

obniżenie spójności i jakości wizualnej przestrzeni

Tabela 38: Obserwacje zmian w odczycie układu kompozycji parku im. Jana Pawła II w porze nocnej.
Źródło: opracowanie własne.
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Obiekt park Stawy Cietrzewia w Warszawie (Włochy) 

Schemat I Graficzny zapis analizy percepcyjnej, część I - zdefiniowanie układu ko mpozycyjnego przestrzeni 

Il. 128: Park ze Stawami Cietrzewia. Schemat I - Zdefiniowanie układu kompozycyjnego parku. Żródło: opracowanie własne. 

granice parku --- ogrodzenia/ mur 

wejśc i a główne (brak ogrodzeń, przezie rne całodobowo) 

wejśc i a drugorzędne (brak ogrodzeń, przezie rne całodobowo) 

główna oś kompozycyjna - BRAK 

drugorzędna oś kompozycyjna - BRAK 

otwarcia w idokowe skierowane na zewnątrz - BRAK (roz ległe widoki wewnętrzne) 

punkty charakterystyczne: 
I. pomosty nad wodą 
2. cypel wysunięty w jeden ze stawów 
3. mostek 
4. uruchamiane latem fontanny napowietrzające w stawie (w sezonie letnim) 

budynki: 
I.WC 
2. obiekt publiczny - szkoła podstawowa 
3. zabudowa przyszkolna. sala gminastyczna/ kort tenisowy 
4. obiekt kośc ielny (kościół ewangelici i kościół katolicki) 
5. ujęcie wody oligoceńskiej 
6. zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 
7. zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna 

wysoki materiał rośl inny budujący ściany wnętrz 

(barie rowanie) 

plac zabaw (a] i siłown ia zewnętrzna (b] 

bo isko 



••••• 

O 50 m 

O biekt park Stawy Cietrzewia w Warszawie (Włochy) 

Schemat li Graficzny zapis analizy percepcyjnej, część li - wyodrębnienie wnętrz w badanej przest rzeni 

Il. 129: Park ze Stawami Cietrzewia. Schemat II - Wyodrębnienie wnętrz w parku. Żródło : opracowanie własne. 

granice parku --- ogrodzenia/ mur 

wejścia główne (brak ogrodzeń, przezierne całodobowo) 

wejścia drugorzędne (brak ogrodzeń, przezierne całodobowo) 

główna oś kompozycyjna - BRAK 

drugorzędna oś kompozycyjna - BRAK 

otwarcia widokowe skierowane na zewnątrz - BRAK (rozlegle w idoki wewnętrzne) 

punkty charakterystyczne: 
I. pomosty nad wodą 
2. cypel wysunięty w jeden ze stawów 
3. mostek 
4. uruchamiane latem fontanny napowietrzające w stawie (w sezonie letnim) 

budynki: 
I.WC 
2. obiekt publiczny - szkoła podstawowa 
3. zabudowa przyszkolna. sala gm i nastyczna/ kort tenisowy 
4. obiekt kościelny (kościół ewangelici i kościół katolicki) 
5. ujęcie wody oligoceńskiej 
6. zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 
7. zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna 

wysoki materiał roślinny budujący ściany wnętrz 

(barierowanie) 

plac zabaw (a] i siłownia zewnętrzna (b] 

boisko 

wnętrze wyodrębnione w badanej przestrzeni - dzień 



••••• 

Obiekt park Stawy Cietrzewia w Warszawie (Włochy) 

Schemat Ili Graficzny zapis analizy percepcyjnej, część Ili - zmiany odczytywania widoku przestrzeni nocą 

Il. 130: Park ze Stawami Cietrzewia. Schemat III - Zmiany odczytywania widoku przestrzeni nocą. Żródło: opracowanie własne. 

granice parku --- ogrodzenia/ mur 

wejścia główne (brak ogrodzeń, przezierne całodobowo) 

wejścia drugorzędne (brak ogrodzeń , przezie rne całodobowo) 

główna oś kompozycyjna - BRAK 

drugorzędna oś kompozycyjna - BRAK 

otwarcia widokowe skierowane na zewnątrz - BRAK (rozległe widoki wewnętrzne) 

punkty charakterystyczne: 
I . pomosty nad wodą 
2. cypel wysun ięty w jeden ze stawów 
3. mostek 
4. uruchamiane latem fontanny napowietrza1ące w stawie (w sezonie letnim) 

budynki: 
I.WC 
2. obiekt publiczny - szkoła podstawowa 
3. zabudowa przyszkolna. sala gminastyczna/ kort tenisowy 
4. obiekt koście lny (kośc iół ewangelici i kośc iół katolicki) 
5. ujęc ie wody oligoceńskiej 
6. zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 
7. zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna 

wysoki materiał roślinny budujący ściany wnętrz 

(barie rowanie) 

plac zabaw [a] i siłownia zewnętrzna [b] 

boisko 

wnętrze wyodrębn ione w badanej przestrzeni - dz ień 

latarnie o prawami Schre der ISLA (źródła metalohaloge nkowe) - punkty świetlne l 
(kropki) oraz zakres oddz iaływania (powierzchniowo) [65 sztuk, I 00% sprawnych] 

brak podświetlen ia obiektów i przestrzeni: czasowo uruchamianych fontann, pomostów. mostku o raz 
obiektów przyległych do parku - uj ęcia wody i kościoła ewangelickiego 

"ciemne plamy" - brak oświetlen ia i brak podświetlen ia światłem da powodujące całkowite wyłączen ie 
przestrzeni z w idoku 



Park ze Stawami Cietrzewia

obserwacja efekt

KOMPOZYCJA

brak podświetlenia punktów 
charakterystycznych w postaci pomostów

wyłączenie obiektów z kompozycji parku w porze 
nocnej

sztuczne światło odbijające się w dużej 
powierzchni wody w stawach

efekt odbicia lustrzanego powoduje rzekome 
podwojenie ilości oświetlenia; latarnie zaczynają 
funkcjonować bardziej jak ściany wnętrza, a nie obiekty 
je rozświetlające

FORMA OŚWIETLENIA

oświetlenie podstawowe – oprawy latarni są 
zbudowane w taki sposób, że emitują światło na
boki w każdym kierunku, a trzy pasy 
przechodzące przez część świecącą tworzą wzór
cienia na oświetlonej, kolistej nawierzchni 
wokół latarni

wytworzenie się światłocienia wokół latarni powoduje 
podkreślenie ich samych, wzmacniając ich rolę 
w kompozycji

JAKOŚĆ OŚWIETLENIA

zastosowanie źródła światła o białej barwie 
świecenia

wydobycie naturalnej kolorystyki zieleni i obiektów

100% sprawności oświetlenia podstawowego zachowanie spójności i jakości wizualnej przestrzeni

Tabela 39: Obserwacje zmian w odczycie układu kompozycji parku ze Stawami Cietrzewia w porze nocnej. Źródło: opracowanie własne.
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o 

teren ogródków 
działkowych 

teren ogródków 
działkowych 

Obiekt park Kępa Potocka w Warszawie (Żoliborz) 

Schemat I Graficzny zapis analizy percepcyjnej, część I - zdefiniowanie układu kom pozycyjnego przestrzeni 

Il. 131: Park Kępa Potocka (część żoliborska). Schemat I - Zdefiniowanie ukJadu kompozycyjnego parku. Żródło: opracowanie własne. 

WISŁA 
••••• 

• 

granice parku 

wejścia główne (brak ogrodzeń, przezie rne całodobowo) 

wejścia drugorzędne (brak ogrodzeń , przezie rne całodobowo) 

główna oś ko mpozycyjna - BRAK 

drugorzędna oś kompozycyjna 

otwarcia widokowe skierowane na zewnątrz 

punkty charakte rystyczne: 
I. instalacja świetlna "Światłotrysk" (autor: Maurycy Gomulicki) 
2. mostki 

budynki: 
I. pawilon parkowy - kawiarnia/ bar 
2. zabudowa wielorodzinna (z usługami lub bez) [dominanta] 
3. obiekt biurowy 

wysoki materiał rośl inny - nasadzenia rozlokowane geomet rycznie 

(obszar charakterystyczny) 

plac zabaw 



o 

Obiekt 

teren ogródków 
działkowych 

teren ogródków 
działkowych 

teren ogródków 
działkowych 

park Kępa Potocka w W arszawie (Żoliborz) 

Schemat li Graficzny zapis analizy percepcyjnej, część li - wyodrębnienie wnętrz w badanej przestrzeni 

Il. 132: Park Kępa Potocka (część żoliborska). Schemat II- JJYodrębnienie wnętrz w parku. Żródło: opracowanie własne. 

WISŁA 

granice parku 

wejścia główne (brak ogrodzeń, przezierne całodobowo) 

~ wejścia drugorzędne (brak ogrodzeń, przezierne całodobowo) 

••••• główna oś kompozycyjna - BRAK 

drugorzędna oś kompozycyjna 

otwarcia widokowe skierowane na zewnątrz 

punkty charakterystyczne: 
I. instalacja świetlna "Światlotrysk" (autor: Maurycy Gomulicki) 
2. mostki 

budynki: 
I. pawilon parkowy - kawiarnia/ bar 
2. zabudowa wielorodzinna (z usługami lub bez) ldomin~] 

3. obiekt biurowy 

wysoki materiał roślinny - nasadzenia rozlokowane geometrycznie 
(obszar charakterystyczny) 

plac zabaw 

wnętrze wyodrębnione w badanej przestrzeni - dzień 



••••• 

Obiekt park Kępa Potocka w Warszawie (Żoliborz) 

Schemat Ili Graficzny zapis analizy percepcyjnej, część Ili - zmiany o dczytywania widoku przestrzeni nocą 

Il. 133: Park Kępa Potocka (część żoliborska). Schemat III-Zmiany odczytywania widoku przestrzeni nocą. Żródło: opracowanie własne. 

granice parku 

wejścia główne (brak ogrodzeń, przezierne całodobowo) 

wejścia drugorzędne (brak ogrodzeń, przezierne całodobowo) 

główna oś kompozycyjna - BRAK 

drugorzędna oś kompozycyjna 

otwarcia widokowe skierowane na zewnątrz 

punkty charakterystyczne: 
I. instalacja św ietlna "Światlotrysk" (autor: Maurycy Gomulicki) 
2. mostki 

budynki: 
I. pawilon parkowy - kawiarnia/ bar 
2. zabudowa wielorodzinna (z usługami lub bez) [dominanta] 
3. obiekt biurowy 

wysoki materiał rośl inny - nasadzenia rozlokowane geometrycznie 
(obszar charakterystyczny) 

plac zabaw 

wnętrze wyodrębnione w badanej przestrzeni - dzień 

latar nie z oprawami z klos.zem „k.ula mleczna" (źródła wysokoprężne sodowe lub rtęciowe) - punkty świetlne I 
(kropki) oraz zakres oddziaływania (pow1erzchn1owo) [96 sztuk, 94,8%=9 1 sprawnych] 

latar nie z oprawami Schreder K-LU X (źródła wysokoprężne sodowe) zlokalizowane na w schodniej krawędzi 

parku - punkty Świetlne (kropki) oraz zakres oddziaływan ia (powierzchniowo) [33 sztuki, I 00% sprawnych] 

latarnie z oprawami mlecznymi z daszk iem usytuowane na mostkach (źródła metalohalogenkowe) - punkty I 
Świetlne (kropki) oraz zakres oddzi aływania (pow ierzchniowo) [8 sztuk, l 00% sprawnych) __J 

latar nie - słupy drogow e położone wzdłuż zachodniej krawędzi parku przy ulicy (źródła wysokoprężne 
sodowe) - punkty świetlne (kropki) o raz zakres oddziaływania (powierzchniowo) [nie wliczane w zasób 
oświetlenia parku] 

świetlna instalacja przestrzenna - neon "Światłotrysk" rozp ięty na stalowym rusztowaniu -
oświet lenie zmienne, barwa różowa - element dominujący przestrzennie 

"c iemne plamy" - brak oświetlen ia i brak podświetlenia światłem tła powodujące całkowi te wyłączen i e 
przestrzeni z w idoku 



Park Kępa Potocka (część żoliborska)

obserwacja efekt

KOMPOZYCJA

świetlna instalacja – dynamicznie zmieniający 
się neon „Światłotrysk” zamocowany na 
konstrukcji w kształcie szklanki, ustawiony na 
wzniesieniu w południowej części parku

dominanta lokalna parku, wzmocniona w porze nocnej 
ze względu na różową barwę świecenia

zachodnia część parku doświetlona jest 
pośrednio poprzez latarnie drogowe stojące przy
biegnącej wzdłuż parku drodze

separacja wizualna tej części parku od reszty

oświetlenie mostków latarniami o innych typach
opraw niż pozostałe, o białej barwie świecenia

wzmocnienie wizualne mostków w kompozycji parku 
w porze nocnej

pojedyncze, niedziałające latarnie na ścieżkach zaburzenie wizualne ścieżek

brak podświetlenia większości punktów 
charakterystycznych (głównie rzeźb i prac 
artystycznych)

obniżenie rangi i zmniejszenie siły oddziaływania 
obiektów w kompozycji parku w porze nocnej

duże odległości pomiędzy szeregiem latarni 
i powierzchniami trawiastymi w różnych 
fragmentach parku

wyłączenie wizualne powierzchni trawiastych – bez 
specjalnej funkcji

sztuczne światło pochodzące z oświetlenia 
parkowego i przylegających wysokich 
budynków mieszkalnych odbijające się w dużej 
powierzchni wody w jeziorku

efekt odbicia lustrzanego powoduje rzekome 
podwojenie ilości oświetlenia; duża skala jeziora 
w stosunku do częstotliwości rozstawienia latarni 
powoduje jednak, że latarnie nie zaczynają 
funkcjonować jak ściany wnętrza

FORMA OŚWIETLENIA

neon w parku
wprowadzenie specyficznej formy oświetlenia 
wzmacnia odrębność i wprowadza wyjątkowy element 
do raczej typowego parku

JAKOŚĆ OŚWIETLENIA

zastosowanie źródła światła o innej niż biała 
barwie świecenia – źrodła wysokoprężne 
sodowe

silne zaburzenie naturalnej kolorystyki zieleni 
i obiektów

brak 100% sprawności oświetlenia 
podstawowego

obniżenie spójności i jakości wizualnej przestrzeni

wymieszanie różnych źródeł światła 
stosowanego w oświetleniu podstawowym 
(kilkanaście sztuk opraw ze źródłami 
rtęciowymi)

zaburzenie spójności odczytu przestrzeni

Tabela 40: Obserwacje zmian w odczycie układu kompozycji parku Kępa Potocka (część żoliborska) w porze nocnej. Źródło: opracowanie własne.
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 4.1.5 Badanie właściwe zróżnicowania aktualnych form oświetlenia miejskiej
przestrzeni publicznej. Wyniki

Wyniki uzyskane we wstepnej czesci badania, czyli okreslenie spektrum form i rodzajów
urzadzen oswietleniowych wystepujacych aktualnie w warszawskich parkach, zostały
poszerzone o:

‒ rozszerzenie opisu wykorzystania konkretnych form oswietlenia do róznych zamierzen
funkcjonalnych – okreslenie funkcji, do jakich mozna wykorzystać konkretne formy oraz
rodzaje oswietlenia;

‒ opis wizualnych zmian zachodzacych w przestrzeni w wyniku jej oswietlania w porze
nocnej.

Dodatkowym elementem stało sie nakreslenie stanu oswietlenia wystepujacego w 21 badanych
parkach. Jako, ze oswietlenie zinwentaryzowano w uproszczonej formie117, a razem z lokali-
zacja opraw okreslono źródła swiatła i stan ich funkcjonowania, watkiem pobocznym okazała
sie mozliwa do okreslenia tendencja wystepujaca w parkach zwiazana z utrzymaniem
oswietlenia podstawowego.

Wyniki związane z formą, parametrami i stanem oświetlenia występującego w badanych
parkach

Podsumowanie informacji dotyczacych oswietlenia podstawowego oraz dodatkowego
zaobserwowanego w badanych przestrzeniach pokazuje kształtujace sie tendencje zwiazane ze
sposobem eksploatacji oswietlenia i jego stanem (Tabela 41).

‒ W badanym okresie w 21 badanych parkach warszawskich oswietlenie podstawowe nie
posiadało elektroluminescencyjnych źródeł swiatła (LED).

‒ Źródłami swiatła wykorzystanymi w latarniach były źródła wysokoprezne sodowe zastoso-
wane w 8 parkach (co stanowi 38% badanych parków), źródła metalohalogenkowe
zastosowane w 10 parkach (co stanowi 48% badanych parków) oraz źródła rteciowe
zastosowane w 3 parkach (co stanowi 14% badanych parków).

‒ W wiekszosci z 21 badanych parków zaobserwowano zaniedbanie w prowadzeniu
systematycznej eksploatacji oswietlenia – zaledwie w 5 z 21 parków (co stanowi niespełna
25% badanej grupy) czynne były wszystkie latarnie. Były to parki Kopiec Czerniakowski,
„Nad Balatonem”, „Przy Bazantarni”, ze Stawami Cietrzewia oraz Ogród Saski.

- nie wystepuje spodziewana korelacja pomiedzy terminem realizacji czy modernizacji
parku a stanem zadbania o wymiane przepalonych źródeł swiatła. Wydawałoby sie, ze
w najnowszych realizacjach eksploatacja oswietlenia bedzie najsprawniejsza.
W najnowszym zmodernizowanym parku – parku Podzamcze oswietlenie podstawowe
miało jednak sprawne źródła swiatła jedynie w 80% opraw oswietlenia podstawowego.
W parku Henrykowskim – w 73,6%.

- niedziałajace latarnie spotyka sie w parkach z latarniami, w których zastosowano
zarówno źródła wysokoprezne sodowe, jak i metalohalogenkowe czy rteciowe.

‒ W niemal połowie parków (10 obiektów) zaobserwowano niecelowe wymieszanie róznych
źródeł swiatła zastosowanych w oswietleniu podstawowym jednego typu. Były to parki:
Henrykowski, Arkadia Dolna, gen. Orlicz-Dreszera, „Nad Balatonem”, OPAK, Znicza,
Dolinka Szwajcarska, Bródnowski, im. Stefana Wiecheckiego „Wiecha” oraz Kepa
Potocka – czesć zoliborska. Wymieszanie źródeł swiatła wystepowało w kazdej mozliwej
konfiguracji źródeł stosowanych w parkach.

‒ Sposród dziewieciu parków, w których zastosowano metalohalogenkowe źródła swiatła
w oswietleniu podstawowym, w szesciu wystapiło stosowanie źródeł swiatła o róznej
wartosci temperatury barwowej, co w efekcie daje wrazenie niejednolitej barwa swiecenia
latarni. Tylko w trzech przypadkach stwierdzono jednolitosć temperatury barwowej
w stosowanych w latarniach źródłach swiatła.

117 Z przyblizonym okresleniem lokalizacji oswietlenia, bez wykonywania szczegółowych domiarów.
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‒ Stwierdzono, ze stosowanie w terenach zieleni opraw oswietleniowych z wysokopreznymi
sodowymi źródłami swiatła o zółtej barwie swiecenia powoduje silne zaburzenie
naturalnej barwy zieleni oraz obiektów (Il. 134). Dzieje sie tak na przykład w parku
Morskie Oko. Kolor zielony dobrze oddaja źródła swiatła o białej barwie swiecenia, jak na
przykład spotykane takze w warszawskich parkach źródła rteciowe (na przykład w
Ogrodzie Saskim) lub metalohalogenkowe (na przykład w parku ze Stawami Cietrzewia).
Swiatło emitowane ze wszystkich opraw wpływa zreszta nie tylko na kolor zieleni, ale
wszystkie barwy obiektów czy osób przebywajacych w ich zasiegu (Il. 135).

‒ Wyzsze latarnie wywieraja wiekszy wpływ wizualny na przestrzen. Dotyczy to zarówno
pory nocnej, jak i dziennej. Odczuć to mozna zwłaszcza w parkach Henrykowskim i  „Nad
Balatonem”, gdzie zastosowano latarnie o dwóch wysokosciach słupa. Porównanie ich
miedzy soba pokazuje silniejsze oddziaływanie wyzszych latani.
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I l . 134: Oddawanie barw zieleni w przypadku wykorzystania róznych źródeł swiatła stosowanych
w oswietleniu podstawowym (latarnie) warszawskich parków. Z lewej strony latarnia ze źródłem
metalohalogenkowym o ciepło-białej barwie swiecenia (T < 3500 K) na Kopcu Czerniakowskim oddaje
barwe zieleni w sposób zblizony do naturalnego. Posrodku latarnia ze źródłem rteciowym w parku im. Jana
Pawła II oddaje barwe zieleni w sposób zblizony do naturalnego. Z prawej strony – latarnia ze źródłem
wysokopreznym sodowym w parku im. Jana Pawła II silnie zaburza naturalna barwe zieleni. Źródło:
opracowanie własne.

Il. 135: Oddawanie barw przez swiatło emitowane z róznych źródeł swiatła wpływa takze na oddawanie
wiernosci barw innych niz zielona. W przykładzie pokazano rózne rodzaje oswietlenia padajace na osobe
przemieszczajaca sie przez park oraz na biała kartke trzymana przez te osobe. Z lewej strony latarnia ze
źródłem metalohalogenkowym o neutralnej białej barwie swiecenia (T = 4000 K) oddaje zróznicowane
barwy w sposób zblizony do naturalnego. Posrodku latarnia ze źródłem metalohalogenkowym o zimno-białej
barwie swiecenia (T > 4500K) oddaje barwy w sposób zblizony do naturalnego, zmieniajac nieco odcien
barw na chłodniejszy. Z prawej strony – latarnia ze źródłem wysokopreznym sodowym zmienia wyglad
naturalnych barw, które zyskuja pomaranczowy, ciepły odcien. Barwy uległy widocznemu zniekształceniu.
Widoczna biała karta wydaje sie mieć odcien sepii. Silny efekt zmiany wygladu barw moze negatywnie
wpływać na jakosć rozpoznawania obiektów i osób. Źródło: opracowanie własne.



Tabela 41: Podsumowanie informacji o oswietleniu podstawowym i dodatkowym wystepujacym w 21 badanych terenach zieleni oraz obserwacji aktywnosci w parkach w porze wieczornej – badanie własciwe zróznicowania aktualnych form oswietlenia
miejskiej przestrzeni publicznej. Źródło: opracowanie własne.
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‒ W Ogrodzie Saskim, stanowiacym historyczne załozenie parkowe o złozonej kompozycji
[Rylke 1997], zastosowano latarnie stylizowane. Z kolei w parku Skaryszewskim, który
równiez jest historycznym załozeniem parku krajobrazowego, zastosowano oswietlenie
podstawowe typu IV – latarnie drogowe. Dysonans wizualny wystepujacy pomiedzy forma
oswietlenia drogowego i oswietlanej nim przestrzeni parku Skaryszewskiego jest silnie
odczuwalny. Zastosowanie latarni stylizowanych czy nawet zachowanych historycznych
latarni w przestrzeniach historycznych załozen parkowych podkresla charakter tych
przestrzeni. Z kolei stosowanie w terenach zieleni latarni typu drogowego, kojarzacego sie
silnie z przestrzenia komunikacji samochodowej, powoduje wrazenie dysproporcji i braku
adekwatnosci formy oswietlenia wzgledem oswietlanej przestrzeni, niezaleznie od stylu
przestrzeni parkowej.

‒ Formy oswietlenia dodatkowego wystepujace w 21 badanych parkach to:

- naswietlacze lub reflektory zamocowane na słupach;
- naswietlacze lub reflektory wbudowane w posadzke (doziemne) lub przymocowane do

posadzki;
- oprawy podwodne LED RGB ze zmieniajaca sie barwa swiecenia;
- oprawy oswietleniowe wbudowane w posadzke (doziemne) najazdowe;
- oprawy podwodne z białym swiatłem;
- oprawy iluminacyjne zamontowane na elewacji iluminowanego obiektu,
- listwa LED (waskie, sztywne oswietlenie liniowe) wbudowana w posadzke;
- bollard;
- oprawy LED barwne wbudowane w posadzke;
- oprawy zamocowane nasufitowo na stropach zewnetrznych obiektów architektonicz-

nych;
- oprawy zagłebione w sufitach stropów zewnetrznych partii obiektów architektonicz-

nych;
- system multimedialnych fontann (laser, projektor, opraw LED);
- oswietlenie ukryte, wbudowane w instalacje przestrzenna;
- oprawy LED wbudowane w barierke mostu/ kładki;
- instalacja przestrzenna zawierajaca elementy neonu.

‒ Silne zróznicowanie form dodatkowego oswietlenia w parku Podzamcze, gdzie oprócz
oswietlenia podstawowego wystepuje siedem róznych rodzajów oswietlenia dodatkowego
(w liczbie niemal 150 sztuk opraw), powoduje dominacje estetyczna oswietlenia nad
pozostałymi elementami parku.

‒ Zastosowanie barwnego oswietlenia, najczesciej powiazanego z iluminacja dynamiczna
znaczaco wpływa na odbiór iluminowanego obiektu, powodujac jego podkreslenie
w wizualnym odbiorze przestrzeni w porze nocnej.

‒ Iluminacja zieleni jest stosunkowo rzadko stosowanym zabiegiem podswietlania.
Iluminacja zieleni w badanych przestrzeniach – w parku Podzamcze i parku Ruda –
ogranicza sie do oddolnego podswietlenia fragmentu korony wybranych drzew za pomoca
jednego doziemnego reflektora (na przykład w parku Podzamcze). W parku Ruda zastoso-
wano trzy reflektory, z których jednak działa wyłacznie jedna sztuka.

‒ Jedynie w dwóch przypadkach – w parku Bródnowskim oraz Kepie Potockiej – czesci
zoliborskiej zaobserwowano wykorzystanie niestandardowych, artystycznych form
oswietleniowych. Instalacja przestrzenna „Swiatłotrysk” wykorzystujaca neony,
o wysokiej, widocznej z daleka konstrukcji, postawiona w parku Kepa Potocka – czesć
zoliborska, powoduje powstanie lokalnej dominanty, zwiekszajacej atrakcyjnosć parku po
zmroku. Z kolei wbudowana w ziemie instalacja „Kalejdoskop” w parku Bródnowskim
jest słabo zauwazalna i nie wpływa w zaden sposób na wizualne odczytywanie kompozycji
parku.

 4 BADANIA. WYNIKI 225



‒ Iluminacje elementów wodnych – fontann – zaobserwowano w szesciu badanych szczegó-
łowo przestrzeniach. W przypadku pieciu (parku gen. Orlicz-Dreszera, Znicza,
Podzamcze, im. Jana Pawła II i w Ogrodzie Saskim) jest ona wykonana za pomoca
podwodnych lub wbudowanych w posadzke opraw oswietleniowych. Jedynie w parku im.
Stefana Wiecheckiego „Wiecha” doswietlenie fontanny polega na oswietleniu jej z góry za
pomoca reflektora. W przypadku czterech realizacji zaobserwowana iluminacja ma walor
zmieniajacej sie barwy (iluminacja dynamiczna wykonana z uzyciem diod LED RGB),
w przypadku dwóch – jest ona statyczna, bez zmiany barw oswietlenia. Iluminacje
elementów wodnych spotyka sie zarówno w historycznych załozeniach parkowych
(zmodernizowanych jednak w ciagu ostatnich osmiu lat), jak i nowych realizacjach.

‒ Nie zauwaza sie wyraźnej korelacji pomiedzy zróznicowaniem formy i parametrów źródeł
swiatła zastosowanego w oswietleniu podstawowym a obecnoscia i róznorodnoscia
oswietlenia dodatkowego.

‒ Wyzszy stopien zróznicowania form aktywnosci realizowanych w porze wieczornej
w parkach spotyka sie w przestrzeniach oswietlonych swiatłem o białej barwie swiecenia.
Na osiem parków, gdzie odnotowano najwieksza liczbe róznych sposobów spedzania
w nim czasu, az w szesciu oswietlenie podstawowe było zrealizowane na metalohalogen-
kowych źródłach swiatła. Sytuacja wyglada podobnie, jezeli spojrzy sie na obecnosć
oswietlenia dodatkowego – w kazdym z parków o najwyzszym stopniu zróznicowania
form aktywnosci wystepuje przynajmniej jedna forma oswietlenia dodatkowego.

Forma, stan i sposób zastosowania oświetlenia w badanych parkach a kompozycja
badanych przestrzeni

Oswietlenie wpływa na percepcje poszczególnych elementów kompozycyjnych kształtuja-
cych specyfike przestrzenna badanych miejsc. Zaleznie od formy, porzadku jego sytuowania,
zmiennosci parametrów i innych czynników, moze ono podkreslać, działać neutralnie lub
osłabiać oddziaływanie osi kompozycyjnych, dominant czy punktów charakterystycznych.

‒ Oswietlenie podstawowe (latarnie parkowe lub drogowe) stosowane jest do oswietlenia
przede wszystkim płaszczyzn poziomych – ciagów komunikacyjnych, powierzchni trawia-
stych, nawierzchni placów, rzadziej terenów specjalnych typu placów zabaw czy boisk.
Oswietlenia podstawowego nie wykorzystuje sie bezposrednio w celu iluminowania
obiektów architektonicznych. W 21 badanych parkach tylko w przypadku jednego zanoto-
wano celowe oswietlanie obiektów przy uzyciu latarni parkowych – były to jednak
niewielkich rozmiarów obiekty rozstawione na powierzchni trawiastej przy sciezce118,
zatem przypadek zaklasyfikować mozna jako specjalny.

‒ Celowe oswietlanie obiektów – architektury, drobnych form architektury, zieleni –
wykonywane jest przy uzyciu form swiatła opisanych umownie jako dodatkowe.
Oswietlenie podstawowe moze doswietlać te obiekty, nie wykorzystuje sie go jednak do
celowych realizacji tego typu. Słupy oswietlenia podstawowego moga za to słuzyć jako
miejsce umieszczania form swiatła iluminujacych obiekty.

Wpływ oswietlenia na kompozycje przestrzeni w porze nocnej. Osie kompozycyjne –
wzmocnienie oddziaływania

‒ Przykład m.in. parków Kopiec Czerniakowski, Skaryszewski czy gen. Orlicza-Dreszera
pokazuje, ze rozstawienie i swiecenie sie oswietlenia podstawowego wzdłuz ciagów
komunikacyjnych stanowiacych osie kompozycyjne parku podkresla przebieg tych osi.

‒ Czestym przypadkiem jest – ze wzgledu na wieksze szerokosci ciagów komunikacyjnych
wyznaczajacych główne osie kompozycyjne – stosowanie podwójnych ciagów oswietlenia
podstawowego wzdłuz tych osi, w przeciwienstwie do pozostałych ciagów badanych
przestrzeni o mniejszej szerokosci, gdzie stosowane sa pojedyncze linie oswietlenia.
Powoduje to wizualne podkreslenie tych osi w porze nocnej (w parku Znicza, gen. Orlicz-
Dreszera, Skaryszewskim, im. Stefana Wiecheckiego „Wiecha”, Ogrodzie Saskim,
czesciowo takze w Bródnowskim).

118 Dotyczy to krzyzy oswietlonych swiatłem pochodzacym z latarni na Kopcu Czerniakowskim w Warszawie.
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‒ Zaobserwowano jeden przypadek zabiegów celowej dywersyfikacji formy stosowanego
oswietlenia podstawowego w odniesieniu do wyróznienia osi kompozycyjnych. Ma to
miejsce w parku Bródnowskim, gdzie wzdłuz osi kompozycyjnej biegnacej wzdłuz stawu
zastosowano latarnie o podwójnych oprawach oswietleniowych. W pozostałej czesci parku
zastosowano latarnie z pojedynczymi oprawami. Obecnosć latarni o wyjatkowej formie
wzdłuz waznej osi kompozycyjnej podkresla jej przebieg.

‒ Zaobserwowano kilka przypadków zastosowania oswietlenia dodatkowego do podkre-
slenia istotnych fragmentów osi kompozycyjnych i tym samym podkreslenie znaczenia
tych osi w porze nocnej:

- w parku gen. Orlicz-Dreszera poza oswietleniem podstawowym stojacym wzdłuz osi
kompozycyjnej, osiowe załozenie parku podkreslono poprzez doswietlenie placu
wejsciowego za pomoca naswietlaczy oraz barwna iluminacje fontanny;

- w parku im. Stefana Wiecheckiego „Wiecha” oprócz zastosowania oswietlenia podsta-
wowego wzdłuz osi kompozycyjnej doswietlono z kolei pergole i rzeźbe–fontanne
lezace na osi lub symetrycznie wzdłuz niej rozłozone;

- w parku im. Jana Pawła II ciemny srodek przebiegu głównej osi kompozycyjnej
równowazy iluminacja obiektu sakralnego, na którym ta os kompozycyjna sie opiera
oraz iluminacja fontanny na niej lezacej. Doswietlenie dwóch obiektów na przebiegu
osi kompozycyjnej podkresla jej przebieg bez koniecznosci wskazania całej osi;

- w poblizu Ogrodu Saskiego wykorzystano liniowe oswietlenie za pomoca tasmy LED
do wskazania przebiegu Osi Saskiej, stanowiacej główna os kompozycyjna parku.

Wpływ oswietlenia na kompozycje przestrzeni w porze nocnej. Osie kompozycyjne –
osłabienie oddziaływania

‒ Ustawienie szeregu dwóch ciagów latarni na ciagu komunikacyjnym stanowiacym os
kompozycyjna nizszej rangi przy jednoczesnym zastosowaniu jednego szeregu latarni
wzdłuz ciagu komunikacyjnego stanowiacego rzeczywista główna os kompozycyjna
w jednej przestrzeni powoduje zaburzenie odczytywania hierarchii przestrzeni w porze
nocnej.

‒ Zaburzenie regularnosci swiecenia oswietlenia podstawowego wzdłuz ciagów komunika-
cyjnych powoduje wizualne zaburzenie ich przebiegu. Jezeli osie kompozycyjne badanych
przestrzeni przebiegaja wzdłuz ciagów komunikacyjnych z nieregularnie swiecacym
oswietleniem podstawowym, powoduje to zaburzenie ich wizualnego odbioru w porze
nocnej. Nieregularne swiecenie moze przejawiać sie brakiem utrzymania jednolitego
wyboru źródeł swiatła stosowanych w oswietleniu (na przykład w parku Znicza, parku gen.
Orlicz-Dreszera) lub wypalenie sie źródeł swiatła w oprawach (na przykład w parku
Kazimierzowskim).

‒ Przepalenie źródeł swiatła w pojedynczych latarniach stojacych wzdłuz osi kompozycyjnej
powoduje wizualne zaburzenie osi, bez zaburzenia jej odbioru. Innymi słowy,
w przypadku, gdy jedna latarnia z ciagu latarni stojacych wzdłuz jakiejs osi kompozycyjnej
sie nie swieci, nie powoduje to braku mozliwosci odczytania obecnosci tej osi.

‒ Przepalenie źródeł swiatła w grupie trzech latarni stojacych jedna za druga wzdłuz osi
kompozycyjnej powoduje wizualne zaburzenie osi wpływajace na zaburzenie całoscio-
wego jej odbioru. Im krótsza os kompozycyjna, tym wiekszy wpływ wyłaczenia grupy
latarni na jej odczytywanie. Innymi słowy, w przypadku, kiedy trzy lub wiecej latarni
z ciagu stojacych wzdłuz jakiejs osi kompozycyjnej sie nie swieci, powoduje to zaburzenie
mozliwosci odczytania obecnosci tej osi w przestrzeni, a im krótsza jest os, tym wieksze
zaburzenie wywołuje efekt nie swiecacych sie latarni.

‒ Nie zaobserwowano zabiegów celowej dywersyfikacji parametrów stosowanych
w oswietleniu podstawowym źródeł swiatła (na przykład zróznicowania temperatury
barwowej źródeł swiatła) w odniesieniu do zróznicowania układu kompozycyjnego
badanych przestrzeni, w tym do wyróznienia osi kompozycyjnych.
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‒ Brak oswietlenia przebiegajacego wzdłuz osi kompozycyjnej albo w jakis inny sposób
podkreslajacego ta os powoduje wyłaczenie tej osi z wizualnego funkcjonowania w porze
nocnej.

Wpływ oswietlenia na kompozycje przestrzeni w porze nocnej. Dominanty

‒ Celowe oswietlenie dominant wykonywane jest najczesciej za pomoca oswietlenia
iluminacyjnego, montowanego na słupach w oddaleniu od obiektu, przy obiekcie na lub
zagłebione w nawierzchni, albo bezposrednio na obiekcie.

‒ Brak zastosowania zabiegu oswietlenia dominanty wyłacza jej wizualne funkcjonowanie
z badanej przestrzeni w porze nocnej, zmieniajac charakter wizualny przestrzeni (na
przykład w parku Kazimierzowskim). Siła ciezkosci kompozycji dominanty przesuwa sie
w strone innych, oswietlonych dominant istniejacych w otoczeniu, lub zanika.

‒ Zastosowanie zabiegu oswietlenia wzgledem dominanty podkresla jej wizualna obecnosć
i znaczenie w badanej przestrzeni w porze nocnej (na przykład kosciół pw. Wniebowsta-
pienia Panskiego w parku im. Jana Pawła II).

‒ Brak oswietlenia najblizszego otoczenia iluminowanej dominanty lub jej przedpola (na
przykład powierzchni trawiastej) powoduje wzmocnienie wrazenia dominacji obiektu. Ma
to miejsce na przykład w przypadku iluminacji Pałacu Królikarnia widocznej z parku
Arkadia Dolna czy koscioła pw. Wniebowstapienia Panskiego w parku im. Jana Pawła II.

Wpływ oswietlenia na kompozycje przestrzeni w porze nocnej. Punkty charakterystyczne

‒ Celowe oswietlenie punktów charakterystycznych wykonywane jest najczesciej za pomoca
oswietlenia iluminacyjnego metoda oswietlania oddolnego, przy czym punkty swietlne
moga być postawione na ziemi lub zagłebione w nawierzchni.

‒ Brak zastosowania zabiegu oswietlenia i brak przypadkowego doswietlenia (pochodzacego
na przykład z oswietlenia ciagów komunikacyjnych) punktu charakterystycznego wyłacza
jego wizualne funkcjonowanie z badanej przestrzeni w porze nocnej, zmieniajac charakter
wizualny przestrzeni w porównaniu z jego dziennym wygladem.

‒ Zdarzaja sie przypadki, kiedy punkt charakterystyczny doswietlony jest nie za pomoca
celowego zabiegu, ale przypadkowo, przez oswietlenie docierajace na przykład
z oswietlenia ciagów komunikacyjnych (na przykład pomnik Niezależnego Kota w parku
„Nad Balatonem” czy pomnik Harcerskiej Poczty Polowej w parku Ruda). W takim
przypadku najczesciej jednak obiekt jest niedostrzegalny lub niemozliwe jest odczytanie
informacji do niego dołaczonych. O ile wizualnie jest on obecny w badanej przestrzeni
w porze nocnej, jego znaczenie w tej przestrzeni ulega w porze nocnej osłabieniu.

‒ Zastosowanie zabiegu oswietlenia wzgledem punktu charakterystycznego podkresla jego
wizualna obecnosć i znaczenie w badanej przestrzeni w porze nocnej (na przykład pomnik
Poległym za Ojczyznę 1939-45 w parku Znicza).

‒ Jezeli zabieg oswietlenia, w postaci na przykład iluminacji pomnika, zastosowano w taki
sposób, ze silnemu oswietleniu ulega nie tylko sam obiekt, ale takze jego najblizsze
otoczenie, powodować to moze odciaganie uwagi obserwatora od samego obiektu (na
przykład iluminacja pomnika Powstańców Mokotowa w parku gen. Orlicz-Dreszera).

Wpływ oswietlenia na kompozycje przestrzeni w porze nocnej. Inne

‒ Regularne rozstawienie i swiecenie sie oswietlenia podstawowego wzdłuz ciagów komuni-
kacyjnych nie bedacych osiami kompozycyjnymi, a stanowiacych sciezki o nieregularnej
trasie, nie tylko umozliwia przemieszczanie sie wzdłuz sciezki, ale podkresla takze jego
znaczenie w kompozycji parku. W przypadku braku oswietlenia takiego ciagu zostaje on
wyłaczony z wizualnego i uzytkowego funkcjonowania przestrzeni.

‒ W przypadku stosowania jednakowego oswietlenia o podobnej rozstawie w całej badanej
przestrzeni oraz braku oswietlenia dodatkowego, gdy kompozycja tej przestrzeni za dnia
wskazuje tereny o wyzszej lub nizszej hierarchii, w porze nocnej hierarchia ta nie zostaje
wskazana (na przykład ma to miejsce w parku OPAK).
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‒ Intensywne doswietlenie fragmentów przestrzeni formami swiatła o innym, niz oswietlenie
podstawowe, charakterze i parametrach powoduje, ze fragmenty te staja sie w porze nocnej
wizualnie bardziej widoczne niz w porze dziennej. Dzieje sie tak czesto w przypadku
terenów sportowych – boisk, które najczesciej oswietlane sa mocnymi naswietlaczami,
emitujacymi swiatło o innych parametrach, niz to pochodzace z oswietlenia podstawowego
(taka sytuacja ma miejsce na przykład w parku im. Jana Pawła II czy parku Bródnowskim).

‒ Przypadkowe wymieszanie źródeł swiatła jednego typu o róznej temperaturze barwowej
w oswietleniu podstawowym powoduje obnizenie spójnosci wizualnej oswietlenia
i oswietlanej przestrzeni w porze nocnej, obnizajac przy tym jakosć estetyczna przestrzeni.
Nie powoduje to jednak silnego zaburzenia układu kompozycyjnego oswietlenia.

‒ Zaobserwowano zastosowanie dywersyfikacji formy stosowanego oswietlenia podstawo-
wego w odniesieniu do wyróznienia przestrzeni spadku Skarpy Warszawskiej i przebiegu
ciagu komunikacyjnego biegnacego wzdłuz jednej z granic parku Kazimierzowskiego,
a oswietleniem wystepujacym w parku. Zastosowano tam latarnie o potrójnych oprawach
oswietleniowych w przeciwienstwie do latarni z oprawami pojedynczymi w pozostałej
czesci parku. Obecnosć latarni o wyjatkowej formie wizualnie podkresla przebieg spadku
skarpy.

‒ Zastosowanie odrebnego od stosowanego w oswietleniu podstawowym źródła swiatła
w oswietleniu mostków w parku Kepa Potocka powoduje wzmocnienie ich wizualnego
znaczenia w kompozycji parku.

‒ W przypadku zastosowania oswietlenia przy obiektach wodnych w parkach Arkadia
Dolna, Kepa Potocka – czesć zoliborska, ze Stawami Cietrzewia i „Nad Balatonem”
w porze nocnej zaobserwowano wystepowanie efektu odbicia lustrzanego. Zwieksza on
optycznie przestrzen. W parkach Arkadia Dolna oraz ze Stawami Cietrzewia ustawione
wzdłuz powierzchni wody ciagi oswietlenia podstawowego widziane z odległosci funkcjo-
nuja jak sciany wnetrza.

‒ W przypadku parków OPAK, Skaryszewskim, Morskim Oku oraz Ogrodu Saskiego
i Kopca Czerniakowskiego fragmenty lub całosć granicy tych przestrzeni jest porosnieta
wysoka zielenia, a sciezki wzdłuz nich biegnace połozone sa w pewnym oddaleniu.
W przypadku braku oswietlenia tej zieleni w porze nocnej zdarza sie sytuacja, kiedy zielen
wysoka przesłania całkowicie obraz wnetrz parkowych, stanowiac jednoczesnie ciemna
sciane wzgledem otoczenia. Brak oswietlenia badanych przestrzeni we fragmentach na
granicach z ich otoczeniem powoduje zmniejszenie widocznosci przestrzeni z otoczenia
w porze nocnej i domkniecie kompozycji przestrzeni „do wewnatrz”.

‒ W parku Znicza silne oswietlenie alei głównej powoduje, ze zupełnie nieoswietlona
powierzchnia trawiasta połozona obok alei przestaje być widoczna. W efekcie nasuwa to
dwa wnioski:

- Stosowanie form swiatła intensywne oswietlajacych wnetrza przy jednoczesnym
zupełnym braku oswietlenia terenów sasiadujacych powoduje powstanie wysokiego
stopnia kontrastu, a przez to całkowite wyłaczenie terenu sasiadujacego z wizualnego
odbioru przestrzeni – przestaje on być widoczny.

- Stosowanie form swiatła intensywnie oswietlajacych fragment wiekszego wnetrza
moze spowodować wizualne wykreowanie mniejszego wnetrza noca.

‒ W przypadku dwóch parków zastosowano dwa odrebne typy latarni w dwóch fragmentach
parku (park „Lasek Brzozowy”, park im. Stefana Wiecheckiego „Wiecha”). W efekcie
zarówno w porze nocnej, jak i dziennej nastepuje wizualny rozdział tych dwóch czesci.

Funkcje oświetlenia w badanych parkach

‒ W kazdym parku, w którym funkcjonuje oswietlenie podstawowe, obejmuje ono w porze
nocnej funkcje uzytkowa zwiazana z poznawczym walorem oswietlenia. Wskazuje trasy
poruszania sie po przestrzeni oraz wybrane przestrzenie funkcjonalne, jak na przykład
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boiska sportowe (podswietlenie ciagów komunikacyjnych, terenów sportowych itp.)
(Tabela 42).

‒ Oswietlenie podstawowe moze takze – przy odpowiednim jego rozkładzie albo
zapewnieniu odpowiednich jego parametrów – pełnić funkcje budowania lub podkreslania
kompozycji układu przestrzennego.

‒ Funkcje uzytkowa ukazywania lub kształtowania kompozycji parku moze takze pełnić
oswietlenie dodatkowe. W przypadku badanych parków miało to miejsce w parku gen.
Orlicz-Dreszera, gdzie układ kompozycyjny podkreslony został poprzez doswietlenie placu
wejsciowego do parku za pomoca naswietlaczy oraz w parkach im. Jana Pawła II i Arkadii
Dolnej – przy wykorzystaniu zabiegu iluminacji zalewowej dominant w nich lub przy nich
usytuowanych wykonanej za pomoca naswietlaczy, a takze na Kopcu Czerniakowskim,
gdzie oprawy doziemne iluminuja emblemat Polski Walczacej, stanowiace dominante
widoczna z duzych odległosci.

‒ Funkcje dekoracyjna w badanych 21 parkach pełniły przede wszystkim formy oswietlenia
dodatkowego – barwne iluminacje elementów wodnych wykonane przy uzyciu opraw
podwodnych czy obiektów małej architektury wykonane za pomoca naswietlaczy lub
reflektorów doziemnych lub zamocowanych na elewacjach, iluminacja zieleni. Oswietlenie
podstawowe, którego główna rola jest dostarczanie informacji przestrzennej, moze być
dekoracyjne ze wzgledu na swoja forme – w tym wypadku jego dekoracyjna rola jest
spełniana takze, a moze przede wszystkim, w porze dziennej.

‒ Funkcje wydobywania znaczen w przestrzeni w porze nocnej spełniaja w badanych
parkach przede wszystkim oprawy doziemne lub zamontowane na słupach iluminujace
obiekty pamiatkowe – pomniki, głazy czy wazne obiekty architektury.

‒ Funkcje artystyczna w badanych przestrzeniach spełniły obiekty swietlne o artystycznym
charakterze (2 obiekty).

Nazwa parku

Główne funkcje oświetlenia w parku

Użytkowa
(funkcjonalność)

Estetyczna
(dekoracyjna)

Symboliczna
(znaczeniowa)

Artystyczna Społeczna

po
zn

aw
cz

a 
-

ko
m

un
ik

ac
yj

na
 +

fu
nk

cj
on

al
na

ko
m

po
zy

cy
jn

a

park Henrykowski A, B C O

park Ruda A, B C

Kopiec Czerniakowski A A, C C

park Arkadia Dolna A B B

park gen. Orlicz-
Dreszera

A A, B, D D B

park Morskie Oko A

park "Nad Balatonem" A E C O

park OPAK A

park Skaryszewski A A B

park Znicza A A D C

Ogród Saski A A, G, H F, G, H G, H

park Dolinka 
Szwajcarska

A
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park Kazimierzowski A B

park Podzamcze A, I B, E, I E, J C, K

park Bródnowski A C L

park im. S. 
Wiecheckiego „Wiecha”

A, P B O

park "Lasek Brzozowy" A

park "Przy Bazantarni" A A, B M O

park im. Jana Pawła II A A, B D B

park ze Stawami 
Cietrzewia

A

Kepa Potocka (cz. 
zoliborska)

A A N N

Tabela 42: Funkcje pełnione w porze nocnej przez oswietlenie w 21 przestrzeniach objetych badaniem
własciwym aktualnych form i typów oswietlenia miejskich przestrzeni publicznych, skorelowane z formami
swiatła, które za nie odpowiadaja. Oznaczenia: A – oswietlenie podstawowe (latarnie ustawione wzdłuz
ciagów komunikacyjnych); oswietlenie dodatkowe: B – naswietlacze lub reflektory zamocowane na słupach;
C – naswietlacze lub reflektory wbudowane w posadzke (doziemne) lub przymocowane do posadzki; D –
oprawy podwodne LED RGB ze zmieniajaca sie barwa swiecenia; E – oprawy oswietleniowe wbudowane
w posadzke (doziemne) najazdowe; F – oprawy podwodne z białym swiatłem; G – oprawy iluminacyjne
zamontowane na elewacji iluminowanego obiektu; H – listwa LED (waskie oswietlenie liniowe) wbudowana
w posadzke; I – bollard; J – oprawy LED barwne wbudowane w posadzke najazdowe; K – system
multimedialnych fontann (laser, projektor, opraw LED); L – oswietlenie ukryte, wbudowane w instalacje
przestrzenna; M – oprawy LED wbudowane w barierke mostu/ kładki; N – instalacja przestrzenna
zawierajaca elementy neonu; O – oprawy oswietleniowe zamocowane na otartych obiektach małej
architektury (typu altany czy pergoli), w ich wnetrzach; P – oswietlenie wbudowane w płaszczyzne (sufit),
swiecace w dół. Źródło: opracowanie własne.

Dane zebrane na temat kazdej z zaobserwowanych form oswietlenia oraz okreslenie ich
charakterystyki pozwoliły w efekcie finalnym na syntetyczne scharakteryzowanie form
(Tabela 43).

Nazwa 
obiektu 
świetlnego

charakterystyka

oświetlenie 
podstawowe 
miejskiej 
przestrzeni 
publicznej 
w postaci 
miejskich 
terenów zieleni
– latarnie

Latarnie róznych typów, zbudowane ze słupów o konstrukcji stalowej, aluminiowej lub 
drewnianej i typowej wysokosci pomiedzy 3,5 a 7 m (wyzsze w przypadku oswietlenia 
typu drogowego) oraz ze zróznicowanych opraw oswietleniowych nasadzonych na słup 
lub do nich przymocowanych za pomoca wysiegników. Latarnie ustawione sa najczesciej
wzdłuz ciagów komunikacyjnych (jezdnych, pieszo-jezdnych, pieszych) – ulic, sciezek, 
alei; takze na placach. Zadaniem oswietlenia podstawowego jest przede wszystkim 
wizualne ukazanie oswietlanej przestrzeni (przede wszystkim ciagów) w porze nocnej 
(funkcja uzytkowa), a tym samym zapewnienie bezpiecznego przemieszczania sie przed 
miasto. Systemy latarn moga jednoczesnie stanowić element podkreslajacy układ 
kompozycyjny przestrzeni, przedstawiać walor dekoracyjny w porze dziennej, wzbogacać
lub podkreslać odpowiednim doborem formy charakter przestrzeni, w której sa 
zlokalizowane.

bollard Niska forma słupa, o wysokosci ok 1-1,2 m, ze zintegrowanym z nim źródłem swiatła 
umieszczonym w górnej czesci, doswietlajacy piesze lub pieszo-rowerowe ciagi 
komunikacyjne. Bollardy moga być ustawione takze na placach. Spełniaja przede 
wszystkim funkcje poznawcza (uzytkowa).

oświetlenie 
iluminacyjne 
(naswietlacze 
i reflektory)

Oprawy oswietleniowe słuzace zabiegowi podswietlenia obiektów architektonicznych, 
zieleni, pomników czy powierzchni na zewnatrz, z daleka lub z bliska. Oprawy emituja 
silny strumien swietlny o szerokim (naswietlacze) lub waskim (reflektory) kacie rozsyłu. 
Oprawy moga być mocowane na wysokosci – na słupach i innych konstrukcjach, pod 
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oswietlanym obiektem (w formie opraw doziemnych lub naziemnych), lub bezposrednio 
na obiekcie (oprawy fasadowe). Te ostatnie moga wystepować takze w formie liniowej. 
Oswietlenie iluminacyjne realizuje sie najczesciej jako trwała forme oswietlenia. 
Spełniaja głównie funkcje estetyczna, podswietlenie obiektu moze jednak takze 
oddziaływać na kompozycje układów urbanistycznych, a takze podkreslać znaczenie 
obiektu (funkcja symboliczna).

Sama natomiast iluminacja to efekt działan w przestrzeni zewnetrznej, które za pomoca 
oswietlenia sztucznego i innych, dodatkowych srodków wyrazu eksponuja obiekty – 
elewacje budynków, pomniki, róznego rodzaju konstrukcje, rosliny, elementy 
wyposazenia miejskiego – w porze nocnej.

oświetlenie 
doziemne 
najazdowe

Oswietlenie ustawione najczesciej w rzedzie wzdłuz ciagu komunikacyjnego, wskazujace
jego przebieg, o formie mniejszych lub wiekszych opraw oswietleniowych, niskim 
natezeniu strumienia swietlnego emitowanego przez znajdujace sie w nich źrodła swiatła 
(w porównaniu w reflektorami i naswietlaczami). Oprawy takie sa stosowane takze na 
placach, słuzac na przykład delikatnemu podswietleniu obiektów małej architektury czy 
zieleni. Stosunkowo niskie natezenie oswietlenia nie powoduje silnego oslepienia i nie 
nagrzewaja sie tak jak na przykład reflektory iluminacyjne, zatem oprawy czesto znajduja
sie w miejscach łatwo dostepnych.

oświetlenie 
podwodne

Wodoszczelne oprawy stosowane w podswietlaniu elementów wodnych – na przykład 
fontann – sytuowane wewnatrz tych elementów pod woda lub jako zagłebione w ich 
posadzce, swiecace swiatłem białym lub kolorowym, z dominujaca funkcja estetyczna. 
Iluminacja podwodna jest stosowana najczesciej jako realizacja trwała.

listwa 
świetlna

Linia zbudowana najczesciej z diod elektroluminescencyjnych ułozonych na długim 
pasku, zamontowanych w podłuznym, najczesciej aluminiowym profilu z przezroczysta 
lub mleczna (rozpraszajaca) osłona, albo zanurzonych w tworzywie sztucznym 
przepuszczajacym i rozpraszajacym swiatło; stosowana w przestrzeni publicznej w 
formie zagłebionych w nawierzchni opraw tworzacych podłuzne linie swiatła. Listwy 
stosowane sa głównie w roli dekoracji, moga takze oswietlać wazne osie kompozycyjne, 
pełniac funkcje ich wydobywania.

oświetlenie 
zewnętrznych 
miejsc 
spotkań

Wykorzystanie zróznicowanych form opraw oswietleniowych do podswietlenia miejsc 
spotkan wystepujacych w miejskiej przestrzeni publicznej w formie otwartych obiektów 
małej architektury119. Oswietlenie słuzy funkcji uzytkowej i społecznej.

multimedialny
system 
pokazów 
świetlnych

System oparty na licznych, zróznicowanych formach oswietlenia – laserach, projektorach
video, oprawach swiecacych w róznych kolorach oraz systemu nagłasniajacego 
połaczonych za pomoca systemu kontroli tworzacego sekwencje – pokaz – typu światło 
i dźwięk. Pokazy najczesciej realizowane sa w ramach podswietlania jakiegos obiektu – 
fontann, obiektów architektonicznych itp. System moze być realizacja trwała lub 
czasowa. Słuzy przede wszystkim funkcji estetycznej oraz symbolicznej.

świetlny 
obiekt 
o wyrazie 
artystycznym

Obiekt artystyczny autorskiego projektu oparty na formie swietlnej lub zawierajacej ja 
jako element składowy. Forma obiektu moze być zróznicowana. Obiekt pełni funkcje 
artystyczna, przy okazji nadajac przestrzeni nowe znaczenia (funkcja symboliczna) lub ja 
uatrakcyjniajac (funkcja estetyczna).

Tabela 43: Charakterystyka zróznicowanych obiektów swietlnych zaobserwowanych w badaniu własciwym
zróznicowania aktualnych form oswietlenia miejskiej przestrzeni publicznej. Źródło: opracowanie własne.

119 W przestrzeniach poddanych badaniu takie miejsca spotkan wystepowały na przykład w formie altan czy pergoli
podswietlonych wewnatrz w porze wieczornej, punktów ujeć wody oligocenskiej. Innym miejscem, nie
wystepujacym w badanych przestrzeniach, a zaliczajacym sie do tego rodzaju miejsc jest na przykład wiata
przystankowa.
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 4.1.6 Badanie uzupełniające zróżnicowania aktualnych form oświetlenia miejskiej
przestrzeni publicznej. Badania

Ostatni etap badan polegał na wyborze, scharakteryzowaniu, porównaniu oraz przypisaniu
typów 40 zróznicowanym, niestandardowym formom oswietlenia spotkanym w miejskiej
przestrzeni publicznej. Posród opisanych obiektów istniały:

‒ formy trwałe i tymczasowe;
‒ obiekty przeznaczone dla konkretnej lokalizacji i obiekty o braku specyfikacji miejsca,

mozliwe do ich zlokalizowania w wielu miejscach;
‒ obiekty o funkcji poznawczej (uzytkowej), symbolicznej lub estetycznej oraz roli

artystycznej;
‒ obiekty stanowiace podswietlenie jakiejs innej lub przestrzeni, np. małej architektury,

elewacja budynków, zieleni, posadzki, wnetrz oraz obiekty nierealizowane w celu
oswietlenia innej formy, a stanowiace jednoczesnie cel oswietlenia;

‒ obiekty wykorzystujace dźwiek lub bez dźwieku;
‒ obiekty wykorzystujace biała lub inna barwe swiecenia;
‒ obiekty o zróznicowanych relacjach z innymi formami swiatła;
‒ obiekty o zróznicowanym stopniu integracji z przestrzenia pod wzgledem kompozycji

przestrzennej, formy i tresci.

Wyniki przeprowadzonej kwerendy przedstawiono w Tabeli 44.

Wynikiem koncowym opisu kazdego z obiektów jest okreslenie rodzaju zastosowanego
w nim zabiegu swietlnego. Posród 40 obiektów stwierdzono obecnosć jedenastu zróznicowa-
nych typów obiektów:

‒ Dwadziescia szesć obiektów zaliczono do ogólnej grupy instalacji przestrzennych
wykorzystujacych oswietlenie o zróznicowanej formie, funkcjonowaniu oraz relacjach
kształtujacych sie pomiedzy nimi a przestrzenia ich zastosowania. Moga one być jedno-
lub wieloelementowe, zawierać jedno lub wiele źródeł swiatła i mieć zróznicowana
wielkosć. Specjalnym przypadkiem takiej instalacji sa takie formy rzeźbiarskie, które ze
wzgledu na kształt nazwano swietlnymi rzeźbami. Tak jest w przypadku azurowej rzeźby
Body of Knowledge (Frankfurt nad Menem), w której oswietlenie słoneczne tworzy na
posadzce przy obiekcie wzór swiatłocienia, wpływajac na wyglad posadzki. W dziennej
odsłonie, ze wzgledu na wykorzystanie swiatła naturalnego, mozna mówić o tym obiekcie
jako swietlnym wariancie obiektu land-artowego. Noca rzeźba zostaje podswietlona
oprawami doziemnymi najazdowymi umieszczonymi w jej wnetrzu, nietypowo rozswie-
tlajac ja od wewnatrz, a nie jak zazwyczaj ze strony zewnetrznej.

‒ Dwa obiekty zbudowane były z niestandardowo kształtowanego miejskiego oswietlenia
podstawowego (latarni) – systemów opraw zamocowanych na słupach, o wygladzie
i podstawowej funkcji zbieznej z oswietleniem podstawowym wiekszosci przestrzeni
miejskich (latarni). W przypadku pierwszego (Broken Light, Rotterdam) istota obiektu sa
budowane za pomoca zastosowania specjalnych rastrów efekty swietlne zmieniajace
wyglad oswietlanej przestrzeni. Drugi system (oswietlenie Grand Canal Square, Dublin)
jest z kolei wyjatkowy ze wzgledu na oryginalna, niepowtarzalna forme latarni w postaci
tub swietlnych wykorzystujaca barwne elementy, współtworzaca charakter przestrzeni.

‒ W dwóch obiektach źrodłem swiatła jest ogien. Ogród Światła zrealizowany w ramach
Festiwalu ogrodowego w Arboretum w Bolestraszycach w roku 2011 stanowi tymczasowa
instalacje przestrzenna wykorzystujaca ogien naturalny w postaci płonacej drabiny
i kilkuset swieczek, których płomienie podkreslały kompozycje instalacji, ukazujacych ja
w porze nocnej i wprowadzajacych do miejsca nowe wartosci przestrzenne i symboliczne.
Drugi obiekt – tymczasowa Installation de Feu (Lyon) – jest wieloskładnikowa realizacja
obiektów usytuowanych w przestrzeni parkowej wykorzystujacych ogien. Całosć stanowi
bardziej działanie niz obiekt.
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‒ W przypadku jednego obiektu wykorzystano standardowe oprawy najazdowe wzbogacone
o rysunek na ich wierzchu dedykowany przestrzeni ich zastosowania.

‒ Dwie realizacje sposród omawianych stanowia obiekty (budynek oraz fontanna)
oswietlone tymczasowa projekcja video 3D mappingu (Monumentair i Hommage à
Bartholdi, obie projekcje pochodza z festiwalu swiateł w Lyonie). Ta nietrwała realizacja
pokazuje potencjał całkowitego przeformułowania formy i znaczenia obiektu objetego taka
forma oswietlenia.

‒ Jedna z realizacji opiera sie na niestandardowej, wielobarwnej iluminacji zieleni
wykonanej w parku Gerland w Lyonie), kształtowanej za pomoca opraw oswietleniowych
– naswietlaczy – zamocowanych na słupach swiecacych sie w róznych barwach, dostoso-
wanych do podziałów przestrzennych parku. Realizacja ta jest o tyle nietypowa, ze
zabiegiem barwnej iluminacji objeto ogromna przestrzen parku, właczajac w to zarówno
rabaty kwiatowe, jak i powierzchnie trawiaste, sciezki czy drzewa i krzewy.

‒ W jednym przypadku obiekt stanowi niezalezna projekcja video-art (projekcje video
wykorzystano takze w kilku swietlnych instalacjach przestrzennych, w których stanowiły
one jednak jeden z elementów całego obiektu) realizowana na ekranie video normalnie
słuzacym jako powierzchnia reklamowa.

‒ Jeden z obiektów (Place du Molard, Genewa) zbudowany przy uzyciu formy uzytkowej –
kubików funkcjonujacych jako kostki bruku wmontowane w klasyczna brukowana
posadzke tworza swietlna dekoracje jednego z genewskich placów.

‒ Dwie realizacje stanowia forme rysunku kształtowanego za pomoca linii swiatła,
o wygladzie neonu, choć niekoniecznie zbudowanego z prawdziwego neonowego źródła
swiatła (Światłotrysk omawiany takze w czesci własciwej badania jest instalacja wykonana
z neonów, za to Zjawiska kapilarne – ściana ciepła [Warszawa] to instalacja „neonowa”
wykonana była najprawdopodobniej w technologii gietkich rurek z tworzywa sztucznego
podłaczonych do źródeł swiatła).

‒ Jeden obiekt (Time Drifts – Words on Berlin, Berlin) stanowił swietlny obraz – nieruchoma
projekcje obrazu, zmieniajaca wyglad oswietlanej powierzchni analogicznie do projekcji
2D/3D mappingu. Róznica jest statycznosć projekcji swiatła rzutowanej na obiekt.

‒ Jeden obiekt stanowi swietlny land-art wykorzystujacy swiatło naturalne – promienie
słoneczne i uwarunkowania srodowiskowe (padajace na obiekt słonce tworzy konkretny
wzór swiatłocienia w wybrana, konkretna pore roku i dnia) do osiagniecia zamierzonego
efektu.

Szczegółowy opis relacji, jakie kazdy z obiektów tworzy z innymi formami oswietlenia
stosowanego w tej samej przestrzeni, jak i z sama przestrzenia czy oswietlanymi obiektami,
przedstawia Tabela 44.

Kolejne trzy strony:

Tabela 44: Opis cech 40 obiektów swietlnych ujetych w badaniu uzupełniajacym aktualnych form i typów
oswietlenia miejskich przestrzeni publicznych. Źródło: opracowanie własne.
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słonecme 
projekcję świetlnego obrazu ,__ c-- - I- - I- -- -

okrągłe opiawy doziemne A obiekt przestrzenny A. obiekt zintegrowany z przestrzenią 
A. obiekt zintegrowany z przestrzenią o rzesłomęte dedykowanym zbudowany wyłączme z F. posadzka B. uzupełnianie oSwietlenia D. brak oddziaływania na pod względem fonny - jego fonna standardowe oprawy najazdowe o rystmku na 4 Brandgrens ~ West8 Holandia Rotterdam hwaly - symboliczna 1rysunkiem, tworzące w posadzce NIE NIE pod względem h·eści - jego charakter 

l lit~ię graniczną konkretnego obszam dekoracyjnych w fonnie /nawierzcłmia istniejącego obraz przestrzeni i obiektów nawiązuj e do wszystkich aspektów 
nawiązuje do genius loci przestrzeni polaywie dedykowanym do przesUzeni 

11ruasta elementów Swietlnych fonny przestrzeni 

l?rawy na słupie z nałożonym D. obiekt o formie „ukrytej" - B. elewacja 
Rudolf specjalnie zaprojektowanym rastrem treścią jest samo rzutowanie budynku/ innego 

A. dominacja przestrzemia 
A. obiekt zintegrowany z przestrzenią 

D. obiekt tworzy nowe treSci w o Teunissen poznawcza/ I-światło tworzy specyficzny oświetlenia na odrębny obiekt - obiektu A. brak oświetlenia pod względem fonny - jego fonna standardowe oprawy oświetleniowe 
5 Broken Light ~ (Daglicht& 

Holandia Rotterdam uwały - estetycZlla 1rysunek płaszczyzn n~ rzut?wanycl_1 np. budynek, fizycznie przestrzennego NIE NIE 
i stniejącego 

wpływająca na obraz 
nawiązuje do wszystkich aspektów 

przestrzeni, współtworząc jej genius 
naslupowe z dedykowanymi rastrami i filtrami 

Vonn) + -"-'"'-"~"-•' niezwiązany z obiektem F. posadzka/ 
przestrzeni i/lub obiektów 

formy przestrzeni 
loci 

obiektów właściwym nawierzchnia 
,__~ --~- -- ·---- -- -

Interaktywna mstałacJa zbudowana H. obiekt C. obiekt niezintegrowany z C. obiekt niezintegrowany z świetlna instalacja przestrzenna zbudowana z: Caitind r.c . z 6,000 żarówek złożonych w fonnę B. obiekt przestrze1my nierealizowany w N wielokrotne symboliczna/ ~rzestrzenną przYl?ominającą D. brak relacji z C. wprowadzenie punktu przestrzenią pod względem formy - przestrzenią pod względem treSci - - licZllych źródeł światła w postaci i.arówek 
6 Cloud ~ Brown& Kanada Calga1y tymczasowy 

estetycZlla I ~~~~~~~ ~:i~~~~:1~1~~~l~;n~ać 
zawierający w pełni celu oSwietlenia TAK NIE 

oświetleniem istniejącym charakte1ystycZJ1ego ·ego fonna w żaden sposób nie ·ego charakter nie nawiązuje do - konstmkcji o formie upodabniającej instalację Wayne Garrett zintegrowane elementy świetlne wnętrza lub 
odwoh1je s ię do fonny przestrzeni genius loci przestrzeni docłumuy 

1wybrane żarówki obiektów 

B. obiekt przestrzenny NIE DOTYCZY B. dominacja przestrzenna 
C. obiekt niezintegrowany z B. obiekt częściowo zintegrowany z świetlna instalacja przestrzenna zbudowana z: ..,. 

symboliczna/ E. fontanna A. brak oSwietlenia przestrzenią pod względem formy- przestrzenią pod względem treści - - dwóch wież z ekranami LED z projekcją video-
7 Crown Fountain ~ Jamne Pensa USA Chicago t1wały 

I es tetyczna 
fontanna - rzeźba z projekcją video zawierający w pełni G. wnętrze NIE [obrazowa projekcja 

i stniejącego 
bez wpływu na obraz ·ego forma w żaden sposób nie ·ego charakter tyko w części art i/lub Swietlnymi obrazami 

zintegrowane elementy świetlne video] przestrzeni i/lub obiektów odwoh1je się do fonny przestrzeni nawiązuje do genius loci przestrzeni - fontanny 

I 
B. elewacja 
budynku/ innego B. obiekt częściowo zintegrowany z 

o 
symboliczna/ 1 ~~~~~;~;::1;0~~~~~1i,o~i~~rych 

B. obiekt przestrzenny obiektu TAK B. uzupełnianie oświetlenia 
B. dominacja przestrzenna 

przestrzenią pod względem formy- A. obiekt zintegrowany z przestrzenią liniowa świetlna instalacja przestrzenna 
8 Domplein ~ OKRA Holandia Utrecht hwaly zawierający w pełni NIE bez wpływu na obraz pod względem h·eści - j ego charakter 

I estetyczna 1oprócz światła wydobywa się para przestrzennego [zielone] istniejącego "ego fonna nawiązuje do wybranej Qednoelementowa) 
zintegrowane elementy świetlne 

F. posadzka/ 
przestrzeni i/lub obiektów cechy formy przestrzeni nawiązttje do genius loci przestrzeni 

nawierzchnia 

I podświetlone pasy rozciągnięte H. obiekt B. obiekt częściowo zintegrowany z ..,. B. obiekt przestrzenny nierealizowany w B. uzupełnianie oświetlenia C. wprowadzenie punkh1 przestrzenią pod względem formy - A. obiekt zintegrowany z przestrzenią liniowa świetlna instalacja przestrzenna 
9 ERUV ~ Centrala Polska Warszawa uwały - symboliczna l między słupami, wyznaczaj ące zawierający w pełni celu oSwietlenia NIE NIE 

istniejącego charakterystycznego "ego fonna nawiązuje do wybranej 
pod względem u·eści - j ego charakter 

Gednoelementowa) + -,-~.,.... zintegrowane elementy świetlne wnętrza lub nawiązuje do genius loci przestrzeni 
obiektów cechy formy przestrzeni 

~- --~ -
H. obiekt 

--

. li~zne światłowody ustawione B. obiekt przestrzeru1y nierealizowany w 
A. brak oświetlenia 

A. dominacja przestrze1ma 
C. obiekt niezintegrowany z 

D. obiekt tworzy nowe treSci w 
1 O Field of Light 3 BmceMunro różne różne tymczasowy wielokrotne 1 ~~:t';~~a/ ih~~~e:~Ś~~!~;. ~:~~~~~~:~a dużej zawierający w pełni celu oSwietlenia NIE 

TAK i stniejącego 
wpływająca na obraz 

przestrzenią pod względem fonny-
przestrzeni, współtworząc jej genius 

świetlna instalacja przestrzenna 
;::: 

zintegrowane elementy świetlne wnętrza lub 
[ wielobaiwna instalacja] B. uzupełnianie oświetlenia 

przestrzeni i/lub obiektów 
·ego fonna w żaden sposób nie 

loci 
(wieloelementowa) f ow1erzclu11 posadzki wnętrz 

obiektów 
istniejącego odwoh1je s ię do fonny przestrzeni 

I !wysokie, przekrzywione sh1py A. obiekt przesttzenny B. obiekt częściowo zintegrowany z B. obiekt częściowo zintegrowany z 
niestandardowe słupy oświetleniowe z 

GrandCanal ~ Martha ! świetlne .świecące się na czeiwono zbudowany wyłącznie z 
A. mała architektma 

TAK A. brak oświetlenia 
B. dominacja przestrzenna 

ptzesh·zenią pod względem formy - przestrzenią pod względem treSci -
dedykowaną formą i barwami emitowanego 

li Irlandia Dublin hwały poznawcza 1 i~~~~l~~~e;~~i~~:1lw~:~~~~1 F. posadzka NIE bez wpływu na obraz światła + oświetlenie liniowe LED wbudowane 
Square Schwartz dekoracyjnych w fonu.ie /nawierzchnia [ czeiwone, zielone] i stniejącego przestrzeni i/lub obiektów 

·ego fonna nawiązuje do wybranej ·ego charakter tyko w części 
w miejskie wyposażenie o zielonej barwie 

:zbudowanym w betonowe lawy elementów świetlnych cechy fonny przestrzeni nawiązttje do genius loci przestrzeni 
świecenia 

lwiełobaiwna projekcja video-an na 

D. obiekt o fonnie „ukrytej" -

Hmmnage a o 
treścią jest samo rzutowanie 

A. dominacja przestrzenna B. obiekt częściowo zintegrowar1y z D. obiekt tworzy nowe treści w 
Pałlice 1 kr t estetyczna/ fontannie Bartholdiego w Lyonie, oświetlenia na odrębny obiekt - TAK A. oświetlenie istniej ące przesuzenią pod względem fonny -

12 Bartholdi, Place a ~ WaITener 
Francja Lyon tymczasowy wie 0 0 ne symbolicma zre~lizowana w ramach Festiwalu np. budynek, fizycmie 

E. fontanna TAK 
[wielobaiwna projekcja] wyłączone 

wpływająca na obraz ·ego forma nawiązuj e do wybranej przestrzeni, wspóhworząc jej genius video 2D/3D mappłng 
la Fontaine I Śwtateł 20 l O niezwiązany z obiektem przestrzeni i/lub obiektów cechy formy przestrzeni loci 

właściwym 

ażurowa konstrukcja w kształcie H. obiekt A. obiekt zintegrowany z przestrzenią C. obiekt niezintegrowany z 

13 
Hommage and 

..,. Frankfurt 
dn kr estetyczna/ l~~~~~z~;a~5zt~;~~~~~a2;w, 

B. obiekt przestrze1my nierealizowany w 
A. brak oświetlenia C. wprowadzenie punktu pod względem fonny - jego fonna przestrzenią pod względem treści -

die Gltihbime ~ Paul Góschel Niemcy nad tymczasowy Je 0 otne symboliczna zawierający w pełni celu oSwietlenia NIE NIE 
istniejącego charakterystycZJ1ego nawiązuje do wszystkich aspektów ·ego charakter nie nawiązuje do świetlna instalacja przestrzenna 

Menem ramach Festiwalu Luminale 2014 zintegrowane elementy świetlne wnętrza lub 
we Frankfurcie nad Menem obiektów formy przestrzeni genius loci przestrzeni 

ponad tysiąc obiektów B. obiekt częściowo zintegrowany z 

14 lnstallation de o La Compagnie 
jednokrotne l :~~t~~~ia 

iluminowanych lub podświetlonych B. obiekt przestrze1my NIE DOTYCZY 
A. oSwietlenie i stniejące 

A. dominacja przestrze1ma 
przestrzenią pod względem formy -

D. obiekt tworzy nowe treSci w 
wieloelementowa instalacja wykorzystująca 

Feu ~ Carabosse 
Francja Lyon tymczasowy żywym ogniem; instalacja zawierający w pełni G. wnętrze TAK [światło pochodzenia 

wyłączone 
wpływająca na obraz ·ego fonna nawiązuj e do wybranej przestrzeni, współtworząc jej genius 

światło ognia zrealizowana w ramach Festiwalu zintegrowane elementy Swietlne natmalnego] przestrzeni i/lub obiektów loci 
Świateł 2010 w Lyonie cechy formy przestrzeni 
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15 
IJardin 

D. obiekt o fonnie „ukrytej" - k obiekt niezintegrowany z I treścią jest samo rzutowanie TAK A. dominacja przestrzenna D. obiekt tworzy nowe treści w o Laurent oprawy emituj ące wielobarwne oświetlenia na odrębny obiekt - [ cze1wone, żółte, A brak oświetlenia w,rzestrzenią pod względem fonny -o Francja Lyon uwały estetyczna C. zielei1 NIE wpływająca na obraz przestrzeni, współtworząc jej genius wielobarwna iluminacja zieleni 
lchromatique fi Fauchard światło , iluminuj ące zieleń parkową np. budynek, fizycznie zielone, niebieskie, isuueiącego ego fonna w żaden sposób me 

niezwiązany z obiektem fioletowe] 
przestrzeni i/lub obiektów 

odwołuje się do fonny przeshzeni 
loci 

właściwym 

4 podświe tlone linie, przerzucone 
H. obiekt ponad ulicą Chłodną, zamontowane C. obiekt niezintegrowany z 

16 ! Kładka na - na dwóch słupach - realizacja B. obiekt przestrzenny nierealizowany w 
TAK B. uzupeh1ianie oświetlenia C. wprowadzenie ptmktu przestrzenią pod względem fonny -

A obiekt zintegrowany z przestrzenią 

~ Tomasz Lec Polska Warszawa uwa ły symboliczna zlokalizowana w miejscu i zawierający w pełni celu oświetlenia NIE pod względem n·eści - jego charakter świetlna instalacja przestrzenna 
Chłodnej nawiązująca w fonnie do kładki zintegrowane elementy świetlne wnęu·za lub [niebieskie] istniejącego charakterystycznego jego fonna w żaden sposób nie 

nawiązuje do genius loci przestrzeni 
łączącej dwa fragmenty gena obiektów 

odwołuje się do fonny przesu-zeni 

- c °"''" """"'""'""' =t .. ""''"'' '=·~ 
warszawskiego w czasie IIWŚ 

- -- -- -- -- - - -- --- - ~ ---- --- --
Instalacja z kilkuset żarówek 

H. obiekt wypełnionych wodą, C. obiekt niezintegrowany z 

17 
IU\grimas de Sao ... Vinicius Silva Frankfilrt podwieszonych pod sufitem, C. obiekt przeshzem1y nierealizowany w 

TAK D. brak relacj i z 
B. dominacja przestrzenna 

przestrzenią pod względem fonny - przeshzenią pod względem u-eści - wykorzystuj ąca iluminację zalewową wykonaną 

Pedro ~ de Ahneida 
Niemcy nad tymczasowy wielokrotne symboliczna podświetlonych na fioletowo współtworzony przez nieza leżne celu oświetlenia NIE 

[fioletowe] oświetleniem istniejącym 
bez wpływu na obraz 

jego fonna w żaden sposób nie "ego charakter nie nawiązuje do za pomocą naświetlaczy, o fioletowej barwie Menem naświetlaczami; zrealizowana w od niego elementy świetlne wnęhza lub przesuzeni i/lub obiektów 
ramach Festiwalu Luminale 2014 obiektów 

odwołuje się do fonny przesuzeni genius loci przestrzeni świecenia 

we Frankfurcie nad Menem 

D. obiekt o fonnie „ukrytej" -
Philippe 

symboliczna/ map~in? 3D na ele_wacj i je?nego z 
treścią jest samo rzutowanie B. elewacja 

A. dominacja przestrzenna 
A. obiekt zintegrowany z przestrzenią C. obiekt niezintegrowany z 

o Rizzotti, Milosh oświetlenia na odrębny obiekt - budynktUinnego TAK D. brak relacji z ipod względem fonny - jego forma przesllzenią pod_ względem u·eści - video JD ma in 18 Momunent Air ~ Luczynski, 
Francja Lyon tymczasowy jednokrotne kosc1ołow w L yome; zrealizowany 

np. budynek, fizycznie obiektu 
TAK 

[wielobatwna projekcja] oświetleniem istniejącym 
wpływająca na obraz ! nawiązuje do wszystkich aspektów ego charakter me nawtązuJe do PP g estetyczna w ramach Festiwalu Świateł 2010 przesuzeni i/lub obiektów 

Stephane Beve niezwiązany z obiektem przestrzem1ego fonny przestrzeni ..... „,„„,_ ~ 
- - -- właściwym -- -- ---

interaktywna instalacja - śc iana 
B. obiekt przesuzem1y B. dominacja przestrzemia 

A. obiekt zintegrowany z przestrzenią B. obiekt częśc iowo zintegrowany z 

"' Amsterda zbudowana z lamp LED, reagująca TAK A. brak oświetlenia pod względem fonny - jego forma przestrzenią pod względem treści - świetlna instalacja przestrzenna 
19 IMoodwall ~ Urban Alliance Holandia uwały poznawcza zmienną projekcją na zawierający w pehti G. wnętrze NIE bez wpływu na obraz 

lll przemieszczanie się osób przez zintegrowane elementy świetlne 
[kilku barwna projekcja] isU1iejącego przestrzeni i/lub obiektów 

l nawiązuje do wszystkich aspektów "ego charakter tyko w części IGednoelementowa) 
n.mel, w której jest zlokalizowana formy przestrzeni nawiązuje do genius loci przestrzeni 

]ogród światła - kilkuelementowa projekcja video-
B. obiekt częściowo zintegrowany z B. obiekt częśc iowo zintegrowany z I 

FESTIWAL o Karolina an na transparentnych płótnach , B. obiekt przesuzem1y NIE DOTYCZY A. dominacja przestrze1111a 
20 10GRODÓW ~ Wlazło- Polska Warszawa tymczasowy jednokrotne symboliczna 

połączona z dźwiękiem; 
zawieraj ący w pehti G. wnętrze TAK [obrazowa projekcja 

A. brak oświetlenia 
wpływająca na obraz 

przestrzenią pod względem fonny - przestrzenią pod względem treści - świetlna instalacja przestrzenna 
zrealizowana w przestrzeni ogrodu, istniejącego jego fonna nawiązuje do wybranej ·ego charakter tyko w części !wykorzystująca projekcję video-art 

OTWARTYCH Malinowska w ramach Festiwalu Ogrodów zintegrowane elementy świetlne video] przesuzeni i/lub obiektów 
cechy fonny przestrzeni nawiązuj e do genius loci przestrzeni 

Wiochy Otwartych we Wiochach 20 I O 

1

ogród światła - zespół Katedry 
instalacja przestrzenna z 

B. obiekt częściowo zintegrowany z wykorzystaniem materiału B. obiekt przesuzem1y NIE DOTYCZY B. dominacja przestrzemia D. obiekt tworzy nowe treści w 
21 

!fes tiwal - Sztuki Bolestrasz roślinnego oraz światła naniralnego A. mała architektura A. brak oświetlenia przestrzenią pod względem fonny - instalacja przestrze1111a z wykorzystaniem 
logrodowy ~ Krajobrazu 

Polska tymczasowy jednokrotne symboliczna w postaci ognia; zrealizowana w zawierający w pehti 
C. zieleń 

TAK [światło pochodzenia 
isuueiącego 

bez wpływu na obraz 
jego fonna nawiązuje do wybranej 

przesllzetti, współtworząc jej genius 
światła pochodzącego od ognia yce 

zintegrowane elementy świetlne natmalnego] przestrzeni i/lub obiektów loci Bolesn·aszyce SGGW ramach Festiwalu Ogrodowego w cechy formy p1zestrzeni 
Bolestraszycach 2011 

A. obiekt p1zestrzem1y 
B. elewacja 

B. obiekt częściowo zintegrowany z B. obiekt częśc iowo zintegrowany z 
o Mirosław 

cztery linie świetlówek łączących zbudowany wyłącz1tie z 
budynktUinnego 

TAK C. negacja oświetlenia 
B. dominacja przestrzenna 

przestrzenią pod względem fonny - przeshzenią pod względem u-eści - świetlna instalacja przestrzenna 
22 OK ~ Polska Warszawa tymczasowy jednokrotne symboliczna tympanon Pałacyku Cukrowników z obiektu NIE bez wpływu na obraz 

Filonik posadzką wnętrza przed obiektem dekoracyjnych w fonnie 
p1zestrzemiego 

[czerwone] isuueiącego 
przest1zeni i/lub obiektów 

jego fonna nawiązuje do wybranej ·ego charakter tyko w części (wieloelementowa) 
elementów świetlnych 

G. wnętrze 
cechy formy p1zestrzeni nawiązuje do genius loci przestrzeni 

H. obiekt 
A. obiekt zintegrowany z przestrzenią 

o kilkuminutowa projekcja video-art E. projekcja na nośniku video 
nierealizowany w NIE DOTYCZY 

B. uzupeh1ianie oświetlenia C. wprowadzenie ptmknt Ipod względem fonny - jego forma 
A obiekt zintegrowany z przestrzenią 

23 Open my glade o Pippilotti Rist USA 
Nowy 

tymczasowy wielokrotne symboliczna na nośniku - ekranie reklamowym celu oświetlenia NIE [obrazowa projekcja pod względem u·eści - jego charakter projekcja video-art fi Jork zlokalizowanym na Times Square typu ekran 
wnęhza lub video] 

istniejącego charakterystycznego l nawiązuje do wszystkich aspektów nawiązuje do genius loci przestrzeni r 
obiektów 

fonny przestrzeni 

półtransparentne kostki brukowe 
A obiekt zintegrowany z przestrzenią B. obiekt częściowo zintegrowany z I wykonane z tworzywa sztucznego, B. obiekt przeshze1my ... Szwajcari symboliczna/ podświetlane pojedynczym źródłem F. posadzka/ B. uzupeh1ianie oświetlenia C. wprowadzenie ptmktu Ipod względem fonny - jego forma przestrze1tią pod względe1~1 u·eści - świetln a dekoracja 24 Place du Molard o ł b architectens Genewa uwały zawierający w pehti NIE NIE fi a estetyczna światła od wewnątrz, zawierające 

zintegrowane elementy świetlne 
nawierzchnia istniejącego charakterystycznego nawtązuje do wszystkich aspektów ego charakter tyko w częsct 

wyrażenia powitania; wbudowane w fonny przestrzeni nawiązuje do genius loci przestrzeni I 
brnkowaną posadzkę placu 

projekcja video-art na elewacj i 
I Gmachu Głównego Politeclmiki 

Warszawskiej , poświęcona 
B. elewacja B. obiekt częściowo zintegrowany z C. obiekt niezintegrowany z 

!Projekcja doświadczeniom wojennym C. obiekt przesllzetmy NIE DOTYCZY B. dominacja przestrzenna o Krzysztof polskich żołnierzy i ich rodzin - budynktU imiego D. brak relacji z przestrzenią pod względem fonny - przest1zenią pod względem u·eści - świetlna instalacja przestrzenna 
25 !Weteranów ~ Wodiczko 

Polska Warszawa tymczasowy wielokrotne symboliczna 
stanowiąca manifest antywojenny; współtworzony przez nieza leżne 

obieknt 
TAK [obrazowa projekcja 

oświetleniem istniejącym 
bez wpływu na obraz 

jego fonna nawiązuje do wybranej ·ego charakter nie nawiązuje do wykorzystująca projekcję video-art 
Woje1mych dodatkowe elementy przestrzenne od niego elementy świeth1e 

przestrzemiego 
video] przeshzeni i/lub obiektów 

cechy fonny przestrze1ti genius loci przestrzeni 
postawiono na placu przed 
gmachem (auto wojskowe 

I stanowiące projektor) 

1600 żarówek LED zawieszonych 
I na szkielecie tworzącym położony 

prostopadłościan, ze H. obiekt 
C. obiekt niezintegrowany z C. obiekt niezintegrowany z zróżnicowanym natężeniem światła B. obiekt przesuzenny nierealizowany w o Nowy estetyczna/ zaprogramowanym w taki sposób, A brak oświetlenia C. wprowadzenie punktu przestrzenią pod względem fonny - przeshzenią pod względem u-eści - świetlna instalacja przestrzenna 

26 Scattered Light ~ Jim Campbell USA 
York tymczasowy jednokrotne 

symboliczna aby zmiana natężenia ukazywała 
zawierający w pehti celu oświetlenia NIE NIE 

isuueiącego charakterystycznego jego fonna w żaden sposób nie ·ego charakter nie nawiązuje do Gednoelementowa) 
niewyraźne kształty ludzkie zintegrowane elementy świetlne wnęttza lub 

odwołuje się do fonny przeshzeni genius loci przestrzeni 
przemieszczaj ące s ię wzdłuż obiektów 
obiektu; rea lizacja interaktywna, 

I 
zlokalizowana w przestrzeni parku 

ażurowa konstrukcja - okrągła I 
pergola, która w dzieli przesilenia 

C. obiekt przestrzetmy letniego, rzucająca cieli tworzący A mała architeknrra B. obiekt częściowo zintegrowany z B. obiekt częściowo zintegrowany z 
o: krąg wokół centralnie współtworzony przez niezależne 

D. rzeźba/pomnik 
NIE DOTYCZY 

D. brak relacji z C. wprowadzenie ptmktu przestrzenią pod względem fonny - przestrze1tią pod względem u·eści -
rzeźba wykorzystująca oświetlenie naturalne 

27 SolarRotaiy ~ Nancy Holt USA Tampa uwały symboliczna usyn1owanego, okrągłego siedziska. od niego elementy świeth1e. 
F. posadzka/ 

NIE [światło pochodzenia 
oświetleniem istniejącym charakterystycznego jego fonna nawiązuje do wybranej ·ego charakter tyko w części 

(promieniowanie słoneczne tworzące 
W pięć szczególnych dni w roku Źródłem światła są tu promienie naturah1ego] światłocień) - świetlny land-art 
obiekt rzuca krąg światła wokół s łoneczne 

nawierzchnia cechy fonny przestrzeni nawiązuje do genius loci przestrzeni 
tablic mnieszczonych w 
płaszczyźnie podłoża placu 

Interaktywna instalacja wykonana z 
wielobarwnych świetlówek 

świetlna instalacja przestrzenna ułożonych liniowo na stropie A. obiekt przestrzem1y 
1

A. obiekt zintegrowany z przestrzenią B. obiekt częśc iowo zintegrowany z 
oo poznawcza/ podmościa Trasy Łazienkowskiej na zbudowany wyłącznie z 

TAK 
A brak oświetlenia 

A. dominacja przesttzemia 
~od względem fonny - jego forma przesuzenią pod względem h-eści -

wykorzystująca standardowe oprawy 
28 Synchronizacja o Jakub Szczęsny Polska Warszawa uwały wysokośc i parku Agrykola, G. wnętrze NIE [żółte, zielone, wpływająca na obraz świetlówkowe o zróżnicowanej ba.iwie fi estetyczna rozświetlających przestrzeli pod dekoracyjnych w fonnie 

czerwone] 
isuueiącego 

przesl!zeni i/lub obiektów IM~""j' OO ._oooo """'w ·ego charakter tyko w części 
świecenia, zaprogramowane do interakcji z 

mostem, urnchamiających s ię elementów świeth1ych fonny p1zestrzem nawiązuj e do genius loci przestrzeni 
I odbiorcą l:ynchronicznie pod wpływem mchu 

przechodzących tamtędy osób 
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I Instalacja wykonana ze ściany z 
C. obiekt przestrzenny pustaków wykorzystanej jako filtr B. elewacja B. obiekt częściowo zintegrowany z B. obiekt częściowo zintegrowany z 

29 Ściana - Katarzyna symboliczna/ przepuszczający i interpremjący 
współtworzony przez niezależne 

budynku/ innego TAK A. brak oświetle1tia 
A. dominacja przestrzenna 

przestrzenią pod względem fonny- przestrzenią pod względem treści -
świetlna instalacja przestrzenna 

o Polska T01uń tymczasowy jednokrotne mchomy obraz - wielobarwne, od niego elementy świetlne. TAK wpływająca na obraz Gednoelementowa) wykorzystująca projekcję 
N Malejka estetyczna pikselowe video; zrealizowana w Źródłem światła są tu promienie obiektu [wielobarwna projekcja] istniejącego przestrzeni i/lub obiektów 

·ego forma nawiązuje do wybranej uego charakter tyko w części video-art 
ramach festiwalu światła Bella s łoneczne 

przestrzennego cechy fonny przestrzeni nawiązuje do genius loci przestrzeni 

I 
Skyway w Tomniu 2012 

napisy wykonane na nabrzeżu Wisły C. obiekt przestrzenny 
A. obiekt zintegrowany z przestrzenią C. obiekt 1tiezintegrowany z 

°' 
Karol Murlak, farbą UV uwidaczniającą się pod współtworzony p1zez niezależne 

F. posadzka/ TAK A. oświetlenie istrtiejące C. wprowadze1tie punktu pod względem fonny- jego fonna przestrzenią pod względem treści - świetlna instalacja przestrzenna z 
30 Światloslowa o Magda Polska Warszawa tymczasowy jednokrotne symboliczna wpływem światła UV, od niego elementy świetlne. NIE o nawierzchnia [światło ultr·afioletowe] wyłączone charakterystycznego nawiązttje do wszystkich aspektów ~ego charakter nie nawiązuje do wykorzystaniem farb UV N Czapiewska przedstawiające fragment poezji Źródłem światła są tu promienie 

Andrzeja Sosnowskiego słoneczne 
fonny przestrzeni ge1tius loci przestrzeni 

neonowe żarówki zamocowane na 
metalowej siatce o kształcie H. obiekt C. obiekt niezintegrowany z C. obiekt niezintegrowany z szklanki i wys. I 7m, gasnące i B. obiekt przestrzenny nierealizowany w B. d01ninacja przestrzenna 

Światlotrysk °' Maurycy estetyczna/ zapalające się w okreś lonej TAK B. llZltpełniaitie oświetlenia przestrze1tią pod względem fonny - przestrze1tią pod względem treści - wielkoskalowy, wieloelementowy neon o 
31 o Polska Warszawa trwały zawierający w pehti celu oświetlenia NIE bez wpływu na obraz o Gomulicki symboliczna sekwencji, dając wrażenie wielkiej [różowy] istniejącego ·ego forma w żaden sposób nie ~ego charakter nie nawiązuje do zaprogramowai1ej sekwencji świecenia N zintegrowane elementy świetlne wnętrza lub przestrzetti i/lub obiektów szklanki oranżady, z której uciekają odwoh1je s ię do fonny przestrzeni ge1tius loci przestrzeni 

bąbelki ; instalacja zrealizowana w obiektów 
przestrzeni parku 

projekcje nieruchomych obrazów na C. obiekt przestrzenny 
A. obiekt zintegrowany z przestrzenią B. obiekt częściowo zintegrowany z 

32 
TI1e Influence o Nowy 

powierzchni koron i pni drzew, współtworzony przez niezależne 
C. zieleń 

NIED01YCZY B. llZltpełniaitie oświetlenia C. wprowadze1tie punktu pod względem fonny - jego fonna przestrzenią pod względem treści - świetlna instalacja przestrzenna 8 Tony Oursler USA tymczasowy wielokrotne symboliczna powiązanych z oprawą dymną i od niego elementy świetlne. TAK [obrazowa projekcja 
Machine N Jork 

dźwiękową; instalacja zrealizowana Źródłem światła są tu promienie 
G. wnętrze video] istniejącego charakterystycznego nawiązttje do wszystkich aspektów uego charakter tyko w części wykorzystująca projekcję świetlnych obrazów 

w przestrzeni parktt słoneczne 
fonny przestrzeni nawiązttje do genius loci przestrzeni 

wielobarwna, zmieniająca się z 
D. obiekt o fonnie „ukrytej" -

B. elewacja 
czasem projekcja słów kojarzonych budynku/innego 
z miastem Berlin, rzutowanych na tt·eścią jest samo rzutowanie 

obiektu A. dotninacja przestrzenna 
A. obiekt zintegrowany z przeshzenią 

A. obiekt zintegrowany z przestrzenią 
33 

Time Drifts - N symboliczna/ posadzkę placu Potsdamer Platz, a oświetlenia na odrębny obiekt - TAK C. negacja oświetlenia pod względem fonny - jego forma 
Words on Berlin o Płtilipp Geist Niemcy Berlin tymczasowy jednokrotne 

estetyczna także dwa budynki przy nim się np. budynek, fizycznie przestrzennego NIE [wieiobaiwna projekcja] ish1iejącego 
wpływająca na obraz 

nawiązttje do wszystkich aspektów 
pod względem treści - jego charakter świetlny obraz 

N F. posadzka/ przestrzeni i/lub obiektów nawiąrnje do genius loci przeshzeni mieszczące i dym puszczany na niezwiązany z obiektem fonny przestrzeni 
obszar placu; treść przekazu właściwym 

nawierzchnia 
rozrasta się wraz z wpisami widzów G. wnętrze 

rzeźba przestrzenna przedstawiająca 
H. obiekt TAK drzewo wykonane z sygnalizatorów B. obiekt częściowo zintegrowany z 

34 
Traffic Light °' Wielka symboliczna/ świetlnych , postawiona w miejsce i B. obiekt przestrzenny 1tierealizowany w [czerwony, B. llZltpelnianie oświetlenia C. wprowadze1tie punktu przestrzenią pod względem fonny - A. obiekt zintegrowany z przestrzenią 

świetlna instalacj a przestrzenna °' Pierre Vivant Londyn hwały symbolizuj ąca stary platan rosnący zawierający w pehti celu oświetle1tia NIE pomarańczowy, zielony pod względem tt·eści - jego charakter 
Tree ~ Btytania estetyczna przy jednej z londyilskich ulic, zintegrowane elementy świetlne wnętr·za lub = koimy sygnalizacji 

ishtiejącego charakterystycznego ·ego fonna nawiązuje do wybranej 
nawiązttje do genius loci przestrzeni 

Gednoelementowa) 
obumarły ze względu na duży obiektów świetlnej] 

cechy fonny przestrzeni 

I 

stopie6 zanieczyszczenia powietrza 

BUND for 
I interaktywne elementy - ostrosłupy 

poustawiane pod starym B. obiekt częściowo zintegrowai1y z B. obiekt częściowo zintegrowai1y z 

35 
Tree_ conce1t in N Environment kasztanowcem w jednym z B. obiekt przestrzenny 

TAK A. brak oświetle1tia C. wprowadze1tie punktu przestrzenią pod względem fonny - przestrze1tią pod względem treści - świetlna instalacja przestrzenna o and Nature Niemcy Berlin tymczasowy jednokrotne symboliczna berlii1Skich parków, rozświetlające zawierający w pehti C. zieleń TAK 
Berhn N Conservation się i wydobywających dźwięki pod zintegrowaiie elementy świetlne 

[zielony] istniejącego charakterystycznego ·ego forma nawiązuje do wybranej ~ego charakter tyko w części Gednoelementowa) 

Gennany wpływem spadających z drzewa cechy fonny przestrzeni nawiązttje do genius loci przeshzeni 
kasztanów 

rzeźba - kula wykonana z 
drewnianych desek, wciśnięta 

B. elewacja pomiędzy elewacje kamienic ulicy B. obiekt częściowo zintegrowany z B. obiekt częściowo zintegrowany z 

36 
Trzymając N estetyczna/ Ciasnej w Toruniu, z pojedynczym, B. obiekt przestrzenny budynku/ innego A. brak oświetlenia 

A. dominacja przestrzenna 
przestrzenią pod względem fonny - przestrzenią pod względem treści - świetlna instalacja przestrzenna o AndreBanha Polska Tomń tymczasowy wielokrotne żarowym źródłem światła zawierający w pehti obiektu NIE NIE wpływająca na obraz 

zachód s łońca N symboliczna umieszczonym wewnątrz; instalacja zintegrowane elementy świetlne przestrzennego 
istniejącego 

przestrzetti i/lub obiektów 
·ego forma nawiązuje do wybranej uego charakter tyko w części Gednoelementowa) 

zrealizowana w ramach festiwa lu G. wnętrze 
cechy fonny przestrzeni nawiąrnje do genius loci przestrzeni 

+ światła Bella Skyway w Tonmiu 
2012 

~ ~- - - -~ --~- - -- -- - - ~ --~-

obiekt złożony z platfonny i 
umocowanej na niej sekwencji 

H. obiekt ruchu konia, zbudowanej z piętnastu 
B. obiekt przestrzenny nierealizowany w C. obiekt niezintegrowany z B. obiekt częściowo zintegrowany z 

świetlna instalacja przestrzenna 
°' Konrad symboliczna/ rur pleksi z zatopionymi w nich TAK A. brak oświetlenia C. wprowadzenie punktu przestrzenią pod względem fonny - przestrzenią pod względem treści -

37 Wielopleksikoń 8 Polska Warszawa tymczasowy jednokrotne diodami LED, napędzanej zawierający w pehti celu oświetle1tia NIE wykorzystująca 1ysnnki liniowe zbudowane z 
N Zientara estetyczna 

pomszającą się mrbiną . Instalację zintegrowane elementy świetlne wnętr·za lub 
[cze1wony] istniejącego charakterystycznego ·ego fonna w żaden sposób trie uego charakter tyko w części 

liitiiLED 
ustawiono bezpośrednio na wodzie obiektów odwohtje się do formy przestrzeni nawiązttje do genius loci przestrzeni 
w pobliżu praskiego, namralnego 
brzegu Wisły w Warszawie 

instalacja przestrzenna - płaska 

mapa przedstawiająca układ 
Karolina hydrograficzny Łodzi , zawieszona C. obiekt przestrzenny H. obiekt 

A. częściowe wygasze1tie B. obiekt częściowo zintegrowai1y z 
Wlazło- na wysokości 3m, w której rzeki i współtworzony pmz niezależne 1tierealizowany w TAK A. dotninacja przestrze1ma A. obiekt zintegrowany z przestrzenią 

38 
W poszukiwa1tiu ... granice miasta pomalowane zostały oświetlenia istr1iejącego przestrzenią pod względem fonny - świetlna instalacja przestrzenna z 
rzek o Malinowska+ Polska Łódź tymczasowy jednokrotne symboliczna farbami światłoczułymi (UV i od niego elementy świetlne . celu oświetlenia TAK [czerwony, ttiebieski, 

C. negacja oświetlenia 
wpływająca na obraz 'ego forma nawiązuje do wybranej 

pod względem tr·eści - jego charakter 
wykorzystaniem farb UV i fluorescencyjnych N Sekcja Sztuki Źródłem światła są tu pr01nienie wnęh-za lub światło ultrafioletowe] przestrzeni i/lub obiektów nawiązuje do genius loci p1zeshzeni fluorescencyjnymi); widzowie ishtiej ącego cechy fonny przestrze1ti 

Światła odktywają układ zadzierając głowy słoneczne obiektów 
i oświetlając instalację latarkami 
UV 

instalacja przestrzenna wykonana z 
Karolina siatki ogrodzeniowej ułożonej w C. obiekt przestrzelllly H. obiekt 

C. obiekt niezintegrowany z C. obiekt niezintegrowany z 
Wlazło- postaci fal różnej wysokości na współtworzony przez niezależne 1tierealizowany w N podłożu, poprzeplatanej białym A. brak oświetlenia C. wprowadzenie punktu przestrzenią pod względem fonny - przestrzenią pod względem treści - świetln a instalacja przestrzenna 

39 Zaspy o Malinowska + Polska Warszawa tymczasowy jednokrotne symboliczna 
materiałem i podświetlonej 

~d niego elementy świetlne . celu oświetlenia NIE NIE 
ish1iejącego charakterystycznego ·ego fonna w żaden sposób nie uego charakter nie nawiązuje do wykorzystująca oprawy liniowe N Sekcja Sztuki Zródlem światła są tu pro1nienie wnętt·za lub pednolitym, bia łym światłem odwohtje s ię do fonny przestrze1ti genius loci przestrze1ti Światła pochodzącym z liniowych opraw słoneczne obiektów 

- -- ---- - - - ~lnych - -- - -- - - - - - - - -- --

Zjawiska 
wieloliniowy, czeiwony neon A. obiekt przestrzermy B. elewacja B. obiekt częściowo zintegrowany z B. obiekt częściowo zintegrowany z 

o Joanna symboliczna/ ułożony w w fonnie zbudowany wyłącznie z budynku/ilmego TAK C. negowanie oświetlenia C. wprowadzenie punktu przestrzenią pod względem fonny - przestrzenią pod względem treści -
40 kapilaine - o Polska Warszawa tymczasowy wielokrotne rozgałęziających s ię kapilar, NIE neon 

Sciana ciepła 
N Żólcińska 

I 

estetyczna zawieszony na ślepej ścian ie jednej dekoracyjnych w fonnie obiektu [czerwony] istniejącego charakterystycznego ·ego fonna nawiązuje do wybranej uego charakter tyko w części 
z warszawskich kamienic elementów świeth1ych przestrzennego cechy formy przestrzeni nawiązttje do genius loci przestrzeni 
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 4.1.7 Badanie uzupełniające zróżnicowania aktualnych form oświetlenia miejskiej
przestrzeni publicznej. Wyniki

Analiza obiektów zawarta w Tabeli 44 pozwoliła na stworzenie charakterystyki typów
przeanalizowanych obiektów swietlnych. Dla ujednolicenia opisy tworzono według jednego
wzoru, odnoszac charakterystyke typu swiatła do:

‒ skrótowego opisu jego formy i charakterystyki elementów ja budujacych;
‒ opisu sposobu wykorzystania w niej oswietlenia;
‒ okreslenia trwałosci obiektu;
‒ okreslenia dominujacej funkcji obiektu;
‒ mozliwe relacje obiektu z oswietlanym obiektem lub przestrzenia jego realizacji.
W Tabeli 45 przedstawiono szczegółowa charakterystyke zaobserwowanych typów obiektów.

Nazwa 
obiektu 
świetlnego

charakterystyka

świetlna 
instalacja 
przestrzenna 
(jedno- lub 
wieloelemento
wa)

Forma o charakterze przestrzennym, wykonana ze zróznicowanych materiałów, jedno- 
lub wieloelementowa, swiecaca sama z siebie lub podswietlona. Element lub elementy 
swietlne ja współtworzace stanowia czesć lub całosć obiektu, przyjmuja rózna forme 
i tresć, sa albo w pełni z nim zintegrowane, albo wystepuja jako niezalezne obiekty 
dodatkowe go podswietlajace. Swietlna instalacja przestrzenna jest czesto realizowana 
nie z zamierzeniem podswietlenia obiektów, jako ze ona sama stanowi obiekt swiecenia. 
Najczesciej pełni funkcje symboliczna, moze jednak spełniać takze role dekoracji lub 
pełnić funkcje poznawcza. Swietlna instalacja przestrzenna moze wystapić zarówno jako 
forma trwała, jak i tymczasowa. Jako obiekt moze być w pełni, czesciowo lub 
niezintegrowana z przestrzenia pod wzgledem formy i/lub tresci.

- jednym z typów swietlnej instalacji przestrzennej jest swietlna rzeźba – obiekt 
o charakterze rzeźby lub pomnika zawierajacy element swietlny rozswietlajacy go od 
wewnetrz. Element swietlny moze takze być wbudowany.

projekcja 
video-art

Statyczna lub dynamiczna projekcja video wykonana przy uzyciu projektorów na 
powierzchni budynku lub innego obiektu przestrzennego albo zaprezentowana na 
nosniku video (ekrany, elektroniczne billboardy, telewizory itp.), prezentujaca 
artystyczny materiał filmowy, o przewazajacej funkcji symbolicznej. Obiekt stosowany 
w tymczasowych realizacjach, w pełni lub czesciowo integrowany jest w forme lub tresć 
przestrzeni jego prezentacji, stanowi forme oswietlenia sama z siebie, nie słuzy 
podswietleniu innych obiektów czy wnetrz.

neony i ich 
pochodne

Forma liniowo skonstruowanego obiektu (rysunku lub napisu) instalowana na elewacjach
lub posadzkach, wykonana przy uzyciu takich rodzajów oswietlenia jak neon, 
swiatłowód swiecacy bokiem, linia LED, tasma PLED (z ang. polymer light emitting 
diode) i im podobne, swiecaca w całosci, o dominujacej funkcji symbolicznej. Obiekt 
stosowany w tymczasowych realizacjach, w pełni lub czesciowo integrowany jest 
w forme lub tresć przestrzeni jego prezentacji.

iluminacja 
(rozumiana 
jako wizualny 
efekt zbiegu 
oswietlania 
powierzchni)

Efekt działan w przestrzeni zewnetrznej, które za pomoca oswietlenia sztucznego 
i innych, dodatkowych srodków wyrazu eksponuja obiekty – elewacje budynków, 
pomniki, róznego rodzaju konstrukcje, rosliny, elementy wyposazenia miejskiego – 
w porze nocnej. Iluminacja wykorzystuje zróznicowane oprawy oswietleniowe 
dedykowane podswietleniom, o zróznicowanej barwie swiecenia. Stosuje sie ja 
w tymczasowych lub trwałych realizacjach. Iluminacja zazwyczaj jest dostosowana do 
formy podswietlanego obiektu czy przestrzeni, moze dowolnie odwoływać sie do 
charakteru przestrzeni. Dominujaca funkcja iluminacji jest estetyzacja przestrzeni. 
Iluminacje dzieli sie na typy120: punktowa (wykorzystujaca wiele punktów swietlnych 
ustawionych w duzym zblizeniu do oswietlanych powierzchni), zalewowa 
(wykorzystujaca jeden lub kilka punktów swietlnych ustawionych w duzym oddaleniu od
oswietlanych powierzchni) oraz mieszana.

120 Podział rodzajów iluminacji pochodzi z publikacji W. Żagana [2003].
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video 2D/3D 
mapping

Dynamiczna projekcja video wykonana przy uzyciu projektorów na powierzchni 
budynku lub innego obiektu przestrzennego, wykorzystujaca detal obiektu, wywołujaca 
iluzje dwu- lub trójwymiarowych przekształcen powstajacych na obiekcie, wpływajaca 
silnie na odbiór wizualny obiektów, pełniaca jednoczesnie funkcje estetyczna 
i symboliczna. Rodzaj takiego oswietlenia wykorzystywany jest przede wszystkim 
w realizacjach tymczasowych, w powiazaniu z efektami dźwiekowymi. Moze dowolnie 
odwoływać sie do tresci przestrzeni czy podswietlanego obiektu, zawsze jest z nia 
zintegrowany pod wzgledem formy.

świetlny land-
art

Forma przestrzenna wykorzystujaca własciwosci swiatła naturalnego w formie 
promieniowania słonecznego (lub odbitego – poswiata ksiezyca) do budowania 
specyficznej gry swiatłocienia. Swiatło stanowi jej podstawe i tresć. W budowie 
obiektów typu swietlnego land-artu bardzo wazne sa naturalne uwarunkowania 
przestrzeni i odwołania do uniwersalnych, przyrodniczych wartosci miejsca. Obiekty 
tego typu sa najczesciej realizacjami stałymi, pod wzgledem tresci i formy nawiazuja do 
przestrzeni swojej realizacji, pełniac role budowania znaczenia (symboliczna).

świetlna 
dekoracja

Rodzaj oswietlenia wystepujacego samodzielnie lub stanowiacego element wiekszej 
realizacji, pojawiajacego sie w sposób powtarzalny i czesto rytmiczny. Obiekt moze być 
przymocowany do elementów pionowych wyposazenia miejskiego, lub być wbudowany 
w nawierzchnie czy elewacje. Swietlna dekoracja stanowi ozdobe przestrzeni (funkcja 
estetyczna) pojawiajaca sie najczesciej w formie tymczasowej (lecz nie tylko) w porze 
wieczornej, jej forma jest czesto ozdobna takze za dnia. Zaliczyć mozna do niej miedzy 
innymi swietlne dekoracje swiateczne.

świetlny obraz Statyczna projekcja video wykonana przy uzyciu projektorów na powierzchni budynków 
lub innych obiektów przestrzennych, przedstawiajaca nieruchomy obraz lub sekwencje 
nieruchomych obrazów. Wprowadzajac na obiekty efekty wizualne zmienia ona jego 
wyglad, ma potencjał silnie wpływać na odbiór wizualny (estetyka) i znaczeniowy 
(symbolika) obiektów. Swietlny obraz stosowany jest najczesciej w formie realizacji 
tymczasowej, kazdorazowo dopasowany jest do formy przestrzeni i obiektów, na który 
jest rzutowana. Moze dowolnie odwoływać sie do charakteru przestrzeni.

Tabela 45: Charakterystyka obiektów swietlnych ujetych w badaniu uzupełniajacym aktualnych form i typów
oswietlenia miejskich przestrzeni publicznych. Źródło: opracowanie własne.

 4.1.8 Podsumowanie wyników etapu I badań własnych. Podział form światła
występujących w miejskiej przestrzeni publicznej

W wyniku szczegółowej charakterystyki obiektów swietlnych spotykanych w miejskiej
przestrzeni publicznej stwierdzono, iz ze wzgledu na duze zróznicowanie formy i funkcji
oswietlenia, niemozliwym jest skonstruowanie jednego podziału obiektów oswietlajacych
miejska przestrzen publiczna, który ukazywałby róznorodnosć ich budowy, zastosowania czy
innych parametrów. Na podstawie wszystkich etapów badan stworzono zatem nastepujace
kategorie podziałów form sztucznego oswietlenia zewnetrznego stosowanego w miejskiej
przestrzeni publicznej:

I. Podział ze względu na stosowane źródło światła/ sposób świecenia

A. ogien
B. elektryczne źródło swiatła:

1. inkadescencyjne
2. luminescencyjne:

1. fluorescencyjne
2. wyładowcze – sodowe wysokoprezne, rteciowe lub metalohalogenkowe
3. elektroluminescencyjne (LED)

3. lampa neonowa
C. laser
D. projektor (w tym multimedialny)
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II. Podział ze względu na pełnioną funkcję

A. formy swiatła/ systemy oswietleniowe o funkcji uzytkowej
1. oswietlenie wnetrz miejskich o charakterze informacyjnym (orientacja przestrzenna

+ poczucie bezpieczenstwa)
2. oswietlenie ciagów komunikacyjnych
3. oswietlenie wnetrz miejskich o charakterze kompozycyjnym
4. oswietlenie infrastrukturalne/ techniczne
5. oswietlenie reklamowe

B. formy swiatła/ systemy oswietleniowe o funkcji estetycznej
1. oswietlenie dekoracyjne
2. iluminacja obiektów
3. oswietlenie okolicznosciowe
4. oswietlenie architektoniczne

C. formy swiatła/ systemy oswietleniowe o funkcji symbolicznej
1. oswietlenie obiektów sacrum (budynków i przestrzeni sakralnych, pomników, miejsc

pamieci, monumentów itp.)
2. instalacje swietlne o wyrazie artystycznym

D. formy swiatła/ systemy oswietleniowe o funkcji społecznej
1. oswietlenie zewnetrznych miejsc spotkan

III. Podział ze względu na sposób integracji formy światła z miejscem jego realizacji/
obiektem, do którego je zastosowano

A. formy swiatła zintegrowane z przestrzenia pod wzgledem formy – forma nawiazuje do
wszystkich aspektów formy przestrzeni

B. formy swiatła czesciowo zintegrowane z przestrzenia pod wzgledem formy – forma
nawiazuje do wybranej cechy formy przestrzeni

C. formy swiatła niezintegrowane z przestrzenia pod wzgledem formy – forma w zaden
sposób nie odwołuje sie do formy przestrzeni

IV. Podział ze względu na sposób integracji „treści” oświetlenia z miejscem jego
realizacji/ obiektem, do którego je zastosowano

A. formy swiatła zintegrowane z przestrzenia pod wzgledem tresci – charakterem nawiazu-
jace do genius loci przestrzeni

B. formy swiatła czesciowo zintegrowane z przestrzenia pod wzgledem tresci – charakterem
czesciowo nawiazujace do genius loci przestrzeni

C. formy swiatła niezintegrowane z przestrzenia pod wzgledem tresci, wprowadzajace nowe
wartosci w zastana przestrzen, współtworzace jej genius loci

D. formy swiatła niezintegrowane z przestrzenia pod wzgledem tresci i nie wprowadzajace
nowych wartosci do przestrzeni (abstrahujace od znaczenia miejsca)

V. Podział ze względu na sposób mocowania

A. formy swiatła mocowane na słupach – bezposrednio lub podwieszanie za pomoca
wysiegników

B. formy swiatła mocowane do podłoza/ powierzchni (naziemne, nasufitowe, nascienne)
C. formy swiatła zagłębione (doziemne, w sufit, w sciane/elewacje)
D. formy swiatła ukryte – usytuowane wewnatrz podswietlanych obiektów w taki sposób, ze

źródło swiatła pozostaje niewidoczne
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E. formy swiatła zintegrowane z obiektem (np. fasady medialne)
F. formy swiatła podwodne
G. formy swiatła niezalezne (np. swietlne instalacje przestrzenne)
H. formy swiatła nieinwazyjne – video projekcje

VI. Podział ze względu na relację położenia form światła względem oświetlanych
obiektów/ powierzchni

A. mocowanie bezposrednio na podswietlonych obiektach/ powierzchniach
B. mocowanie na ziemi pod obiektem/ powierzchniami
C. mocowanie na słupach i innych konstrukcjach w oddaleniu od obiektu/ powierzchni
D. mocowanie na innych, sasiadujacych obiektach
E. formy swiatła nie oswietlajace innych obiektów, a bedace same podmiotem swiecenia

VII.  Podział ze względu na sposób oświetlania obiektów/ powierzchni

A. formy swiatła generujace oswietlenie rozproszone swiecace równomiernie we wszystkich
kierunkach (oswietlenie wnetrz miejskich)

B. formy swiatła generujace oswietlenie ku dołowi (downlight)
C. formy swiatła generujace oswietlenie ku górze (uplight)
D. formy swiatła rozswietlajace powierzchnie lub obiekt (wall-washing)
E. formy swiatła rozswietlajace punktowo fragment powierzchni lub obiekt (spotlight)
F. formy swiatła rozswietlajace obiekt w jego wnetrzu (oswietlenie widoczne takze

z zewnatrz)

VIII. Podział ze względu na kierunek padania oświetlenia względem oświetlanych
obiektów/ powierzchni

A. oswietlenie przednie (frontalne)
B. oswietlenie tylne
C. oswietlenie boczne
D. oswietlenie oddolne
E. oswietlenie odgórne
F. oswietlenie padajace od wewnatrz

IX. Podział ze względu na wygląd dzienny form światła

A. dekoracyjne formy swiatła
B. uzytkowe formy swiatła

X.  Podział ze względu na trwałość/ czas zastosowania

A. stałe (trwałe) formy swiatła
B. czasowe formy swiatła (o róznej długosci trwania)

XI.  Podział ze względu na dynamikę oświetlenia

A. formy swiatła statyczne (nie zmieniajace sie)
B. formy swiatła dynamiczne, automatyczne (formy o zmiennym oswietleniu, w przypadku,

kiedy uzytkownik nie ma bezposredniego wpływu na dynamike zmian)
C. formy swiatła interaktywne (zmienne, uzytkownik ma bezposredni wpływ na dynamike

zmiany oswietlenia)
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XII.  Podział ze względu na charakter formy światła

A. latarnia (oswietlenie podstawowe miejskiej przestrzeni publicznej) drogowa lub parkowa
B. bollard
C. oswietlenie iluminacyjne do iluminacji z daleka: reflektor i naswietlacze
D. oswietlenie iluminacyjne do iluminacji z bliska: oprawa oswietleniowa punktowa

i liniowa
E. lista (forma sztywna) lub tasma swietlna (forma gietka)*
F. świetlna instalacja przestrzenna (w tym świetlna rzeźba) (jedno- lub wieloelementowa)
G. projekcja video (w tym video-art)
H. video 2D/3D mapping
I. neon i jego pochodne
J. świetlna dekoracja
K. świetlny obraz
L. świetlny land-art
M. multimedialny system pokazów świetlnych
N. sygnalizacja świetlna (grupa)**
O. swietlna lub podswietlana reklama (grupa)**
P. street light-art***
Q. fasady multimedialne****

* podłużna forma światła, wbudowana w posadzkę, elementy wyposażenia lub płaszczyzny

** W przestrzeni miasta występują także takie formy światła, które nie stanowiły bezpośrednio przedmiotu badań. Są to
różnego rodzaju sygnalizacje świetlne (ruch samochodowy, lotniczy, kolejowy, wodny itd.) oraz reklamy świetlne
(billboardy podświetlone lub elektroniczne, kasetony i gabloty, ekrany itd.).

*** Nie analizowano także obiektów świetlnego street-artu, ze względu na jego efemeryczny, chwilowy i nieusankcjono-
wany charakter.

**** Coraz częściej w Warszawie spotkać można także obiekty o multimedialnych fasadach – ich obecność została
zauważana w drugim etapie badania.

 4.2 Etap II. Badanie roli światła w kształtowaniu obrazu przestrzeni miejskiej
w porze nocnej

 4.2.1 Badanie wstępne roli światła w kształtowaniu obrazu przestrzeni miejskiej
w porze nocnej. Badanie

Badanie wstepne roli swiatła w kształtowaniu obrazu przestrzeni miejskiej w porze nocnej
wykonano dla czterdziestu wybranych obiektów sakralnych w m.st. Warszawie, dla których
wykonano analize porównawcza wybranego widoku dziennego i nocnego. Scharakteryzowanie
zmian nocnej odsłony widoków pozwoliły na porównanie ich miedzy soba i dostrzezenie
pewnych prawidłowosci:

‒ ze wzgledu na brak oswietlenia oraz brak oswietlenia posredniego czesć obiektów
przestaja być widoczna; dostrzezenie ich we wnetrzu moze sprawić duze trudnosci;

‒ czesć wnetrz oraz obiektów zachowuje w porze nocnej obraz podobny do dziennego;
‒ czesć obiektów poddawanych jest zabiegom silnej iluminacji. Kiedy jednoczesnie

najblizsze otoczenie obiektów pozostaje poza efektem oswietlenia, obiekty staja sie
bardziej widoczne niz w porze dziennej. Najczesciej za dnia stanowia dominanty – w porze
nocnej ich dominacja zostaje w takim wypadku dodatkowo podkreslona. Jezeli za dnia
były punktem charakterystycznym, w porze nocnej moga stać sie dominantami;

‒ w nocnym obrazie czesci obiektów zauwaza sie zmiany – w widocznosci fragmentów
sylwetki, detali czy podziałów architektonicznych na nich wystepujacych, a takze kolory-
styki obiektów. W niektórych przypadkach obiekty sa nadal rozpoznawalne, w innych –
zniekształcenia obrazu sa tak daleko idace, ze moga spowodować u obserwatora brak
mozliwosci ich identyfikacji (rozpoznania).
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W zwiazku z wystepowaniem powyzej nakreslonych zaleznosci okreslono sposób postepo-
wania w przypisaniu nocnym obrazom obiektów kategorii ich zmian w stosunku do ich
widoków dziennych (Il. 136). W efekcie wyznaczono pieć kategorii efektu, jaki uzyskuje nocna
reprezentacja wizualna obiektów w stosunku do ich dziennego obrazu, czyli:

Kategoria I: ZANIKANIE w porze nocnej dziennego obrazu obiektu

Kategoria II: ODZWIERCIEDLENIE w porze nocnej dziennego obrazu obiektu

Kategoria III: WYODRĘBNIENIE w porze nocnej dziennego obrazu obiektu

Kategoria IV: UZUPEŁNIENIE w porze nocnej dziennego obrazu obiektu

Kategoria V: PRZEKSZTAŁCENIE w porze nocnej dziennego obrazu obiektu

Il. 138 – Il. 145 przedstawiaja wybrane widoki analizowanych obiektów w ujeciu dzien-
noc (Il. 138, Il. 140, Il. 142 i Il. 144) i nastepnie wykonana na nich analize (odpowiednio – Il.
139, Il. 141, Il. 143 i Il. 145). Ilustracja 137 przedstawia kolejnosć i opis dotyczacy kolejnych
etapów wykonanej analizy.
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Il. 136: Graficzne przedstawienie sposobu postepowania w procesie przypisania kazdemu z analizowanych
obiektów konkretnej kategorii zmian ich dziennego obrazu wystepujacych w porze nocnej. Liczba i podział
kategorii wynika z zaobserwowanych w porze nocnej przekształcen dokonujacych sie w obrazie obiektów.
Źródło: opracowanie własne.
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Il. 137: Objaśnienia do kolejno wykonanych etapów analizy obrazu dziennego i nocnego wybranych widoków czterdziestu obiektów poddanych badaniu wstępnemu roli światła w kształtowaniu obrazu przestrzeni miejskiej w porze nocne (na przykładzie
kościoła pw. NMP Matki Kościoła). Źródło: opracowanie własne.



Kośc iół pw. NMP Matki Kośc ioła Kośc iół pw. Błogosław ionego Alojzego Orione Kośc iół pw. NMP Królowej Św i ata Kośc iół pw. św. Grzegorza Wielkiego 
.) 

Kośc iół pw. św. Jakuba Apostoła Kośc iół pw. Zwiastowania Pańsk iego Bazylika archikated ralna św. Jana Chrzc iciela Katedra polowa Woj. Polskiego NMP Królowej Polski 

Il. 138: Dokumentacja fotograficzna wybranych widoków czterdziestu obiektów poddanych badaniu wstępnemu roli światła w kształtowaniu obrazu przestrzeni miejskiej w porze nocnej - karta 01. Źródło: opracowanie własne. 



Kościół pw. NMP Matki Kościoła 

sposób podświetlenia: PRZYPADKOWE DOŚWIETLEN IE 

widoczność obiektu: TAK 

widoczność otoczenia: TAK 

sylwetka PODOBNA 

podział i detale arch.. PODOBNE 

kolorystyka PODOBNA 

I KATEGORIA: 

Kościół pw. św. Jakuba Apostoła 

sposób podświetlenia: ILUMINACJA ZALEWOWA 

widoczność obiektu: TAK 

widoczność otoczenia: N IE 

sylwetka TAKA SAMA 

podział i detale arch.. TAKI E SAM E 

kolorystyka PODOB NA 

I KATEGORIA Ili 

Kościół Opatrzności Bożej 

sposób podświetlenia ILUMINACJA ZALEWOWA 

widoczność obiektu: TAK 

widoczność otoczenia: NIE 

sylwetka PODOBNA 

podział i detale arch.. PODOBNE 

kolorystyka PODOBNA 

I KATEGORIA: Il i 

Kościół pw. Zwiastowania Pańskiego 

sposób podświetlenia OŚWI ETLENIE OD WEWNĄTRZ 

widoczność obiektu: TAK 

widoczność otoczenia: NIE 

sylwetka: INNA 

podział i detale arch.. INNE 

kolorystyka I N NA 

I KATEGORIA: V 

Kościół pw. Błogosławionego Alojzego Orione 

sposób podświetlenia PRZYPADKOWE DOŚWIETLEN I E 

widoczność obiektu: NIE 

widoczność otoczenia: TAK 

sylwetka: 

podział i detale arch .. 

kolorystyka: 

I KATEGORIA: 

Kościół pw św M. Arch. i św Floriana Męczennika 

sposób podświetlenia ILUMINACJA ZALEWOWA 

widoczność obiektu: TAK 

widoczność otoczenia: NIE 

sylwetka TAKA SAMA 

podział i detale arch.. TAKIE SAME 

kolorystyka PODOBNA 

I KATEGORIA: Ili 

Kościół pw. NMP Królowej Świata 

sposób podświetlenia: ILUMINACJA+ OŚWI ETLEN I E OD WEWNĄTRZ 

widoczność obiektu: TAK 

widoczność otoczenia: TAK 

sylwetka: TAKA SAMA 

podział i detale arch.. PODOBNE 

kolorystyka I N NA 

I KATEGORIA: IV 

Bazylika archikatedralna św. Jana Chrzciciela 

sposób podświetlenia ILUMINACJA PUNKTOWA 

widoczność obiektu: TAK 

widoczność otoczenia: TAK 

sylwetka: PODOBNA 

podział i detale arch.. PODOBNE 

kolorystyka PODOBNA 

I KATEGORIA: IV 

Kościół pw. św. Grzegorza Wielkiego 

sposób podświetlenia: OŚWIETLEN IE OD WEWNĄTRZ+ PRZYPADKOWE 

widoczność obiektu: TAK 

widoczność otoczenia: TAK 

sylwetka INNA 

podział i detale arch.. INNE 

kolorystyka INNA 

I KATEGORIA: V 

Katedra polowa Woj. Polskiego NMP Królowej Polski 

sposób podświetlenia ILUMINACJA ZALEWOWA 

widoczność obiektu: TAK 

widoczność otoczenia: TAK 

sylwetka TAKA SAMA 

podział i detale arch.. TAKIE SAME 

kolorystyka PODOBNA 

I KATEGORIA: 

Il. 139: Analiza porównawcza formy i relacji pomiędzy obiektami i ich otoczniem, dokonana dla wybranych widoków czterdziestu obiektów poddanych badaniu wstępnemu roli światła w kształtowaniu obrazu przestrzeni miejskiej w porze nocnej - karta 01. 
Źródło: opracowanie własne. 



Kościół pw. Nawiedzenia NMP w Warszawie Kościół pw. op ieki św. Józefa (Wizytki) Kośc iół pw. św. B. A. Chmielowskiego i św. A. Apostoła 

Il. 140: Dokumentacja fotograficzna wybranych widoków czterdziestu obiektów poddanych badaniu wstępnemu roli światła w kształtowaniu obrazu przestrzeni miejskiej w porze nocnej - karta 02. Źródło: opracowanie własne. 



Kościół Akademicki św. Anny 

sposób podświetlenia: ILUMINACJA ZALEWOWA 

widoczność obiektu: TAK 

widoczność otoczenia: TAK 

sylwetka TAKA SAMA 

podział i detale arch.. PODOBN E 

kolorystyka PODOBNA 

I KATEGORIA: 

Kościół pw. Matki Boskiej Częstochowski ej 

sposób podświetlenia: BRAK/ DOŚW PRZYPADKOWE 

widoczność obiektu TAK (CZĘŚCIOWA) 

widoczność otoczenia TAK (CZĘŚCIOWA) 

sylwetka I N N A 

podział i detale arch. . I N NE 

kolorystyka PODOBNA 

I KATEGORIA V 

Kościół dominikanów pw. św. Jacka 

sposób podświetlenia ILUMINACJA ZALEWOWA 

widoczność obiektu: TAK 

widoczność otoczenia: TAK 

sylwetka TAKA SAMA 

podział i detale arch.. TAKIE SAME 

kolorystyka I N NA 

I KATEGORIA: IV 

Kościół pw. Najświętszego Zbawiciela 

sposób podświetlenia ILUMINACJA PUNKTOWA 

widoczność obiektu: TAK 

widoczność otoczenia: TAK 

sylwetka: PODOBNA 

podział i detale arch.. INNE 

kolorystyka I N NA 

I KATEGORIA: IV 

Kościół franciszkanów pw. stygmatów św Franciszka Serafickiego 

sposób podświetlenia ILUMINACJA ZALEWOWA 

widoczność obiektu: TAK 

widoczność otoczenia: TAK 

sylwetka TAKA SAMA 

podział i detale arch.. PODOBNE 

kolorystyka PODOBNA 

I KATEGORIA: 

Kościół pw. Nawiedzenia NMP w Warszawie 

sposób podświetlenia ILUMINACJA ZALEWOWA 

widoczność obiektu: TAK 

widoczność otoczenia: TAK 

sylwetka: TAKA SAMA 

podział i detale arch.. TAKIE SAME 

kolorystyka PODOBNA 

I KATEGORIA: 

Kościół ojców paulinów pw św Ducha w Warszawie 

sposób podświetlenia PRZYPADKOWE DOŚWIETLEN I E 

widoczność obiektu: TAK 

widoczność otoczenia: TAK 

sylwetka: PODOBNA 

podział i detale arch.. PODOBNE 

kolorystyka PODOBNA 

I KATEGORIA: 

Kościół pw. op ieki św. Józefa (Wizytki) 

sposób podświetlenia ILUMINACJA MIESZANA 

widoczność obiektu: TAK 

widoczność otoczenia: NIE 

sylwetka: TAKA SAMA 

podział i detale arch .. PODOBNE 

kolorystyka PODOBNA 

I KATEGORIA: Ili 

Kościół parafii ewangelicko-reformowanej 

sposób podświetlenia: ILUM INACJA MIESZANA+ DOŚ. PRZYPADKOWE 

widoczność obiektu: TAK 

widoczność otoczenia: TAK 

sylwetka TAKA SAMA 

podział i detale arch.. PODOBNE 

kolorystyka INNA 

I KATEGORIA: IV 

Kośc iół pw. św B. A: Chmielowskiego i św A: Apostoła 

sposób podświetlenia ILUMINACJA PUNKTOWA 

widoczność obiektu: TAK 

widoczność otoczenia: TAK 

sylwetka: PODOBNA 

podział i detale arch .. INNE 

kolorystyka PODOBNA 

I KATEGORIA: IV 

Il. 141: Analiza porównawcza formy i relacji pomiędzy obiektami i ich otoczniem, dokonana dla wybranych widoków czterdziestu obiektów poddanych badaniu wstępnemu roli światła w kształtowaniu obrazu przestrzeni miejskiej w porze nocnej - karta 02. 
Źródło: opracowanie własne. 



Kośc iół pw. św. Kazimierza Królewicza Kościół pw. św. Trójcy na Solcu 

Kościół. pw. św. Aleksandra 

Il. 142: Dokumentacja fotograficzna wybranych widoków czterdziestu obiektów poddanych badaniu wstępnemu roli światła w kształtowaniu obrazu przestrzeni miejskiej w porze nocnej - karta 03. Źródło: opracowanie własne. 



Kościół pw. św. Antoniego Padewskiego 

sposób podświetlenia: BRAK 

widoczność obiektu: N IE 

widoczność otoczenia: N IE 

sylwetka: 

podział i detale arch .. 

kolorystyka: 

I KATEGORIA: 

Kościół pw. Świętego Krzyża 

sposób podświetlenia ILUMINACJA ZALEWOWA 

widoczność obiektu: TAK 

widoczność otoczenia: TAK 

sylwetka: TAKA SAMA 

podział i detale arch.. TAKA SAMA 

kolorystyka PODOB NA 

I KATEGORIA 

sposób podświetlenia BRAK 

widoczność obiektu: NIE 

widoczność otoczenia: NIE 

sylwetka: 

podział i detale arch .. 

kolorystyka: 

I KATEGORIA: 

Kościół pw. Wszystkich Świętyc h 

sposób podświetlenia DOŚW PRZYPADKOWE+ OŚW WEJŚCIA 

widoczność obiektu TAK (słaba) 

widoczność otoczenia: TAK (słaba) 

sylwetka: PODOBNA 

podział i detale arch .. 

kolorystyka: 

I KATEGORIA: 

INNE (podkreślenie wejść) 

PODOB NA 

IV 

Kościół pw. św. Kazimierza Królewicza 

sposób podświetlenia ILUMINACJA ZALEWOWA 

widoczność obiektu: TAK 

widoczność otoczenia: TAK 

sylwetka TAKA SAMA 

podział i detale arch.. TAKIE SAME 

kolorystyka I N NA 

I KATEGORIA: 

Kościół seminaryjny pw. Wniebowzięcia NMP i św. Józefa Oblubieńca 

sposób podświetlenia DOŚW PRZYPADKOWE 

widoczność obiektu: TAK 

widoczność otoczenia: TAK 

sylwetka: PODOB NA 

podział i detale arch.. TAKIE SAME 

kolorystyka PODOBNA 

I KATEGORIA: 

Kościół pw. św. Trójcy 

sposób podświetlenia ILUMINACJA ZALEWOWA 

widoczność obiektu: TAK 

widoczność otoczenia: TAK 

sylwetka: INNA 

podział i detale arch.. INNE {brak kopuły, spłaszczenie obrazu) 

kolorystyka I N NA 

I KATEGORIA: V 

Kościół ojców jezuitów pw. Matki Bożej Łaskawej 

sposób podświetlenia ILUMINACJA PUNKTOWA 

widoczność obiektu: TAK 

widoczność otoczenia: TAK 

sylwetka: 

podział i detale arch .. 

kolorystyka: 

I KATEGORIA: 

TAKA SAMA 

INNE (rozpoznawalne, lecz zmienione) 

INNA 

IV 

Kościół pw. św. Trójcy na Solcu 

sposób podświetlenia ILUMINACJA ZALEWOWA 

widoczność obiektu: TAK 

widoczność otoczenia: NIE 

sylwetka TAKA SAMA 

podział i detale arch.. TAKI SAME 

kolorystyka PODOBNA 

I KATEGORIA: Ili 

Kościół. pw. św. Aleksandra 

sposób podświetlenia ILUMINACJA+ OŚW PRZYPADKOW E 

widoczność obiektu: TAK 

widoczność otoczenia: TAK 

sylwetka: 

podział i detale arch .. 

kolorystyka: 

I KATEGORIA: 

PODOBNA 

INNE 

PODOBNA 

IV 

Il. 143: Analiza porównawcza formy i relacji pomiędzy obiektami i ich otoczniem, dokonana dla wybranych widoków czterdziestu obiektów poddanych badaniu wstępnemu roli światła w kształtowaniu obrazu przestrzeni miejskiej w porze nocnej -karta 03. 
Źródło: opracowanie własne. 



Kościół pw. Wniebowstąpien ia Pańskiego Kośc iół pw. św. Zofii Barat 

Kościół pw. św. Teresy i Dzieciątka Jezus Kościół pw. św. Andrzeja Apostoła 

Il. 144: Dokumentacja fotograficzna wybranych widoków czterdziestu obiektów poddanych badaniu wstępnemu roli światła w kształtowaniu obrazu przestrzeni miejskiej w porze nocnej - karta 04. Źródło: opracowanie własne. 



Kościół pw. Wniebowstąpienia Pańskiego 

sposób podświetlenia: ILUMINACJA ZALEWOWA 

widoczność obiektu: TAK 

widoczność otoczenia: N IE (b . słaba) 

sylwetka TAKA SAMA 

podział i detale arch.. TAKI E SAM E 

kolorystyka PODOB NA 

I KATEGORIA: Ili 

sposób podświetlenia: DOŚW. PRZYPADKOWE+ OŚW WEJŚCIA 

widoczność obiektu: TAK 

widoczność otoczenia: TAK (słaba) 

sylwetka I N N A 

podział i detale arch.. I N NE 

kolorystyka INNA 

I KATEGORIA V 

Kościół pw. bł. Władysława z Gielniowa 

sposób podświetlenia ILUMINACJA ZALEWOWA 

widoczność obiektu: TAK 

widoczność otoczenia: NIE 

sylwetka: PODOB NA 

podział i detale arch.. TAK IE SAM E 

kolorystyka PODOB NA 

I KATEGORIA: Il i 

Kościół pw. św. Teresy i Dzieciątka Jezus 

sposób podświetlenia DOŚW PRZYPAD KOWE 

widoczność obiektu TAK (słaba) 

widoczność otoczenia: TAK (słaba) 

sylwetka: INNA 

podział i detale arch.. INNE 

kolorystyka I N NA 

I KATEGORIA: V 

Kościół pw. św. Zofii Barat 

sposób podświetlenia DOŚW PRZYPADKOWE 

widoczność obiektu: TAK 

widoczność otoczenia: TAK 

sylwetka: INNA 

podział i detale arch.. INNE 

kolorystyka I N NA 

I KATEGORIA: V 

Kościół pw. św. Trójcy, kościół filialny 

sposób podświetlenia BRAK(+ SŁABE DOŚW. PRZYPADKOWE) 

widoczność obiektu: NIE 

widoczność otoczenia: TAK (słaba) 

sylwetka: 

podział i detale arch .. 

kolorystyka: 

I KATEGORIA: 

Kościół pw. św. Anny w Wilanowie 

sposób podświetlenia ILUMINACJA PUNKTOWA 

widoczność obiektu: TAK 

widoczność otoczenia: TAK 

sylwetka: PODOB NA 

podział i detale arch.. PODOBNE 

kolorystyka I N NA 

I KATEGORIA: IV 

Kościół pw. św. Andrzeja Apostoła 

sposób podświetlenia ILUMINACJA PUNKTOWA 

widoczność obiektu: TAK 

widoczność otoczenia: TAK 

sylwetka: 

podział i detale arch .. 

kolorystyka: 

I KATEGORIA: 

TAKA SAMA 

INNE (rozpoznawalne, lecz zmienione) 

PODOBNA 

IV 

Kościół pw. Matki Boskiej Sa letyńskiej 

sposób podświetlenia DOŚW. PRZYPADKOWE+ OŚW WEJŚCIA 

widoczność obiektu TAK (słaba) 

widoczność otoczenia: TAK (słaba) 

sylwetka INNA 

podział i detale arch.. INNE 

kolorystyka INNA 

I KATEGORIA: V 

sposób podświetlenia ILUMINACJA+ OŚW PRZYPADKOW E 

widoczność obiektu: TAK 

widoczność otoczenia: TAK 

sylwetka: INNA 

podział i detale arch.. INNE 

kolorystyka INNA 

I KATEGORIA: V 

Il. 145: Analiza porównawcza formy i relacji pomiędzy obiektami i ich otoczniem, dokonana dla wybranych widoków czterdziestu obiektów poddanych badaniu wstępnemu roli światła w kształtowaniu obrazu przestrzeni miejskiej w porze nocnej -karta 04. 
Źródło: opracowanie własne. 
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 4.2.2 Badanie wstępne roli światła w kształtowaniu obrazu przestrzeni miejskiej
w porze nocnej. Wyniki

Ponizej przedstawiono charakterystyke poszczególnych kategorii zmian obrazu obiektów
w miejskiej przestrzeni publicznej w porze nocnej (Tabela 46; Il. 146).

nr i nazwa kategorii charakterystyka

I. ZANIKANIE - obiekt niewidoczny w porze nocnej
Relacje kompozycyjne pomiedzy obiektem i jego otoczeniem zanikaja.
Znaczenie i siła oddziaływania zmiany w sposobie odczytywania wnetrza
i jego charakteru w porze nocnej zalezy od dziennej roli obiektu w jego
kompozycji.

II. ODZWIERCIEDLENIE - obiekt widoczny w porze nocnej
- sylwetka obiektu jest w porze nocnej taka sama lub podobna do  sylwetki 

widocznej za dnia – widoczne róznice o niewielkiej sile oddziaływania nie 
zakłócaja identyfikacji obiektu

- otoczenie obiektu (jego tło i sasiadujace obiekty) jest dobrze widoczne. 
Obraz otoczenia w porze nocnej jest bardzo zblizony do obrazu dziennego 
lub zmieniony w niewielkim stopniu

- szczegóły architektoniczne obiektu – podziały elewacji, zdobienia, 
materiały, kolorystyka sa w porze nocnej identyczne lub przypominajace 
pore dzienna
Relacje kompozycyjne pomiedzy obiektem i jego otoczeniem sa w porze
nocnej takie same lub zblizone do pory dziennej.

III. WYODRĘBNIENIE - obiekt widoczny w porze nocnej
- sylwetka obiektu jest w porze nocnej taka sama lub podobna do  sylwetki 

widocznej za dnia – widoczne róznice o niewielkiej sile oddziaływania nie 
zakłócaja identyfikacji obiektu

- otoczenie obiektu (jego tło i sasiadujace obiekty) jest bardzo słabo lub 
zupełnie niewidoczne

- szczegóły architektoniczne obiektu – podziały elewacji, zdobienia, 
materiały, kolorystyka – sa w porze nocnej identyczne lub przypominajace
ich widok w porze dziennej
Relacje kompozycyjne pomiedzy obiektem i jego otoczeniem sa w porze
nocnej zmienione → obiekt ulega uwypukleniu w kompozycji przestrzeni.

IV. UZUPEŁNIENIE - obiekt widoczny w porze nocnej
- sylwetka obiektu jest w porze nocnej taka sama lub podobna do swojej 

dziennej odsłony – widoczne róznice o niewielkiej sile oddziaływania nie 
zakłócaja identyfikacji obiektu

- otoczenie obiektu (jego tło i sasiadujace obiekty) jest dobrze widoczne. 
Obraz otoczenia w porze nocnej jest bardzo zblizony do obrazu dziennego 
lub zmieniony w niewielkim stopniu

- widok przynajmniej jednego ze szczegółów architektonicznych obiektu – 
podziały elewacji, zdobienia, materiały lub kolorystyka – ulega w porze 
nocnej zmianie, co wprowadza nowa wartosć wizualna do obrazu obiektu
Obraz obiektu ulega zmianie – mozliwa jest jego identyfikacja, jednak
widok nocny jest zmieniony – widok nocny jest w jakis sposób
wzbogacony w stosunku do aspektu dziennego. Obiekt moze ulec zmianie
pod wzgledem jego rangi w kompozycji wnetrza.

V. PRZEKSZTAŁCENIE - obiekt widoczny w porze nocnej
- sylwetka obiektu jest w porze nocnej widoczna, jednak ze wzgledu na duze

zmiany w jej widocznosci nie przypomina ona sylwetki obiektu widocznej 
za dnia
Obraz obiektu ulega zmianie – niemozliwa jest jego identyfikacja. Relacje
pomiedzy obiektem a otoczeniem ulegaja zmianie.

Tabela 46: Charakterystyka pieciu kategorii zmian dziennego obrazu obiektów miejskich w porze nocnej.
Źródło: opracowanie własne.
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‒ Widok czterech obiektów (co stanowi 10% badanych obiektów) zanika z nocnego widoku
wnetrz (Tabela 47). Żaden z nich nie jest objety zabiegiem iluminacji lub innej formy
podswietlenia. Trzy z nich usytuowane sa w pewnej odległosci od pobliskich ulic oswietlo-
nych oswietleniem drogowym, przez co nie sa przez nie doswietlane w takim stopniu, by
ich sylwetka była widoczna w porze nocnej. W przypadku jednego, stojacego blizej
pobliskiej drogi (kosciół sw. Trójcy), słup lampy drogowej stojacy w bezposredniej
bliskosci do obiektu swiecac z duza intensywnoscia w strone ulicy, wywołuje silny
kontrast, przez co obiekt przestaje być takze widoczny. Trzy obiekty sa dodatkowo
przesłoniete rosnacym przy nich wysokim drzewostanem, co powoduje dodatkowe
osłabienie działania oswietlenia, które mogłoby przypadkowo docierać do obiektów.
Zatem sylwetki obiektów staja sie w porze nocnej niewidoczne.

‒ W przypadku dziesieciu obiektów (Tabela 47) ich wyglad zachowuje w porze nocnej obraz
podobny do dziennego. Dobrze podswietlone zostaja takze pozostałe obiekty współtwo-
rzace wnetrza i same wnetrza. Relacje przestrzenne i znaczenie obiektów oraz wnetrz
pozostaja zatem za dnia i noca zasadniczo jednakowe. Budowanie podobnych relacji
pomiedzy obiektami a przestrzenia, w której sa one zlokalizowane, opisano jako odzwier-
ciedlenie dziennego widoku obiektów w porze nocnej. Obiekty, których widok nocny
ulega odzwierciedleniu, stanowia czesto sciany wnetrz. Moga być takze dominantami. Sa
lokalizowane w dobrze widocznych fragmentach wnetrz, nie sa przesłaniane przez rosnace
w poblizu wysokie drzewa czy inne elementy współtworzace wnetrza. Wiekszosć z nich
poddanych jest iluminacji zalewowej (6 obiektów), trzy doswietlone sa swiatłem „przypad-
kowym” pochodzacym od oswietlenia drogowego. Sylwetka i detale wszystkich obiektów
w porze nocnej jest podobna do ich dziennego wygladu. Identyfikacja obiektów i ich
otoczenia w porze nocnej jest ułatwiona.
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Il. 146: Graficzne przedstawienie pieciu kategorii przemian dziennego obrazu obiektów miejskich w porze
nocnej. Źródło: opracowanie własne.



‒ W przypadku siedmiu obiektów, oswietlonych silna iluminacja zalewowa, przy jednocze-
snym osłabieniu widocznosci pozostałych elementów współtworzacych wnetrze i z nimi
sasiadujacych, mówić mozna o wyodrębnieniu obiektów z otoczenia (Tabela 47). Taki
sposób kształtowania oswietlenia wnetrza po zmroku sprzyja wykreowaniu dominacji
obiektów, skupieniu na nich uwagi w kompozycji miasta, wzmocnienia oddziaływania
obecnego w porze dziennej. Tylko jeden z obiektów zakwalifikowanych do tej kategorii
(kosciół pw. opieki sw. Józefa) objety był iluminacja mieszana. Wiekszosć obiektów z tej
grupy stanowi w porze dziennej dominanty (lub przynajmniej punkty charakterystyczne).

‒ Kategoria uzupełnienie obrazu dziennego obiektów w porze nocnej dotyczy dziesieciu
budowli (Tabela 47). Obraz obiektów zostaje noca w jakis sposób zmodyfikowany
w stosunku do obrazu dziennego. Widoczne za dnia relacje przestrzenne obiektu i jego
otoczenia zostaja przeniesione na pore nocna, podswietlenie budowli powoduje jednak
powstanie dodatkowych, nowych wartosci, uzupełnienie tresci przekazu wyrazu architek-
tonicznego o nowe elementy. Przykładem jest nocny obraz parafii pw. sw. Andrzeja
Apostoła na Mirowie. Iluminacja metoda punktowa wykorzystana w podswietleniu tego
koscioła ukazuje oryginalna forme jego bryły, zwracajac jednoczesnie uwage na detale
architektoniczne, wywołujac wyrazista gre swiatłocienia, niemozliwa do wystapienia za
dnia. Do tej samej kategorii zakwalifikowano takze zmiany w nocnym obrazie obiektów,
w przypadku których dochodzi do usuniecia z ich widoku istotnych elementów, zmiany
kolorystyki elewacji czy detali architektonicznych obiektów.

‒ Do ostatniej kategorii nazwanej przekształceniem zaliczonych zostało dziewieć
przypadków, w których podswietlenie nocne obiektów powoduje zupełna zmiane ich
wygladu w stosunku do ich wygladu dziennego (Tabela 47). To, w jaki sposób swiatynie
wygladaja za dnia oraz jaki wpływ wywieraja na własne otoczenie ulega w porze nocnej
daleko idacej transformacji. W nocnym obrazie obiektów zauwaza sie znaczaca zmiane
fragmentów sylwetki połaczona z modyfikacja architektonicznego wyrazu fasad czy tez
kolorystyki elewacji. Zniekształcenia obrazu sa tak daleko idace, ze powodować moga
u przypadkowego obserwatora brak mozliwosci identyfikacji obiektów.

‒ Kategoria I – zanikanie obiektów w obrazie nocnym wnetrz wystepuje najrzadziej.
Dotyczy ona czterech obiektów, pomimo tego, ze az w jedenastu nie zaobserwowano
celowego oswietlenia zewnetrznych partii obiektów. Pozostałe obiekty zakwalifikowane
do pozostałych kategorii sa doswietlane oswietleniem przypadkowym pochodzacym
z oswietlenia przestrzeni sasiadujacych, najczesciej dróg. Analizowane obiekty zlokalizo-
wane sa w przestrzeniach miejskich wnetrz z bezposrednim sasiedztwie dróg.
W warunkach sródmiejskich i miejskich rzadko dochodzi do sytuacji, gdy obszar wnetrza
miejskiego lezacego nieopodal lub przy drodze był niedoswietlony.

‒ Nieco wiecej przypadków (siedem) odnotowano w obrebie kategorii III – wyodrębnienie.
Jako ze w sytuacji miejskiej całkowite wyłaczenie z widocznosci całych fragmentów
miejskich wnetrz jest rzadkoscia, spodziewano sie uzyskania nizszej liczby przypadków
takiej zmiany obrazu obiektów.

‒ Kategoriami zmian dziennego obrazu obiektów w porze nocnej, w których zanotowano
najwieksza liczbe przypadków sa II – odzwierciedlenie oraz IV – uzupełnienie. Sytuacja
dotyczy dziesieciu z czterdziestu analizowanych przypadków w kazdej z nich. W obu
kategoriach zmiany obrazu obiektów w porze nocnej sam obiekt oraz jego otoczenie sa
widoczne i mozliwe do rozpoznania. Sytuacja, w której zarówno sylwetka obiektów, jak
i ich otoczenie sa rozpoznawalne, jest w obszarze miejskim czesta ze wzgledu na jego silne
doswietlanie. Dodatkowo w przypadku dziesieciu obiektów odnotowano zmiane wygladu
kolorystyki elewacji (pieć przypadków), podziałów i detali architektonicznych bryły
obiektu (cztery przypadki) lub zmiany zarówno kolorystyki, jak i wygladu obiektów (jeden
przypadek). Modyfikacja obrazu obiektów moze być przypadkowa (jak to ma miejsce
w obrazie koscioła pw. Wszystkich Swietych) lub celowa (jak w przypadku koscioła pw.
sw. Andrzeja Apostoła).
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nr i nazwa kategorii
(liczba obiektów)

Obiekty

I. ZANIKANIE
(4 obiekty)

Kosciół pw. Błogosławionego Alojzego Orione
Kosciół pw. sw. Antoniego Padewskiego
Kosciół pw. sw. Barbary
Kosciół pw. sw. Trójcy (ewangelicki), kosciół filialny

II. ODZWIERCIEDLENIE
(10 obiektów)

Kosciół pw. NMP Matki Koscioła
Bazylika archikatedralna sw. Jana Chrzciciela
Katedra polowa Wojska Polskiego NMP Królowej Polski
Kosciół Akademicki sw. Anny
Kosciół franciszkanów pw. stygmatów sw. Franciszka Serafickiego
Kosciół ojców paulinów pw. Sw. Ducha w Warszawie
Kosciół pw. Nawiedzenia NMP w Warszawie
Kosciół pw. sw. Kazimierza Królewicza
Kosciół pw. Swietego Krzyza
Kosciół seminaryjny pw. Wniebowziecia NMP i sw. Józefa Oblubienca

III. WYODRĘBNIENIE
(7 obiektów)

Kosciół Opatrznosci Bozej
Kosciół pw. sw. Jakuba Apostoła
Kosciół pw. sw. Michała Archanioła i sw. Floriana Meczennika
Kosciół pw. opieki sw. Józefa (Wizytki)
Kosciół pw. sw. Trójcy na Solcu
Kosciół pw. Wniebowstapienia Panskiego
Kosciół pw. bł. Władysława z Gielniowa

IV. UZUPEŁNIENIE
(10 obiektów)

Kosciół pw. NMP Królowej Swiata
Kosciół dominikanów pw. sw. Jacka
Kosciół parafii ewangelicko-reformowanej w Warszawie
Kosciół pw. Najswietszego Zbawiciela
Kosciół pw. sw. Brata Alberta Chmielowskiego i sw. Andrzeja Apostoła
Kosciół pw. Wszystkich Swietych
Kosciół ojców jezuitów pw. Matki Bozej Łaskawej
Kosciół pw. sw. Aleksandra
Kosciół pw. sw. Anny w Wilanowie
Kosciół pw. sw. Andrzeja Apostoła

V. PRZEKSZTAŁCENIE
(9 obiektów)

Kosciół pw. sw. Grzegorza Wielkiego
Kosciół pw. Zwiastowania Panskiego
Kosciół pw. Matki Boskiej Czestochowskiej w Warszawie
Kosciół pw. sw. Trójcy
Kosciół pw. sw. Zofii Barat
Kosciół pw. Matki Boskiej Saletynskiej
Kosciół pw. sw. Franciszka z Asyzu
Kosciół pw. sw. Teresy i Dzieciatka Jezus
Kosciół pw. sw. Stanisława Kostki

Tabela 47: Podział obiektów na grupy według kategorii charakteru zmian ich dziennego obrazu w porze
nocnej w badaniu wstepnym roli swiatła w kształtowaniu obrazu przestrzeni miejskiej w porze nocnej.
Źródło: opracowanie własne.

 4.2.3 Badanie właściwe roli światła w kształtowaniu obrazu przestrzeni miejskiej
w porze nocnej. Badania

Badanie własciwe roli swiatła w kształtowaniu obrazu przestrzeni miejskiej w porze nocnej
wykonano dla dwudziestu dwóch obiektów sakralnych w m.st. Warszawie, wybranych sposród
puli czterdziestu omówionych w badaniu wstepnym.

Po wizjach lokalnych i zebraniu niezbednych danych dla kazdego obiektu oraz wnetrza
jego lokalizacji przygotowano:

‒ schemat stanowiacy graficzna i opisowa reprezentacje syntezy analizy znaczenia obiektu
w kompozycji przestrzeni, połaczony z opisem sposobu oswietlenia obiektu oraz zmiany
jego widocznosci i znaczenia w układzie kompozycji przestrzennej w porze nocnej;

– dokumentacje fotograficzna wybranych ujeć widokowych obiektów;
– karte analizy porównawczej wybranych ujeć widokowych obiektów w układzie dzien

i noc.
Ponizej przedstawiono schematy (Il. 147 – Il. 212).
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struktura

złożoność

charakter

Rodzaj wnętrza

relacja kompozycyjna z wnętrzem, 
znaczenie we wnętrzu - dzień

Obiekt

dzień

noc

Oświetlenie obiektu wg kategorii genius loci Ch. Norberga-Schulza

Obiekt:

sposób nocnego oświetlenia 
obiektu

relacja kompozycyjna z wnętrzem, 
znaczenie we wnętrzu - noc

Kategoria zmiany widoku obiektu:

Il. 147: Analiza kompozycji obiektu we wnętrzu – kościół pw. NMP Matki Kościoła. Źródło: opracowanie własne. 

II. ODZWIERCIEDLENIE

obiekt przestaje być dominantą, jest widoczny, ale wraz ze wzrostem dystanu jego obraz 
zostaje coraz bardziej przysłonięty internsywnym oświetleniem drogowym (kontrast)

przypadkowe doświetlenie pochodzące od oświetlenia drogowego

ŚWIATŁO KOSMICZNE

Z DALEKA - BRAK; Z BLISKA - ŚWIATŁO KOSMICZNE

obiekt jest jedną z dominant wysokościowych, sprzęga ze sobą wnętrza 
budujące się wzdłuż Alej Niepodległości i ulicy Domaniewskiej

ubranistyczne

złożone

kierunkowe, z wielokrotnymi dominantami

Kościół pw. NMP Matki Kościoła, Warszawa Mokotów
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fot. K. Wlazło-Malinowska

Badanie szczegółowe roli światła w postrzeganiu obiektów w przestrzeni miejskiej w porze nocnej
Karta porównawcza widoku obiektu w układzie dzień – noc

obiekt:
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Kościół pw. NMP Matki Kościoła

Il. 148: Karta porównawcza widoków obiektu w układzie dzień - noc. Fotografie – kościół pw. NMP Matki Ko-
ścioła. Źródło: opracowanie własne.
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fot. K. Wlazło-Malinowska

Badanie szczegółowe roli światła w postrzeganiu obiektów w przestrzeni miejskiej w porze nocnej
Karta porównawcza widoku obiektu w układzie dzień – noc

obiekt:

zmiana wyglądu obiektu:

zmiana wyglądu obiektu:

zmiana wyglądu obiektu:

zmiana wyglądu obiektu:
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Kościół pw. NMP Matki Kościoła

II. ODZWIERCIEDLENIE

II. ODZWIERCIEDLENIE

IV. ODZWIERCIEDLENIE

IV. PRZEKSZTAŁCENIE

Il. 149: Karta porównawcza widoków obiektu w układzie dzień - noc. Analiza fotografii – kościół pw. NMP Matki 
Kościoła. Źródło: opracowanie własne.





struktura

złożoność

charakter

Rodzaj wnętrza

relacja kompozycyjna z wnętrzem, 
znaczenie we wnętrzu - dzień

Obiekt

dzień

noc

Oświetlenie obiektu wg kategorii genius loci Ch. Norberga-Schulza

Obiekt:

sposób nocnego oświetlenia 
obiektu

relacja kompozycyjna z wnętrzem, 
znaczenie we wnętrzu - noc

Kategoria zmiany widoku obiektu:

Il. 150: Analiza kompozycji obiektu we wnętrzu – kościół Opatrzności Bożej. Źródło: opracowanie własne. 

III. WYODRĘBNIENIE

obiekt pozostaje punktem charakterystycznym/ obiektem znaczącym spajającym 
wnętrza tworzące się wzdłuż ciągu ulicy Dickensa

iluminacja zalewowa, podświetlenie krzyża oświetleniem od dołu

obiekt jest punktem charakterystycznym/ obiektem znaczącym spajającym wnętrza 
tworzące się wzdłuż ulicy Dickensa

ŚWIATŁO KOSMICZNE

ŚWIATŁO ZŁOŻONE (KOSMICZNE + ROMANTYCZNE)

ubranistyczne

złożone

kierunkowe, z punktem charakterystycznym (kościół - krzyż)

Kościół Opatrzności Bożej, Warszawa Ochota
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fot. K. Wlazło-Malinowska

Badanie szczegółowe roli światła w postrzeganiu obiektów w przestrzeni miejskiej w porze nocnej
Karta porównawcza widoku obiektu w układzie dzień – noc

obiekt: Kościół Opatrzności Bożej

Il. 151: Karta porównawcza widoków obiektu w układzie dzień - noc. Fotografie – kościół Opatrzności Bożej. 
Źródło: opracowanie własne.
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fot. K. Wlazło-Malinowska

Badanie szczegółowe roli światła w postrzeganiu obiektów w przestrzeni miejskiej w porze nocnej
Karta porównawcza widoku obiektu w układzie dzień – noc

obiekt:

zmiana wyglądu obiektu:

zmiana wyglądu obiektu:

zmiana wyglądu obiektu:
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Kościół Opatrzności Bożej

III. WYODRĘBNIENIE

III. WYODRĘBNIENIE

III. WYODRĘBNIENIE

II. ODZWIERCIEDLENIE

Il. 152: Karta porównawcza widoków obiektu w układzie dzień - noc. Analiza fotografii – kościół Opatrzności 
Bożej. Źródło: opracowanie własne.





struktura

złożoność

charakter

Rodzaj wnętrza

relacja kompozycyjna z wnętrzem, 
znaczenie we wnętrzu - dzień

Obiekt

dzień

noc

Oświetlenie obiektu wg kategorii genius loci Ch. Norberga-Schulza

Obiekt:

sposób nocnego oświetlenia 
obiektu

relacja kompozycyjna z wnętrzem, 
znaczenie we wnętrzu - noc

Kategoria zmiany widoku obiektu:

Il. 153: Analiza kompozycji obiektu we wnętrzu – kościół pw. Błogosławionego Alojzego Orione. Źródło: opraco-
wanie własne. 

I. ZANIKANIE

obiekt przestaje być dostrzegalny, jego oddziaływanie ulega rozproszeniu, 
widoczność znacząco maleje

brak oświetlenia, nieznaczne doświetlenie oświetleniem drogowym

obiekt jest punktem charakterystycznym/ obiektem znaczącym, jest nieco cofnięty 
w stosunku do pierzei ulicy Lindleya

ubranistyczne

złożone, sprzężone

kierunkowe, agresywne, z dominantami

Kościół pw. Błogosławionego Alojzego Orione, Warszawa Ochota

ŚWIATŁO ZŁOŻONE

BRAK (Z BLISKA - ŚWIATŁO KOSMICZNE)
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fot. K. Wlazło-Malinowska

Badanie szczegółowe roli światła w postrzeganiu obiektów w przestrzeni miejskiej w porze nocnej
Karta porównawcza widoku obiektu w układzie dzień – noc

obiekt: Kościół pw. Błogosławionego Alojzego Orione

Il. 154: Karta porównawcza widoków obiektu w układzie dzień - noc. Fotografie – kościół pw. Błogosławionego 
Alojzego Orione. Źródło: opracowanie własne.
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fot. K. Wlazło-Malinowska

Badanie szczegółowe roli światła w postrzeganiu obiektów w przestrzeni miejskiej w porze nocnej
Karta porównawcza widoku obiektu w układzie dzień – noc

obiekt:

zmiana wyglądu obiektu:
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I. ZANIKANIE

I. ZANIKANIE

I. ZANIKANIE

I. ZANIKANIE

Kościół pw. Błogosławionego Alojzego Orione

Il. 155: Karta porównawcza widoków obiektu w układzie dzień - noc. Analiza fotografii – kościół pw. Błogosła-
wionego Alojzego Orione. Źródło: opracowanie własne.





struktura

złożoność

charakter

Rodzaj wnętrza

relacja kompozycyjna z wnętrzem, 
znaczenie we wnętrzu - dzień

Obiekt

dzień

noc

Oświetlenie obiektu wg kategorii genius loci Ch. Norberga-Schulza

Obiekt:

sposób nocnego oświetlenia 
obiektu

relacja kompozycyjna z wnętrzem, 
znaczenie we wnętrzu - noc

Kategoria zmiany widoku obiektu:

Il. 156: Analiza kompozycji obiektu we wnętrzu – kościół pw. NMP Królowej Świata. Źródło: opracowanie wła-
sne. 

IV. UZUPEŁNIENIE

iluminacja - podświetlenie naroża od dołu + światło architektoniczne (od wewnątrz), 
podświetlające barwne witraże

ŚWIATŁO ROMANTYCZNE

ŚWIATŁO ROMANTYCZNE

obiekt pozostaje punktem charakterystycznym/ obiektem znaczącym, tworzy 
lokalne sprzężenie wnętrz wzdłuż ulic Opaczewskiej i Białobrzeskiej

obiekt jest punktem charakterystycznym/ obiektem znaczącym, tworzy lokalne 
sprzężenie wnętrz wzdłuż ulic Opaczewskiej i Białobrzeskiej

ubranistyczne

złożone

kierunkowe

Kościół pw. NMP Królowej Świata, Warszawa Ochota
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fot. K. Wlazło-Malinowska

Badanie szczegółowe roli światła w postrzeganiu obiektów w przestrzeni miejskiej w porze nocnej
Karta porównawcza widoku obiektu w układzie dzień – noc

obiekt: Kościół pw. NMP Królowej Świata

Il. 157: Karta porównawcza widoków obiektu w układzie dzień - noc. Fotografie – kościół pw. NMP Królowej 
Świata. Źródło: opracowanie własne.
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fot. K. Wlazło-Malinowska

Badanie szczegółowe roli światła w postrzeganiu obiektów w przestrzeni miejskiej w porze nocnej
Karta porównawcza widoku obiektu w układzie dzień – noc

obiekt:

zmiana wyglądu obiektu:
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IV. UZUPEŁNIENIE

IV. UZUPEŁNIENIE

IV. UZUPEŁNIENIE

IV. UZUPEŁNIENIE

Kościół pw. NMP Królowej Świata

Il. 158: Karta porównawcza widoków obiektu w układzie dzień - noc. Analiza fotografii – kościół pw. NMP Królo-
wej Świata. Źródło: opracowanie własne.





struktura

złożoność

charakter

Rodzaj wnętrza

relacja kompozycyjna z wnętrzem, 
znaczenie we wnętrzu - dzień

Obiekt

dzień

noc

Oświetlenie obiektu wg kategorii genius loci Ch. Norberga-Schulza

Obiekt:

sposób nocnego oświetlenia 
obiektu

relacja kompozycyjna z wnętrzem, 
znaczenie we wnętrzu - noc

Kategoria zmiany widoku obiektu:

Il. 159: Analiza kompozycji obiektu we wnętrzu – kościół pw. św. Grzegorza Wielkiego. Źródło: opracowanie 
własne. 

V. PRZEKSZTAŁCENIE

obraz sylwetki obiektu jest zaburzony, obiekt traci na widoczności i znaczeniu 
punktu charakterystycznego/ obiektu znaczącego

czasowo - światło architektoniczne (pochodzące z wewnątrz obiektu), 
przypadkowe, słabe doświetlenie oświetleniem drogowym

obiekt jest cofnięty w stosunku do ciągu ulicy Włodarzewskiej, dzięki krzyżowi staje 
się punktem charakterystycznym/ obiektem znaczącym

ŚWIATŁO KLASYCZNE

ŚWIATŁO ROMANTYCZNE

krajobrazowe

proste

kierunkowe, z dominantą krajobrazową (Górka Szczęśliwicka)

Kościół pw. św. Grzegorza Wielkiego, Warszawa Ochota
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fot. K. Wlazło-Malinowska

Badanie szczegółowe roli światła w postrzeganiu obiektów w przestrzeni miejskiej w porze nocnej
Karta porównawcza widoku obiektu w układzie dzień – noc

obiekt: Kościół pw. św. Grzegorza Wielkiego

Il. 160: Karta porównawcza widoków obiektu w układzie dzień - noc. Fotografie – kościół pw. św. Grzegorza 
Wielkiego. Źródło: opracowanie własne.
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fot. K. Wlazło-Malinowska

Badanie szczegółowe roli światła w postrzeganiu obiektów w przestrzeni miejskiej w porze nocnej
Karta porównawcza widoku obiektu w układzie dzień – noc
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V. PRZEKSZTAŁCENIE

V. PRZEKSZTAŁCENIE

V. PRZEKSZTAŁCENIE

V. PRZEKSZTAŁCENIE

Kościół pw. św. Grzegorza Wielkiego

Il. 161: Karta porównawcza widoków obiektu w układzie dzień - noc. Analiza fotografii – kościół pw. św. Grzego-
rza Wielkiego. Źródło: opracowanie własne.





struktura

złożoność

charakter

Rodzaj wnętrza

relacja kompozycyjna z wnętrzem, 
znaczenie we wnętrzu - dzień

Obiekt

dzień

noc

Oświetlenie obiektu wg kategorii genius loci Ch. Norberga-Schulza

Obiekt:

sposób nocnego oświetlenia 
obiektu

relacja kompozycyjna z wnętrzem, 
znaczenie we wnętrzu - noc

Kategoria zmiany widoku obiektu:

Il. 162: Analiza kompozycji obiektu we wnętrzu – kościół pw. św. Jakuba Apostoła. Źródło: opracowanie własne. 

III. WYODRĘBNIENIE

ŚWIATŁO KLASYCZNE

ŚWIATŁO KLASYCZNE

iluminacja zalewowa

znaczenie kompozycyjne obiektu jako dominanty zostaje wzmocnione, obiekt staje się punktem 

orientacyjnym, widocznym z takiej samej odległości co za dnia, ale o wzmocnionym obrazie

obiekt centralny placu Narutowicza, wzdłuż jego osi biegnie oś ulicy Filtrowej, 
dominanta

urbanistyczne

złożone

kierunkowe, z dominantą

Kościół pw. św. Jakuba Apostoła, Warszawa Ochota
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fot. K. Wlazło-Malinowska

Badanie szczegółowe roli światła w postrzeganiu obiektów w przestrzeni miejskiej w porze nocnej
Karta porównawcza widoku obiektu w układzie dzień – noc

obiekt: Kościół pw. św. Jakuba Apostoła

Il. 163: Karta porównawcza widoków obiektu w układzie dzień - noc. Fotografie – kościół pw. św. Jakuba Aposto-
ła. Źródło: opracowanie własne.
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fot. K. Wlazło-Malinowska

Badanie szczegółowe roli światła w postrzeganiu obiektów w przestrzeni miejskiej w porze nocnej
Karta porównawcza widoku obiektu w układzie dzień – noc

obiekt:

zmiana wyglądu obiektu:

zmiana wyglądu obiektu:

zmiana wyglądu obiektu:

zmiana wyglądu obiektu:
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III. WYODRĘBNIENIE

III. WYODRĘBNIENIE

III. WYODRĘBNIENIE

II. ODZWIERCIEDLENIE

Kościół pw. św. Jakuba Apostoła

Il. 164: Karta porównawcza widoków obiektu w układzie dzień - noc. Analiza fotografii – kościół pw. św. Jakuba 
Apostoła. Źródło: opracowanie własne.





struktura

złożoność

charakter

Rodzaj wnętrza

relacja kompozycyjna z wnętrzem, 
znaczenie we wnętrzu - dzień

Obiekt

dzień

noc

Oświetlenie obiektu wg kategorii genius loci Ch. Norberga-Schulza

Obiekt:

sposób nocnego oświetlenia 
obiektu

relacja kompozycyjna z wnętrzem, 
znaczenie we wnętrzu - noc

Kategoria zmiany widoku obiektu:

Il. 165: Analiza kompozycji obiektu we wnętrzu – kościół pw. Zwiastowania Pańskiego. Źródło: opracowanie 
własne. 

V. PRZEKSZTAŁCENIE

zmiana obrazu sylwetki obiektu w czasie oświetlania go od wewnątrz, przy braku ośw. - 
sylwetka jest bardzo słabo widoczna; osłabienie widoku elewacji bocznych obiektu

czasowo - światło architektoniczne (oświetlenie pochodzące z wewnątrz)

obiekt stanowi dominantę, z sylwetką widoczną dobrze od strony frontowej i 
elewacji bocznych

urbanistyczne

złożone

kierunkowe, z dominantą

ŚWIATŁO KLASYCZNE

BRAK/ ŚWIATŁO ROMANTYCZNE (CZASOWO)

Kościół pw. Zwiastowania Pańskiego, Warszawa Ochota
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fot. K. Wlazło-Malinowska

Badanie szczegółowe roli światła w postrzeganiu obiektów w przestrzeni miejskiej w porze nocnej
Karta porównawcza widoku obiektu w układzie dzień – noc

obiekt: Kościół pw. Zwiastowania Pańskiego

Il. 166: Karta porównawcza widoków obiektu w układzie dzień - noc. Fotografie – kościół pw. Zwiastowania Pań-
skiego. Źródło: opracowanie własne.
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fot. K. Wlazło-Malinowska

Badanie szczegółowe roli światła w postrzeganiu obiektów w przestrzeni miejskiej w porze nocnej
Karta porównawcza widoku obiektu w układzie dzień – noc

obiekt:

zmiana wyglądu obiektu:

zmiana wyglądu obiektu:

zmiana wyglądu obiektu:

zmiana wyglądu obiektu:
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IV. UZUPEŁNIENIE

V. PRZEKSZTAŁCENIE

V. PRZEKSZTAŁCENIE

V. PRZEKSZTAŁCENIE

Kościół pw. Zwiastowania Pańskiego

Il. 167: Karta porównawcza widoków obiektu w układzie dzień - noc. Analiza fotografii – kościół pw. Zwiastowa-
nia Pańskiego. Źródło: opracowanie własne.





struktura

złożoność

charakter

Rodzaj wnętrza

relacja kompozycyjna z wnętrzem, 
znaczenie we wnętrzu - dzień

Obiekt

dzień

noc

Oświetlenie obiektu wg kategorii genius loci Ch. Norberga-Schulza

Obiekt:

sposób nocnego oświetlenia 
obiektu

relacja kompozycyjna z wnętrzem, 
znaczenie we wnętrzu - noc

Kategoria zmiany widoku obiektu:

Il. 168: Analiza kompozycji obiektu we wnętrzu – kościół Akademicki św. Anny. Źródło: opracowanie własne. 

II. ODZWIERCIEDLENIE

znaczenie kompozycyjne obiektu jako dominanty zostaje zachowane

iluminacja zalewowa, mocne doświetlenie części centralnej nad wejściem

obiekt współtworzy pierzeję Krakowskiego Przedmieścia przy placu Zamkowym, 
stanowi dominantę we wnętrzu Krakowskiego Przedmieścia

urbanistyczne

złożone

kierunkowe, z dominantą

ŚWIATŁO KLASYCZNE

ŚWIATŁO ZŁOŻONE (elementy światła romantycznego ze względu na doświetlenie centrum elewacji)

Kościół Akademicki św. Anny, Warszawa Śródmieście
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fot. K. Wlazło-Malinowska

Badanie szczegółowe roli światła w postrzeganiu obiektów w przestrzeni miejskiej w porze nocnej
Karta porównawcza widoku obiektu w układzie dzień – noc

obiekt: Kościół Akademicki św. Anny

Il. 169: Karta porównawcza widoków obiektu w układzie dzień - noc. Fotografie – kościół Akademicki św. Anny. 
Źródło: opracowanie własne.
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fot. K. Wlazło-Malinowska

Badanie szczegółowe roli światła w postrzeganiu obiektów w przestrzeni miejskiej w porze nocnej
Karta porównawcza widoku obiektu w układzie dzień – noc

obiekt:

zmiana wyglądu obiektu:

zmiana wyglądu obiektu:

zmiana wyglądu obiektu:

zmiana wyglądu obiektu:
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II. ODZWIERCIEDLENIE

II. ODZWIERCIEDLENIE

II. ODZWIERCIEDLENIE

II. ODZWIERCIEDLENIE

Kościół Akademicki św. Anny

Il. 170: Karta porównawcza widoków obiektu w układzie dzień - noc. Analiza fotografii – kościół Akademicki św. 
Anny. Źródło: opracowanie własne.





struktura

złożoność

charakter

Rodzaj wnętrza

relacja kompozycyjna z wnętrzem, 
znaczenie we wnętrzu - dzień

Obiekt

dzień

noc

Oświetlenie obiektu wg kategorii genius loci Ch. Norberga-Schulza

Obiekt:

sposób nocnego oświetlenia 
obiektu

relacja kompozycyjna z wnętrzem, 
znaczenie we wnętrzu - noc

Kategoria zmiany widoku obiektu:

Il. 171: Analiza kompozycji obiektu we wnętrzu – kościół parafi i ewangelicko-reformowanej. Źródło: opracowanie 
własne. 

IV. UZUPEŁNIENIE

ŚWIATŁO KLASYCZNE

ŚWIATŁO ROMANTYCZNE

znaczenie kompozycyjne obiektu jako dominanty zostaje wzmocnione

iluminacja typu mieszanego (częściowo zalewowa, częściowo punktowa) + 
czasowo - światło architektoniczne (oświetlenie pochodzące z wnętrza)

obiekt stanowi dominantę; jego cofnięcie w stosunku do pierzei zabudowy 
powoduje powstanie przed nim mniejszego wnętrza - placyku

urbanistyczne

proste

kierunkowe, z dominantą

Kościół parafi i ewangelicko-reformowanej, Warszawa Śródmieście
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fot. K. Wlazło-Malinowska

Badanie szczegółowe roli światła w postrzeganiu obiektów w przestrzeni miejskiej w porze nocnej
Karta porównawcza widoku obiektu w układzie dzień – noc

obiekt: Kościół parafii ewangelicko-reformowanej

Il. 172: Karta porównawcza widoków obiektu w układzie dzień - noc. Fotografie – kościół parafii ewangelicko-re-
formowanej. Źródło: opracowanie własne.



fot. K. Wlazło-Malinowska

Badanie szczegółowe roli światła w postrzeganiu obiektów w przestrzeni miejskiej w porze nocnej
Karta porównawcza widoku obiektu w układzie dzień – noc

obiekt:

zmiana wyglądu obiektu:

zmiana wyglądu obiektu:

zmiana wyglądu obiektu:
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IV. UZUPEŁNIENIE

IV. UZUPEŁNIENIE

IV. UZUPEŁNIENIE

Kościół parafii ewangelicko-reformowanej

Il. 173: Karta porównawcza widoków obiektu w układzie dzień - noc. Analiza fotografii – kościół parafii ewange-
licko-reformowanej. Źródło: opracowanie własne.





struktura

złożoność

charakter

Rodzaj wnętrza

relacja kompozycyjna z wnętrzem, 
znaczenie we wnętrzu - dzień

Obiekt

dzień

noc

Oświetlenie obiektu wg kategorii genius loci Ch. Norberga-Schulza

Obiekt:

sposób nocnego oświetlenia 
obiektu

relacja kompozycyjna z wnętrzem, 
znaczenie we wnętrzu - noc

Kategoria zmiany widoku obiektu:

Il. 174: Analiza kompozycji obiektu we wnętrzu – kościół pw. Najświętszego Zbawiciela. Źródło: opracowanie 
własne. 

IV. UZUPEŁNIENIE

ŚWIATŁO KLASYCZNE

ŚWIATŁO ROMANTYCZNE

znaczenie kompozycyjne obiektu jako dominanty zostaje wzmocnione

iluminacja punktowa, częściowo niedziałająca

obiekt stanowi dominantę we wnętrzu placu Zbawiciela, sprzęgając pobliskie 
wnętrza ze sobą; widoczny z dużej odległości

urbanistyczne

złożone

obojętne, z dominantą

Kościół pw. Najświętszego Zbawiciela, Warszawa Śródmieście
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fot. K. Wlazło-Malinowska

Badanie szczegółowe roli światła w postrzeganiu obiektów w przestrzeni miejskiej w porze nocnej
Karta porównawcza widoku obiektu w układzie dzień – noc

obiekt: Kościół pw. Najświętszego Zbawiciela

Il. 175: Karta porównawcza widoków obiektu w układzie dzień - noc. Fotografie – kościół pw. Najświętszego 
Zbawiciela. Źródło: opracowanie własne.
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fot. K. Wlazło-Malinowska

Badanie szczegółowe roli światła w postrzeganiu obiektów w przestrzeni miejskiej w porze nocnej
Karta porównawcza widoku obiektu w układzie dzień – noc

obiekt:

zmiana wyglądu obiektu:

zmiana wyglądu obiektu:

zmiana wyglądu obiektu:

zmiana wyglądu obiektu:
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IV. UZUPEŁNIENIE

IV. UZUPEŁNIENIE

IV. UZUPEŁNIENIE

IV. UZUPEŁNIENIE

Kościół pw. Najświętszego Zbawiciela

Il. 176: Karta porównawcza widoków obiektu w układzie dzień - noc. Analiza fotografii – kościół pw. Najświęt-
szego Zbawiciela. Źródło: opracowanie własne.





struktura

złożoność

charakter

Rodzaj wnętrza

relacja kompozycyjna z wnętrzem, 
znaczenie we wnętrzu - dzień

Obiekt

dzień

noc

Oświetlenie obiektu wg kategorii genius loci Ch. Norberga-Schulza

Obiekt:

sposób nocnego oświetlenia 
obiektu

relacja kompozycyjna z wnętrzem, 
znaczenie we wnętrzu - noc

Kategoria zmiany widoku obiektu:

Il. 177: Analiza kompozycji obiektu we wnętrzu – kościół pw. św. Antoniego Padewskiego. Źródło: opracowanie 
własne. 

I. ZANIKANIE

znaczenie kompozycyjne obiektu jako punktu charakterystycznego/ obiektu 
znaczącego zostaje zaburzone

brak oświetlenia

kompleks obiektu stanowi punkt charakterystyczny/ obiekt znaczący; obiekt jest cofnięty  
w stosunku do przebiegu ulicy, przez co nie dominuje przestrzennie w jej wnętrzu

urbanistyczne

proste

kierunkowe

ŚWIATŁO KLASYCZNE

BRAK

Kościół pw. św. Antoniego Padewskiego, Warszawa Śródmieście
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fot. K. Wlazło-Malinowska

Badanie szczegółowe roli światła w postrzeganiu obiektów w przestrzeni miejskiej w porze nocnej
Karta porównawcza widoku obiektu w układzie dzień – noc

obiekt: Kościół pw. św. Antoniego Padewskiego

Il. 178: Karta porównawcza widoków obiektu w układzie dzień - noc. Fotografie – kościół pw. św. Antoniego 
Padewskiego. Źródło: opracowanie własne.
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fot. K. Wlazło-Malinowska

Badanie szczegółowe roli światła w postrzeganiu obiektów w przestrzeni miejskiej w porze nocnej
Karta porównawcza widoku obiektu w układzie dzień – noc

obiekt:

zmiana wyglądu obiektu:

zmiana wyglądu obiektu:
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W
ID

O
K 

DA
LE

KI
W

ID
O

K 
PO

ŚR
ED

N
I

I. ZANIKANIE

I. ZANIKANIE

I. ZANIKANIE

I. ZANIKANIE

Kościół pw. św. Antoniego Padewskiego

Il. 179: Karta porównawcza widoków obiektu w układzie dzień - noc. Analiza fotografii – kościół pw. św. Antonie-
go Padewskiego. Źródło: opracowanie własne.





struktura

złożoność

charakter

Rodzaj wnętrza

relacja kompozycyjna z wnętrzem, 
znaczenie we wnętrzu - dzień

Obiekt

dzień

noc

Oświetlenie obiektu wg kategorii genius loci Ch. Norberga-Schulza

Obiekt:

sposób nocnego oświetlenia 
obiektu

relacja kompozycyjna z wnętrzem, 
znaczenie we wnętrzu - noc

Kategoria zmiany widoku obiektu:

Il. 180: Analiza kompozycji obiektu we wnętrzu – kościół pw. św. Barbary. Źródło: opracowanie własne. 

I. ZANIKANIE

ŚWIATŁO ROMANTYCZNE

BRAK

znaczenie kompozycyjne obiektu jako punktu charakterystycznego/ obiektu 
znaczącego zostaje zaburzone

brak oświetlenia

obiekt ma charakterystyczną bryłę, jego kopuła sprzęga widokowo pobliskie wnętrza; ze wzlgędu 

na nagromadzenie dominant (np. Marriott), stanowi punkt charakterystyczny/ obiekt znaczący

urbanistyczne

złożone, sprzężone dominantami

kierunkowe, z dominantą

Kościół pw. św. Barbary, Warszawa Śródmieście
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fot. K. Wlazło-Malinowska

Badanie szczegółowe roli światła w postrzeganiu obiektów w przestrzeni miejskiej w porze nocnej
Karta porównawcza widoku obiektu w układzie dzień – noc

obiekt: Kościół pw. św. Barbary

Il. 181: Karta porównawcza widoków obiektu w układzie dzień - noc. Fotografie – kościół pw. św. Barbary. Źró-
dło: opracowanie własne.
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fot. K. Wlazło-Malinowska

Badanie szczegółowe roli światła w postrzeganiu obiektów w przestrzeni miejskiej w porze nocnej
Karta porównawcza widoku obiektu w układzie dzień – noc
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I. ZANIKANIE

V. PRZEKSZTAŁCENIE

I. ZANIKANIE

I. ZANIKANIE

Kościół pw. św. Barbary

Il. 182: Karta porównawcza widoków obiektu w układzie dzień - noc. Analiza fotografii – kościół pw. św. Barbary. 
Źródło: opracowanie własne.





struktura

złożoność

charakter

Rodzaj wnętrza

relacja kompozycyjna z wnętrzem, 
znaczenie we wnętrzu - dzień

Obiekt

dzień

noc

Oświetlenie obiektu wg kategorii genius loci Ch. Norberga-Schulza

Obiekt:

sposób nocnego oświetlenia 
obiektu

relacja kompozycyjna z wnętrzem, 
znaczenie we wnętrzu - noc

Kategoria zmiany widoku obiektu:

Il. 183: Analiza kompozycji obiektu we wnętrzu – kościół pw. Świętego Krzyża. Źródło: opracowanie własne. 

II. ODZWIERCIEDLENIE

ŚWIATŁO KLASYCZNE

ŚWIATŁO KLASYCZNE

znaczenie kompozycyjne obiektu jako dominanty zostaje zachowane

iluminacja zalewowa

obiekt współtworzy pierzeję Krakowskiego Przedmieścia, stanowi dominantę 
sprzęgającą pobliskie wnętrza

urbanistyczne

złożone

kierunkowe, z dominantami

Kościół pw. Świętego Krzyża, Warszawa Śródmieście
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fot. K. Wlazło-Malinowska

Badanie szczegółowe roli światła w postrzeganiu obiektów w przestrzeni miejskiej w porze nocnej
Karta porównawcza widoku obiektu w układzie dzień – noc

obiekt: Kościół pw. Świętego Krzyża

Il. 184: Karta porównawcza widoków obiektu w układzie dzień - noc. Fotografie – kościół pw. Świętego Krzyża. 
Źródło: opracowanie własne.
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fot. K. Wlazło-Malinowska

Badanie szczegółowe roli światła w postrzeganiu obiektów w przestrzeni miejskiej w porze nocnej
Karta porównawcza widoku obiektu w układzie dzień – noc
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zmiana wyglądu obiektu:
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II. ODZWIERCIEDLENIE

II. ODZWIERCIEDLENIE

II. ODZWIERCIEDLENIE

II. ODZWIERCIEDLENIE

Kościół pw. Świętego Krzyża

Il. 185: Karta porównawcza widoków obiektu w układzie dzień - noc. Analiza fotografii – kościół pw. Świętego 
Krzyża. Źródło: opracowanie własne.





struktura

złożoność

charakter

Rodzaj wnętrza

relacja kompozycyjna z wnętrzem, 
znaczenie we wnętrzu - dzień

Obiekt

dzień

noc

Oświetlenie obiektu wg kategorii genius loci Ch. Norberga-Schulza

Obiekt:

sposób nocnego oświetlenia 
obiektu

relacja kompozycyjna z wnętrzem, 
znaczenie we wnętrzu - noc

Kategoria zmiany widoku obiektu:

Il. 186: Analiza kompozycji obiektu we wnętrzu – kościół pw. Wszystkich Świętych. Źródło: opracowanie własne. 

IV. UZUPEŁNIENIE

obiekt pozostaje widoczny mimo braku bezpośredniego oświetlenia, jednak przestaje 
odgrywać rolę dominanty ze względu na silne oświetlenie pozostałych dominant

ŚWIATŁO ZŁOŻONE (KLASYCZNE + ROMANTYCZNE)

ŚWIATŁO ROMANTYCZNE

przypadkowe doświetlenie oświetleniem drogowym + oświetlenie wejścia 
pojedynczymi lampami

obiekt porządkuje układ placu Grzybowskiego, stanowi dominantę na placu 
pomimo obecności dominant pobliskich wieżowców

urbanistyczne

złożone, sprzężone

agresywne z dominantą

Kościół pw. Wszystkich Świętych, Warszawa Śródmieście
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fot. K. Wlazło-Malinowska

Badanie szczegółowe roli światła w postrzeganiu obiektów w przestrzeni miejskiej w porze nocnej
Karta porównawcza widoku obiektu w układzie dzień – noc

obiekt: Kościół pw. Wszystkich Świętych

Il. 187: Karta porównawcza widoków obiektu w układzie dzień - noc. Fotografie – kościół pw. Wszystkich Świę-
tych. Źródło: opracowanie własne.
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fot. K. Wlazło-Malinowska

Badanie szczegółowe roli światła w postrzeganiu obiektów w przestrzeni miejskiej w porze nocnej
Karta porównawcza widoku obiektu w układzie dzień – noc

obiekt:

zmiana wyglądu obiektu:

zmiana wyglądu obiektu:

zmiana wyglądu obiektu:

zmiana wyglądu obiektu:
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IV. UZUPEŁNIENIE

IV. UZUPEŁNIENIE

IV. UZUPEŁNIENIE

IV. UZUPEŁNIENIE

Kościół pw. Wszystkich Świętych

Il. 188: Karta porównawcza widoków obiektu w układzie dzień - noc. Analiza fotografii – kościół pw. Wszystkich 
Świętych. Źródło: opracowanie własne.





struktura

złożoność

charakter

Rodzaj wnętrza

relacja kompozycyjna z wnętrzem, 
znaczenie we wnętrzu - dzień

Obiekt

dzień

noc

Oświetlenie obiektu wg kategorii genius loci Ch. Norberga-Schulza

Obiekt:

sposób nocnego oświetlenia 
obiektu

relacja kompozycyjna z wnętrzem, 
znaczenie we wnętrzu - noc

Kategoria zmiany widoku obiektu:

Il. 189: Analiza kompozycji obiektu we wnętrzu – kościół pw. Wniebowstąpienia Pańskiego. Źródło: opracowanie 
własne. 

III. WYODRĘBNIENIE

ŚWIATŁO KOSMICZNE

ŚWIATŁO ZŁOŻONE (KOSMICZNE + ROMANTYCZNE)

znaczenie kompozycyjne obiektu jako dominanty zostaje wzmocnione

iluminacja zalewowa, z czterema punktami przepalenia (mocnego dośiwetlenia)

obiekt stanowi dominantę we wnętrzu związanym z terenem placu wejściowego do 
parku; obiekt porządkuje układ kompozycyjny parku

urbanistyczne

proste

obojętne, z dominantą

Kościół pw. Wniebowstąpienia Pańskiego, Warszawa Ursynów
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fot. K. Wlazło-Malinowska

Badanie szczegółowe roli światła w postrzeganiu obiektów w przestrzeni miejskiej w porze nocnej
Karta porównawcza widoku obiektu w układzie dzień – noc

obiekt: Kościół pw. Wniebowstąpienia Pańskiego

Il. 190: Karta porównawcza widoków obiektu w układzie dzień - noc. Fotografie – kościół pw. Wniebowstąpienia 
Pańskiego. Źródło: opracowanie własne.
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fot. K. Wlazło-Malinowska

Badanie szczegółowe roli światła w postrzeganiu obiektów w przestrzeni miejskiej w porze nocnej
Karta porównawcza widoku obiektu w układzie dzień – noc

obiekt:

zmiana wyglądu obiektu:

zmiana wyglądu obiektu:

zmiana wyglądu obiektu:

W
ID

O
K 

DA
LE

KI
W

ID
O

K 
PO

ŚR
ED

N
I

III. WYODRĘBNIENIE

III. WYODRĘBNIENIE

III. WYODRĘBNIENIE

Kościół pw. Wniebowstąpienia Pańskiego

Il. 191: Karta porównawcza widoków obiektu w układzie dzień - noc. Analiza fotografii – kościół pw. Wniebo-
wstąpienia Pańskiego. Źródło: opracowanie własne.





struktura

złożoność

charakter

Rodzaj wnętrza

relacja kompozycyjna z wnętrzem, 
znaczenie we wnętrzu - dzień

Obiekt

dzień

noc

Oświetlenie obiektu wg kategorii genius loci Ch. Norberga-Schulza

Obiekt:

sposób nocnego oświetlenia 
obiektu

relacja kompozycyjna z wnętrzem, 
znaczenie we wnętrzu - noc

Kategoria zmiany widoku obiektu:

Il. 192: Analiza kompozycji obiektu we wnętrzu – kościół pw. bł. Władysława z Gielniowa. Źródło: opracowanie 
własne. 

III. WYODRĘBNIENIE

ŚWIATŁO KLASYCZNE

ŚWIATŁO ZŁOŻONE (KLASYCZNE + ROMANTYCZNE)

znaczenie kompozycyjne obiektu jako dominanty zostaje zachowane od strony 
frontu obiektu; słabe doświetlenie od strony parku osłabia jego dominantę

ilumiancja zalewowa, silna od strony frontowej, słaba od strony parkowej; inne 
oświetlenie części wejścia do obiektu

obiekt stanowi dominantę we wnętrzu ulicy Przy Bażantarni, sprzęgającą je 
z wnętrzem parku Przy Bażantarnii

urbanistyczne

proste

kierunkowe, z dominantą

Kościół pw. bł. Władysława z Gielniowa, Warszawa Ursynów
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fot. K. Wlazło-Malinowska

Badanie szczegółowe roli światła w postrzeganiu obiektów w przestrzeni miejskiej w porze nocnej
Karta porównawcza widoku obiektu w układzie dzień – noc

obiekt: Kościół pw. bł. Władysława z Gielniowa

Il. 193: Karta porównawcza widoków obiektu w układzie dzień - noc. Fotografie – kościół pw. bł. Władysława z 
Gielniowa. Źródło: opracowanie własne.
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fot. K. Wlazło-Malinowska

Badanie szczegółowe roli światła w postrzeganiu obiektów w przestrzeni miejskiej w porze nocnej
Karta porównawcza widoku obiektu w układzie dzień – noc

obiekt:

zmiana wyglądu obiektu:

zmiana wyglądu obiektu:

zmiana wyglądu obiektu:

zmiana wyglądu obiektu:
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III. WYODRĘBNIENIE

III. WYODRĘBNIENIE

III. WYODRĘBNIENIE

V. PRZEKSZTAŁCENIE

Kościół pw. bł. Władysława z Gielniowa

Il. 194: Karta porównawcza widoków obiektu w układzie dzień - noc. Analiza fotografii – kościół pw. bł. Włady-
sława z Gielniowa. Źródło: opracowanie własne.





struktura

złożoność

charakter

Rodzaj wnętrza

relacja kompozycyjna z wnętrzem, 
znaczenie we wnętrzu - dzień

Obiekt

dzień

noc

Oświetlenie obiektu wg kategorii genius loci Ch. Norberga-Schulza

Obiekt:

sposób nocnego oświetlenia 
obiektu

relacja kompozycyjna z wnętrzem, 
znaczenie we wnętrzu - noc

Kategoria zmiany widoku obiektu:

Il. 195: Analiza kompozycji obiektu we wnętrzu – kościół pw. św. Zofi i Barat. Źródło: opracowanie własne. 

V. PRZEKSZTAŁCENIE

obiekt jest widoczny, ale jego sylwetka jest zaburzona; obiekt pozostaje punktem 
charakterystycznym ze względu na barwnie świecące się elementy

ŚWIATŁO KLASYCZNE

ŚWIATŁO ROMANTYCZNE

oświetlenie przypadkowe pochodzące od oświetlenia drogowego + podświetlenie 
barwne dwóch elementów obiektu (krzyż na wieży + symbol oka na elewacji)

obiekt stanowi punkt charakterystyczny/ obiekt znaczący

ubranistyczne

proste

kierunkowe

Kościół pw. św. Zofi i Barat, Warszawa Ursynów
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fot. K. Wlazło-Malinowska

Badanie szczegółowe roli światła w postrzeganiu obiektów w przestrzeni miejskiej w porze nocnej
Karta porównawcza widoku obiektu w układzie dzień – noc

obiekt: Kościół pw. św. Zofii Barat

Il. 196: Karta porównawcza widoków obiektu w układzie dzień - noc. Fotografie – kościół pw. św. Zofii Barat. 
Źródło: opracowanie własne.
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fot. K. Wlazło-Malinowska

Badanie szczegółowe roli światła w postrzeganiu obiektów w przestrzeni miejskiej w porze nocnej
Karta porównawcza widoku obiektu w układzie dzień – noc

obiekt:

zmiana wyglądu obiektu:

zmiana wyglądu obiektu:

zmiana wyglądu obiektu:
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V. PRZEKSZTAŁCENIE

V. PRZEKSZTAŁCENIE

V. PRZEKSZTAŁCENIE

V. PRZEKSZTAŁCENIE

Kościół pw. św. Zofii Barat

Il. 197: Karta porównawcza widoków obiektu w układzie dzień - noc. Analiza fotografii – kościół pw. św. Zofii 
Barat. Źródło: opracowanie własne.





struktura

złożoność

charakter

Rodzaj wnętrza

relacja kompozycyjna z wnętrzem, 
znaczenie we wnętrzu - dzień

Obiekt

dzień

noc

Oświetlenie obiektu wg kategorii genius loci Ch. Norberga-Schulza

Obiekt:

sposób nocnego oświetlenia 
obiektu

relacja kompozycyjna z wnętrzem, 
znaczenie we wnętrzu - noc

Kategoria zmiany widoku obiektu:

Il. 198: Analiza kompozycji obiektu we wnętrzu – kościół pw. Matki Boskiej Saletyńskiej. Źródło: opracowanie 
własne. 

V. PRZEKSZTAŁCENIE

ŚWIATŁO ZŁOŻONE

ŚWIATŁO ROMANTYCZNE

w widoku fronotowym zaburzenie sylwetki obiektu powoduje osłabienie znaczenia 
kompozycyjnego obiektu; w widoku bocznym obiekt pozostaje dominantą

obiekt jest częściowo podświetlony - wieża z boków doświetlona zalewowo; front 
wieży i całej elewacji doświetla przypadkowo ośw. drogowe + ośw. wejścia

obiekt stanowi dominantę w kompozycji ulicy Popularnej, w której dominuje 
zabudowa jednorodzinna

urbanistyczne

złożone sprzężone

kierunkowe z dominantą

Kościół pw. Matki Boskiej Saletyńskiej, Warszawa Włochy



W
ID

O
K 

BL
IS

KI
W

ID
O

K 
PO

ŚR
ED

N
I

W
ID

O
K 

DA
LE

KI
W

ID
O

K 
PO

ŚR
ED

N
I

fot. K. Wlazło-Malinowska

Badanie szczegółowe roli światła w postrzeganiu obiektów w przestrzeni miejskiej w porze nocnej
Karta porównawcza widoku obiektu w układzie dzień – noc

obiekt: Kościół pw. Matki Boskiej Saletyńskiej

Il. 199: Karta porównawcza widoków obiektu w układzie dzień - noc. Fotografie – kościół pw. Matki Boskiej Sale-
tyńskiej. Źródło: opracowanie własne.
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fot. K. Wlazło-Malinowska

Badanie szczegółowe roli światła w postrzeganiu obiektów w przestrzeni miejskiej w porze nocnej
Karta porównawcza widoku obiektu w układzie dzień – noc

obiekt:

zmiana wyglądu obiektu:

zmiana wyglądu obiektu:
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zmiana wyglądu obiektu:
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V. PRZEKSZTAŁCENIE

IV. UZUPEŁNIENIE

V. PRZEKSZTAŁCENIE

IV. UZUPEŁNIENIE

Kościół pw. Matki Boskiej Saletyńskiej

Il. 200: Karta porównawcza widoków obiektu w układzie dzień - noc. Analiza fotografii – kościół pw. Matki Bo-
skiej Saletyńskiej. Źródło: opracowanie własne.





struktura

złożoność

charakter

Rodzaj wnętrza

relacja kompozycyjna z wnętrzem, 
znaczenie we wnętrzu - dzień

Obiekt

dzień

noc

Oświetlenie obiektu wg kategorii genius loci Ch. Norberga-Schulza

Obiekt:

sposób nocnego oświetlenia 
obiektu

relacja kompozycyjna z wnętrzem, 
znaczenie we wnętrzu - noc

Kategoria zmiany widoku obiektu:

Il. 201: Analiza kompozycji obiektu we wnętrzu – kościół pw. św. Franciszka z Asyżu. Źródło: opracowanie wła-
sne. 

V. PRZEKSZTAŁCENIE

ŚWIATŁO ROMANTYCZNE

ŚWIATŁO ROMANTYCZNE

znaczenie kompozycyjne obiektu jako dominanty zostaje zaburzone

oświetlenie przypadkowe z oświetlenia drogowego + oświetlenie przestrzeni 
wejścia; wieże obiektu pozostają nieoświetlone

obiekt stanowi dominantę, jego wieża sprzęga widokowo odległe wnętrza; wieże 
obiektu połączone krzyżem

urbanistyczne

złożone, sprzężone dominantą

obojętne, z dominantą

Kościół pw. św. Franciszka z Asyżu, Warszawa Włochy
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fot. K. Wlazło-Malinowska

Badanie szczegółowe roli światła w postrzeganiu obiektów w przestrzeni miejskiej w porze nocnej
Karta porównawcza widoku obiektu w układzie dzień – noc

obiekt: Kościół pw. św. Franciszka z Asyżu

Il. 202: Karta porównawcza widoków obiektu w układzie dzień - noc. Fotografie – kościół pw. św. Franciszka  
z Asyżu. Źródło: opracowanie własne.
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fot. K. Wlazło-Malinowska

Badanie szczegółowe roli światła w postrzeganiu obiektów w przestrzeni miejskiej w porze nocnej
Karta porównawcza widoku obiektu w układzie dzień – noc

obiekt:
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V. PRZEKSZTAŁCENIE

V. PRZEKSZTAŁCENIE

V. PRZEKSZTAŁCENIE

V. PRZEKSZTAŁCENIE

Kościół pw. św. Franciszka z Asyżu

Il. 203: Karta porównawcza widoków obiektu w układzie dzień - noc. Analiza fotografii – kościół pw. św. Fran-
ciszka z Asyżu. Źródło: opracowanie własne.
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charakter

Rodzaj wnętrza

relacja kompozycyjna z wnętrzem, 
znaczenie we wnętrzu - dzień

Obiekt

dzień

noc

Oświetlenie obiektu wg kategorii genius loci Ch. Norberga-Schulza

Obiekt:

sposób nocnego oświetlenia 
obiektu

relacja kompozycyjna z wnętrzem, 
znaczenie we wnętrzu - noc

Kategoria zmiany widoku obiektu:

Il. 204: Analiza kompozycji obiektu we wnętrzu – kościół pw. św. Teresy i Dzieciątka Jezus. Źródło: opracowanie 
własne. 

V. PRZEKSZTAŁCENIE

ŚWIATŁO KLASYCZNE

ŚWIATŁO ROMANTYCZNE

znaczenie kompozycyjne obiektu jako dominanty zostaje zaburzone

oświetlenie przypadkowe od oświetlenia drogowego + doświetlenie wnętrza 
dzwonnic na wieżach kościoła (wybiórczość oświetlenia) + oświetlenie wejścia

obiekt znajduje się w punkcie zbiegu kompozycyjnego dróg miasta ogrodu Włochy, 
stanowi dominantę sprzęgającą widokiem pobliskie wnętrza

urbanistyczne

złożone, sprzężone dominantą

kierunkowe, z dominantą

Kościół pw. św. Teresy i Dzieciątka Jezus, Warszawa Włochy
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fot. K. Wlazło-Malinowska

Badanie szczegółowe roli światła w postrzeganiu obiektów w przestrzeni miejskiej w porze nocnej
Karta porównawcza widoku obiektu w układzie dzień – noc

obiekt: Kościół pw. św. Teresy i Dzieciątka Jezus

Il. 205: Karta porównawcza widoków obiektu w układzie dzień - noc. Fotografie – kościół pw. św. Teresy i Dzie-
ciątka Jezus. Źródło: opracowanie własne.
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fot. K. Wlazło-Malinowska

Badanie szczegółowe roli światła w postrzeganiu obiektów w przestrzeni miejskiej w porze nocnej
Karta porównawcza widoku obiektu w układzie dzień – noc

obiekt:

zmiana wyglądu obiektu:

zmiana wyglądu obiektu:

zmiana wyglądu obiektu:

zmiana wyglądu obiektu:
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IV. UZUPEŁNIENIE

V. PRZEKSZTAŁCENIE

V. PRZEKSZTAŁCENIE

V. PRZEKSZTAŁCENIE

Kościół pw. św. Teresy i Dzieciątka Jezus

Il. 206: Karta porównawcza widoków obiektu w układzie dzień - noc. Analiza fotografii – kościół pw. św. Teresy  
i Dzieciątka Jezus. Źródło: opracowanie własne.





struktura

złożoność

charakter

Rodzaj wnętrza

relacja kompozycyjna z wnętrzem, 
znaczenie we wnętrzu - dzień

Obiekt

dzień

noc

Oświetlenie obiektu wg kategorii genius loci Ch. Norberga-Schulza

Obiekt:

sposób nocnego oświetlenia 
obiektu

relacja kompozycyjna z wnętrzem, 
znaczenie we wnętrzu - noc

Kategoria zmiany widoku obiektu:

Il. 207: Analiza kompozycji obiektu we wnętrzu – kościół pw. Świętej Trójcy, Kościół Filialny. Źródło: opracowa-
nie własne. 

I. ZANIKANIE

ŚWIATŁO KLASYCZNE

BRAK

znaczenie kompozycyjne obiektu jako punktu charakterystycznego/ obiektu 
znaczącego zostaje zaburzone

brak oświetlenia, silne oświetlenie drogowe nie powoduje doświetlenia obiektu; 
z jednej strony czasowo doświetlony dół elewacji oprawą naścienną

obiekt stanowi punkt charakterystyczny/ obiekt znaczący w kompozycji ulicy 
Cietrzewia, słabo widoczny ze względu na silne przesłonięcie drzewostanem

urbanistyczne

proste

kierunkowe

Kościół pw. Świętej Trójcy, Kościół Filialny, Warszawa Włochy



W
ID

O
K 

BL
IS

KI
W

ID
O

K 
PO

ŚR
ED

N
I

W
ID

O
K 

DA
LE

KI
W

ID
O

K 
PO

ŚR
ED

N
I

fot. K. Wlazło-Malinowska

Badanie szczegółowe roli światła w postrzeganiu obiektów w przestrzeni miejskiej w porze nocnej
Karta porównawcza widoku obiektu w układzie dzień – noc

obiekt: Kościół pw. św. Trójcy, kościół filialny

Il. 208: Karta porównawcza widoków obiektu w układzie dzień - noc. Fotografie – kościół pw. Świętej Trójcy, 
Kościół Filialny. Źródło: opracowanie własne.
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fot. K. Wlazło-Malinowska

Badanie szczegółowe roli światła w postrzeganiu obiektów w przestrzeni miejskiej w porze nocnej
Karta porównawcza widoku obiektu w układzie dzień – noc

obiekt:

zmiana wyglądu obiektu:

zmiana wyglądu obiektu:

zmiana wyglądu obiektu:

zmiana wyglądu obiektu:
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I. ZANIKANIE

I. ZANIKANIE

I. ZANIKANIE

I. ZANIKANIE

Kościół pw. św. Trójcy, kościół filialny

Il. 209: Karta porównawcza widoków obiektu w układzie dzień - noc. Analiza fotografii – kościół pw. Świętej 
Trójcy, Kościół Filialny. Źródło: opracowanie własne.





struktura

złożoność

charakter

Rodzaj wnętrza

relacja kompozycyjna z wnętrzem, 
znaczenie we wnętrzu - dzień

Obiekt

dzień

noc

Oświetlenie obiektu wg kategorii genius loci Ch. Norberga-Schulza

Obiekt:

sposób nocnego oświetlenia 
obiektu

relacja kompozycyjna z wnętrzem, 
znaczenie we wnętrzu - noc

Kategoria zmiany widoku obiektu:

Il. 210: Analiza kompozycji obiektu we wnętrzu – kościół pw. św. Andrzeja Apostoła. Źródło: opracowanie wła-
sne. 

IV. UZUPEŁNIENIE

ŚWIATŁO KLASYCZNE

ŚWIATŁO ROMANTYCZNE

znaczenie kompozycyjne obiektu zostaje silnie wzmocnione

iluminacja punktowa

pomimo licznych, lecz jednakowych dominant w postaci wysokich bloków 
mieszkalnych, niższy od nich obiekt wolnostojący na placu jest dominantą

urbanistyczne

złożone sprzężone

kierunkowe, z licznymi dominantami

Kościół pw. św. Andrzeja Apostoła, Warszawa Włochy
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fot. K. Wlazło-Malinowska

Badanie szczegółowe roli światła w postrzeganiu obiektów w przestrzeni miejskiej w porze nocnej
Karta porównawcza widoku obiektu w układzie dzień – noc

obiekt: Kościół pw. św. Andrzeja Apostoła

Il. 211: Karta porównawcza widoków obiektu w układzie dzień - noc. Fotografie – kościół pw. św. Andrzeja Apo-
stoła, Kościół Filialny. Źródło: opracowanie własne.
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fot. K. Wlazło-Malinowska

Badanie szczegółowe roli światła w postrzeganiu obiektów w przestrzeni miejskiej w porze nocnej
Karta porównawcza widoku obiektu w układzie dzień – noc

obiekt:

zmiana wyglądu obiektu:

zmiana wyglądu obiektu:

zmiana wyglądu obiektu:

zmiana wyglądu obiektu:
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IV. UZUPEŁNIENIE

IV. UZUPEŁNIENIE

IV. UZUPEŁNIENIE

IV. UZUPEŁNIENIE

Kościół pw. św. Andrzeja Apostoła

Il. 212: Karta porównawcza widoków obiektu w układzie dzień - noc. Analiza fotografii – kościół pw. św. Andrze-
ja Apostoła, Kościół Filialny. Źródło: opracowanie własne.



4.2.4 Badanie właściwe roli światła w kształtowaniu obrazu przestrzeni miejskiej 
w porze nocnej. Wyniki 

Szczegółowa analiza porównawcza obiektów i relacji kompozycyjnych, jakie budują one 
we wnętrzach w porze dziennej i nocnej potwierdziła wyjściowy zakładany podział na typy 
zmian, jakim obraz każdego z obiektów podlega nocą (Tabela 48). 

Obiekty poddane analizie stanowią dominanty lub punkty charakterystyczne - zatem 
obiekty znaczące w przestrzeniach, w których są zlokalizowane (Tabela 49). 

nr i nazwa kategorii 
Obiekty 

(liczba obiektów) 

I. ZANIKANIE Kościół pw. Błogosławionego Alojzego Orione 
(4 obiekty) Kościół pw. św. Antoniego Padewskiego 

Kościół pw. św. Barbary 
Kościół pw. św. Trójcy (ewangelicki), kościół filialny 

II. ODZWIERCIEDLENIE Kościół pw. NMP Matki Kościoła 
(3 obiekty) Kościół Akademicki św. Anny 

Kościół pw. Świętego Krzyża 

III. WYODRĘBNIENIE Kościół Opatrzności Bożej 

(4 obiekty) Kościół pw. św. Jakuba Apostoła 
Kościół pw. Wniebowstąpienia Pańskiego 
Kościół pw. bł. Władysława z Gielniowa 

IV. UZUPEŁNIENIE Kościół pw. NMP Królowej Świata 
(5 obiektów) Kościół parafii ewangelicko-reformowanej w Warszawie 

Kościół pw. Najświętszego Zbawiciela 
Kościół pw. Wszystkich Świętych 
Kościół pw. św. Andrzeja Apostoła 

V. PRZEKSZTAŁCENIE Kościół pw. św. Grzegorza Wielkiego 
(6 obiektów) Kościół pw. Zwiastowania Pańskiego 

Kościół pw. św. Zofii Barat 
Kościół pw. Matki Boskiej Saletyńskiej 
Kościół pw. św. Franciszka z Asyżu 
Kościół pw. św. Teresy i Dzieciątka Jezus 

- -
Tabela 48: Podział 22 badanych obiektów na grupy według kategorii charakteru zmian ich dziennego obrazu 
w porze nocnej , wykonany w ramach badania właściwego roli światła w kształtowaniu obrazu przestrzeni 
miejskiej w porze nocnej. Źródło: opracowanie własne. 
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rola w kompozycji 
wnętrza:
(liczba obiektów)

zachowana w porze dziennej i nocnej zachowana jedynie w porze dziennej

DOMINANTA
(14 obiektów)

Kosciół pw. sw. Jakuba Apostoła
Kosciół Akademicki sw. Anny
Kosciół parafii ewangelicko-
reformowanej
Kosciół pw. Najswietszego Zbawiciela
Kosciół pw. Swietego Krzyza
Kosciół pw. Wniebowstapienia 
Panskiego
Kosciół pw. bł. Władysława 
z Gielniowa
Kosciół pw. Matki Boskiej Saletynskiej
Kosciół pw. sw. Andrzeja Apostoła

Kosciół pw. NMP Matki Koscioła
Kosciół pw. Zwiastowania Panskiego
Kosciół pw. Wszystkich Swietych
Kosciół pw. sw. Franciszka z Asyzu
Kosciół pw. sw. Teresy i Dzieciatka Jezus

PUNKT 
CHARAKTERYS-
TYCZNY/ OBIEKT
ZNACZĄCY
(8 obiektów)

Kosciół Opatrznosci Bozej
Kosciół pw. NMP Królowej Swiata
Kosciół pw. sw. Zofii Barat

Kosciół pw. Błogosławionego Alojzego 
Orione
Kosciół pw. sw. Grzegorza Wielkiego
Kosciół pw. sw. Antoniego Padewskiego
Kosciół pw. sw. Barbary
Kosciół pw. sw. Trójcy (ewangelicki), 
kosciół filialny

Tabela 49: Podział 22 badanych szczegółowo obiektów na grupy według ich roli w kompozycji wnetrz
miejskich, wykonany w ramach badania własciwego roli swiatła w kształtowaniu obrazu przestrzeni
miejskiej w porze nocnej. Źródło: opracowanie własne.

Znaczenie obiektów w kompozycji przestrzennej wnętrz w porze dziennej i nocnej.
Dominanty

‒ Czternascie sposród dwudziestu dwóch obiektów stanowi dominanty kompozycyjne
(Tabela 49). Moga one być zarówno obiektami wolnostojacymi (jak na przykład kosciół
pw. sw. Andrzeja Apostoła na Woli), jak i współtworzyć pierzeje ciagów ulic (jak na
przykład kosciół pw. Swietego Krzyza); stać wzdłuz ciagów chodników lub być cofniete
w stosunku do reszty zabudowy.

‒ W przypadku dziewieciu obiektów w porze nocnej nastepuje zachowanie ich znaczenia
jako dominant.

‒ Pozostałe pieć obiektów w porze nocnej przestaje pełnić funkcje kompozycyjna dominant.

‒ Obraz zadnego z obiektów stanowiacych dominanty nie ulega w porze nocnej zanikaniu

w widoku wnetrz (Tabela 50).

‒ Zmiane obrazu trzech sposród obiektów w porze nocnej zaklasyfikowano do kategorii II –
odzwierciedlenie. W przypadku dwóch ich rola jako dominant przestrzennych została
przeniesiona na pore nocna. W jednym przypadku uzyskano niespodziewany wynik –
zaburzenie charakteru kompozycyjnego obiektu przy jednoczesnym zachowaniu jego
widocznosci. Kosciół pw. NMP Matki Koscioła w porze dziennej funkcjonujacy jako
dominanta, noca przestaje nia być. Teoretycznie zatem wydawać by sie mogło, ze niepra-
widłowo przypisano mu kategorie zmiany dziennego obrazu obiektu w porze nocnej jako
II – odzwierciedlenie. Sytuacja przestrzenna w otoczeniu obiektu jest jednak specyficzna.
W najblizszym otoczeniu obiektu wystepuja obiekty biurowe o duzych gabarytach,
stanowiace dominanty, w nocy mocno oswietlone, takze swiatłem barwnym. Kosciół
pozbawiony oswietlenia jest w ich poblizu widoczny, jednak traci swoje znaczenie
kompozycyjne.

‒ Zmiane obrazu trzech sposród obiektów w porze nocnej zaklasyfikowano do grupy III –
wyodrębnienie ze wzgledu na charakter zmian ich dziennego obrazu obiektu w porze
nocnej (Tabela 50). Ich rola jako dominant przestrzennych została przeniesiona, a wrecz
wzmocniona w porze nocnej.
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‒ Zmiane obrazu pozostałych osmiu obiektów – dominant przestrzennych – w porze nocnej
zaklasyfikowano do grupy IV – uzupełnienie lub V – przekształcenie (Tabela 50). Ich rola
w kompozycji przestrzennej zmieniała sie lub była zachowana w uzaleznieniu od sytuacji
przestrzennej całego wnetrza.

Obiekty stanowiące dominanty

Kategorie zmian dziennego obrazu
obiektów w porze nocnej

I II III IV V

Rola dominanty 
zachowana w porze 
dziennej i nocnej

Kosciół pw. sw. Jakuba Apostoła +

Kosciół Akademicki sw. Anny +

Kosciół parafii ewangelicko-
reformowanej

+

Kosciół pw. Najswietszego Zbawiciela +

Kosciół pw. Swietego Krzyza +

Kosciół pw. Wniebowstapienia 
Panskiego

+

Kosciół pw. bł. Władysława z 
Gielniowa

+

Kosciół pw. Matki Boskiej 
Saletynskiej

+

Kosciół pw. sw. Andrzeja Apostoła +

Rola dominant 
zachowana jedynie 
w porze dziennej

Kosciół pw. NMP Matki Koscioła +

Kosciół pw. Zwiastowania Panskiego +

Kosciół pw. Wszystkich Swietych +

Kosciół pw. sw. Franciszka z Asyzu +

Kosciół pw. sw. Teresy i Dzieciatka 
Jezus

+

Tabela 50: Podział obiektów objetych badaniem własciwym i stanowiacych dominanty w kompozycji wnetrz
miejskich na grupy według kategorii charakteru zmian ich dziennego obrazu w porze nocnej. Źródło:
opracowanie własne.

Znaczenie obiektów w kompozycji przestrzennej wnętrz w porze dziennej i nocnej.
Punkty charakterystyczne

‒ Osiem sposród dwudziestu dwóch obiektów stanowi punkty charakterystyczne
w kompozycji wnetrz, w których sa zlokalizowane (Tabela 49). Ich gabaryty i usytuowanie
wzgledem obiektów z nimi sasiadujacych powoduje, ze nie mozna o nich mówić jako
o dominantach, jednak ze wzgledu na stylistyke architektoniczna, specyfike budowy bryły
obiektów i orientacje przestrzeni czesto budowana na podstawie ich usytuowania sa one
zawsze obiektami wyrózniajacymi sie pod wzgledem kompozycyjnym. 

‒ W porze nocnej jedynie trzy z nich zachowuja swoja role w kompozycji wnetrz.

‒ W przypadku pieciu nastepuje zaburzenie tej roli, degradacja do obiektów nie wyrózniaja-
cych sie wizualnie z otoczenia. W wiekszosci dotyczy to obiektów, które w porze nocnej
przestaja być widoczne (zanikanie) – cztery analizowane obiekty nie były celowo
podswietlone w porze nocnej. Ze wzgledu na cofniecie obiektów w stosunku do linii
jezdni, czy przesłoniecie obiektów wysokimi drzewami, nie docierało do nich takze
oswietlenie pochodzace od oswietlenia drogowego. Jedynie w bardzo duzym zblizeniu
obiekty te staja sie widoczne. Sprawia to, ze dostrzezenie obiektów w porze nocnej jest
bardzo utrudnione, zatem znaczenie wizualne przypisane obiektom w porze dziennej ulega
noca rozproszeniu.

‒ Obraz zadnego z obiektów stanowiacych punkty charakterystyczne nie ulega w porze
nocnej odzwierciedleniu w widoku wnetrz (Tabela 51).
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Obiekty stanowiące punkty charakterystyczne/ obiekty 
znaczące

Kategorie zmian dziennego obrazu
obiektów w porze nocnej

I II III IV V

Rola punktu 
charakterystycznego 
zachowana w porze 
dziennej i nocnej

Kosciół Opatrznosci Bozej +

Kosciół pw. NMP Królowej Swiata +

Kosciół pw. sw. Zofii Barat +

Rola punktu 
charakterystycznego 
zachowana jedynie 
w porze dziennej

Kosciół pw. Błogosławionego 
Alojzego Orione

+

Kosciół pw. sw. Grzegorza Wielkiego +

Kosciół pw. sw. Antoniego 
Padewskiego

+

Kosciół pw. sw. Barbary +

Kosciół pw. sw. Trójcy (ewangelicki) +

Tabela 51: Podział obiektów objetych badaniem własciwym i stanowiacych punkty charakterystyczne
w kompozycji wnetrz miejskich na grupy według kategorii charakteru zmian ich dziennego obrazu w porze
nocnej. Źródło: opracowanie własne.

Zasięg widoczności obiektów w porze dziennej i nocnej

‒ Czternascie z dwudziestu dwóch badanych obiektów jest widocznych w porze nocnej
w zasiegu obszarowym porównywalnym do zasiegu ich widocznosci za dnia. Wszystkie
obiekty, których obraz ulega w porze nocnej odzwierciedleniu (3 obiekty) lub wyodręb-

nieniu (4 obiekty), a takze wiekszosć, których obraz ulega uzupełnieniu (4 obiekty) maja
podobne zasiegi widocznosci za dnia oraz noca.

‒ Zasieg widocznosci obiektów, których obraz ulega w porze nocnej zanikaniu, jest noca
zawsze zredukowany do niewielkiego obszaru w bezposrednim sasiedztwie obiektów.
Zatem nawet jezeli obiekty zaklasyfikowano do pierwszej kategorii charakteru zmian ich
obrazu w porze nocnej (zanikanie), to w wybranych, bliskich ujeciach moga one być mniej
lub bardziej widoczne. Dzieje sie tak na przykład w przypadku koscioła pw. sw. Barbary,
gdzie stwierdzono mozliwosć dostrzezenia sylwetki obiektu w jednym z czterech analizo-
wanych jego widoków. Niemniej jednak widok obiektów w porze nocnej jest znaczaco
zredukowany

‒ Zasieg widocznosci obiektów, których obraz ulega w porze nocnej przekształceniu, noca
moze być zblizony do zasiegu widocznosci za dnia (dzieje sie tak w przypadku trzech
obiektów) lub być zmniejszony (trzy obiekty). Jego zachowanie lub ograniczenie zalezy od
specyfiki układu kompozycyjnego wnetrz i wystepujacego w nich oswietlenia.

Sposób oświetlenia obiektów a charakter zmiany obrazu dziennego obiektów w porze
nocnej

‒ W sytuacji braku oswietlenia obiektów oraz braku docierania do nich oswietlenia przypad-
kowego, w porze nocnej obraz obiektu zanika w stosunku do jego wygladu dziennego.

‒ Obserwacja badanych obiektów pokazała, ze w przypadku obiektów objetych w porze
nocnej iluminacja zalewowa (dotyczy to szesciu badanych obiektów), taki zabieg
oswietlenia bryły prowadzi do odzwierciedlenia lub wyodrębnienia ich dziennego obrazu.

‒ Obserwacja badanych obiektów pokazała, ze w przypadku obiektów objetych w porze
nocnej iluminacja punktowa (dotyczy to czterech badanych obiektów), taki zabieg
oswietlenia bryły prowadzi do uzupełnienia ich dziennego obrazu.

‒ Obserwacja badanych obiektów pokazała, ze oswietlenie obiektu swiatłem architekto-
nicznym (pochodzacym z wnetrza obiektu) lub wyróznienie wybranego elementu obiektu
wiaze sie z uzupełnieniem lub przekształceniem ich dziennego obrazu w porze nocnej.
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‒ Obserwacja badanych obiektów pokazała, ze w sytuacji wymieszania sposobu oswietlenia
docierajacego do obiektów najczesciej dochodzi do oswietlenia przypadkowego docieraja-
cego z oswietlenia drogowego oraz oswietlenia wybranych fragmentów bryły obiektów
w porze nocnej. Wiaze sie to z przekształceniem ich obrazu dziennego noca, jako ze
najczesciej taka forma oswietlenia jest w duzej mierze przypadkowa.

‒ Oswietlenie az jedenastu obiektów w porze nocnej zakwalifikowano do rodzaju światła
romantycznego wg kategorii światło w teorii genius loci Ch. Norberga-Schulza. Jednocze-
snie swiatło romantyczne w porze dziennej wystapiło na tych obiektach jedynie w trzech
przypadkach. Tak duza zmiana wynika z faktu sposobu oswietlenia obiektów – czesto
traktujacego obiekty nie całosciowo, ale tylko wybrane ich partie; mieszajacego rózne
formy swiatła; wreszcie iluminacji punktowej.

‒ Nocne światło romantyczne obiektów wystepuje wyłacznie w przypadku uzupełnienia lub
przekształcenia dziennego obrazu obiektów w porze nocnej.

‒ Światło klasyczne, kosmiczne lub złożone zwiazane z badanymi obiektami w porze nocnej
wystepuje w przypadku odzwierciedlenia lub wyodrębnienia dziennego obrazu obiektów
w porze nocnej.

‒ W trzynastu sposród badanych dwudziestu dwóch sytuacji przestrzennych przyjeta główna
kategoria zmiany obrazu dziennego obiektu w porze nocnej wystepowała w kazdym
analizowanym widoku obiektu (porównaj: Il. 147 – Il. 212).

‒ W dziewieciu sposród badanych dwudziestu dwóch sytuacji przestrzennych wystapiło
zróznicowanie charakteru zmian widocznosci obiektów w porze nocnej w poszczególnych
analizowanych widokach tych obiektów:

- W przypadku osmiu obiektów inna niz główna kategorie zmiany obrazu dziennego
obiektu w porze nocnej przypisano jednemu z trzech lub czterech badanych widoków.
Przykładowo w dalekim widoku obraz koscioła pw. sw. Jakuba Apostoła zamiast
wyodrębnienia obiektu nastapiło odzwierciedlenie sytuacji dziennej ulicy Grójeckiej.
Z kolei w bliskim widoku sylwetka koscioła pw. Zwiastowania Panskiego staje sie
lepiej widoczna niz w innych ujeciach, zatem zamiast jej przekształcenia mozna
mówić o uzupełnieniu jej widoku. Niemniej jednak, w pozostałych ujeciach bryła
obiektu jest w porze nocnej na tyle zmieniona w stosunku do widoku dziennego, ze
w ogólnym rozrachunku mozna okreslić sposób jej podswietlenia jako przekształcenie.

- Tylko w jednym przypadku – koscioła pw. Matki Boskiej Saletynskiej – dwa widoki
obiektu prezentuja jedna kategorie zmiany jego obrazu dziennego w porze nocnej,
a pozostałe dwa – inna. Dotycza one specyficznej sytuacji przestrzennej, gdzie wieza
koscielna została doswietlona iluminacja zalewowa po stronie bocznych elewacji,
podczas gdy od strony frontowej i tylnej jej elewacja została nieoswietlona.
W ogólnym rozrachunku, ze wzgledu na znaczne róznice w widoku obiektu, za główna
kategorie zmiany obrazu dziennego obiektu w porze nocnej uznano przekształcenie.

 4.2.5 Badanie weryfikujące roli światła w kształtowaniu obrazu przestrzeni
miejskiej w porze nocnej. Badania

Badanie weryfikujace roli swiatła w postrzeganiu obiektów w przestrzeni miejskiej
w porze nocnej, wykonane dla obiektów niesakralnych zrealizowano dla trzydziestu obiektów,
zlokalizowanych w m.st. Warszawie. Badanie wykonano analogicznie do czesci wstepnej
niniejszego badania. Uzyskane wyniki przestawiono na Il. 213-Il. 218.
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most Świ tokrzyski most Poniatowskiego most azienkowski Pałac Prezydencki w Warszawie Kancelaria Prezesa Rady Ministrów RP

Pałac Krasińskic Pałac taszica eatr Wielki w Warszawie Muzeum Pałac w Wilanowie Instytut izyki Doświadczalnej W

Il. 213: Dokumentacja fotograficzna wybranych widoków trzydziestu obiektów poddanych badaniu weryfikacyjnemu roli swiatła w kształtowaniu obrazu przestrzeni miejskiej w porze nocnej – karta 01. Źródło: opracowanie własne.



most Świ tokrzyski most Poniatowskiego most azienkowski Pałac Prezydencki w Warszawie Kancelaria Prezesa Rady Ministrów RP

Pałac Krasińskic Pałac taszica eatr Wielki w Warszawie Muzeum Pałac w Wilanowie Instytut izyki Doświadczalnej W

sposób podświetlenia: IL MINA A ALEWOWA
widocznoś  obiektu: AK
widocznoś  otoczenia: NIE  
sylwetka:  PODOBNA 
podział i detale arc .: PODOBNE 
kolorystyka: PODOBNA  

KA E ORIA: III

sposób podświetlenia: IL MINA A P NK OWA
widocznoś  obiektu: AK
widocznoś  otoczenia: AK  
sylwetka:  INNA 
podział i detale arc .: PODOBNE
kolorystyka: INNA  

KA E ORIA: 

sposób podświetlenia: PR PADKOWE DOŚWIE LENIE
widocznoś  obiektu: AK
widocznoś  otoczenia: AK  
sylwetka:  INNA 
podział i detale arc .: INNE
kolorystyka: INNA  

KA E ORIA: 

sposób podświetlenia: IL MINA A ALEWOWA
widocznoś  obiektu: AK
widocznoś  otoczenia: AK  
sylwetka:  PODOBNA 
podział i detale arc .: INNE
kolorystyka: INNA  

KA E ORIA: I

sposób podświetlenia: IL MINA A ALEWOWA
widocznoś  obiektu: AK
widocznoś  otoczenia: AK  
sylwetka:  PODOBNA 
podział i detale arc .: INNE 
kolorystyka: INNA  

KA E ORIA: I

sposób podświetlenia: IL MINA A ALEWOWA
widocznoś  obiektu: AK
widocznoś  otoczenia: AK  

sylwetka:  AKA AMA 

podział i detale arc .: AKIE AME
kolorystyka: PODOBNA  

KA E ORIA: II

sposób podświetlenia: IL MINA A P NK OWA
widocznoś  obiektu: AK
widocznoś  otoczenia: AK  
sylwetka:  AKA AMA
podział i detale arc .: INNE 

kolorystyka: INNA  

KA E ORIA: I

sposób podświetlenia: IL MINA A P NK OWA
widocznoś  obiektu: AK
widocznoś  otoczenia: AK
sylwetka:  AKA AMA 
podział i detale arc .: PODOBNE
kolorystyka: INNA

KA E ORIA: I

sposób podświetlenia: IL MINA A ALEWOWA
widocznoś  obiektu: AK
widocznoś  otoczenia: AK  
sylwetka:  PODOBNA
podział i detale arc .: INNE
kolorystyka: PODOBNA 

KA E ORIA: I

sposób podświetlenia: IL M. ALEWOWA  OŚW. AR I EK .

widocznoś  obiektu: AK
widocznoś  otoczenia: AK  
sylwetka:  INNA 
podział i detale arc .: INNE 
kolorystyka: PODOBNA  

KA E ORIA: 

Il. 214: Analiza porównawcza formy i relacji pomiedzy obiektami i ich otoczniem, dokonana dla wybranych widoków trzydziestu obiektów poddanych badaniu weryfikacyjnemu roli swiatła w kształtowaniu obrazu przestrzeni miejskiej w porze nocnej – 
karta 01. Źródło: opracowanie własne.



Kamienica przy Rynku Nowego Miasta zkoła łówna andlowa – budynek amek Królewski w Warszawie Pałac abłonowskic  w Warszawie otel Bristol

otel O I EL ictoria Pałac Kultury i Nauki otel Marriott Dworzec Warszawa entralna Budynek przy ul. Wspólnej 

Il. 215: Dokumentacja fotograficzna wybranych widoków trzydziestu obiektów poddanych badaniu weryfikacyjnemu roli swiatła w kształtowaniu obrazu przestrzeni miejskiej w porze nocnej – karta 02. Źródło: opracowanie własne.



Kamienica przy Rynku Nowego Miasta zkoła łówna andlowa – budynek amek Królewski w Warszawie Pałac abłonowskic  w Warszawie otel Bristol

otel O I EL ictoria Pałac Kultury i Nauki otel Marriott Dworzec Warszawa entralna Budynek przy ul. Wspólnej 

sposób podświetlenia: OŚW. PR PADKOWE  OŚW. AR .
widocznoś  obiektu: AK
widocznoś  otoczenia: AK  
sylwetka:  PODOBNA 
podział i detale arc .: PODOBNE 
kolorystyka: INNA  

KA E ORIA: I

sposób podświetlenia: IL MINA A MIE ANA  OŚW. AR .
widocznoś  obiektu: AK
widocznoś  otoczenia: AK  
sylwetka:  AKA AMA
podział i detale arc .: PODOBNE 
kolorystyka: INNA 

KA E ORIA: I

sposób podświetlenia: IL MINA A P NK OWA
widocznoś  obiektu: AK
widocznoś  otoczenia: AK  
sylwetka:  INNA 
podział i detale arc .: INNE
kolorystyka: INNA 

KA E ORIA: 

sposób podświetlenia: PR PADKOWE DOŚWIE LENIE
widocznoś  obiektu: AK
widocznoś  otoczenia: AK  
sylwetka:  PODOBNA 
podział i detale arc .: INNE 
kolorystyka: INNA  

KA E ORIA: I

sposób podświetlenia: IL MINA A P NK OWA
widocznoś  obiektu: AK
widocznoś  otoczenia: AK  
sylwetka:  PODOBNA 
podział i detale arc .: INNE 
kolorystyka: INNA  

KA E ORIA: I

sposób podświetlenia: DOŚW. PR PADKOWE
widocznoś  obiektu: AK
widocznoś  otoczenia: AK  

sylwetka:  AKA AMA 

podział i detale arc .: AKIE AME
kolorystyka: PODOBNA  

KA E ORIA: II

sposób podświetlenia: IL MINA A P NK OWA
widocznoś  obiektu: AK
widocznoś  otoczenia: AK  
sylwetka:  PODOBNA
podział i detale arc .: INNE 

kolorystyka: INNA  

KA E ORIA: I

sposób podświetlenia: PODŚWIE LENIE RA MEN W
widocznoś  obiektu: AK Ś IOWA
widocznoś  otoczenia: AK
sylwetka:  PODOBNA 
podział i detale arc .: INNE
kolorystyka: INNA 

KA E ORIA: I

sposób podświetlenia: IL MINA A MIE ANA
widocznoś  obiektu: AK
widocznoś  otoczenia: AK  
sylwetka:  AKA AMA 
podział i detale arc .: PODOBNE
kolorystyka: PODOBNA 

KA E ORIA: II

sposób podświetlenia: IL MINA A P NK OWA
widocznoś  obiektu: AK
widocznoś  otoczenia: NIE  
sylwetka:  AKA AMA 
podział i detale arc .: PODOBNE
kolorystyka: PODOBNA  

KA E ORIA: III

Il. 216: Analiza porównawcza formy i relacji pomiedzy obiektami i ich otoczniem, dokonana dla wybranych widoków trzydziestu obiektów poddanych badaniu weryfikacyjnemu roli swiatła w kształtowaniu obrazu przestrzeni miejskiej w porze nocnej – 
karta 02. Źródło: opracowanie własne.



Budynek przy ul. Wspólnej  f cio Primo PKP Energetyka sp. z o.o.  o a Osiedle a elazną Bramą łodna restauracja La trada  ul. elińskiego budynek mieszkalny przy ul. elińskiego 

entrum Nauki Kopernik tadion Narodowy w Warszawie głaz W ołdzie osadnikom wojskowym Kresów Wsc odnic rób Nieznanego ołnierza pomnik wała aperom cz ś  główna

Il. 217: Dokumentacja fotograficzna wybranych widoków trzydziestu obiektów poddanych badaniu weryfikacyjnemu roli swiatła w kształtowaniu obrazu przestrzeni miejskiej w porze nocnej – karta 03. Źródło: opracowanie własne.



Budynek przy ul. Wspólnej  f cio Primo PKP Energetyka sp. z o.o.  o a Osiedle a elazną Bramą łodna restauracja La trada  ul. elińskiego budynek mieszkalny przy ul. elińskiego 

entrum Nauki Kopernik tadion Narodowy w Warszawie głaz W ołdzie osadnikom wojskowym Kresów Wsc odnic rób Nieznanego ołnierza pomnik wała aperom cz ś  główna

sposób podświetlenia: IL MINA A P NK OWA
widocznoś  obiektu: AK
widocznoś  otoczenia: NIE
sylwetka:  PODOBNA 
podział i detale arc .: INNE 
kolorystyka: INNA  

KA E ORIA: I

sposób podświetlenia: PODŚWIE LENIE RA MEN W
widocznoś  obiektu: AK Ś IOWA
widocznoś  otoczenia: AK  
sylwetka:  INNA
podział i detale arc .: INNE 
kolorystyka: INNA 

KA E ORIA: 

sposób podświetlenia: DOŚW. PR PADKOWE OŚW. AR .
widocznoś  obiektu: AK
widocznoś  otoczenia: AK  
sylwetka:  AKA AMA 
podział i detale arc .: INNE
kolorystyka: INNE 

KA E ORIA: I

sposób podświetlenia: OŚW. W BRAN  RA M. DOŚW. PR P.

widocznoś  obiektu: AK
widocznoś  otoczenia: AK  
sylwetka:  PODOBNA 
podział i detale arc .: PODOBNE 
kolorystyka: PODOBNA  

KA E ORIA: II

sposób podświetlenia: DOŚW. PR PADKOWE OŚW. AR .
widocznoś  obiektu: AK
widocznoś  otoczenia: AK  
sylwetka:  PODOBNA 
podział i detale arc .: PODOBNE 
kolorystyka: PODOBNA  

KA E ORIA: II

sposób podświetlenia: OŚW. W BRAN  RA MEN W
widocznoś  obiektu: AK Ś IOWA
widocznoś  otoczenia: AK Ś IOWA   

sylwetka:  INNA 

podział i detale arc .: INNE
kolorystyka: INNA 

KA E ORIA: 

sposób podświetlenia: IL MINA A D NAMI NA
widocznoś  obiektu: AK
widocznoś  otoczenia: NIE  
sylwetka:  PODOBNA 
podział i detale arc .: PODOBNE 

kolorystyka: PODOBNA  

KA E ORIA: III

sposób podświetlenia: IL MINA A ALEWOWA
widocznoś  obiektu: AK
widocznoś  otoczenia: NIE  
sylwetka:  AKA AMA 
podział i detale arc .: AKIE AME
kolorystyka: PODOBNA 

KA E ORIA: III

sposób podświetlenia: IL MINA A P NK OWA
widocznoś  obiektu: AK
widocznoś  otoczenia: NIE  
sylwetka:  AKA AMA 
podział i detale arc .: PODOBNE
kolorystyka: PODOBNA 

KA E ORIA: III

sposób podświetlenia: BRAK  DOŚW. PR PADKOWE
widocznoś  obiektu: AK Ś IOWA
widocznoś  otoczenia: AK Ś IOWA   
sylwetka:  INNA 
podział i detale arc .: INNA 
kolorystyka: INNA 

KA E ORIA: 

Il. 218: Analiza porównawcza formy i relacji pomiedzy obiektami i ich otoczniem, dokonana dla wybranych widoków trzydziestu obiektów poddanych badaniu weryfikacyjnemu roli swiatła w kształtowaniu obrazu przestrzeni miejskiej w porze nocnej – 
karta 03. Źródło: opracowanie własne.



 4.2.6 Badanie weryfikujące roli światła w kształtowaniu obrazu przestrzeni
miejskiej w porze nocnej. Wyniki

‒ Do badania wybrano wyłacznie obiekty widoczne w porze nocnej, zatem nie wystapiła
w ich przypadku sytuacja zanikania obrazu dziennego we wnetrzu w porze nocnej
(Tabela 52). Niemniej jednak, oczywistym jest mozliwosć wystepowania takiej kategorii
przemiany dziennego obrazu niesakralnych obiektów miejskich w porze nocnej.

‒ W przypadku pieciu obiektów w porze nocnej doszło do odzwierciedlenia ich obrazu
dziennego. Niezaleznie od sposobu ich oswietlenia, do kazdego z obiektów dociera duza
ilosć oswietlenia pochodzacego z oswietlenia drogowego.

‒ W przypadku 5 obiektów doszło w porze nocnej do wyodrębnienia ich obrazu dziennego.

‒ W przypadku 13 obiektów (co stanowi 43% całej grupy) doszło w porze nocnej do uzupeł-

nienia ich obrazu dziennego. Grupa obiektów, których obraz jest uzupełniany

dodatkowym elementem wizualnym jest zatem najliczniej reprezentowana sposród
badanych obiektów. Moze swiadczyć to o tym, ze sytuacja stosowania takiego oswietlenia
obiektów, które w jakis sposób modyfikuje jego dzienny wyglad w porze nocnej, jest
czestym przypadkiem.

‒ W przypadku siedmiu obiektów doszło w porze nocnej do przekształcenia ich obrazu
dziennego.

nr i nazwa kategorii
(liczba obiektów)

obiekty

I. ZANIKANIE (0 obiektów) -

II. ODZWIERCIEDLENIE
(5 obiektów)

Pałac Krasinskich
hotel SOFITEL Victoria
dworzec Warszawa Centralna
restauracja La Strada, ul. Felinskiego 52
budynek mieszkalny przy ul. Felinskiego 48

III. WYODRĘBNIENIE
(5 obiektów)

most Swietokrzyski
Budynek przy ul. Wspólnej 56 (obecnie siedziba TNS Polska)
Stadion Narodowy w Warszawie
głaz "W hołdzie osadnikom wojskowym Kresów Wschodnich"
Grób Nieznanego Żołnierza

IV. UZUPEŁNIENIE
(13 obiektów)

Pałac Prezydencki w Warszawie
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów RP
Pałac Staszica
Teatr Wielki w Warszawie
Muzeum Pałac w Wilanowie
Kamienica przy Rynku Nowego Miasta 5
Szkoła Główna Handlowa – budynek G (główny)
Pałac Jabłonowskich w Warszawie
hotel Bristol
Pałac Kultury i Nauki
hotel Marriott
Budynek przy ul. Wspólnej 62 (obecnie Ufficio Primo)
Osiedle Za Żelazna Brama – budynek ul. Chłodna 15

V. PRZEKSZTAŁCENIE
(7 obiektów)

most Poniatowskiego
most Łazienkowski
Instytut Fizyki Doswiadczalnej Uniwersytetu Warszawskiego
Zamek Królewski w Warszawie
PKP Energetyka sp. z o.o. – siedziba przy ul. Hozej 63/67
Centrum Nauki Kopernik
pomnik Chwała Saperom (czesć główna)

Tabela 52: Podział obiektów na grupy według kategorii charakteru zmian ich dziennego obrazu w porze
nocnej, opracowany w ramach badania weryfikujacego roli swiatła w kształtowaniu obrazu przestrzeni
miejskiej w porze nocnej. Źródło: opracowanie własne.

 4 BADANIA. WYNIKI 357



‒ Analiza sposobu oswietlenia trzydziestu obiektów niesakralnych pokazała mozliwosć
zastosowania opracowanej kategoryzacji charakteru zmian obrazu dziennego obiektów
w miejskiej przestrzeni publicznej w porze nocnej do obiektów innych niz sakralne.

‒ Analiza weryfikujaca pokazała takze wieksza dowolnosć i zróznicowanie w sposobie
wieczornego podswietlenia obiektów niesakralnych niz w przypadku obiektów sakralnych.
Duzo czesciej spotykano sie na przykład z zastosowaniem zróznicowanej barwy
w iluminacji (Il. 219) czy wybiórczym, specyficznym podswietleniem wybranych
elementów fasady obiektów (Il. 220).

‒ Zauwazono, ze obraz nocny kilku sposród badanych obiektów podlega okresowym
zmianom. W niektórych przypadkach zwiazane to jest z zastosowaniem zabiegów ilumina-
cyjnych w wybrane dni, jak w przypadku Kancelarii Premiera Rady Ministrów RP, która
przez kilka wieczorów majowych 2011 została podswietlona w biało-czerwone barwy
w ramach obchodów swieta 3 maja oraz dnia flagi. Takie czasowe, wyjatkowe iluminacje
zaobserwowano takze w przypadku Pałacu Jabłonowskich, gmachu Teatru Wielkiego,
Muzeum Pałacu w Wilanowie czy Zamku Królewskiego.

‒ Z kolei oprawy oswietleniowe iluminujace Pałac Kultury i Nauki moga swiecić sie
w zróznicowanych barwach, co pozwala na czesta zmiane wygladu obiektu po zmroku
(Il. 220). Oprawy mozna programować na wybrana barwe swiecenia.

‒ W przypadku elewacji Stadionu Narodowego (Il. 221) oraz ostrosłupowego, szklanego
zadaszenia nad Aula Spadochronowa gmachu głównego Szkoły Głównej Handlowej do ich
podswietlenia zastosowano oprawy o mozliwej dynamicznej zmianie natezenia swiecenia.
Zastosowanie kilkuset opraw tego typu pozwala na zaprogramowanie sekwencji swiecenia,
dajacej wrazenie ruchu obiektów.
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Il. 219: Zmiennosć oswietlenia bryły Pałacu Kultury i Nauki. Obiekt podswietlany jest w róznych barwach.
Źródło: opracowanie własne.

I l . 220: Specyficzne, zróznicowane podswietlenie dwóch elewacji siedziby PKP Energetyka sp. z o.o.
Zlokalizowanej przy ulicy Hozej 63/67. Punkty swietlne podkreslaja geometryczne podziały elewacji
budynku, jednak stosowane same, bez dodatkowego oswietlenia, który pokazywałby delikatnie całosć
elewacji, zniekształcaja obraz obiektu. Źródło: opracowanie własne.



‒ Zauwazono, ze w przypadku obiektów niesakralnych ich obraz w porze nocnej moze
prezentować zróznicowany charakter w stosunku do widoku dziennego w róznych
widokach, tak jak to zdarza sie w przypadku obiektów sakralnych. Intencja badania weryfi -
kujacego było jednak sprawdzenie mozliwosci zastosowania opracowanej kategorii zmian
obrazu dziennego obiektów, a nie szczegółowe badanie kazdego z obiektów, dlatego nie
wykonano dla nich bardziej szczegółowych analiz. Nawet w przypadku przyjmowania tego
samego kadru widokowego, zmiana oswietlenia sztucznego w porze nocnej moze
spowodować zmiane obrazu tych obiektów. Dwa obiekty – Pałac Prezydencki oraz Pałac
Staszica sfotografowano kilkukrotnie w porze wieczornej (w zwykłe dni powszednie oraz
w wybrane wieczory, podczas których w ramach róznych wydarzen iluminacja obiektów
ulegała zmianie), aby pokazać zróznicowanie ich nocnego wygladu (Il. 222; Il. 223).
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I l . 221: Fasada medialna Stadionu Narodowego. Zmiana natezenia swiecenia opraw oswietlajacych
poszczególne „kafle” elewacji sprawia wrazenie ruchu, umozliwia tworzenie napisów czy dekoracyjnych
sekwencji swiecenia sie fasady obiektu. Źródło: opracowanie własne.

I l . 222: Zmiennosć obrazu Pałacu Staszica w porze dziennej i podczas trzech wybranych wieczorów.
Na górze po lewej stronie – obiekt widziany za dnia. Na górze po prawej stronie – standardowy widok
wieczorny obiektu (iluminacja punktowa). Na dole po lewej stronie – kadr mappingu 3D wykonanego na
obiekcie 14 maja 2011 – „wirtualne” zniekształcenie obrazu obiektu przy uzyciu technik multimedialnych.
Na dole po prawej stronie – widok obiektu po poddaniu go iluminacji specjalnej w ramach dekoracji około-
bozonarodzeniowej. Źródło: opracowanie własne.



 4.2.7 Podsumowanie wyników etapu II badań. Kategorie zmiany obrazu dziennego
obiektów i wnętrz miejskich w porze nocnej

W wyniku przeprowadzonych badan opracowano, scharakteryzowano i zweryfikowano
podział zmiany obrazu dziennego obiektów wystepujacych w miejskiej przestrzeni publicznej
w porze nocnej na pieć typów:

I. zanikanie obrazu dziennego obiektu w obrazie wnetrza w porze nocnej

II. odzwierciedlenie obrazu dziennego obiektu w obrazie wnetrza w porze nocnej

III. wyodrębnienie obrazu dziennego obiektu w obrazie wnetrza w porze nocnej

IV. uzupełnienie obrazu dziennego obiektu w obrazie wnetrza w porze nocnej

V. przekształcenie obrazu dziennego obiektu w obrazie wnetrza w porze nocnej

Podział stosować mozna do obiektów o zróznicowanej formie, charakterze funkcjonalnym
i roli kompozycyjnej w miejskiej przestrzeni publicznej. Weryfikacja jego przydatnosci została
wykonana dla kilkudziesieciu budowli, a takze wybranych konstrukcji mostowych oraz
pomników.
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Il. 223: Zmiennosć obrazu Pałacu Prezydenckiego w porze dziennej i podczas trzech wybranych wieczorów.
Na górze po lewej stronie – widok obiektu za dnia. Na górze po prawej stronie – standardowy widok
wieczorny obiektu (iluminacja punktowa). Na dole po lewej stronie – zmiana temperatury barwowej opraw
oswietleniowych. Na dole po prawej stronie – widok obiektu po poddaniu go iluminacji specjalnej w ramach
polskiej prezydencji w Unii Europejskiej w roku 2011. Źródło: opracowanie własne.



 4.3 Etap III. Badanie nocnego krajobrazu przestrzeni miejskiej

 4.3.1 Stan istniejący oświetlenia nabrzeży

Efektem inwentaryzacji było opracowanie map inwentaryzacji oswietlenia nabrzezy Wisły
w obszarze centralnym m.st. Warszawy oraz kart typów oswietlenia zlokalizowanego na
nabrzezu. Dokumentacja graficzna i karty zamieszczono w aneksie V, w niniejszych wynikach
ograniczono sie do opisowego podsumowania stanu rodzajów oswietlenia.

Opis oswietlenia dotyczy przede wszystkim spójnosci systemów oswietlenia nabrzezy,
stanu lamp i opraw stosowanych w terenie opracowania, a takze ich wpływu na obraz
przestrzeni. Opis podzielono na typy oswietlenia zastane w terenie:

 1 oswietlenie podstawowe:

 1.1 oswietlenie typu drogowego (charakterystyka – patrz: rozdział 4.1.3);

 1.2 oswietlenie typu parkowego (charakterystyka – patrz: rozdział 4.1.3);

 2 oswietlenie dodatkowe:

 2.1 inne niz latarnie formy swiatła doswietlajace sciezki, place, obiekty, akcentujace czy
uzupełniajace oswietlenie podstawowe (na przykład bollardy, oprawy wbudowane
w posadzke czy mury oporowe w parku Odkrywców przy Centrum Nauki Kopernik;
dalej – CNK) itd.;

 2.2 iluminacja mostów i obiektów architektonicznych za pomoca reflektorów i naswie-
tlaczy;

 2.3 reklamy podswietlane, zlokalizowane przede wszystkim po prawej stronie rzeki,
wzdłuz Wału Miedzeszynskiego – Wybrzeza Szczecinskiego – Wybrzeza Helskiego.

W terenie zaobserwowano zastosowanie nastepujacych źródeł swiatła: źródło wyładowcze
wysokoprezne sodowe; źródło wyładowcze metalohalogenkowe, źródło wyładowcze rteciowe;
źródło wyładowcze swietlówkowe; źródło zarowe – halogenowe; LED.

Oświetlenie podstawowe typu drogowego

Wsród 23 oznaczonych w dokumentacji typów oswietlenia jedenascie dotyczy oswietlenia
typu drogowego (typy – T.001 – T.001A – T.001B – T.003 – T.004 – T.006 – T.007 – T.009 –
T.011 – T.014 – T.017 – patrz: aneks V). W inwentaryzacji, oprócz oswietlenia znajdujacego
sie bezposrednio na terenie nabrzezy, uwzgledniono bowiem pierwsza linie oswietlenia
drogowego biegnacego na granicy ulic biegnacych wzdłuz nabrzezy (Wału Miedzeszynskiego
– Wybrzeza Szczecinskiego – Wybrzeza Helskiego na prawym brzegu oraz Wybrzeza
Gdanskiego – Wybrzeza Kosciuszkowskiego – Wioslarskiej – Solec – Czerniakowskiej na
lewym brzegu). Oswietlenie to wywiera istotny wpływ nie tylko na drogi, ale równiez na
obszar opracowania. Żółta barwa wysokopreznych sodowych źródeł swiatła najczesciej
stosowana w tym typie oswietlenia podstawowego silnie wpływa na otoczenie, powodujac
wypaczenie własciwych barw obiektów, sprawiajac, iz zielen na nabrzezu staje sie noca
brunatna w odbiorze121.

Dodajac do tego fakt, iz nabrzeza bywaja zagospodarowywane nowymi oprawami,
z wykorzystaniem źródeł swiatła o wysokim współczynniku oddawania barw, swiecacymi
swiatłem o białej barwie swiecenia, nalezy stwierdzić, ze moze powodować to powstanie
silnego kontrastu pomiedzy nimi a biegnacymi wzdłuz nich drogami. Powoduje to silne
wyodrebnienie nabrzezy, odseparowanych od krajobrazu skarpy czy otoczenia prawobrzeznej
Warszawy pasem zółtego swiatła drogowego. Tym samym pogłebia sie fizyczna i  wizualna
separacja nabrzezy od terenów przylegajacych.

Nalezy odnotować, ze w przeciwienstwie do latarni parkowych, zinwentaryzowane
w obrebie ulic oswietlenie drogowe znajduje sie przewaznie w bardzo dobrym stanie. Wymogi
eksploatacyjne sa w jego przypadku duzo bardziej rygorystyczne niz w przypadku oswietlenia
parkowego.

121 Tylko latarnie drogowe CNK zostały wyposazone w źródła swiatła o białej barwie swiecenia.
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Oświetlenie podstawowe typu parkowego

Zinwentaryzowano dziesieć róznych typów oswietlenia typu parkowego (typy – T.002 –
T.005 – T.008 – T.010 – T.011 – T.012 – T.013 – T.016 – T.018 – T.019 – T.021 – patrz:
aneks V). Najliczniej reprezentowanym typem latarni parkowych sa latarnie z oprawami typu
kul mlecznych bez zadaszenia. Ze 128 latarni wystepujacych na nabrzezach lub w ich
bezposrednim otoczeniu ponad dwie trzecie zlokalizowanych jest na dwóch skwerach połozo-
nych przy CNK – skwerze Kahla i skwerze połozonym przy północnej fasadzie CNK. Tym
samym powstaje olbrzymi rozdźwiek pomiedzy obszarem parku Odkrywców, w którym
zastosowano zróznicowane, nowoczesne oswietlenie – od lamp najazdowych, poprzez
oswietlenie liniowe, podswietlenie elewacji budynku, lampy wbudowane w murki oporowe
i scianki, po duze latarnie o nowoczesnym designie – a tymiz skwerami.

Brak doinwestowania w zagospodarowanie nabrzezy uwidacznia sie miedzy innymi
w formie i stanie ich oswietlenia – lampy tam usytuowane maja przestarzała forme, wiele
z nich sie nie swieci (z 44 latarni ustawionych na bulwarach pomiedzy mostem Gdanskim
a Slasko-Dabrowskim az 27, czyli ponad 60%, nie działa), całosć oswietlenia ma zastosowane
wysokoprezne sodowe źródła swiatła.

Oświetlenie dodatkowe

Na terenie opracowania lub w jego najblizszym otoczeniu zaobserwowano takze inne poza
oswietleniem podstawowym formy oswietleniowe. Najliczniej wystepuja one w rejonie
nowych realizacji. Przykładowo w parku Odkrywców przy CNK zaobserwowano (Il. 224):

- oswietlenie liniowe najazdowe umieszczone w posadzce przed budynkiem;

- reflektory zamontowane przy elewacji obiektu (do jej oddolnego podswietlenia);

- niskie słupki oswietleniowe;

- doziemne punkty swietlne;

- lampy wbudowane w murki oporowe, schody, barierki oraz inne.
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Il. 224: Oswietlenie zwiazane z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu CNK. Na górze od lewej – lampy
liniowe doziemne usytuowane przed wejsciem głównym do budynku oraz podswietlenie elewacji frontowej.
Na dole od lewej – oprawa typu „bollard” podswietlajaca sciezki w parku Odkrywców; oprawy wbudowane
w murki; podswietlone zejscie na przystanek autobusowy w tunelu pod CNK. Źródło: opracowanie własne.



‒ Takze w terenie realizowanego obecnie odcinka bulwarów, w okolicach plazy
„Poniatówka”, oprócz latarni zastosowano zróznicowane, mniejsze formy oswietlenia (Il.
225):
- oswietlenie wewnetrzne pawilonów;

- oswietlenie elewacyjne;

- oswietlenie wbudowane w mury oporowe i nabrzeze;

- oprawy liniowe;

- podswietlenia napisów wbudowanych w posadzke.

Iluminacja obiektów

Do obiektów iluminowanych, znajdujacych sie w otoczeniu nabrzezy zaliczyć mozna
miedzy innymi:

‒ konstrukcje mostowe – most Gdanski, most Slasko-Dabrowski, most Swietokrzyski, most
Poniatowskiego. Trasa Łazienkowska oraz most Srednicowy stanowiły obiekty
pozbawione podswietlenia. Dodatkowo, most Srednicowy nie posiada zadnej formy oswie-
tlenia, jako ze uzytkowany wyłacznie przez ruch kolejowy nie wymaga on doswietlenia
ciagu komunikacyjnego. Powoduje to, ze jego konstrukcja, za dnia bardzo dobrze
wyeksponowana, w nocy „ginie” w spowijajacym ja mroku, przecinanym jedynie przez
przejezdzajace pociagi. Co prawda oswietlenie otoczenia powoduje, ze nie jest on zupełnie
wyłaczony z percepcji przestrzeni rzeki, jednakze na tle pozostałych mostów odcina sie
zupełnym brakiem podswietlenia. Z kolei Trasa Łazienkowska, poprzez wysoki stopien
podswietlenia ciagów komunikacyjnych i same auta po niej sie poruszajace, odcina sie od
rzeki i jest dobrze widoczna.

‒ Most Gdanski ma specyficzna iluminacje, obejmujaca jedynie południowa strone. Od
północy, najprawdopodobniej ze wzgledu na fakt, iz ulice biegnace wzdłuz nabrzeza od
strony północnej nie posiadaja otwarć widokowych na obiekt, a takze ze wzgledu na
przebiegajace wzdłuz mostu od strony północnej rury, iluminacji zaniechano. 

‒ Most Slasko-Dabrowski jest w Warszawie jedynym mostem o zmiennej pod wzgledem
barwy iluminacji. W ciagu godziny zabarwienie swiatła powoli zmienia barwy swiecenia.
Na uwage zasługuje fakt podswietlenia podpór.

‒ Pylon mostu Swietokrzyskiego wraz z odciagami został poddany silnej iluminacji
zalewowej, co sprawia, ze jest swietnie widoczny na tle ciemnego nabrzeza prawej strony
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Il. 225: Rózne formy oswietlenia spotykane w terenie opracowania. Od lewej na górze – oswietlona pergola
na niedokonczonych jeszcze bulwarach, z prawej – bollardy podswietlajace schody przed Stadionem
Narodowym. Na dole z lewej strony – oswietlenie wbudowane w schody przy kawiarni Plazowa. Po prawej
stronie – reflektor zlokalizowany na plazy Żoliborz. Źródło: opracowanie własne.



rzeki. W iluminacji zapomniano o doswietleniu ciagu samej przeprawy, silnie oswietlono
natomiast podpory, w okolicach których na ziemi powstaje obszerna „plama” swiatła.

‒ Iluminacja mostu im. Marszałka J. Poniatowskiego ukazuje konstrukcje mostu, jednak
wyraźnie widać w niej efekty braku prowadzenia kompleksowej wymiany przepalonych
źródeł swiatła w naswietlaczach – niemal kazda oprawa sasiadujaca ze soba ma zastoso-
wane inne źródło, o róznych barwach swiecenia i róznych temperaturach barwowych.
W iluminacji brakuje takze podswietlenia podpór.

‒ Stadion Narodowy – jego kubatura dominujaca w zielonej panoramie prawobrzeznej
Warszawy noca staje sie – za sprawa dynamicznie zmieniajacej sie, podswietlanej elewacji
iluminowanej w narodowych barwach – jeszcze bardziej zaakcentowana;

‒ kosciół Sw. Trójcy – obiekt połozony na Solcu jest dobrze widoczny z lewego nabrzeza za
sprawa iluminacji zalewowej jego frontowej elewacji. Iluminacja ta sprawia, ze obiekt jest
dobrze rozpoznawalny takze z prawego brzegu rzeki;

‒ obiekty połozone na skarpie – ciag Starego i Nowego Miasta oraz obiekty połozone wzdłuz
Krakowskiego Przedmiescia wywieraja wpływ na samo nabrzeze, ze wzgledu na ich
widokowe powiazania i połaczenia;

‒ takze wysokie budowle tzw. City, pomimo ze stojace w znacznym oddaleniu, wpływaja na
panoramiczne ujecie widoku obszaru lewego nabrzeza Wisły.

Reklamy podświetlane

‒ Wiekszosć wielkoformatowych reklam w postaci billboardów stojacych na wysokich lub
niskich słupach albo przymocowanych do murów znajduje sie wzdłuz ulicy Wał Miedze-
szynski, poczawszy od mostu Poniatowskiego w kierunku południowym (Il. 226). Czesć
reklam jest podswietlona noca.

‒ Podswietlone reklamy powoduja zaburzenie widoku nabrzezy z terenu przyległego.
Pomimo duzego udziału zieleni separujacego rzeke od otoczenia, spacerujacy wzdłuz Wału
Miedzeszynskiego moga dostrzec przebijajaca sie miedzy drzewami tafle wody. Duze
reklamy powoduja jednak, iz takie sporadycznie ukazujace sie widoki sa jeszcze rzadsze.

‒ Zauwazono, ze noca efekt przyciagania wzroku i „zasłaniania” rzeki jest wiekszy
w przypadku reklam podswietlanych – kontrast jaki powstaje miedzy nimi a nabrzeznym
pasmem łegowym jest tak duzy (ponad 50:1, jako ze natezenie oswietlenia reklamowego
przekracza wartosci 50lx, podczas gdy natezenie oswietlenia w obszarze łegów nie osiaga
wartosci 1lx), ze obserwator poruszajacy sie autem czy pieszo i spogladajacy w kierunku
rzeki nie jest w stanie wyłapać wzrokiem niczego poza samymi reklamami.
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Il. 226: Reklamy podswietlane przy Wale Miedzeszynskim. Źródło: opracowanie własne.



Podsumowanie wyników

‒ Oswietlenie dróg biegnacych wzdłuz nabrzezy powoduje fizyczne i wizualne odciecie
terenów nadwislanskich od terenów podskarpia na lewym brzegu rzeki oraz obszarów
praskich na prawym brzegu;

‒ Realizowane krótkimi odcinkami oswietlenie nie wspomaga budowania ciagłosci
wizualnej liniowego charakteru nabrzezy lewego brzegu rzeki, ze wzgledu na zróznico-
wane parametry oswietlenia;

‒ W terenie obu stron nabrzezy nie wystepuje oswietlenie odswietlajace zielen;

‒ Czestym, choć niekorzystnym przypadkiem jest stosowanie w terenach zieleni i ciagów
pieszych opraw oswietleniowych opartych na wysokopreznych sodowych źródłach swiatła
ze wzgledu na słaba wiernosć oddawania barw;

‒ Duze fragmenty nabrzezy pozostaja bez oswietlenia. Inwentaryzacja wykazała sumaryczna
duza liczbe latarni z powodu uwzglednienia w niej pierwszej linii oswietlenia typu
drogowego stojacego przy ciagach jezdnych biegnacych wzdłuz nabrzezy. Duze fragmenty
scisłych nabrzezy pozostaja nieodswietlone;

‒ Widoczne zmiany zagospodarowania w przekształcajacym sie obecnie odcinku bulwarów
pokazuja, ze nowe, kompleksowe realizacje niosa za soba nowe myslenie takze
o oswietleniu. Jest ono traktowane jako element wyposazenia na równi z innymi elemen-
tami drobnej formy architektury;

‒ W kilku miejscach na terenie nabrzezy zastosowano oswietlenie typu drogowego, niepasu-
jacego do pieszo-rowerowego charakteru nabrzezy;

‒ W terenie Portu Czerniakowskiego, wzdłuz niedawno zrewitalizowanych pod wzgledem
oswietlenia ulic, istnieja braki – wystepuja ciemne pola na doswietlonych ulicach
i skrzyzowaniach;

‒ W obszarze nabrzezy na lewej stronie rzeki oraz z terenach przyległych wystepuje ponad
120 latarni z oprawami parkowymi typu kul mlecznych bez zadaszenia, obecnie wychodza-
cych z uzycia za wzgledu na powodowanie efektu astronomicznego zanieczyszczenia
swiatłem;

‒ Zauwaza sie braki w odpowiednim utrzymaniu i eksploatacji oswietlenia w terenie opraco-
wania, co dotyczy przede wszystkim oswietlenia typu parkowego oraz oswietlenia
słuzacego iluminacji przepraw mostowych – zwłaszcza w przypadku iluminacji mostów
brak konsekwentnej wymiany przepalonych źródeł swiatła, a takze wymiana źródeł nieade-
kwatna do źródeł pierwotnie zastosowanych powoduje całkowita negacje zamierzonego
efektu iluminacji;

‒ Zauwaza sie powstanie silnego kontrastu pomiedzy obszarem siłowni plenerowej
połozonej na wysokosci ul. Wilanowskiej oraz jej otoczeniem, spowodowanym brakiem
jakiegokolwiek podswietlenia tła (ponizej 1lx) oraz silnym doswietleniem terenu samej
siłowni (natezenie przekracza tam miejscami wartosci 30lx);

‒ Zauwaza sie brak eksponowania co poniektórych tablic pamiatkowych/pomników
wystepujacych na lub w okolicy nabrzezy.

 4 BADANIA. WYNIKI 365



 4.3.2 Analiza kompozycyjno-widokowa przestrzeni nabrzeży Wisły w obszarze
centralnym m.st. Warszawy – pora dzienna

Analiza kompozycyjno-widokowa nabrzezy Wisły w obszarze centralnym m.st. Warszawy
została przedstawiona na Il. 227. Ponizej przedstawiono najistotniejsze wyniki podsumowujace
dane zebrane przy sporzadzaniu analizy.

Układ kompozycyjny nabrzeży

‒ Lewy brzeg rzeki: silnie horyzontalny i liniowy charakter nabrzezy podkreslony jest przez
układ brzegów w postaci schodów lub scian oporowych, zielen, a takze widoczne
z drugiego brzegu rzeki elementy wyposazenia – wysokie latarnie  drogowe oswietlajace
ciagi jezdne biegnace wzdłuz nabrzezy. Ze wzgledu na forme nabrzezy, obecnosć skarpy
warszawskiej, urzadzony charakter zieleni i mniejszy jej udział w widoku nabrzezy
i panoramy miasta – panorame z lewego brzegu tworzy duzo wiecej obiektów o zróznico-
wanym charakterze w stosunku do brzegu prawego. Wystepowanie wiekszej ilosci
dominant, planów, zabudowy o zróznicowanej morfologii powoduje, ze widok rozciaga-
jacy sie ponad lewostronnym nabrzezem rzeki jest bardziej róznorodny i jednoczesnie
trudniejszy w odbiorze. Jest on takze mniej spójny jako całosć – poszczególne odcinki
pomiedzy mostami maja zróznicowany charakter.

‒ Prawy brzeg rzeki: układ kompozycyjny nabrzezy budowany jest przede wszystkim przez
zwarta sciane zieleni porastajaca brzegi, podkreslajacej ich liniowy charakter. Nabrzeze
ogladane na długim odcinku moze wydać sie monotonne. Jednolity wyglad prawostron-
nego nabrzeza powoduje, ze jako całosć jest ono spójne w odbiorze. Wzdłuz nabrzeza
wystepuje kilka obiektów o charakterystycznej lub agresywnej formie, zaburzajacych jego
liniowy układ, dzielacych je wizualnie na mniejsze odcinki (jak na przykład Stadion
Narodowy).

‒ Potencjalnie w widoku prawego nabrzeza urozmaicenie jego horyzontalnego układu
stanowić moga ostrogi regulacyjne. Ich widocznosć jest jednak bardzo ograniczona,
z punktu widzenia obserwatora stojacego na lewym brzegu rzeki sa mało widoczne, zatem
de facto nie powoduja zmiany odczytywania układu nabrzezy.

‒ W przypadku obu brzegów elementami barierami i jednoczesnie elementami odciagaja-
cymi uwage od liniowosci nabrzezy sa przeprawy mostowe.

‒ Zidentyfikowano dwa rodzaje wnetrz przylegajacych bezposrednio do terenów nabrzezy.
Czesć wnetrz jest otwarta na nabrzeze. Kompozycja drugiego typu wnetrz domyka sie od
strony rzeki, tworzac bariere widokowa i brak mozliwosci penetracji wizualnej do ich
srodka. Wnetrza otwarte ku rzece stanowia potencjał powiazan fizycznych lub widoko-
wych z nabrzezem.

Kategorie obiektów współtworzących widok nabrzeży rzeki i panoramy miasta

‒ Zidentyfikowano trzy kategorie obiektów współtworzacych widok panoramy miasta
z nabrzezy:

- Obiekty I rzedu (ok. 50 obiektów) krystalizuja obraz, definiujac jego charakter;

- Obiekty II rzedu (ponad 30 obiektów) współtworza charakter obrazu nabrzezy i rozcia-
gajacego sie ponad nimi miasta;

- Obiekty III rzedu (ponad 30 obiektów) stanowia formy uzupełniajace widoki.

‒ Wiekszosć obiektów współtworzacych widok panoramy nabrzezy i miasta pojawia sie
w drugim i dalszych planach panoramy, nieliczne kształtuja bezposrednio samo nabrzeze
stanowiace plan pierwszy.

Dominanty

‒ Panorama miasta rozciagajaca sie zarówno z lewego, jak i z prawego brzegu, jest
budowana miedzy innymi przez dominanty o dalekim zasiegu oddziaływania, opisane jako
dominanty dalekich widoków. Dominanty te pojawiaja sie w widokach panoramy na
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wiekszych odcinkach, definiujac ich charakter. Ze wzgledu na swoja wielkosć, wysokosć
czy tez wyjatkowa forme przyciagaja wzrok, odciagajac uwage od pozostałych obiektów.
Agresywne w swojej formie potrafia zarówno krystalizować kompozycje widoków, jak i ja
zaburzać. Dominanty dalekich widoków odciagaja uwage od samych nabrzezy:

- W przypadku prawego brzegu zdecydowana dominante stanowi bryła Stadionu
Narodowego oraz pylon mostu Swietokrzyskiego. Obie formy tak silnie wpływaja na
nadrzeczna przestrzen, ze noca nabrzeza znikaja zupełnie z widoku. Nieco mniejsza
siłe ma dominanta Katedry sw. Floriana i Michała Archanioła;

- Z kolei na lewym brzegu główna dominante dalekiego widoku stanowi Pałac Kultury
i Nauki. Pozostałe dominanty tego typu stanowia sródmiejskie wiezowce oraz wysokie
budynki mieszkalne zlokalizowane przy Trasie Łazienkowskiej;

‒ W panoramie zauwazono takze obecnosć obiektów tworzacych dominacje lokalna, ograni-
czona do wybranego kadru widokowego czy odcinka panoramy. Takie dominanty opisano
jako dominanty bliskich widoków.

Punkty charakterystyczne

‒ Punkty charakterystyczne wystepujace w obszarze opracowania lub w jego bezposrednim
sasiedztwie w postaci pomników i głazów pamiatkowych sa w ujeciu panoramy rozciaga-
jacej sie z drugiego brzegu niedostrzegalne.

Osie widokowe i kompozycyjne

‒ Osie widokowe zwiazane z nabrzezem pochodza przede wszystkim od załozen ulic
ustawionych poprzecznie w stosunku do rzeki, schodzacych w jej kierunku ze skarpy.
Drogi te, i tym samym osie, nie sa powiazane z rzeka ze wzgledu na bariere tras biegna -
cych wzdłuz rzeki. Czesć z nich zachowuje kontakt widokowy z nabrzezem.

‒ Osie kompozycyjne Saska, Stanisławowska i Uniwersytecka ustawione poprzecznie do
nabrzeza nie sa podkreslone w jego kompozycji – brak fizycznych i widokowych powiazan
lewostronnego nabrzeza rzeki z obiektami zwiazanymi z ich przebiegiem.

‒ Os zwiazana z Pomnikiem Saperów zakonczona Płyta Desantu oraz os Żoliborska
zwienczona tarasem widokowym na terenie nabrzezy posiadaja powiazanie kompozycyjne
z rzeka. Jednoczesnie stwierdzono, ze jedynie os przecinajaca Płyte Desantu faktycznie
widokowo łaczy sie z dalszym jej fragmentem.

Rola zieleni w kompozycji nabrzeży i panoramy miasta

‒ Zielen stanowi element kompozycyjny widoku nabrzezy:

- nieurzadzony las łegowy porastajacy prawy brzeg stanowi filar kompozycyjny tej
strony rzeki, tworzac w miare jednolita strukture sciany wnetrza rzecznego;

- w wiekszosci urzadzona zielen lewobrzezna o zdecydowanie mniejszym udziale
w widoku tej strony nabrzezy podkresla i uzupełnia horyzontalna kompozycje
nabrzezy.
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Na stronie obok:

Il. 227: Mapa kompozycyjno-widokowa. Kształtowanie obrazu nabrzezy rzeki Wisły w obszarze centralnym
Warszawy. Źródło: opracowanie własne.

 4 BADANIA. WYNIKI 368



' 

' ' , 

o 

' , ' 
' 

' , ' 
, 

, ' 
' 

' 
' 

' 
' 

, ' 
, 

' 
' ' 

0,5 

• 

1km 

• • 

• • • 

• • • • 

• • • 

• 
• • • 

• • 

;;- : 
,S:-0 : 

}j? : 
.;; : 

!2? • 
;t- : 

J-.,' • 

00 : 
o • • • • • 

• • 
• • 

• • • 

• • • • • • • • • 

--~- T' -

" Ili I "111„, 
I 
I 
I 
I 
I 

• • 

• • • 

• • 
• 

• • • 

• • 
• • 

• • • 

• 

I -\ 

- -

• 

• 

' \ 

• 

-- ... 

• • • 
I 

o 

o 

• 
• ł • 
• 

"' • • 
cf> • 

~ • • 
o • • 

• 
r- • 

...... 

• 
• • • • 

• 
• 
• • • • • • • • 

• 
• 
• • • • • • • • • 

• • 
• 
• • • • • • • • 

§ ' 
(/) . 

• 0 · 
'(/) . o • 

• • • 
• • • • • , 

• 
• 

\ 
\ 
I 

• 

I 

-

-- - 1-
\ 
\ 
I 
\ 
\ 
\ 
\ 
I 
\ 
\ 
\ 

D -- ~r __ J 

li. 227 Mapa k ompozycyjno-widokowa 

LEGENDA 

. - - ZA.KRES OPRACOWANIA 

RZEKA - o -- S KOMPOZYCY INA N ?7Z777, -- AB RZEZY 

- ~ SKARPA FORMA KRAJOBRA 
- - • ZOWA WPŁYWAJĄCA NA W 

OSI E KOMPOZYCYJNE z IDOK NA I z NABRZEŻY 
. - WIĄZAN E FIZYC ~ • • OSI E KOMPOZY ZNIE z NABRZEZEM 

FAKTYCZNY OS~ly;~JEP~i~~~ó~~~l~FIZYCZNIE z NABRZE 
OSI [ WIDOKO\IV[ ZWI ĄZAI"[ z ZEM (WSKAZANO FRAGM ENT 

WN ĘTRZA PRZYLE NAORZCZCM 
GAJĄ1~ E D -----i J O NABRZEŻY 

(,----r-- OTWARTE W KIERUNKU N.l\BRZE - -

O 
ZA (MOZLIWOŚĆ p OWIĄZAN IA) 

DOMKNIĘTE OD STRONY N ABRZEŻA 

OSTROGI RFGIJ I Al:Y JN F 

U~lcK I y WSPU' , , LI WURLI\, 

• 

, Ce Pl'.NURAM ~ Ml 
I RZĘDU - DEFINIUJĄ AS I AL NA~RLcLY 

• 

CE/KRYSTALIZUJĄCE Wl[1 -

li RZĘDU - WSPÓ OK 

O 
ŁTWORZĄCE WIDOK 

Ili RZĘDU UZUPEŁNIA I 
DOMINANTY JĄCE WIDOK I 

I SIŁA ICH 

I 
I 

~ ODDZ I AŁYWANIA I 

~J DOMINAl,TI' DA r -
WIDOKU NABR_LcK/CH WIDOKÓW 

• 

LEZA - WPl YWAJĄ ~A 
DOMINI\!" 'J NA WIDOK DUŻEGO 
''"'" ",J;„"'"mm w'oo'6w '""""" Nic f- RAGM - WPŁYWAJ il"''° '""""' '°"'°"'''.: '' wmow "'"'~il:' '°"""""'' °'"""°'' 
I r1ZĘDU - DEF I NIUJĄCA KOMl'OZYCJ 

ee e li RZĘDU Ę NABr1ZEŻA 
- UZUPEŁNIAJĄCA KOMPOZYCJĘ NABRZEŻA 

~ -z 
ci 
~ r - „ 
o - -::;; I - -

I 

::!::' I 
,_; -
,ę _1 

'0 I o -I 

•••ee I 
!.!_! ... -

------ ~~;_;__ 
... ... I 

... ..J 

- Kształtowa -llle obrazu nabrzeży rzeki w· ł rs yw ob s~arze cent raln Zródło: op ym Warszawy. 
racowanie wła sne . 





 4.3.3 Analiza porównawcza widoczności przestrzeni nabrzeży Wisły w obszarze
centralnym m.st. Warszawy – dzień vs noc

Analiza porównawcza widocznosci nabrzezy Wisły w obszarze centralnym m.st.
Warszawy została przedstawiona na Ilustracji 228. Ponizej przedstawiono najistotniejsze
wyniki podsumowujace dane zebrane przy sporzadzaniu analizy.

Układ kompozycyjny nabrzeży

‒ Znaczenie rzeki oraz nabrzezy w tworzeniu obrazu przestrzeni miejskiej wzrasta noca
w stosunku do pory dziennej. Dzieje sie tak na skutek kilku czynników:

- efekt odbicia lustrzanego na powierzchni wody jest znacznie mocniejszy w porze
wieczornej i nocnej ze wzgledu na intensywne i liczne odbicia swiatła sztucznego
(oswietlenia drogowego, parkowego, iluminacyjnego i innego) w wodzie. Powoduje to
animowanie powierzchni wody pionowymi, silnymi refleksami, lepiej widocznymi
i łatwiej dostrzeganymi z punktu widzenia osoby poruszajacej sie pojazdem niz jasna
tafla wody za dnia;

- ze wzgledu na mniejsze kontrasty w poziomie jasnosci bliskich barier widokowych
(na przykład zieleni) i dalszego planu przez nie sie przebijajacego wzrok osoby
poruszajacej sie pojazdem skupia sie na pierwszym, lepiej dostrzegalnym planie i jego
detalach;

- w przypadku obserwacji lewego brzegu – skupianie sie na patrzeniu w kierunku ku
rzece powodowane jest silnym zróznicowaniem form obiektów wystepujacych
w drugim i dalszych planach w stosunku do jednolitej struktury prawostronnego
nabrzeza;

- w przypadku obserwacji prawego nabrzeza – skupianie sie na obserwacji prawego
nabrzeza powoduja nieliczne, lecz bardzo silne dominanty swietlne na nim wystepu-
jace (takie jak Stadion Narodowy z dynamicznie podswietlana fasada czy Katedra sw.
Floriana poddana iluminacji, barwnie podswietlony most Poniatowskiego oraz pylon
mostu Swietokrzyskiego (wraz z podswietlonymi odciagami) zblizony do prawego
nabrzeza), oraz pojedyncze budynki wystajace ponad ciemny kontur nadbrzeznej
roslinnosci (bloki osiedla Panska, biurowiec przy ul. Okrzei itp.);

‒ Szybkie przemieszczanie sie wzdłuz nabrzezy w porze dziennej powoduje skupianie sie na
najblizszym otoczeniu i jego detalu, podczas gdy w porze nocnej, ze wzgledu na brak
doswietlenia bliskich planów (zwłaszcza w przypadku prawostronnego nabrzeza)
wzmacnia patrzenie dalekie, drugoplanowe.

‒ Krótkie otwarcia widokowe wystepujace wzdłuz prawostronnego nabrzeza sa bardziej
zaskakujace niz otwarcia ciagnace sie na wiekszej długosci. Efekt zaskoczenia obserwatora
jest składnikiem budowania postrzegania krajobrazu miejskiego równie waznym co
tworzenie obiektów o spójnej kompozycji urbanistycznej. Wystepowanie krótkich otwarć
powoduje preferencje dalekiego patrzenia – w kierunku tła nabrzeza. Wystepowanie
szerszych otwarć widokowych stwarza mozliwosć obserwacji zarówno tła obserwowanego
wnetrza krajobrazowego (komfort dalekiego patrzenia), jak i planów bliskich –
w przypadku omawianej przestrzeni jest nim nabrzeze, wzdłuz którego obserwator sie
przemieszcza oraz rzeka stanowiaca istote tejze przestrzeni.

‒ W warunkach bezlistnych przeziernosć roslinnosci rosnie wraz z nastaniem pory
wieczornej, o ile za zasłona drzew obecne sa oswietlone elementy infrastruktury drogowej
i/lub obiekty. Za dnia te same obiekty zlewaja sie z gestwina ciemnych konarów i gałezi
drzew i krzewów, w nocy natomiast ich podswietlenie buduje znaczacy kontrast, przez co
ich obraz przebija sie przez roslinnosć.

‒ Ze wzgledu na szybkosć przemieszczania sie podczas obserwacji zarówno dziennego, jak
i nocnego obrazu miasta silniej odczytuje sie relacje przestrzenne pomiedzy obiektami –
dostrzeganie kolejnych planów, trójwymiarowosci tkanki miasta jest ułatwione.
Zachowanie komfortu dalekiego patrzenia w otwarciach widokowych jest tym cenniejsze.
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Na stronie obok:
Il. 228: Mapa porównawcza widocznosci nabrzezy Wisły w obszarze centralnym m.st. Warszawy z poziomu
ulicy (w ruchu kołowy) – dzien vs noc. Źródło: opracowanie własne.
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 4.3.4 Analiza porównawcza zmienności obrazu obiektów współtworzących
kompozycję przestrzeni nabrzeży Wisły w obszarze centralnym m.st.
Warszawy – dzień vs noc

Analiza porównawcza zmiennosci obrazu obiektów współtworzacych kompozycje obszaru
nabrzezy Wisły w obszarze centralnym m.st. Warszawy objeła przygotowanie graficznej
reprezentacji porównania widoków siedmiu odcinków panoramy lewostronnego nabrzeza oraz
pieciu odcinków panoramy nabrzeza prawostronnego. W efekcie powstało 12 kart z analizami
porównawczymi zmiennosci widoku panoram (Il. 229 – Il. 241). Ponizej przedstawiono
podsumowanie uzyskanych wyników.

Układ kompozycyjny nabrzeży

‒ Nocny obraz nabrzezy ulega zazwyczaj znaczacej modyfikacji w stosunku do fizjonomii
ich dziennej odsłony. Dotyczy to zwłaszcza prawego brzegu, w którym nieliczne
dominanty dobrze wyodrebnione na tle praskich łegów podswietlone noca powoduja
przyciaganie wzroku obserwatora i odciagniecie jego uwagi od samego nabrzeza.
Jednoczesne całkowite wygaszenie terenu scisłego nabrzeza powoduje tym wieksze
podkreslenie iluminowanych obiektów.

‒ Przypadek lewego nabrzeza Wisły jest bardziej złozony. Z jednej strony wielosć form
i rodzajów oswietlenia powoduje powstanie chaosu swietlnego i rozbicie dominacji
pojedynczych obiektów. Z drugiej strony silniejsze doswietlenie obszaru współtworzacego
panorame nabrzeza (takze jej tła) bardziej zbliza jego wyglad do faktycznego obrazu
dziennego w porównaniu z nabrzezem prawostronnym.

‒ W sytuacji silniejszego doswietlenia przestrzeni lewostronnych nabrzezy rzadziej zdarza
sie całkowite zanikanie obiektów w nocnym krajobrazie, czesciej natomiast spotkać mozna
przypadek nasladownictwa ich dziennego obrazu.

‒ Nabrzeze jako przestrzen odseparowana od tkanki miejskiej pasmem zieleni (urzadzonej
lub nieurzadzonej) lub innymi strukturami je zasłaniajacymi, samo w sobie nie podswie-
tlane, jest jednym z nielicznych miejsc konsekwentnie wygasajacych w obrazie nocnym
miasta. W miejsce schodów, bulwaru, infrastruktury zwiazanej z rzeka pojawia sie czarny
kontur izolujacy rzeke od miasta. Na wysokosci Starego Miasta właczono juz natomiast
oswietlenie pionowych scian nabrzeza instalowane w ramach przebudowy odcinka
Bulwarów Nadwislanych, a takze oswietlenie samych bulwarów. Nalezy stwierdzić,
ze oswietlenie to znaczaco wzbogaca nocny krajobraz nadrzeczny, wprowadzajac
rytmizacje przestrzeni (poprzez równomierne, punktowe oswietlenie sciany nabrzeza),
jeszcze bardziej właczajac sama rzeke we współtworzenie nocnych, wyjatkowych relacji
przestrzennych.

‒ Wiezowce sródmiejskie zarówno za dnia, jak i noca dominuja w krajobrazie wysokoscia.
Wyjatkowy pod tym wzgledem jest Pałac Kultury i Nauki, który wybija sie widokowo na
tle innych punktowców nie tylko swoja forma, ale takze barwnym podswietleniem
nocnym. Obiektem całkowicie dominujacym panorame prawobrzezna widocznym z wielu
punktów widokowych jest Stadion Narodowy.

‒ Mosty stanowia dodatkowe wzmocnienie charakteru przestrzeni, niezaleznie od jakosci ich
podswietlenia. Brak oswietlenia mostu Srednicowego (nota bene o bardzo atrakcyjnej pod
wzgledem wizualnym konstrukcji) powodować moze dezorientacje przestrzenna.

Kategorie charakteru zmian dziennego obrazu obiektów współtworzących widok
nabrzeży w porze nocnej

‒ Widok rzeki najczesciej jest przekształcony w stosunku do jej dziennego obrazu.

‒ Widok nabrzezy w porze nocnej w duzej czesci zanika.

‒ Obiekty, których obraz nocny powtarza ich dzienna fizjonomie, czyli ja odzwierciedla,
wystepuja nie czesciej niz w 25% przypadków wszystkich opisanych rodzajów zmian
obrazu obiektów wzietych pod uwage dla kazdej z panoram. Najczestszym przypadkiem
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jest zupełny brak wystepowania tej kategorii w analizie. Odzwierciedlenie, czyli wierne
odtworzenie obrazu dziennego obiektów, wystepuje najczesciej w przypadku budynków
mieszkalnych. Obiekty w widoku nocnym powielajace obraz dzienny sa to budynki
podswietlone metoda iluminacji zalewowej lub doswietlone oswietleniem przypadkowym
pochodzacym z oswietlenia drogowego. Wspomagaja one proces orientacji przestrzennej
u przecietnego obserwatora, dla którego najczestszym obrazem mentalnym przestrzeni jest
przede wszystkim widok dzienny. Budynki mieszkalne nie stanowia jednak czesto reperów
słuzacych nam do orientacji przestrzennej – ta role pełnia czesciej obiekty uzytecznosci
publicznej czy inne obiekty o bardziej wyrazistych formach;

‒ Kategorie nocnego przekształcenia obrazu obiektów – wyodrębnienie i uzupełnienie –
wspomagaja proces orientacji przestrzennej. Na wszystkich analizowanych nocnych
panoramach kategorie te sa obecne – najczesciej wystepuje ich zestawienie zróznicowane
w liczbie i charakterze.

‒ Istotnymi dla rozumienia przestrzeni nabrzeza sa takze mosty i ich obraz, stanowiace silny
punkt odniesienia dla osoby poruszajacej sie wzdłuz nabrzezy. Dlatego pomimo znaczacej
zmiany widoku nabrzezy i sylwety miasta nie pojawia sie sytuacja, w której niemozliwym
jest zorientowanie sie w połozeniu. Trzeba jednak zauwazyć, ze w przypadku nabrzezy
brakuje takich silnych punktów odniesienia.

Rola tafli rzeki w kompozycji nabrzeży

‒ Powierzchnia wody w rzece na kazdym analizowanym odcinku ulega noca przekształceniu.
Za dnia horyzontalna kompozycja rzeki o przewadze linii poziomych, z raczej nieobecnym
efektem lustrzanego odbicia (ze wzgledu na ciagły ruch wody), noca staje sie wertykalna.
W porze nocnej bowiem silne swiatła sztuczne miasta odbijaja sie w rzece tworzac
pionowe refleksy, tym samym niejako wciagajac rzeke w kształtowanie obrazu
i wizerunku miasta, juz nie jako naturalna forma strukturyzujaca tkanke miejska wzdłuz
niej narastajaca, ale niejako jako obiekt sam w sobie.
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11.229: Podział lewego i prawego nabrzeza Wisły w obszarze centralnym m.st. Warszawy 
na odcinki analizowanych fragmentów panoramy. Źródło: opracowanie własne. 



i:-.: 
~ -z 
ww u 
a:i N o 
oo z 

LEGENDA: 

I 

D 
OBIEKT 

MPWiK 

WYODRĘBNIENIE WIDOKU NABRZEŻA 

V DOMINANTA ŚWIETLNA 

WIDOK NOCĄ 
MOŻLIWE ZM IANY OBRAZU 

DD~a 
ODZWIERCIELENIE WYODRĘBNIENIE UZUPEŁNIENIE PRZEKSZTAŁCENIE 

W PORZE NOCNEJ: 

PORT CZERNIAKOWSKI 

·- -· I I I 
I I I 
L..! L..! 

RYTMICZNE ODBICIE WSTRZANE OŚWlrn.ąuA W RZECE 

i:-.: 
~ -z ww 
a:i N 
oo 

u .E 
o 2 
(]) c 
u co 
CO' -~ 
al E 
·- o 
~u 

-en ::i 
>. ...... ........... .::,,:. o 
(]) D.. 

:.o c o (]) 
:::J -..... (]) 
co .N 
.E ~ 
N+-' 
o co ..... c 
o Cl>' 
Ol ·(]) en 

N CO' 
:::J ·~ 
u co 
(]) ...... 
·- en ·-
c N E 
o .;:; >. 
E CO' c 
·- c ~ 
E ~ -~ 
o (]) ~ 
o.. ~ -en 

u 
o 
z 

- obraz nocy nabrzeża ulega daleko idącym przeobrażeniom za sprawą silnego doświetlenia ciągu 
komunikacyjnego biegnącego wzdłuż nabrzeża na wysokości MPWiK, przy jednoczesnym całkowitym 
braku oświetlenia w terenie do MPWiK przyległym. W efekcie nabrzeże traci ciągłość 
- za dnia wyodrębniona z widoku miejskiej tkanki, nocą woda zostaje „wciągnięta" w obraz miasta w 
wyniku pojawienia się na niej efektu lustrzanego odbicia miasta 
- nieoświetlone nabrzeże oraz zieleń porastająca port odcina się ciemnym konturem od ciągnącej się 
wzdłuż nabrzeża komunikacji. Ze względu na brak w porcie dominant wysokościowych, obiekty kortów 
tenisowych nocą podświetlone od wewnątrz, o niewielkiej wysokości, stają się dominantami świetlnymi 

MOST ŁAZIENKOWSKI 

D 

i:-.: 
~-z 
w wu 
a:i N o 
o oz 

+-' 
(/) 

E 
E 
>. 
c 
co ,_ 
+-' c 
CL> 
(.) 

CL> 
N ,_ 
co 
N 
(/) 

..o 
o 
3: 
~ 
(/) 

~ 
>. 
-N 
~ a) ,_ c 

..o (/) 
co co 

~~ 
~ CL> 
o c 

"O co 
·- 3: 
3: o 
·c:; (.) 
'(/) co o ,_ 
c Cl... 
c o 
CL> • • 
·- o 
E :O 
N '0 
co -N 
~ . 
3: o 
co co 
c c 
3: -N 
-o CL> ,_ N o ,_ 
o.....O 
co o 
N 3: = CL> co -
c co 
<( E 
o~ 
(Y') o 
N C 

co 
- Cl... 



MOST ŁAZIENKOWSKI I PORT 
CZERN !AKOWSKI 

SILNE DOŚWIETLENIE 
WĘZŁA KOMUNIKACYJNEGO 
POWODUJE POWSTAWANIE 

ŁUNY ŚWIETLNEJ 

PŁYTA DESANTU I 

POWIERZCHNIA WODY 
ULEGA PRZEKSZTAŁCENIU 

I 
I 
I, 

I 
I 

I 
I 
I 

>- I 
~ I 
N 

~ I 
~ 

~ I o 
::i :1 
~ I 
o 

LEGENDA: DOMINANTA ŚWIETLNA 

I 

D 
OBIEKT 

W IDOK NOCĄ 
MOŻLIWE ZMIANY OBRAZU 

DD~l) 
ODZWIERC IELENIE WYODRĘBNIENIE UZUPEŁN IEN IE PRZEKSZTAŁCEN IE 

SOLEC 

W PORZE NOCNEJ: 

f'.-.'. 
~ ,z 

UJ UJ u 
a:i N o 
oo z 

.~ 
c 
~ 
(I) 

:o 
o 

.::,(. 

co 
c 
-o 
.~ 

f'.-.'. 
~,z 
UJ UJ 

a:i N 
oo 

u 
o 
z 

co 
N 
(I) 
N .o 
co 
c 

f'.-.'. 
~ ,z 

UJ UJ u 
a:i N o 
oo z 

WODA 

- obraz nocny zarówno zabudowy zbliżonej do nabrzeża, jak i obiektów położonych na skarpie 

~ 
UJ 
Il) 

o 

i śródmiejskich wieżowców w dużej mierze zostaje zmodyfikowany w stosunku do widoku dziennego -
przewaga uzupełnień i motywu wyodrębnienia obiektów z otoczenia przy użyciu iluminacji 
- za dnia wyodrębniona z widoku miejskiej tkanki, nocą woda zostaje „wciągnięta" w obraz miasta 
w wyniku pojawienia się na niej efektu lustrzanego odbicia miasta 
- nieoświetlone nabrzeże odcina się ciemnym pasmem od ciągnącej się wzdłuż komunikacji i zabudowy 
- obszar w dzień dominujący ze względu na ciemną kolorystykę - zieleń nabrzeżna i parkowa - w nocy 
zostaje wyłączony z obrazu panoramy, dominacja przechodzi na skraje widoku 

MOST PONIATOWSKIEGO 

RYTMICZNE ODBICIE LUSTRZANE 
OŚWIETLENIA W RZECE 

f'.-.'. 
~,z 

UJ UJ u 
a:i N o 
oo z 

................. ......... ........................... ......................... ......... ......... ....... 

: ... ....................... .. .. ..... .. .. ......... ......... .............................................. ; 

>. 
s: 
co 
N 
(/) ,_ 
co s 
+-' 
(/) 

E 
E 
>. 
c 
co ,_ 
+-' c 
Q) 
(.) 

Q) 
N ,_ 
co 
N 
(/) 

..o 
o 
s: 
~ 
(/) 

~ 
>. 

N 
Q) a.i 
N C .o (/) 
co co 

~~ 
~ Q) 

o c 
'"O co ·- s: s: o 
·c:; (.) 
'(/) co o ,_ 
c Cl... 
c o 

.~ o 
E :O 
N '0 
co -N 
N . 
U N s: o 
co co 
c c 
$: N 
'0 Q) ,_ N o ,_ 
o.....O 
co o 
N $: = Q) co -
c co 
<( E 

co ,..- ,_ 
(Y") o 
N C 

co 
- Cl... 



10-

D, 
D

i~ 
~~ "z ~g 
O> 

~I 

~ 

r 
m 
G) 
m 
z 
o 
'?: 

<l 
o 
o 
;;:: 
z 
~ z 
~ 
en. 
~ 
m 
-i 
r 
z 
~ 

'"'O'~'C'< 
::i 0 ro· N N O < ro· o.. o.. ::E w c er -ci o en, ::i '< o.. -o ...., O 
en, ~. o ~. ::i ~ ~ ;:o 
~. ~ ~ 2 w· ~. ::i N 
~ ro m, -o ::i: gi, g rn 
o ~. ::i .2. Ci -· ::i z 
::i Ol (ii" Ol o.. 3 '< o 
ro er ::i: ...., o ::i: o 
::i c ::i: _ . .{"[) ...... z 
Ol o..0 Cll er'< O.. rn 
~ ~ fr ~· o~· ::i: ~. ~ 
N ~ C ([) 
([) A N en ::i < ~. 
N· 0 , Ol -· Ol < 3 ([) ::i: O...{"[) N Ci -· 
o ~. ~ ::i: o..~ g- Ol::::i(i.(i)N 
-· o.. -· o er ro 
~ o~." ~. ~ 3 ro c ro en 
SQ. -· ...... 3 ::i ...... 

.{"[) ::i ([) -· Ol c "-· Ol~. () ~ ....... ~. o ([) 
ro· ~ ::_ en er N 
3 Ol c ::5: (ii" 3 
::i en ~ ~. "o '<< ........... -o.. 3 < N A O''< 

.2. Ol Ol ::i: ~ 
] .!ll~~NS 
en -o <O --· o ::i: 
3 ~O::::ioOJ 
([) -· o o () ::i 3 ([)o_() N'< 

;:::i !:2":.!ll gi ::i: 
o () () ::i: -· en o.. ::::r (ii" o Ol ...... 

Q. il· 3 fr~ g 
.!ll - -· N C 
<O ::::iOJN'<::::i 
::i oenOc" 

.!ll () aJ ~ N· C 
~ .!!) ~. '< o.. 
~. ...... ([) Q. o 

o:; - c < en 
.(ii" 

::i: 
N 
o.. c 
N· 

" o 
3 
c 
::i 

" Ol 
.rł. 

N 
Ol 
er 
c 
o.. 
o 
::i: 
'< 

() ~ = ::: . 
-· () c o.. 
en -· 3 o 
::i: ~ -·" o ::i ::i c 

::iii" .(ii" ~ o.. 
o.. ai ':: t:::!. 
o - ([) 
3 ::i:- ~ 
-· ([) 
::i o <O 
~ ~ o 
~. Ol 
.{"[) N 
::i 
Ol 

;:::i 
([) 
() 
N 

3 
(ii" 

~ 
Ol 

-o 
;:::i 
([) 

::i: 
Ol 

<O 
Ol 

OBIEKT: BUDYNEK BIUROWY 

OBIEKT: MOST PONIATOWSKIEGO 
DZIEŃ buduje ścianę wnętrza 
NOC obraz wzmocniony poprzez: 

- iluminację kon strukcji 
- rytmi kę oświet l enia drogowego 

OBIEKT: BUDYNEK MIESZKALNY 
DZIEŃ dominanta przestrzenna 
NOC obraz nocny zbliżony do 

obrazu dziennego 

OBIEKT: WIEŻYCZKI MOSTU 
PONIATOWSKIEGO 
DZIEŃ punkty charakterystyczne 
NOC dominanty świetlne 

OBIEKT: BUDYNEK MIESZKALNY 

OBIEKT: BUDYNEK MIESZKALNY 
DZIEŃ niewyróżniający się z tła 
NOC widok uzupełniony o światła 

pochodzące z okien 

OBIEKT: BUDYNEK MIESZKALNY 
DZIEŃ dominanta wysokościowa 
NOC widok przekształcony ze 

względu na brak 
widoczności części obiektu 

OBIEKT: BUDYNKI BIUROWE 

OBIEKT: BUDYNEK MIESZKALNY 

OBIEKT: PAŁAC KULTURY I NAUKI 
DZIEŃ obiekt tła, dominanta 

globalna w skali nabrzeża 
NOC podkreślenie dominanty 

barwną iluminacją 

OBIEKT: WARSAW TRADE TOWER 
DZIEŃ dominanta wysokościowa 
NOC dominanta wysokościowa 

z akcentem świetlnym 

OBIEKT: LOGOS HOTEL WARSAW 
DZIEŃ dominanta wysokościowa, 

wyrazista ze względu na 
znak ZNP 

NOC forma ulega modyfikacji ze 
względu na doświetlenie 

ściany bocznej, podświetlenie 

znaku ZNP jeszcze bardziej 
podkreś la obiekt 

OBIEKT: MOST ŚREDNICOWY 
DZIEŃ buduje ścianę wnętrza 
NOC zanika w widoku wnętrza 

Q (J) 

~ ~ 
iii -< 
-< )> 

5 8 zm mz 
C>-< 
OCJ> 
;:: ::;: 
Om 
(J)-< 
-< r
e: z 
::;: -< 

~ ~ 
~~ 

~~ 
~~ 

o 
m 
o 
~ 

i 
~ 
> 
::;: 

~ 
m 

L.~:.~ 
L.:J. "J.1! 

L.:.:. "] 
L.:.:.J 
L--

1 

L.::.~ 
L:7 ·-; [;I "----

c: 
r
m 
C> 
)> 

I 
~ 
h 
~ 
2 

:is 
~ 

ł 
I 

D<l 

~ 

D 

~<l 

~ 

~ 

~ 

)> 

8 
m z 
-< 

~ 
!!l 
~ 

• 
li. 232: Analiza porównawcza zmienności widoku nabrzeży Wisły w obszarze centralnym m.st. Warszawy -
panorama lewobrzeżna 03. Źródło : opracowanie własne. 
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OBIEKT: CNK 

DZIEŃ bryła dominuje w przestrzeni nabrzeża 
NOC w sytuacji podświetlenia Planetarium -

obiekt zostaje dodatkowo uwypuklony 
w sytuacji braku podświetlenia Planetarium -
obiekt nie wyróżnia się szczególnie z otoczenia 
boczna ściana - rytmiczne podświetlenie schodów 
biegnących wzdłuż elewacji 

OBIEKT: BUDYNEK MIESZKALNY 

DZIEŃ bryła buduje drugi plan za nabrzeżem 
NOC równomierne podświetlenie pochodzenia od wewnątrz 

powoduje, iż obiekt zasadniczo wygląda podobnie 
do swojej dziennej odsłony 

OBIEKT: SZARA WILLA 

DZIEŃ wieżyczka stanowi dominantę wysokościową 
spośród obiektów zlokalizowanych 
bezpośredniej bliskości nabrzeża 

NOC obiekt zasadniczo przyujmuje widok podobny 
do obrazu dziennego 

OBIEKT: BUDYNKI MIESZKALNE W TLE 

OBIEKT: BUDYNEK PRZY KAROWEJ 1 

DZIEŃ niewielki obiekt nie wyróżnia się z otoczenia 

NOC iluminacja zalewowa ściany obiektu powoduje jego 
wyodrębbnienie 

OBIEKT: PAŁAC KULTURY I NAUKI 

OBIEKT: SZPITAL IM. ŚW. ANNY 

DZIEŃ dominanta przestrzenna na nabrzeżu 
NOC podświetlenie wyłącznie wybranych elewacji powoduje, 

że obiekt przybiera inny od dziennego wygląd 
(brak podświetlenia połaci dachowych i poszczególnych ścian) 

OBIEKT: TEATR WIELKI 

OBIEKT: BŁĘKITNY WIEŻOWIEC 

OBIEKT: KOŚCIÓŁ ŚW. ANNY 

OBIEKT: CENTRUM STOMATOLOGII 

DZIEŃ nabrzeżna dominanta przestrzenna i kolorystyczna 

NOC podświetlenie tworzy negatyw widoku dziennego -
ściany za dnia ciemne rozjaśniają się, obramowania 
okien przestają być widoczne 

OBIEKT: MOST ŚLĄSKO-DĄBROWSKI 
DZIEŃ dominanta przestrzenna na nabrzeżu 
NOC iluminacja niespójna z obiektem - brak podświetlenia 

podpór; kolorowa iluminacja konstrukcji rozbieżna z 
kolorystyką „naturalną" 
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li. 234: Analiza porównawcza zmienności widoku nabrzeży Wisły w obszarze centralnym m.st. Warszawy -
panorama lewobrzeżna 05. Źródło : opracowanie własne. 
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OBIEKT: CENTRUM STOMATOLOGII 
DZIEŃ nabrzeżna dominanta przestrzenna i kolorystyczna 
NOC podświetlenie tworzy negatyw widoku dziennego - ściany za dnia 

ciemne rozjaśniają się , obramowania okien przestają być widoczne 

OBIEKT: HOTEL BRISTOL 
DZIEŃ obiekt tła, zlewający się z innymi budynkami 
NOC barwne podświetlenie Pałacu Prezydenckiego powodujące powstanie łuny 

podświetlającej elewację hotelu - zmiana obrazu 

OBIEKT: ZAMEK KRÓLEWSKI 
DZIEŃ dominanta 
NOC wzmocnienie siły dominanty 

OBIEKT: KOŚCIÓŁ ŚWIĘTEGO JANA CHRZCICELA 
DZIEŃ 
NOC 

dominanta wysokościowa i pod względem formy 
podświetlenie jednej elewacji deformuje obraz obiektu 

OBIEKT: JEZUITÓW NMP ŁASKAWEJ 
DZIEŃ dominanta wysokościowa i pod względem formy 
NOC regularna iluminacja podreśla obiekt 

OBIEKT: BUDYNKI MIESZKALNE - KAMIENICE 
DZIEŃ zlane ze sobą połacie dachowe tworzą tło panoramy 
NOC niepodświetlone dachy zanikają w widoku panoramy 

OBIEKT: KOŚCIÓŁ PAULINÓW 
DZIEŃ 
NOC 

OBIEKT: 
DZIEŃ 
NOC 

dominanta ze względu na formę (wieże) 
iluminacja zalewowa ukazuje regularnie sylwetę obiektu 

KOŚCIOŁY- ŚWIĘTEGO BENONA I ŚW. KAZIMIERZA 
dominanty ze względu na formę 
iluminacja zalewowa przy jednoczesnym braku oświetlenia 
tła powodują wyodrębnienie i podkreślenie brył obiektów 

OBIEKT: KOŚCIÓŁ NAWIEDZENIA NMP 
DZIEŃ dominanta ze względu na formę 
NOC iluminacja zalewowa przy jednoczesnym braku oświetlenia 

tła powodują wyodrębnienie i podkreślenie bryły obiektu 

OBIEKT: INTRACO 
DZIEŃ dominanta wysokościowa 
NOC brak regularnego podświetlenia i oświetlenie ostrzegawcze 

zniekształca obraz obiektu 

OBIEKT: MENNICA 
DZIEŃ obiekt tła 
NOC jednolite podświetlenie 

OBIEKT: MOST GDAŃSKI 
DZIEŃ buduje ścianę wnętrza 
NOC iluminacja mostu ukazje jego formę 

dodatkowy obiekt - neon MIŁO CIĘ WIDZIEĆ jako akcent 
świetlny 

li. 235: Analiza porównawcza zmienności widoku nabrzeży Wisły w obszarze centralnym m.st. Warszawy -
panorama lewobrzeżna 06. Źródło : opracowanie własne. 
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OBIEKT: MOST GDAŃSKI 
DZIEŃ buduje ścianę wnętrza 
NOC od strony północnej obiekt nie jest podświetl ny -

jego obraz zanika 

OBIEKT: INTRACO i BIUROWIEC SYSOON POLAND 
DZIEŃ dominanty wysokościowe 
NOC brak regularnego podświetlenia i oświetlenie 

ostrzegawcze zniekształcaja obrazy obiektów 

OBIEKT: ZABUDOWA PRZY STOKACH CYTADELI 

OBIEKT: NABRZEŻE I TARAS WIDOKOWY NA 
PRZEDŁUŻENIU BRAMY STRACEŃ 

DZIEŃ taras - element współtworzący nabrzeże, 
wspólnie tworzą fragment ściany wnętrza 
krajobrazowego 

NOC całkowicie niewidczone 

OBIEKT: BUDYNKI MIESZKALNE PRZY PARKU KĘPA 
POTOCKA 

DZIEŃ obiekty praktycznie niewidoczne 
NOC podświetlenie reklam na bocznych ścianach 

budynków powoduje ich wyróżnienie na tle 
otoczenia 

' l 
' ' ' ' ' ,, 
' ' ' ' ' ·~ 

li. 236: Analiza porównawcza zmienności widoku nabrzeży Wisły w obszarze centralnym m.st. Warszawy -
panorama lewobrzeżna 07. Źródło : opracowanie własne. 
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DD~l) 
ODZWIERC IELENIE WYODRĘBNIENIE UZUPEŁNIENIE PRZEKSZTAŁCENIE 

W PORZE NOCNEJ: 
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- ze względu na duży udział nieiluminowanej zieleni i brak oświetlenia nabrzeża obraz nocny panoramy 
w dużej mierze zanika 
- za dnia wyodrębniona z widoku miejskiej tkanki, nocą woda zostaje „wciągnięta" w obraz miasta 
w wyniku pojawienia się na niej efektu lustrzanego odbicia ciągu komunikacyjnego, którego oświetlenie 
przebija się przez nieulistnione drzewa 
- ze względu na zanikanie nabrzeża i widoczność jedynie jego konturów dominujące za dnia wieże 
katedry św. Floriana i Michała Archanioła nocą stają się jeszcze silniejszą dominantą 
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OBIEKT: MOST ŚLĄSKO - DĄBROWSKI 
DZIEŃ omawiany fragment mostu zlewa się z nabrzeżem (brak odczytu 

obiektu jako ściany wnętrza krajobrazowego) 
NOC w sytuacji wyłączenia iluminacji obiekt zanika 

OBIEKT: BUDYNKI MIESZKALNE OSIEDLA PAŃSKA 
DZIEŃ dominanty wysokościowe 
NOC ze względu na doświetlenie tła, pomimo braku oświetlenia obiektu są 

one odczytywalne w nocnym krajobrazie miasta 

OBIEKT: KATEDRA ŚWIĘTEGO FLORIANA I MICHAŁA ARCHANIOŁA 
DZIEŃ obiekt w dużej mierze schowany za budynkiem mieszkalnym stanowi 

punkt charakterystyczny 
NOC silna iluminacja powoduje powstanie dominacji świetlnej obiektu 

OBIEKT: BUDYNEK BIUROWY PRZY UL. OKRZEI 
DZIEŃ dominanta wysokościowa 
NOC forma odczytywalna - dominanta wysokościowa 

OBIEKT: BUDYNEK MIESZKALNY 
DZIEŃ obiekt tła 
NOC obraz obiektu zanika 

OBIEKT: WEJŚCIE DO PORTU PRASKIEGO 
DZIEŃ obiekt wizualnie rozpoznawalnym.in. ze względu na wiadukt 
NOC obiekt zanika 

OBIEKT: MOST ŚWIĘTOKRZYSKI 
DZIEŃ obraz obiektu zlewa się ze Stadionem Narodowym 
NOC obiekt stanowi wraz ze Stadionem Narodowym dominantę 

wysokościową 

~~· l> m 

8 

I _,_. ~ 

li. 238: Analiza porównawcza zmienności widoku nabrzeży Wisły w obszarze centralnym m.st. Warszawy -
panorama prawobrzeżna 02. Źródło : opracowanie własne. 
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LEGENDA: V 

I 

D 
OBIEKT 

a WODA 

DOMINANTA ŚWIETLNA 

WIDOK NOCĄ 
MOŻLIWE ZM IANY OBRAZU 
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DD~l) 
ODZWIERC IELENIE WYODRĘBNIENIE UZUPEŁNIENIE PRZEKSZTAŁCENIE 

W PORZE NOCNEJ: 

ŁĘG NABRZEŻNY 

ZIELElil ŁĘGOWA 
ZANIKA 

- żaden z elementów kompozycji urbanistycznej nie ma identycznego z dzienym obrazu 
- nabrzeże przestaje być czytelne ze względu na znaczące podkreślenie dominanty obiektu Stadionu 
Narodowego, którego bryła zdecydowanie odciąga uwagę od nadrzecznego pasma łęgowego 
- dodatkowo zanika wartość domknięcia wnętrza krajobrazowego ze względu na nieobecność w jego 
obrazie ściany w postaci mostu Średnicowego 
- występuje oślepienie pochodzące od reflektorów podświetlających odciągi pylonu na moście 
Świętokrzyskim 

MOST ŚREDNICOWY 
I STADION NARODOWY 
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MOST ŚREDNICOWY ŁĘG NABRZEŻNY 

OBIEKT: MOST ŚREDNICOWY OBIEKT: ZIELEŃ NADBRZEŻNA 
DZIEŃ buduje ścianę wnętrza DZIEŃ buduje tło wnętrza 

ściana +/- pełna 

NOC zanika z obrazu wnętrza NOC zanika z obrazu wnętrza 
staje się przezierna 

LEGENDA: V DOMINANTA ŚWIETLNA 

I 

D 
OBIEKT 

WIDOK NOCĄ 
MOŻLIWE ZM IANY OBRAZU 

DD~a 
ODZWIERCIELENIE WYODRĘBNIENIE UZUPEŁNIENIE PRZEKSZTAŁCENIE 

ŁĘG NABRZEŻNY 
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I I I I 

I I I 
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I I I I 
I I I 

I I I ~ 
I I RYTMICZNE ODBICIE WSTIIZANE 

._J 1-- 1_J ._J OŚWIETLENIA W RZECE 

TAFLA WODY I 
w wyniku powstania efektu odbicia l~rzanego powierzchnia rzeki staje się 
silnym akcentem przestrzennym widóku 

OBIEKT: STADION NARODOWY 
DZIEŃ dominanta wysokościowa i przestrzenna 

NOC wzmocnienie dominanty poprzez: 
- dynamiczne oświ etl enie elewacji i konstrukcji 
- silne oświetleni e otoczenia 
- odbicie obiektu w tafli wody (powielenie obrazu obiektu) 
- brak ośw i etl enia nabrzeża 

OBIEKT: ZIELEŃ NADBRZEŻNA 

I DZIEŃ buduje tło wnętrza 
ściana +/- pełna 

I NOC zan.ika.z obraz~ wnętrza I 
staje się przezierna 

MOST PONIATOWSKIEGO 

IWMINACJA MOSTU 

SILNY AKCENT ŚWIETLNY: 
ILUMINOWANE WIEŻYCZKI 

OBIEKT: MOST PONIATOWSKIEGO 
DZIEŃ buduje ścianę wnętrza 
NOC obraz wzmocniony poprzez: 

- iluminacj ę konstrukcji 
- ryt mikę oświetl enia drogowego 

W PORZE NOCNEJ: 
- żaden z elementów kompozycji urbanistycznej nie ma identycznego z dzienym obrazu 

- nabrzeże przestaje być czytelne ze względu na znaczące podkreślenie dominanty obiektu Stadionu 
Narodowego, którego bryła zdecydowanie odciąga uwagę od nadrzecznego pasma łęgowego 
- dodatkowo zankia wartość domknięcia wnętrza krajobrazowego ze względu na nieobecność w jego 
obrazie ściany w postaci mostu Średnicowego 
- drugoplanową rolę dominanty świetlnej odgrywa iluminacja mostu Poniatowskiego 
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OBIEKT: MOST PONIATOWSKIEGO 
DZIEŃ buduje ścianę wnętrza 
NOC obraz wzmocniony poprzez: 

- iluminację konstrukcji 
- rytmikę oświetlenia drogowego 

OBIEKT: STADION NARODOWY 
DZIEŃ dominanta wysokościowa i przestrzenna 
NOC wzmocnienie dominanty poprzez: 

- dynamiczne oświetlenie elewacji i konstrukcji 
- silne oświetlenie otoczenia 
- odbicie obiektu w tafli wody (powielenie obrazu obiektu) 
- brak oświetlenia nabrzeża 

OBIEKT: BUDYNKI MIESZKALNE 
DZIEŃ obiekty w tle panoramy nabrzeża 
NOC widok obiektów silniejszy niż za dnia, 

przekształcony w wyniku pojawiania się 
chaotycznego światła na ich elewacjach 

OBIEKT: WĘZEŁ KOMUNIKACYJNY 
DZIEŃ przeprawa mostowa dobrze widoczna, 

tworzy ścianę boczną wnętrza, zjazdy niewidoczne 
NOC przeprawa dobrze widoczna, zjazdy 

bardzo widoczne ze względu na ich doświetlenie 
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li. 241 : Analiza porównawcza zmienności widoku nabrzeży Wisły w obszarze centralnym m.st. Warszawy -
panorama prawobrzeżna 05. Źródło : opracowanie własne. 
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 4.3.5 Analiza porównawcza kompozycji wybranych widoków  przestrzeni nabrzeży
Wisły w obszarze centralnym m.st. Warszawy – dzień vs noc

Analiza porównawcza kompozycji wybranych widoków rozposcierajacych sie z punktów
osnowy krajobrazowej zwiazanych z nabrzezami Wisły w obszarze centralnym m.st.
Warszawy została wykonana dla 17 punktów. Opracowano 17 kart analitycznych (Il. 242 – Il.
259). Ponizej przedstawiono podsumowanie uzyskanych wyników.

Układ kompozycyjny nabrzeży w punktach widokowych

‒ O ile za dnia powierzchnia wody współtworzy z bliskim nabrzezem posadzke omawianego
wnetrza krajobrazowego, o tyle noca postrzegana jest ona w duzej mierze jako element
sciany wnetrza. Dzieje sie tak za sprawa silnego efektu odbicia lustrzanego powodujacego
zmiane układu postrzegania wody z horyzontalnego na wertykalny, wzmocniony reflek-
sami oswietlenia drogowego lub parkowego oraz pozostałymi formami swiatła odbijaja-
cego sie w kształcie pionowych, swietlnych pasów na wodzie.

‒ Analiza kompozycyjna widoków potwierdziła brak doswietlenia nabrzeza w wiekszej
czesci analizowanych fragmentów ciagów, zarówno na prawym, jak i lewym brzegu rzeki.
Zanikanie struktury nabrzezy z widoku nocnego krajobrazu rzeki wpływa negatywnie na
kształtowanie wartosci tego obszaru.

‒ Ze wzgledu na wertykalne postrzeganie powierzchni wody w porze nocnej, a takze
rozdział ciemnego pasma nabrzeza od oswietlonej ulicy nabrzeznej, w nocy rosnie liczba
odczytywanych w widokach planów. Jedynie w przypadku zatarcia sie relacji pomiedzy
dalszymi, słabo doswietlonymi planami nastepuje redukcja planów kompozycji w stosunku
do pory dziennej.

‒ Za dnia krajobraz nadrzeczny budowany jest przede wszystkim z przewaga linii horyzon-
talnych, zwiazanych z takimi obiektami jak schody na nabrzezu, linie okien na elewacjach
budynków trzeciego planu, ciagi uliczne, linie brzegowe i ciag wodny. Noca przewaga
tychze linii zatraca sie w zwiazku z powyzej opisanym efektem lustrzanego odbicia
wystepujacego na powierzchni wody. Powoduje on, ze nawet chaotycznie oswietlona
przestrzen wydaje sie być bardziej regularna ze wzgledu na budujaca sie symetrie i rytmy
refleksów swietlnych na rzece.

‒ Budynki mieszkalne czesto stanowia w omawianych widokach obiekty o powierzchnio-
wych rytmach zwiazanych z rzedami okien. Za dnia stanowiac element niejako wprowa-
dzajacy ład, noca staja sie swoimi negatywami – podczas gdy w ciagu dnia jasne elewacje
współtworza regularnie rozłozone, ciemne okna, noca ciemne elewacje rozswietlane sa
jasnymi oknami w sposób nieregularny.

‒ Obiekty, które za dnia wystepuja jako grupa budynków widziana łącznie, noca sa postrze-
gane jako łaczne lub zanikaja z obrazu analizowanych widoków.

‒ Ta sama prawidłowosć dotyczy obiektów widzianych rozdzielnie, które maja tendencje do
pozostawania odrebnymi obiektami noca.

‒ Niepodswietlona roslinnosć noca tworzy ciemne kontury z jednej strony wyłaczajace
fragmenty widoków z kompozycji, z drugiej jednak tworzace silny kontrast z podswietlo-
nymi obiektami, tym samym powodujac ich uwypuklenie.

‒ Dominanty wysokosciowe noca nie zawsze staja sie dominantami swietlnymi. Natomiast
wiekszosć dominant pod wzgledem formy w nocnym obrazie staje sie dominantami swietl-
nymi – dzieje sie tak najczesciej ze wzgledu na fakt niepowtarzalnej formy obiektu,
co prowadzi w konsekwencji do stosowania na nich zabiegu iluminacji swietlnej.

‒ Czesć obiektów wymagajacych podkreslenia zanika w widoku nocnym – dzieje sie tak na
przykład w przypadku:

- Pomnika „Chwała Saperom” i osi na której pomnik stoi;

- CNK – obiekt w widoku z mostu Swietokrzyskiego, o ile nie jest podswietlone
Planetarium, nieco zanika w odbiorze nabrzeza;
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- połaci dachowych staromiejskich kamienic.

‒ Za dnia rytmy liniowe pojawiaja sie czesto w przypadku widocznych słupów latarni
drogowych – noca to swiecace oprawy ukazuja rytmike, która z liniowej zmienia sie
w punktowa.

‒ Akcenty swietlne wystepujace w widoku nocnej panoramy z nabrzezy stanowia banery
reklamowe umieszczone na budynkach, fragmenty iluminowanych budynków wystajace
zza innych struktur, kolorystyczne refleksy wystepujace na powierzchni wody.

‒ Wystepuja takze przypadki obiektów nie stanowiacych formy dominanty za dnia, które
noca staja sie dominantami swietlnymi. Wydobyte za pomoca iluminacji zyskuja wieksze
znaczenie w kompozycji urbanistycznej.
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LEGENDA: 

Punkty w idkowe - prawy brzeg 
1. plaża Saska 
2. ostroga przy plaży Saskiej 
3. ostroga przed Mostem Poniatowskiego 
4. most Poniatowskiego 
5. most Świętokrzyski 
6. w iadukt nad wejściem do Portu Praskiego 
7. Wybrzeże Helskie przy ul. Kłopotowskiego 

8. most Śląsko-Dąbrowski - w idok na CITY 
9. most Śląsko-Dąborwski - w idok na Stare Miasto 
1 O. ostroga na wysokości ul. Ratuszowej 
11. punkt na zejściu betonowym do wody przy plaży La Playa 
12. plaża La Playa 

Punkty w idokowe - lewy brzeg 
13. Gnojna Górka 
14. Plac Zamkowy (nad Trasą W-Z) 
15. skwer przy Centrum Nauki Kopernik 
16. most Świętokrzyski 
17. Płyta Desantu 

NOWE MIASTO 

STARE MIASTO 

1\- lokalizacja i numer 
punktu w idokowego 

Lokalizacja punktów widokowcyh 
związanych z Wisłą wg opracowań 

Studium Uwa runkowa ń i Ki erunków 
Zagospodarowa nia Przestrzennego 
m. st. Wa rszawy 

• Wytyczne prog ramowo-przestrzenne 
dla wstępnej koncepcji zagosp. 
l ewobrzeżnego bulwa ru Wi sły 

(opracowa nie firmy Dawos) 

• Miejscowy Pl an Zagospodarowa ni a 
Przestrzennego rejonu 
Nowa Praga 11 

CYTADELA 
WARSZAWSKA 

li. 242: Schemat lokalizacji punktów ujętych w analizie porównawczej kompozycji wybranych widoków rozpościerających się z punktów 
osnowy krajobrazowej związanych z nabrzeżami Wisły w obszarze centralnym m.st. Warszawy. Źródło: opracowanie własne. 
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Widok dzienny: 

- przewaga linii poziomych - linie brzegowe, 
schody na nabrzeżu, nurt rzeki, rymty okien na 
horyzontalnych elewacjach 

- przewaga dominant wysokościowych 

- rytm tworzony przez powtarzalność schodów 
na nabrzeżu 

- miejsce o wartości kulturowej i historycznej -
Pomnik Saperów - słabo widoczny 

- woda - jednolita, współtworzy posadzkę 
wnętrza krajobrazowego - brak efektu odbicia 
lustrzanego ze względu na ruch wody 

- brak ścian bocznych budujących wnętrze 

- bliska zabudowa mieszkalna zlewa się ze sobą, 
podczas gdy punktowce w CITY są 
wyodrębnione 

Widok nocny: 

- przewaga linii pionowych - ze względu na 
odbicia występujące na tafli wody i brak 
rytmizacji w podświetleniu okien zabudowy 
mieszakniowej 

- ścisłe nabrzeże - wyłączone z obrazu nocnego 
krajobrazu rzeki 

- zwiększona liczba planów ze względu na 
pojawienie się planu na tafli wody oraz rozdział 
rozjaśnionych planów ciemnymi pasmami 
nabrzeża i roślinności 

- brak rytmów widocznych na elewacjach 
budynków za dnia - budynki mieszkalne stają się 
"negatywami" obrazu dziennego o ciemnej 
elewacji i jasnych oknach 

- dominacja dominanty PKiN 

- obecność akcentów świetlnych (napisy, 
elementy obiektów, odbicia na wodzie) 

- zlewanie się wizualne obiektów podobne do 
pory dziennej 

- roślinność postrzegana jako ciemne plamy 

- woda - efekt lustrzanego odbicia buduje nowy 
plan pionowy tworzący rytmikę (woda jako 
ściana wnętrza, a nie jego posadzka) 
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RYTMY LINIOWE 

RYTMY PUNKTOWE 

ROZDZIELNE WIDZENIE 
OBIEKTÓW 

ŁĄCZNE WIDZENIE OBIEKTÓW 

POWIERZCHNIE I OBIEKTY 
WYŁĄCZONE Z WIDOKU (CIEMNE) 

AKCENTY ŚWIETLNE 

DOMINANTY WYSOKOŚCIOWE 

DOMINANTY KOLORYSTYCZNE 

DOMINANTY FORMALNE 

V DOMINANTY ŚWIETLNE 

t LICZBA PLANÓW 
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Widok dzienny: 

PRZESTRZEŃ SILNIE DOŚWIETLONA, 
POWODUJE DOMINACJĘ WIDOKOWĄ 

- przewaga linii poziomych - schody na nabrzeżu, linie brzegowe, linie okien na 
elewacjach budynków trzeciego planu, ciąg uliczny, rzeka 

- obecność dominant wysokościowych 

- ważny obiekt - Pomnik Saperów - zlewa się z tłem, przez co nie jest widoczny 

3 

- woda - jednolita, współtworzy posadzkę wnętrza krajobrazowego - brak efektu odbicia 
lustrzanego ze względu na ruch wody 

Widok nocny: 

NIEWIDOCZNY 
POMNIK SAPERÓW 

NIEWIDOCZNY 
POMNIK SAPERÓW 

' I 
/ __ / 

- przewaga linii poziomych widoczna za dnia rozpływa się, przestrzeń jest mniej czytelna 

- ścisłe nabrzeże - wyłączone z obrazu nocnego krajobrazu rzeki 

- podobna liczba planów ze względu na pojawienie się planu na tafli rzeki przy 
jednoczesnym zlewaniu się planów dalszych (brak czytelności niektórych budynków) 

- brak rytmów widocznych na elewacjach budynków za dnia 

- obecność dominanty świetlnej w postaci silnie dościetlonej przestrzeni węzła 
komunikacyjnego 

- woda - efekt lustrzanego odbicia buduje nowy plan pionowy tworzący rytmikę (woda jako 
ściana wnętrza, a nie jego posadzka) 

- Pomnik Saperów zupełnie zanika 
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Widok dzienny: 

- widok kulisowy 

- przewaga linii poziomych - schody na 
nabrzeżu, linie brzegowe, linie okien na 
elewacjach budynków trzeciego planu, ciąg 
uliczny, rzeka 

- obecność dominant wysokościowych oraz 
dominant ze względu na formę obiektów 

- roślinność przy nabrzeże silnie wpływa na 
postrzeganie dalszych planów 

- woda - jednolita, współtworzy posadzkę 
wnętrza krajobrazowego - brak efektu odbicia 
lustrzanego ze względu na ruch wody 

Widok nocny: 

- kulisowość widoku zaciera się 

- nabrzeże wyłączone z widoku, mocnym 
punktem jest za to oświetlenie siłowni 
plenerowej - silne oprawy LED o niebieskawej 
barwie świecenia przyciągają wzrok 

- zwiększona liczba planów ze względu na 
pojawienie się planu na tafli rzeki oraz rozdział 
rozjaśnionych planów ciemnymi pasmami 
nabrzeża i roślinności, a także pojawienie się 
ostatniego planu, za dnia ginącego w natłkou 
obiektów 

- obecność silnych dominant świetlnych nie 
tylko w postaci punktowców z dalszych planów, 
ale także obiektów bezpośrednio sąsiadujących 
z nabrzeżem - kościół św. Trójcy oraz budynek 
biurowo-mieszkalny 

- obecność akcentów świetlnych (napisy, 
elementy) 

- zlewanie się wizualne obiektów 

- roślinność postrzegana plamami - ciemne 
plama wyłączona z widoku lub jasne plamy 
rozjaśnione światłem z latarni drogowych 

- woda - efekt lustrzanego odbicia buduje nowy 
plan pionowy tworzący rytmikę (woda jako 
ściana wnętrza, a nie jego posadzka) 
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Widok dzienny: 

- most Poniatowskiego - ciemne podmoście 
wyłączone z widoku - rytmika pionowych linii 
konstrukcji mostu i latarni 

- przewaga linii poziomych - schody na 
nabrzeżu, linie brzegowe, linie okien na 
elewacjach budynków trzeciego planu, ciąg 
uliczny, rzeka 

- obecność dominant różnego typu 

- zróżnicowanie kolorystyczne dalszych planów 

- roślinność postrzegana jako jednolita "plama" 

- woda - jednolita, współtworzy posadzkę 
wnętrza krajobrazowego - brak efektu odbicia 
lustrzanego ze względu na ruch wody 

Widok nocny: 

- most Poniatowskiego - jasne podmoście -
rytmika punktów świetlnych, brak rytmów 
pionowych obecnych za dnia 

- ścisłe nabrzeże - wyłączone z obrazu nocnego 
krajobrazu rzeki 

- zwiększona liczba planów ze względu na 
pojawienie się planu na tafli rzeki oraz rozdział 
rozjaśnionych planów ciemnymi pasmami 
nabrzeża i roślinności) 

- brak rytmów widocznych na elewacjach 
budynków za dnia - budynki mieszkalne stają 
się "negatywami" obrazu dziennego o ciemnej 
elewacji i jasnych oknach 

- obecność dominant świetlnych (całe obiekty) 

- obecność akcentów świetlnych (napisy, 
elementy) 

- zlewanie się wizualne obiektów 

- roślinność postrzegana plamami - ciemne 
plama wyłączona z widoku lub jasne plamy 
rozjaśnione światłem z latarni drogowych 

- woda - efekt lustrzanego odbicia buduje nowy 
plan pionowy tworzący rytmikę (woda jako 
ściana wnętrza, a nie jego posadzka) 
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Widok dzienny: 

- dominacja bliskiego planu - masywu obiektu CNK 

- w dalekim planie - mnogość dominant 
wysokościowych 

- przewaga linii poziomych - schody na nabrzeżu, 
linie brzegowe, linie okien na elewacjach 
budynków trzeciego planu, ciąg uliczny, rzeka, 
zabudowa na skarpie 

- zabudowa na skarpie - zlewa się ze sobą 

- zróżnicowanie kolorystyczne dalszych planów 

- woda - jednolita, współtworzy posadzkę wnętrza 
krajobrazowego - brak efektu odbicia lustrzanego 
ze względu na ruch wody 

Widok nocny: 

- CNK - wyjątkowy brak podświetlenia planetarium 
sprawia, że obiekt przestaje być wyraźnie 
wyodrębiony z zabudowy dalszego planu 

- schody na nabrzeżu - wyłączone z obrazu 
nocnego krajobrazu rzeki 

- zwiększona liczba planów ze względu na 
pojawienie się planu na tafli rzeki - na wodzie 
powstają wyraźne akcenty świetlne pochodzenia 
od rzęśiście podświetlonych wejść do tunelu pod 
CNK oraz podświetlenia jednej 
z przypór obiektu 

- brak większości rytmów widocznych na 
elewacjach budynków za dnia 

- obecność dominant świetlnych w postaci PKiN 
oraz wież kościelnych kościoła św. Krzyża 

- woda - efekt lustrzanego odbicia buduje nowy 
plan pionowy tworzący rytmikę (woda jako ściana 
wnętrza, a nie jego posadzka) 

- ze względu na zlanie się obiektów położonych na 
skarpie, podkreśleniu ulegają punktowce CITY 
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Widok dzienny: 

- widok kulisowy 

- przewaga linii poziomych - schody na 
nabrzeżu, linie brzegowe, linie okien na 
elewacjach budynków trzeciego planu, ciąg 
uliczny, rzeka 

- obecność wielu dominant ze względu na formę 

- latarnie Wisłostrady tworzą rytm wzdłuż 
nabrzeża 

- punktowce i wyraziste obiekty wyodrębniają 
się z widoku, podczas gdy pozostała zabudowa 
skarpy zlewa się w jedną formę 

- woda - jednolita, współtworzy posadzkę 
wnętrza krajobrazowego - brak efektu odbicia 
lustrzanego ze względu na ruch wody 

Widok nocny: 

- ścisłe nabrzeże - wyłączone z obrazu nocnego 
krajobrazu rzeki 

- zwiększona liczba planów ze względu na 
pojawienie się planu na tafli rzeki 

- nocą zmienia się układ obiektów 
wyodrębnionych spośród innych i tych 
łączących się w jedną formę (np. Zamek 
Królewski przestaje zlewać się z centrum 
stomatologii pod skarpą ze względu na jego 
podświetlenie) 

- obecność dominant świetlnych - Zamek 
Królewski, wybrane obiekty sakralne, itd.) 

- obecność akcentów świetlnych 

- zlewanie się wizualne obiektów 

- roślinność postrzegana plamami - ciemne 
plama wyłączona z widoku lub jasne plamy 
rozjaśnione światłem z latarni drogowych 

- woda - efekt lustrzanego odbicia buduje nowy 
plan pionowy tworzący rytmikę (woda jako 
ściana wnętrza, a nie jego posadzka) 
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Widok dzienny: 

- obecność dominant wysokościowych 
i dominant pod względem formy 

- zróżnicowanie kolorystyczne dalszych planów 

- punktowce i wyraziste obiekty wyodrębniają 
się z widoku, podczas gdy pozostała zabudowa 
skarpy zlewa się w jedną formę 

- woda - jednolita, współtworzy posadzkę 
wnętrza krajobrazowego - brak efektu odbicia 
lustrzanego ze względu na ruch wody 

Widok nocny: 

- woda - efekt lustrzanego odbicia buduje nowy 
plan pionowy tworzący rytmikę (woda jako 
ściana wnętrza, a nie jego posadzka) 

- zmiana układu rytmów 

- obecność dominant świetlnych (całe obiekty) 

- obecność akcentów świetlnych 

- nocą zmienia się układ obiektów 
wyodrębnionych spośród innych i tych 
łączących się w jedną formę 

- roślinność postrzegana plamami 
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Widok dzienny: 

- lewe nabrzeże z rzeki ostało silnie zasłonięte 
nadwodną zielenią porastającą prawy brzeg, 
w związku z czym brak jest bezpośredniego 
powiązania wizualnego tej części miasta 
z rzeką 

- obecność dominant wysokościowych 

- zróżnicowanie kolorystyczne dalszych planów 

- roślinność postrzegana jako jednolita "plama" 

Widok nocny: 

- jedynym elementem rytmizującym przestrzeń 
są słupy latarni drogowych 

- lewobrzeżna tkanka miejska charakteryzuje się 
dużą ilością akcentów świetlnych w postaci 
podświetlonych szczytów punktowców, 
wielkich napisów świetlnych występujących na 
obiektach, podświetlenia ostrzegawczego na 
wieżowcach i dźwigach (czerwone migające 
światła) 

- ze względu na brak widocznośći rzeki 
i zlewanie się planów ich liczba ulega 
w porównaniu z porą dzienną redukcji 

- brak rytmów widocznych na elewacjach 
budynków 

- obecność dominant świetlnych 

- zlewanie się wizualne obiektów 
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Widok dzienny: 
- obecność silnych dominant o bogatej formie 
- zlewanie się kamienic Starego Miasta ze sobą 
- zróżnicowanie kolorystyczne zabudowy 
- woda - jednolita, współtworzy posadzkę wnętrza krajobrazowego - brak efektu odbicia lustrzanego 
ze względu na ruch wody 

4 

Widok nocny: 
- podświetlona ściana pionowa nabrzeża buduje rytmikę widoku; podświetlenie muru oporowego biegnącego powyżej podkreśla 
kierunki horyzontalne, uwidacznia morfologię nabrzeża 
- zwiększona liczba planów ze względu na pojawienie się planu na tafli rzeki oraz podział rozjaśnionych planów ciemnymi 
pasmami nabrzeża i roślinności) 
- obecność ważnych dominant świetlnych 
- woda - efekt lustrzanego odbicia buduje nowy plan pionowy tworzący rytmikę (woda jako ściana wnętrza, a nie jego posadzka) 

LEGENDA: 

I l 
1 11111111111111111111111111r1 

· 11111111111111111 · 

I I 
I I I I I I 
f • • • • l 
I I 

I I 

---, 

POSADZKA 

ŚCIANA BOK 

ŚCIANA TŁO 

ELEMENTY 
WNĘTRZA 

KRAJOBRA-
ZOWEGO 

RYTMY POWIERZCHNIOWE 

RYTMY LINIOWE 

RYTMY PUNKTOWE 

ROZDZIELNE WIDZENIE 
OBIEKTÓW 

ŁĄCZNE WIDZENIE OBIEKTÓW 

POWIERZCHNIE I OBIEKTY 
WYŁĄCZONE Z WIDOKU (CIEMNE) 

AKCENTY ŚWIETLNE 

DOMINANTY WYSOKOŚCIOWE 

DOMINANTY KOLORYSTYCZNE 

DOMINANTY FORMALNE 

V DOMINANTY ŚWIETLNE 

t LICZBA PLANÓW 

+-' 
(/) 

E 
E 
>. 
c 
~ 
+-' c 
CL> 
() 

CL> 
N .._ 
co 
N 
(/) 

..o 
o 
3: 
>. --(/) 
~ 
E 
co 
-N 

CL> 
N .._ 

..o 
co 
c 
N 

..c 
() 
>. 
c 
co 
N 
CO" 

·~ 
N 

3: 
-o 
~ 
o 
-o 
·~ 

..c 
~a) 
c c 
co (/) 
_o2 
>. 3: 
3: CL> :u ·c: 

co 
~ 3: 
o o 
Cl... () 

E ~ 
o Cl... 
~o 

co o 
N -U -O 
3: -o 
~-N 

3: °' -o .._ o c 
Cl...>. 
co 3: 

. !:::!~ 
co o 
c -o 
<( ·-
. . 3: 
~~ 
N§ 
- a.. 



V 
V V 

V 
V 
V 

V 
V 

V 
V 

V 
V 
V 

Widok dzienny: 

- horyzontalny układ nabrzeża i budynków 
Starego Miasta zostaje zaburzony barierami 
widokowymi i pionowymi dominantami 
śródmiejskich wieżowców 

- zróżnicowanie kolorystyczne bliższych 
i dalszych planów 

- obecność dominant ze względu na formę 
urozmaicających widok sylwety z nabrzeża 

- woda - jednolita, współtworzy posadzkę 
wnętrza krajobrazowego - brak efektu odbicia 
lustrzanego ze względu na ruch wody 

Widok nocny: 

- ścisłe nabrzeże - włączone w widok dzięki 
oświetleniu ściany nabrzeża i bulwaru 

- podświetlona ściana pionowa nabrzeża buduje 
rytmikę widoku; podświetlenie muru oporowego 
podkreśla kierunki horyzontalne, uwidacznia 
morfologię nabrzeża 

- zwiększona liczba planów ze względu na 
pojawienie się zróżnicowanego oświetlenia 
związanego z nabrzeżem 

- brak większości rytmów widocznych na 
elewacjach budynków za dnia 

- obecność dominant świetlnych (całe obiekty) 
podkreślających charakter widoku 

- zlewanie się wizualne obiektów 
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Widok dzienny: 

- przewaga linii poziomych - schody na 
nabrzeżu, linie brzegowe, ciąg uliczny, rzeka, 
lączne widzenie ciągu obiektów (zabudowa 
Starego i Nowego Miasta) 

- zróżnicowanie kolorystyczne dalszych planów 

- zauważalne rytmy schodów na nabrzeżu 

- dominanty pod względem formy różnicują 
sylwetę panoramy 

- woda - jednolita, współtworzy posadzkę 
wnętrza krajobrazowego - brak efektu odbicia 
lustrzanego ze względu na ruch wody 

Widok nocny: 

- ścisłe nabrzeże - jego fragment rytmiecznie 
podświetlony 

- zwiększona liczba planów ze względu na 
pojawienie się planu na tafli rzeki 

- obecność dominant świetlnych (całe obiekty) 

- duża część obiektów widocznych za dnia, nocą 
przestaje być widoczna 

- woda - efekt lustrzanego odbicia buduje nowy 
plan pionowy tworzący rytmikę (woda jako 
ściana wnętrza, a nie jego posadzka) 

LEGENDA: 

I l 
1 11111111111111111111111111r1 

· 11111111111111111 · 

I I 
I I I I I I 
f • • • • l 
I I 

I I 

---, 

POSADZKA 

ŚCIANA BOK 

ŚCIANA TŁO 

ELEMENTY 
WNĘTRZA 

KRAJOBRA-
ZOWEGO 

RYTMY POWIERZCHNIOWE 

RYTMY LINIOWE 

RYTMY PUNKTOWE 

ROZDZIELNE WIDZENIE 
OBIEKTÓW 

ŁĄCZNE WIDZENIE OBIEKTÓW 

POWIERZCHNIE I OBIEKTY 
WYŁĄCZONE Z WIDOKU (CIEMNE) 

AKCENTY ŚWIETLNE 

DOMINANTY WYSOKOŚCIOWE 

DOMINANTY KOLORYSTYCZNE 

DOMINANTY FORMALNE 

V DOMINANTY ŚWIETLNE 

t LICZBA PLANÓW 

+-' 
(/) 

E 
E 
>. 
c 
~ 
+-' c 
CL> 
(.) 

CL> 
N .._ 
co 
N 
(/) 

..o 
o 
3: 
>. --(/) 
~ 
E 
co 
-N 

CL> 
N .._ 

..o 
co 
c 
N 

..c 
(.) 
>. 
c 
co 
N 
CO" 

·~ 
N 

3: 
-o 
~ 
o 

"O 
·~ 

-5 a) 
>. c 
c (/) 
co co 

_a ~ 
>. CL> 
3: ·-
·- c 
·~co 

~ 3: 
N O o (.) 
Cl... co 
E o_ 
o o 
~ . . 
co .2 
N "O (.) -o 
~-N 
c 
3: ;::: -e .._ 
o c 
Cl...>. 
co 3: 
N O 
=~ co o 
c "O 
<( ·
. . 3: 

(Y") +-' 
l..()~ 
N c 

. ::i 
=a.. 



\l 
\l 

\l 
\l 
\l 
\l 

\l 
\l \l 

\l 
\l 
\l \l 

\l 
\l 

\l \l 
\l \16 
\l \l 

= 

Widok dzienny: 

- obecność dominant wysokościowych i pod 
względem formy (różnorodność form 
stylistycznych istotnych obiektów) 

- zróżnicowanie kolorystyczne planów 

- kamienice na Starym Mieście zlewają się ze 
sobą, tworząc jednolitą strukturę, na której 
wyraźnie zaznaczają się rytmy (dla lepszej 
czytelności analizy zaznaczone na wybranych 
obiektach) 

- zróżnicowanie dalszych planów powoduje, 
że nabrzeże, pomimo dobrej widoczności, zlewa 
się z kolejnymi planami 

- woda - jednolita, współtworzy posadzkę 
wnętrza krajobrazowego - brak efektu odbicia 
lustrzanego ze względu na ruch wody 

Widok nocny: 

- jedyny fragment nabrzeża poddany 
podświetleniu 

- ściana schodząca do wody podświetlona 
rytmicznie zlokalizowanymi, punktowymi 
reflektorami, wzmaga efekt odbicia lustrzanego 

- mur oporowy pomiędzy nabrzeżem 
a Wisłostradą oświetlony równomiernie białym 
światłem stanowi dobre tło dla przyszłych 
aktywności, które rozgrywać się będą na 
nabrzeżu 

- zwiększona liczba planów ze względu na 
pojawienie się planu na tafli rzeki oraz 
iluminacją nabrzeża 

- obecność kilku różnorodnych dominant 
świetlnych (całe obiekty) 

- zlewanie się wizualne kamienic wzmaga się ze 
względu na brak ich podświetlenia 

- woda - efekt lustrzanego odbicia buduje nowy 
plan pionowy tworzący rytmikę (woda jako 
ściana wnętrza, a nie jego posadzka) 
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Widok dzienny: 

- posadzka wnętrza widoczna fragmentarycznie 
ze względu na występowanie barier 

- most w kadrze widokowym stanowi element 
ściany 

- bloki widoczne w tle zlewają się ze sobą 

- wyrazista dominanta wież katedry 

- woda - jednolita, współtworzy posadzkę 
wnętrza krajobrazowego - brak efektu odbicia 
lustrzanego ze względu na ruch wody 

Widok nocny: 

- brak widoczności posadzki, wyłączonej zupełnie 
z widoku 

- most staje się dominantą świetlną 
i kolorystyczną ze względu na barwną iluminację 

- pojawia się akcent świetlny w postaci dalekiego 
widoku komina (w dzień jego obraz zaciera się 
w tle) 

- przewaga rytmów punktowych oświetlenia 
drogowego (w przeciwieństwie do widoku 
dziennego, w którym przeważają rytmy 
powierzchniowe) 

- jeszcze silniejsze zlewanie się wizualne 
obiektów 
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Widok dzienny: 

- rzeka zasłonięta pierwszoplanowymi 
budynkami nie współtworzy obrazu 

- zlanie się wizualne tkanki miejskiej dwóch 
brzegów 

- zlanie się dwóch dominant - mostu 
Świętokrzyskiego i Stadionu Narodowego -
tworzy nową formę o darniującym charakterze 

Widok nocny: 

- dominanta połączonych mostu 
Świętokrzyskiego i Stadionu Narodowego 
jeszcze silniej wpływa na odbiór widoku, 
całkowicie dominując w przestrzeni 

- oświetlenie pierwszego planu zaburza 
widoczność obiektów na Mariensztacie oraz 
nabrzeżny łęg na prawym brzegu 
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Widok dzienny: 

- wysoka roślinność nabrzeżna zasłania niemal 
zupełnie zabudowę, przez co linia nabrzeża 
i rzeki zostaje silnie podkreślona 

- obecność dominant wysokościowych 
dynamizuje widok pionowo 

- linia mostu ze względu na kadr widokowy nie 
odcina się od nabrzeża 

- woda - jednolita, współtworzy posadzkę 
wnętrza krajobrazowego - brak efektu odbicia 
lustrzanego ze względu na ruch wody 

Widok nocny: 

- ścisłe nabrzeże - wyłączone z obrazu nocnego 
krajobrazu rzeki 

- zwiększona liczba planów ze względu na 
pojawienie się planu na tafli rzeki 

- linia mostu - silnie podkreślonego barwnym 
oświetleniem, zostaje mocno podkreślona. 
Sam most staje się dominantą świtetlną 
i kolorystyczną 

- rytmy powierzchniowe widoczne na budynkach 
osiedla Pańska zanikają, w ich miejsce 
pojawiają się rytmy liniowe podświetolnych 
klatek schodowych 

- woda - efekt lustrzanego odbicia buduje nowy 
plan pionowy tworzący rytmikę (woda jako 
ściana wnętrza, a nie jego posadzka) 
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Widok dzienny: 

- przewaga linii poziomych i skośnych podkreślających bieg rzeki - linie brzegowe, rzeka 

- ze względu na bryłę i jednolitą ścianę zieleni, z której się wyłania Stadion Narodowy 
stanowi dominantę o silnym oddziaływaniu w płaszczyźnie formalnej, wysokościowej 
i kolorystycznej, 

- woda - jednolita, współtworzy posadzkę wnętrza krajobrazowego - brak efektu odbicia 
lustrzanego ze względu na ruch wody 

\l 
\l 
\l 

3 

Widok nocny: 

- dominacja Stadionu Narodowego wzrasta wraz z pojawieniem się jego podświetlenia 

- woda - efekt lustrzanego odbicia buduje nowy plan pionowy tworzący rytmikę (woda jako 
ściana wnętrza, a nie jego posadzka) 
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Widok dzienny: 

- zbieg linii posadzki lewego nabrzeża, rzeki, 
mostu i prawego nabrzeża tworzą 
wyprowadzenie, kierując wzrok obserwatora 

- ze względu na swoją bryłę i jednolitą ścianę 
zieleni, z której się wyłania, Stadion Narodowy 
stanowi dominantę o silnym oddziaływaniu 
w płaszczyźnie formalnej, wysokościowej 
i kolorystycznej. Jednocześnie jego dominacja 
wzrasta ze względu na brak innych dominant 
prawego nabrzeża 

- woda - jednolita, współtworzy posadzkę 
wnętrza krajobrazowego - brak efektu odbicia 
lustrzanego ze względu na ruch wody 

Widok nocny: 

- dominacja Stadionu Narodowego wzrasta 
wraz z pojawieniem się jego podświetlenia 

- podkreśleniu ulega także ziluminowany most 
Poniatowskiego, zlewający się wizualnie 
z mostem Świętokrzyskim 

- duża część widoku pozostaje w całkowitym 
zaciemnieniu 
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 4.3.6 Analiza kompozycyjno-widokowa przestrzeni nabrzeży Wisły w obszarze
centralnym m.st. Warszawy – pora nocna

Ostatnim etapem i jednoczesnie wynikiem kompletnej analizy było opracowanie mapy
kompozycyjno-widokowej wykonanej w ujeciu nocnym omawianej przestrzeni. Porównanie
dziennego i nocnego ujecia kompozycji nabrzezy Wisły w obszarze centralnym m.st.
Warszawy zostało przedstawione na Il. 262. Ponizej przedstawiono najistotniejsze wyniki
podsumowujace dane zebrane przy sporzadzaniu analizy.

Układ kompozycyjny nabrzeży

‒ Oswietlenie wnetrz otwartych w kierunku nabrzezy (park Fontann, skwery w okolicy
CNK, teren wokół Stadionu Narodowego) nie tworzy wizualnego powiazania z nabrzezem.

‒ Nabrzeze prawostronne (linia brzegowa, infrastruktura wodna, zielen nabrzezna i obiekty
nabrzezne) jest niemal w całosci nieoswietlone (Il. 260). To samo dotyczy sie niemal całej
długosci scisłego obszaru nabrzeza (bulwar/schody na nabrzezu) lewostronnego. Powoduje
to przesuniecie rangi kompozycji widoków albo w kierunku Wisły, na której pojawia sie
odbicie oswietlenia, albo w strone iluminowanych dominant połozonych przede wszystkim
powyzej nabrzezy.

‒ Oswietlenie o charakterze liniowym nabrzeza podkreslajace jego przebieg pojawia sie
jedynie na wysokosci Starego Miasta (teren obecnie przebudowywany), a takze na
wysokosci Nowego Miasta. Na tym ostatnim odcinku oswietlenie doswietla bulwar
w nieciagły sposób, pomijajac schody łaczace sie z rzeka (nieciagłosć oswietlenia wiaze
sie z brakiem działania niemal połowy lamp).

‒ Na obu nabrzezach wystepuja wieksze lub mniejsze, doswietlone lokalnie przestrzenie.
Z jednej strony doswietlenie moze mieć charakter celowy, jak w przypadku Płyty Desantu,
z drugiej być wynikowa iluminacji przepraw mostowych (plaza Poniatówka).

‒ W efekcie koncowym nalezy stwierdzić, iz na nabrzezach przewaza brak oswietlenia,
a oswietlenie wystepujace lokalnie ma charakter bardziej przypadkowy niz zaprojektowany
pod wzgledem kompozycji.

‒ Plaze wislane obecne w obszarze opracowania – plaza Żoliborz, plaza ZOO, plaza
Poniatówka i plaza Saska, nie sa eksponowane w zaden sposób w porze nocnej.

‒ Podmoscia wiekszosci przepraw stanowia przestrzenie o słabym lub braku oswietlenia.
O ile na prawym brzegu brak specjalnego podswietlania terenów pod mostami nie razi,
w przypadku lewego, zagospodarowanego brzegu, zróznicowane poziomy natezenia
oswietlenia na terenach miedzy mostami i pod nimi moga powodować dyskomfort.

‒ Lewostronny bulwar na wysokosci od Parku Fontann do mostu Gdanskiego jest podswie-
tlony ciagiem latarni (Il. 260). Niemal połowa z nich jednak nie działa, zaburzajac ciagłosć
swiecenia. Ponadto oswietlenie z nich pochodzace nie doswietla wystarczajaco całosci
nabrzeza, pozostawiajac dolny taras w ciemnosci. Z prawego brzegu nie mozna odczytać
formy bulwarowej nabrzezy.
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Il. 260: Przykłady form oswietlenia nabrzezy Wisły w Warszawie. Z lewej – brak oswietlenia nabrzeza na
prawym brzegu Wisły. Posrodku – oswietlenie fragmentu nabrzeza w postaci oswietlenia Płyty Desantu;
nieciagłe oswietlenie liniowe bulwaru na wysokosci parku Fontann i parku Traugutta. Źródło: opracowanie
własne.



‒ Podobna sytuacja dotyka oswietlenie nabrzezy w Porcie Czerniakowskim (Il. 261) –
stosunkowo nowe oswietlenie doswietla droge biegnaca na wale, podczas gdy teren
schodzacy do wody pozostaje zaciemniony. W przypadku tego terenu oswietlenie jest
równomierne, swiatło oparto o źródła metalohalogenkowe, zatem barwa swiecenia
oswietlenia jest biała.

‒ Dobrze doswietlony park Odkrywców zlokalizowany obok CNK w widoku z prawego
nabrzeza traci na atrakcyjnosci i czytelnosci ze wzgledu na silne doswietlenie wejsć do
tunelu Wisłostrady.

‒ Na odcinku pomiedzy mostem Poniatowskiego a mostem Łazienkowskim brakuje fizycz-
nego i wizualnego powiazania terenu łegu nabrzeznego z tarasem nadzalewowym. Liczne
bariery uniemozliwiaja penetracje wzrokowa wewnatrz nabrzeza, a obiekty usytuowane na
tarasie przy Wale w duzej mierze pozostaja bez uzytkowania.

‒ Dolna partia pylonu mostu Swietokrzyskiego podswietla teren nabrzeza, wywołujac silny
kontrast i efekt oslepienia ze wzgledu na wysoki poziom natezenia oswietlenia padajacego
na pylon i teren go otaczajacy. Produkowane jest tam oswietlenie o natezeniu ponad
stukrotnie wyzszym od poziomów natezenia oswietlenia w otoczeniu.

‒ Wejscia do portów Czerniakowskiego i Praskiego nie sa w zaden sposób ukazane w porze
nocnej. Tym samym nabrzeze w tamtych lokalizacjach noca traci na wartosci estetycznej,
uzytkowej i poznawczej.

‒ Teren pod mostem Slasko-Dabrowskim jest dobrym miejscem w przebiegu sciezki
rekreacyjnej na prawym brzegu do obserwacji mozliwie najpełniejszego odcinka
lewostronnych nabrzezy i panoramy centrum sie z niej rozciagajacej. Ponadto dzieki
lokalizacji mostu panorama podzielona jest na czesć zwiazana z wysoka zabudowa
sródmiejska oraz z zabudowa staromiejska. Punkt zlokalizowany pod, a nie na moscie
pozwala na jednoczesna obserwacje obu stron mostu bez barier w postaci jezdni i torów
przez most przebiegajacych.

‒ Potencjał widokowy w strone centrum Warszawy wystepuje takze przy moscie Gdanskim
(na prawym brzegu).

‒ Nieoswietlone ostrogi regulacyjne nie zostały uwidocznione w nocnym widoku nabrzezy.

Kategorie obiektów współtworzących widok nabrzeży rzeki i panoramy miasta

‒ Analiza porównawcza pokazała, ze ranga obiektów współtworzacych widok panoramiczny
miasta z nabrzezy zmienia sie znaczaco wraz z nastaniem pory nocnej:

- w najczesciej wystepujacej sytuacji poszczególne obiekty słabo lub zupełnie nieoswie-
tlone wpływaja w mniejszym stopniu na kształtowanie widoków (spadek z I do II
rzedu, lub z II do III, lub zanikanie całkowite);

- około 1/3 obiektów lewego lub prawego brzegu przestaje wpływać na tworzenie
widoku panoram miasta kształtujacych sie z nabrzezy. Do takich przypadków zaliczyć
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Il. 261: Oswietlenie nabrzeza Wisły w Porcie Czerniakowskim. Źródło: opracowanie własne.



mozna ciag elewacji i dachów kamienic Starego Miasta biegnacy wzdłuz biegu rzeki;
biblioteka BUW czy Pałac Kazimierzowski.

‒ Zmiana kategorii rangi obiektów moze łaczyć sie takze ze zmiana rangi oddziaływania
dominant. Czesć sródmiejskich widoków zyskuje range dominant bliskich widoków,
niektóre obiekty przestaja dominować w przestrzeni. Z kolei kilka obiektów (Zamek
Królewski, hotel Logos, kosciół sw. Trójcy itp.) zyskuja znaczenie w niedoswietlonym
otoczeniu.

Dominanty, punkty charakterystyczne

‒ Wiekszosć dominant wystepujacych w dziennym widoku nabrzezy zachowuje swoja role
i range w kompozycji nocnej.

‒ Obiekt połozony bezposrednio nad woda – CNK – noca czesto jest podswietlony w sposób
nie ukazujacy całosciowo bryły budowli. Z wybranych punktów widokowych dochodzi
nawet do całkowitego przekształcenia jego obrazu, co prowadzi do osłabienia siły z jaka
oddziałuje on na rzeke.

‒ Punkty charakterystyczne wystepujace w obszarze opracowania lub w jego bezposrednim
sasiedztwie w postaci pomników i głazów pamiatkowych sa w przewazajacej czesci
niepodswietlone. Sytuacja ta spotyka pomnik Syrenki, pomnik „Chwała Saperom”
usytuowany przy wejsciu do Portu Czerniakowskiego oraz po drugiej stronie ul. Czernia-
kowskiej, pomnik na Płycie Desantu, głaz upamietniajacy walki IIWS zlokalizowany
pomiedzy mostami Poniatowskiego i Srednicowym, pomnik Kosciuszkowców.
Wymienione obiekty maja wartosć symboliczna, istotna z punktu widzenia kompozycji
i wartosci przestrzeni, w której zostały umieszczone.

Osie widokowe i kompozycyjne

‒ Poza doswietleniem Płyty Desantu zadna z osi kompozycyjnych nie zostaje uwzgledniona
w nocnej ekspozycji nabrzezy. Ze wzgledu na brak doswietlenia tarasu widokowego na
wysokosci osi Żoliborskiej nie zostaje ona uwidoczniona w nocnym krajobrazie nabrzezy.
Samo oswietlenie placu na Płycie Desantu, o ile ustawione symetrycznie do osi, nie
podkresla jej w zaden sposób od strony drugiego brzegu – oswietlenie o komunikacyjnym
charakterze jednolicie zalewa swiatłem całosć placu.

‒ Powiazanie osi widokowych z nabrzezem nie zostaje w zaden sposób uwidocznione noca.
Dodatkowo liniowe, silne oswietlenie drogowe ciagów Wisłostrady – Czerniakowskiej
i Wybrzeza Szczecinskiego – Helskiego – Wału Miedzeszynskiego stanowi dodatkowa
bariere wizualna pomiedzy nabrzezem a osiami widokowymi.

Rola zieleni w kompozycji nabrzeży i panoramy miasta

‒ Zielen prawego brzegu zlewa sie z nabrzezem w ciemny pas, powodujac wieksze
uwypuklenie rangi dominant wysokosciowych poddanych iluminacji – Stadionu Narodo-
wego, Katedry pw. Sw. Floriana i Michała Archanioła itd. Ciemna masa zieleni, pomimo
swojego horyzontalnego przebiegu, nie podkresla poziomego układu kompozycyjnego
nabrzezy z jednakowa siła, co w porze dziennej.

‒ Zielen lewego brzegu pozostaje w wiekszosci niepodswietlona lub jest oswietlona
przypadkowo. Ciemna masa zieleni zlewa sie z nabrzezem, którego horyzontalny układ
kompozycyjny przestaje oddziaływać na przestrzen z siła równa porze dziennej.

 4 BADANIA. WYNIKI 413



Na stronie obok:

Il. 262: Mapa kompozycyjno-widokowa. Porównanie dziennego i nocnego kształtowania obrazu nabrzezy
rzeki Wisły w obszarze centralnym Warszawy. Źródło: opracowanie własne.
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li. 262: Mapa kompozycyj no-widokowa. Porównanie dziennego i nocnego kształtowa n ia obrazu nabrzeży rzeki Wisty w obszarze centralnym m.st. Warszawy. 
Źródło: opracowanie własne. 





 4.3.7 Podsumowanie wyników III etapu badań – analiza nocnego krajobrazu
miasta

Przeprowadzona analiza potwierdziła mozliwosć praktycznego zastosowania teoretycznego
modelu badania kompozycyjno-widokowego nocnego krajobrazu miasta. Uzyskane w jej
ramach wyniki szczegółowo obrazuja sytuacje przestrzenna nocnej odsłony badanego obszaru,
porównujac ja z obrazem terenu widocznym za dnia.

Jednoczesnie wykonanie analizy nabrzezy Wisły w obszarze centralnym m.st. Warszawy
pokazuje, ze wybór szczegółowego podejscia analitycznego nalezy za kazdym razem
adaptować do charakteru i skali badanej przestrzeni. Ze wzgledu na rozległosć Wisły widocz-
nosć obu stron nabrzezy ma ujecie panoramiczne. Rozpoznanie terenu odbywa sie w serii kilku
ujeć rozległego widoku, kadrowanego przeprawami mostowymi. Czesć II.B opracowanej
metody, tj. analiza porównawcza zmiennosci obrazu obiektów współtworzacych kompozycje
przestrzeni, została w efekcie dopasowana do panoramicznego sposobu postrzegania
przestrzeni. Analiza objeła obszar wielkoskalowy, o skali własciwej opracowaniom studialnym
i planistycznym.

Wstepne badanie stanu oswietlenia nabrzezy, a takze kolejno wykonane czesci analizy
nocnego krajobrazu miasta, wykazały brak oswietlenia scisłego obszaru nabrzezy na wiekszej
czesci analizowanych ciagów, zarówno na prawym, jak i lewym brzegu rzeki. Nawet
w przypadku wystepowania oswietlenia, jak ma to miejsce w okolicach mostu Gdanskiego,
oswietlenie o niskiej intensywnosci, odsuniete od brzegu, nie oswietla faktycznej struktury
nabrzezy, a pełni raczej funkcje lokalnego podswietlenia ciagów. Zanikanie struktury
nabrzezy z widoku nocnego krajobrazu rzeki wpływa natomiast negatywnie na kształtowanie
wartosci tego obszaru.

Za dnia krajobraz nadrzeczny budowany jest przede wszystkim z przewaga linii horyzon-
talnych. Poziomy układ widoku nabrzezy współtworza takie elementy jak schody ciagnace sie
wzdłuz nabrzeza, pierzeje i mniej regularne układy obiektów architektonicznych zwiazane
z ciagiem skarpy Warszawskiej, linie brzegowe, bieg rzeki. Noca panorama nabrzezy
czesciowo traci obraz elementów podkreslajacych, a przewaga linii horyzontalnych zatraca sie
w zwiazku z usunieciem czesci z powyzej opisanych obiektów z obrazu nabrzezy, powstaniem
pionowych refleksów swietlnych na powierzchni wody (efekt odbicia lustrzanego), podkresle-
niem pojedynczo (nie rytmicznie) wystepujacych dominant swietlnych skupiajacych uwage.
Dodatkowo, tereny ciemnych w duzej czesci nabrzezy zostaja odciete od podskarpia przez
oswietlenie dróg biegnacych wzdłuz nich.

Ranga obiektów współtworzacych widok panoramiczny nabrzezy i miasta zmienia sie
znaczaco wraz z nastaniem pory nocnej. Niektóre obiekty zaczynaja mocniej oddziaływać na
widok przestrzeni, podczas gdy obraz innych traci na znaczeniu. Wystepujace na prawym
brzegu nieliczne dominanty podswietlone noca powoduja przyciaganie wzroku obserwatora
i odciaganie jego uwagi od nabrzeza. W tym samym czasie całkowite wygaszenie terenu
scisłego nabrzeza powoduje tym wieksze podkreslenie oswietlonych obiektów. Z kolei
lewobrzezna panorama nabrzezy i miasta pokazuje wieksze zróznicowanie pod wzgledem
podkreslania lub osłabiania obrazu obiektów ja współtworzacych. Około 30% obiektów
lewego lub prawego brzegu przestaje wpływać na tworzenie widoku panoram miasta kształtu-
jacych sie z nabrzezy. Zmiana kategorii rangi obiektów moze łaczyć sie takze ze zmiana rangi
oddziaływania dominant. Czesć sródmiejskich widoków zyskuje range dominant lokalnych,
niektóre obiekty przestaja dominować w przestrzeni. Jednoczesnie stwierdzono, ze oddziały-
wanie powierzchni rzeki na obraz panorame nabrzezy wzrasta noca w stosunku do pory
dziennej, pomimo tego ze zostaje on przekształcony w stosunku do pory dziennej, a jej bieg
nie jest podkreslany w zaden specjalny sposób. Jest to efekt refleksów pojawiajacych sie na jej
powierzchni, właczajacy ja w funkcjonowanie jako fragmenty scian miejskiego wnetrza
krajobrazowego. Za dnia horyzontalna kompozycja rzeki o przewadze linii poziomych noca
staje sie w duzej czesci wertykalna.
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Wyniki uzyskane w przeprowadzonych badaniach pokazuja duzy stopien zróznicowania
pomiedzy faktyczna fizjonomia krajobrazu miejskiego obserwowana za dnia, a jego nocna
odsłona. W warunkach naturalnych, w miejscach pozbawionych silnych wpływów człowieka,
nietkniete sztucznym oswietleniem przestrzenie w porze nocnej mozemy obserwować jedynie
dzieki niskiemu natezeniu swiatła słonecznego odbitego przez ksiezyc. Wiele wnetrz
i elementów je współtworzacych noca zanika, uniemozliwiajac tym samym ich spostrzeganie.
W rozpoznaniu obiektów i miejsc pomaga obserwatorowi jedynie wyobrażenie przestrzeni
zdobyte na bazie wczesniejszego jej doswiadczania.

Krajobraz kulturowy, zwłaszcza tereny zurbanizowane, pozostaja jednak pod silnym
wpływem aktywnosci ludzkiej wydłuzajacej sie takze na pore nocna, wymuszajacej wdrazanie
udogodnien do jej prowadzenia, w tym równiez oswietlenia sztucznego. Doswiadczenie
przestrzeni dziennej w nocy moze być zarówno zbiezne z tym, jak rozumiemy jej stan
faktyczny za dnia lub bardzo od niej odmienne. Zdarza sie, ze miasto po zmroku „zyje
własnym zyciem”, pod wzgledem wizualnym jedynie w niewielkim stopniu wyrazajac
charakter swojej dziennej fizjonomii.

Badania form swiatła wystepujacych w miejskich terenach zieleni oraz badania wpływu
sztucznego oswietlania obiektów na kształtowanie sie ich obrazu w porze nocnej zaowocowały
przedstawieniem zróznicowanych efektów wizualnych i kompozycyjnych, mozliwych do
uzyskania na podswietlanych obiektach i wnetrzach za pomoca konkretnych form oswietlenia.

Metody zastosowane w badaniach – badanie zróżnicowania aktualnych form oświetlenia
miejskiej przestrzeni publicznej (etap I badań)

Metoda analizy percepcyjnej J. Skalskiego powiazanej z analiza kompozycyjna oraz
analiza porównawcza dla pory nocnej wykorzystana w badaniu własciwym oswietlenia
warszawskich terenów zieleni, okazała sie być przydatna do badania oswietlenia w zakresie
scharakteryzowania cech poszczególnych grup form swiatła miejskiego. Dzieki wykonanym
analizom opisano takze szczegółowo mozliwy wpływ oswietlenia na kształtowanie
kompozycji przestrzeni.

Przekrojowa analize oswietlenia warszawskich parków skonstruowano w taki sposób, aby
oprócz identyfikacji konkretnych grup obiektów swietnych, opisać zmiany fizjologii parków
w porze nocnej. W tym celu analize percepcyjna J. Skalskiego skonfrontowano w analizie
porównawczej z kształtowaniem sie widoku przestrzeni noca. Połaczenie uzyskanych
wyników z identyfikacja rozmieszczenia i zwiezła charakterystyka oswietlenia, okazało sie
trafnym sposobem na uzyskanie formalno-estetycznej waloryzacji nocnego krajobrazu.
Przyblizenie roku realizacji lub modernizacji parków w zestawieniu z charakterystyka formy
zastosowanego w nich oswietlenia, poszerzyły wyniki dotykajace warstwy czysto wizualnej
i kompozycyjnej o kwestie współtworzenia charakteru przestrzeni przy uzyciu form swiatła.
Z kolei analiza funkcji oswietlenia odczytywana w trakcie badan terenowych, pomogła
w uzupełnieniu uzyskanych wyników o kwestie znaczenia i symboliki konkretnych sytuacji
oswietleniowych.

Przydatnym okazało sie takze okreslenie stanu i podstawowych parametrów poszczegól-
nych punktów swietlnych. Umozliwiło to okreslenie zmian w odczytywaniu spójnosci
kompozycyjno-przestrzennej i scharakteryzowanie jakosci wizualnej przestrzeni.

Powyzszy sposób postepowania w analizie przestrzeni miejskiej i jej oswietlenia przedsta-
wiony w pracy badawczej ze wzgledu na swój ogólny, nieograniczony do terenów zieleni
charakter, mozna stosować do innego rodzaju terenów miejskich. Potwierdza to równiez czeste
stosowanie głównej czesci składowej metody – analizy percepcyjnej J. Skalskiego –
w badaniach zawartych w róznych opracowaniach naukowych, obejmujacych inne typy
przestrzeni [na przykład Skalski 2007; Lewin 2009; Skibinska 2014].

Przedstawienie wyników wykonane za pomoca kart parków ukazujacych jedynie dwie
wybrane fotografie oraz trzech schematów graficznych obrazujacych dwuwymiarowy plan

 5 DYSKUSJA 418



badanych przestrzeni mogłoby zyskać dodatkowo na czytelnosci, gdyby wybrane, najistot-
niejsze kadry widokowe potraktować uzupełniajaco trójwymiarowym zapisem graficznym –
analiza porównawcza stanu widoku za dnia i noca wykonana na fotografii.

Przeprowadzone badanie form swiatła warszawskich parków były obszerne i pracochłonne.
W efekcie czesć watków zawartych w wynikach wykroczyło poza pierwotne załozenia
badawcze. Okreslenie stanu kazdego z punktów swietlnych i scharakteryzowanie podstawo-
wych własciwosci oswietlenia, a nastepnie porównanie wyników miedzy soba, doprowadziły
do okreslenia ogólnego stanu oswietlenia w warszawskich parkach. Zebrane szczegółowo dane
i opracowane na ich podstawie wyniki mogłyby posłuzyć miejskim instytucjom, takim jak
Zarzad Zieleni m.st. Warszawy, na przykład w prowadzeniu prac nad usprawnieniem
oswietlenia. Z drugiej strony, z pewnoscia przydatny aspekt oceny stanu warszawskich parków
przyczynił sie prawdopodobnie do odczuwalnego rozproszenia celu własciwego badania, jakim
było scharakteryzowanie zróznicowanych form swiatła i efektu, jakie potencjalnie wywiera ich
zastosowanie na obrazie przestrzeni oraz opracowanie rozwinietej typologii oswietlenia
miejskiego.

Dodatkowo nalezy stwierdzić, ze przyjete do badania przestrzenie, pomimo ich duzej
liczby, zróznicowanej lokalizacji i struktury okazały sie niewystarczajaco róznorodne, jezeli
chodzi o rodzaje zastosowanego w nich oswietlenia. O ile czeste wystepowanie w nich
oswietlenia podstawowego typu parkowego pozwoliło na opracowanie jego rozbudowanej
charakterystyki, o tyle oswietlenie potraktowane artystycznie czy oswietlenie słuzace
iluminacji zieleni obecne jedynie sporadycznie okazało sie niewystarczajace do opracowania
jego równie rzetelnego opisu. Stan oswietlenia miejskich terenów zieleni okazał sie zbyt ubogi
w dodatkowe formy swiatła w stosunku do zaobserwowanych w ramach podrózy studyjnych
obiektów i przestrzeni. Niezbednym okazało sie zatem rozszerzenie przedmiotu badan.

Posłuzenie sie w etapie uzupełniajacym badania rozbudowanym opisem wybranych
realizacji, uzupełniło stosunkowo ubogo opracowana po etapie własciwym charakterystyke
form swiatła zwiazanych z ujeciem artystycznym, symbolicznym lub dekoracyjnym
oswietlenia. Dzieki szczegółowej analizie roli i wpływu omawianych obiektów swietlnych na
przestrzen i zestawienie ich ze soba, mozliwym było opracowanie charakterystyk brakujacych
form swiatła, jakie spotkać mozna w przestrzeni miejskiej.

Metody zastosowane w badaniach – badanie roli światła w kształtowaniu obrazu
przestrzeni miejskiej w porze nocnej (etap II badań)

Wybór obiektów sakralnych do opracowania typologii zmian obrazu dziennego obiektów
w porze nocnej okazał sie własciwy. Róznorodnosć formy i stylistyki architektonicznej
badanych obiektów, przy jednoczesnej jednolitosci funkcjonalnej budowli, a takze fakt
czestego wystepowania zabiegu ich oswietlenia sprawiaja, ze uzyskane wyniki mozna okreslić
jako kompletne i spójne. Dodatkowe uzupełnienie uzyskanych wyników o analogicznie
przeprowadzona analize obiektów niesakralnych o zróznicowanej formie i przeznaczeniu
potwierdziło mozliwosć zastosowania uzyskanej typologii przekształcen obrazu dziennego
w porze nocnej takze do innych obiektów.

Sposób porównania dziennego i nocnego widoku obiektów utrwalonego na zestawach
fotografii wykonanych z tego samego ujecia, ułatwił wypracowanie sposobu oceny zmian
relacji wizualnych badanych obiektów i ich najblizszego otoczenia. Równie waznym
momentem badania jest poprzedzajacy analize wybór objetego analiza punktu widokowego.
Jak pisze J. Berger [2008, s. 10] – „kazdy obraz ucielesnia jakis sposób widzenia. Nawet
fotografia. Zdjecia nie sa bowiem – jak sie powszechnie uwaza – mechanicznym zapisem.
Patrzac na zdjecie, zachowujemy stale – jakkolwiek niewyraźnie – swiadomosć istnienia
fotografa, który dokonał selekcji tego własnie widoku sposród nieskonczonej liczny innych
mozliwych widoków. (…) Sposób widzenia fotografa zostaje odzwierciedlony w dokonanym
przez niego wyborze tematu”. Istotnym z punktu widzenia wniosków okazał sie bowiem etap,
w którym wybrana grupe obiektów objeto badaniem analizy porównawczej ich widoków
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wykonanych dla trzech lub czterech róznych ujeć. Analiza kazdego obiektu wykonana z kilku
ujeć wykazała, ze opracowana typologie odnosić nalezy do konkretnej sytuacji przestrzennej.
Trójwymiarowosć przestrzeni i obiektów poddanych oswietleniu moze powodować, ze zrózni-
cowane ujecia widokowe tego samego obiektu moga sie od siebie znaczaco róznić w obserwo-
wanej zmianie ich dziennego wyrazu. Generalizacja efektu, jaki iluminacja czy podswietlenie
wywieraja na danym obiekcie, poprzedzona musi zostać badaniem bardziej szczegółowym,
opracowanym dla wszystkich typowych punktów obserwacji obiektu. Liczba punktów zalezy
od układu przestrzennego obiektu – sposób wyznaczania dokładnej liczby dla konkretnych
obiektów nie był przedmiotem niniejszego badania.

Analiza wykonana w trakcie tej czesci badania wykazała takze, ze w przypadku
oswietlenia sztucznego nie mozemy mówić o uzyskanych wynikach w taki sposób, jakby były
one ustalone i zrealizowane na stałe. Zastosowanie sztucznego oswietlenia, niezaleznie od jego
wyjsciowej trwałosci, w kazdym momencie moze bowiem zostać albo całkowicie zaniechane,
albo zmodyfikowane. Pokazuje to przykład zmiennosci iluminacji, jaka na przestrzeni kilku lat
objety był front Pałacu Prezydenckiego czy Pałacu Staszica, a takze zmiennosć iluminacji
Pałacu Kultury i Nauki.

Analiza porównawcza fotografii obiektów była kluczowa dla całosci badania. Odpowiednie
przygotowanie sprzetu, zapoznanie sie z jego specyfika jeszcze przed rozpoczeciem wykony-
wania badan własciwych, a takze stałosć w przyjmowanych warunkach wykonywania zdjeć
wspomagaja zachowanie jednolitosci uzyskanych wyników, co z kolei pozwala na porównanie
fotografii miedzy soba. Idealna pod wzgledem technicznym sytuacja byłoby, gdyby zdjecia
konkretnego obiektu wykonane w porze dziennej i nocnej robione były przy jednym rozsta-
wieniu statywu z aparatem, bez zmiany pozycji ujecia. Jednak w warunkach terenowych, przy
ograniczonym czasie mozliwosci wykonywania badan i jednoczesnie duzej liczbie badanych
obiektów, sytuacja taka nie była mozliwa do osiagniecia. Waznym zatem było odpowiednie
przygotowanie drugiej wizyty. Rozpoznanie terenu i pierwszy cykl fotografii wykonywany był
za dnia. Wizyty wieczorne były poprzedzone wyborem kilku punktów widokowych
z kilkunastu lub nawet kilkudziesieciu wykonanych w porze dziennej. W trakcie zdjeć nocnych
pomocnym było posiadanie przy sobie, w wydruku albo na niezaleznym urzadzeniu elektro-
nicznym, widoków wybranych do analizy, a takze oznaczenia na mapie miejsc wykonywania
zdjeć. Pozwoliło to na sprawniejsze dopasowanie do nich nocnych kadrów. Bez zachowania
powyzszych uwarunkowan wykonanie analizy fotografii moze okazać sie duzo bardziej praco-
i czasochłonne, a uzyskane wyniki moga być niemiarodajne.

W badaniu roli swiatła w kształtowaniu obrazu przestrzeni miejskiej w porze nocnej pod
uwage wzieto sytuacje pierwotnego doswiadczenia przestrzeni, „nieskazonego” wczesniejszym
doswiadczeniem obserwatora. Rozpatrujac mozliwosć rozpoznania w porze nocnej obiektu,
którego sylwetka i detale uległy jakiemus uzupełnieniu lub przekształceniu, pod uwage wzieto
sytuacje obserwatora korzystajacego wyłacznie przestrzeni spostrzezeniowej oraz fizycznej,
czyli bezposrednio doswiadczanej, pominieto natomiast przestrzen wyobrazeniowa
[Królikowski 1998], zwiazana z uprzednim doswiadczaniem miejsca. Trudno ocenić, czy
obiekt ulegajacy przekształceniu zostanie przez konkretnego obserwatora rozpoznany, czy tez
nie, jezeli bedzie on dobrze znał teren. Dlatego w wynikach przedstawiono sposób zmiany
obrazu konkretnych obiektów, nie nadajac im de facto definitywnej wartosci jako wizualnie
„rozpoznawalnego” lub „nierozpoznawalnego”. Oczywistym jest, ze inaczej bedzie rozumiał
noca słabo oswietlona przestrzen uzytkownik, który jej zupełnie nie zna, inaczej natomiast
osoba, która korzysta z niej na co dzien.

Nomenklatura przyjeta w opracowanej typologii zmiany obrazu dziennego obiektów
w porze nocnej stworzona została w taki sposób, aby w miare przejrzyscie oddawała charakter
i znaczenie przemiany, jaka zachodzi w widoku miasta. Istotniejszym elementem stworzonej
kategoryzacji jest nie sama nazwa, a charakterystyka zachodzacych typów przemian, co wiaze
je z potencjalnym wykorzystaniem w swiadomym kształtowaniu krajobrazu nocy. Zanikanie
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obrazu obiektów mogłoby zostać przemianowane na przykład na jego wyłączanie.
W pierwszym przypadku znaczenie przyjetego nazewnictwa skłania sie ku mysleniu
o woluntarystycznym aspekcie tego aktu z punktu widzenia samego obiektu. W drugim z kolei
– o swiadomym akcie ze strony człowieka. W terminologii najistotniejszym jest jednak to,
ze wybrane do kazdej z kategorii słowo wiaze sie z bezposrednim efektem, jaki dotyka obrazu
obiektu i to ten efekt własnie kierował wyborem kazdej z nazw.

Metody zastosowane w badaniach – analiza nocnego krajobrazu przestrzeni miejskiej
(etap III badań)

Ostatni etap badan stanowił de facto przedstawienie metody oceny kompozycyjno-wido-
kowej nocnego krajobrazu miasta na podstawie przykładowej przestrzeni w m.st. Warszawie.
Istotnym jego elementem wstepnym jest – przed przystapieniem do opracowania czesci
II oceny – scharakteryzowanie układu kompozycyjnego omawianej w nim przestrzeni
miejskiej. Przedstawiony schemat ogólny analizy zakłada bowiem elementy, które maja zostać
poddane ocenie, nie natomiast sposób ich przeanalizowania. W ujeciu analizowanych w pracy
nabrzezy istotnym sposobem ich ogladania jest ich panorama kształtujaca sie z drugiego
brzegu, zatem analizy czesci II trzeciego etapu badan były przedstawione w ujeciu dalekiego
widoku.

Gdyby analizie poddać inny liniowy układ przestrzenny o wiekszym domknieciu,
pozbawiony skali nabrzezy i „przedpola” ich widoku tworzonego przez rzeke, na przykład ciag
uliczny, analizy porównawcze zmiennosci krajobrazu miasta w porze nocnej dokonywane na
podstawie układów panoram okazałyby sie prawdopodobnie niewłasciwe. Schemat postepo-
wania jest jednak na tyle otwarty, ze mozna w takim wypadku zastosować inny ze sposobów
postrzegania i rozumienia przestrzeni. W przypadku ciagu komunikacyjnego analize
zmiennosci obrazu nocnego miasta warto byłoby przedstawić w ujeciu sekwencji widokowych,
jako ze rozumienie ciagu przestrzeni wiaze sie z widzeniem seryjnym [Cullen 2011;
Królikowski et al. 2016]. Z kolei dla przestrzeni powierzchniowej – na przykład wnetrz urbani-
stycznych osiedli mieszkaniowych, terenów zieleni, placów – warto byłoby wyznaczyć dla
nich najbardziej istotne punkty widokowe, przedstawiajace przestrzenie w widoku zarówno
z ich wnetrza, jak i z zewnatrz i analize zmiennosci obrazu wykonać na ich podstawie.

Przydatnosć metody analizy nocnego krajobrazu miasta do jej wykorzystania w analizie
przestrzeni innego typu, nalezałoby szczegółowo zweryfikować w kolejnych, systematycznie
opracowanych pracach badawczych. Niniejsza praca moze stanowić dla nich punkt wyjsciowy.

Interpretacja wyników badań – badanie zróżnicowania aktualnych form oświetlenia
miejskiej przestrzeni publicznej (etap I badań)

Nalezy zauwazyć, ze praca badawcza przypadła na okres silnego rozwoju rynku
oswietlenia zewnetrznego, trwajacego zreszta do chwili obecnej. Dane zbierane poczawszy od
roku 2011, w cztery – pieć lat później wymagały uzupełnien i aktualizacji. Z chwila publikacji
niniejszej dysertacji sytuacja oswietleniowa badanych przestrzeni, a zwłaszcza stan konkret-
nych opraw oswietleniowych, z pewnoscia uległ zmianie. Niemniej jednak nalezy zauwazyć,
ze wyniki przedstawione w pracy opisuja okreslone sytuacje. Pokazuja miedzy innymi trendy
zmian nastepujacych w oswietleniu zewnetrznym czy efekt nieprawidłowej eksploatacji
oswietlenia, co moze stanowić punkt wyjscia dla dalszych badan i materiał do podejmowania
decyzji projektowych.

Z racji złozonosci zjawiska i zróznicowania form swiatła wystepujacych w miejskiej
przestrzeni publicznej, opracowana w ramach badan kategoryzacja oswietlenia miejskiego
zawiera az dwanascie podziałów. W badaniach i publikacjach znanych autorce podziały te sa
mniej zróznicowane, przede wszystkim ze wzgledu na specyficzny kontekst ich przedstawiania
lub wybiórczosć ich potraktowania. Przeprowadzone badania umozliwiły szczegółowe
scharakteryzowanie róznych form swiatła pod wzgledem formalnym, funkcjonalnym i znacze-
niowym, co w efekcie przyniosło duzy stopien zróznicowania ich kategoryzacji.
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Wyniki badan pokazały, ze oswietlenie wywiera wpływ na postrzeganie elementów
kompozycyjnych przestrzeni miejskiej. Opisano mozliwe ich zastosowanie w ujeciu wpływu
poszczególnych form i sposobu ich zastosowania na kompozycje wnetrz. Rozpatrzono przy
tym wpływ oswietlenia na wzmocnienie lub osłabienie faktycznego układu kompozycyjnego,
wpływ na osie kompozycyjne, dominanty, punkty charakterystyczne, czytelnosć układów
przestrzennych i zaleznosci pomiedzy obiektami je współtworzacymi. Mozliwym zatem stało
sie wyciagniecie bardziej generalnych wniosków co do roli oswietlenia w miescie. Wyniki
powyzszej analizy stanowia opis ogólnych zasad kształtowania widoku noca, relacji kompozy-
cyjnych i formalnych pomiedzy poszczególnymi elementami budujacymi widok, a zastosowa-
nymi formami swiatła. Moga być wykorzystane jako wytyczne swiadomego kształtowania
nocnego widoku miasta.

W badaniu zróznicowania aktualnych form oswietlenia miejskiego pominieto charaktery-
styke grupy form swiatła zwiazanych z sygnalizacja swietlna oraz elementy podswietlonej
reklamy lub reklamy swietlnej. Obie grupy słuza w obrebie m.st. Warszawy funkcji czysto
uzytkowej i jako takie zostały zidentyfikowane, jednak nie były obszernie charakteryzowane.
Nalezy jednoczesnie zauwazyć, ze istnieja miasta, gdzie nawet tak prozaiczny element
wyposazenia miejskiego jak sygnalizacja swietlna ma potencjał współtworzenia tozsamosci
i wyjatkowosci wizualnej struktury miejskiej (Il. 263). Tak na przykład dzieje sie w Berlinie,
gdzie w latach 70. XX wieku we wschodniej czesci miasta zastosowano unikatowa forme
grafik w sygnalizacji122. Sposób kształtowania pieszej sygnalizacji swietlnej wprowadza ja
w berlinski system wizualnej informacji przestrzennej, stanowi takze jeden z symboli miasta
wykorzystany turystycznie. Jako ze przyjete pole własciwych badan – czyli obszar zamkniety
w granicach m.st. Warszawy – nie posiada takiego elementu, a sygnalizacja swietlna nie
odgrywa innej niz czysto uzytkowa roli – ten aspekt form swiatła miejskiego został celowo
pominiety w szczegółowych obserwacjach.

Problematyka reklamy swietlnej i jej wpływu na wizualny odbiór przestrzeni miejskiej jest
z kolei bezsprzecznie niezwykle istotnym elementem układanki wizualnej nocnej odsłony
miasta. Jednoczesnie w warunkach polskich jest elementem najczesciej niezaleznym od
kwestii projektowania przestrzeni czy legislacji dotykajacej relacje pomiedzy sposobem

122 Informacje na temat historii jednego z symboli Berlina znaleźć mozna na dedykowanej mu stronie:
www.ampelmann.de.
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Il. 263: Fragment internetowego sklepu marki Ampelmann, zwiazanej ze sprzedaza pamiatek turystycznych,
zawierajacych grafike zastosowana we wschodnioberlinskiej pieszej sygnalizacji swietlnej. Źródło:
www.ampelmannshop.de. 

http://www.ampelmannshop.de/
http://www.ampelmann.de/


oswietlania przestrzeni publicznej a warunkami i jakoscia wizualna przestrzeni w miescie123.
Jako zjawisko agresywnie rozprzestrzeniajace sie na nowe obszary oddziaływania – na
przykład medialne fasady budynków – aspekt reklamy nocnej wymaga w ocenie autorki niniej-
szej dysertacji odrebnego, szerokiego opracowania. Zdecydowano sie zatem pominać szersze,
szczegółowe opisywanie grupy jako formy swiatła, analizujac znaczenie kompozycyjno-wido-
kowe poszczególnych podswietlanych obiektów reklamowych lub swietlnych reklam
w sytuacji ich zastania w polu badawczym.

Interpretacja wyników badań – badanie roli światła w kształtowaniu obrazu przestrzeni
miejskiej w porze nocnej (etap II badań)

Piecioelementowa typologia charakteru zmian obrazu dziennego obiektów miejskich
w porze nocnej opracowana w ramach badania roli swiatła w kształtowaniu obrazu przestrzeni
miejskiej w porze nocnej została przygotowana na podstawie analizy i weryfikacji łacznie 70
zróznicowanych obiektów, zarówno architektonicznych, jak i konstrukcji mostowych czy
pomników; obiektów o zróznicowanej wielkosci, formie i stylistyce oraz sytuacji
przestrzennej. Cztery kategorie – zanikanie, odzwierciedlenie, wyodrębnienie oraz przekształ-

cenie dziennego obrazu obiektów w porze nocnej opisać mozna jednoznacznie. Jedna –
uzupełnienie – mozna by dodatkowo opisywać lub dzielić na podgrupy pod wzgledem charak-
teru przemian, jakie nastepuja w obrazie obiektów. Przynaleznosć do tej grupy kształtuje sie
pod wpływem zmiennosci jednego z dwóch czynników. Zróznicowanie zmian kolorystyki,
jaka obiekt przyjmuje w porze nocnej oraz widocznosci poszczególnych elementów architekto-
nicznych budujacych jego dzienny wyraz sa dodatkowo warunkowane mniejszymi lub
wiekszymi zmianami dotyczacymi widocznosci jego sylwetki. Kazdy z czynników mógłby
zostać wziety pod uwage oddzielnie w tworzeniu typologii, co doprowadziłoby w efekcie do
stworzenia podgrup. Uproszczenie kategoryzacji do pieciu elementów działa jednak korzystnie
dla prostoty jej zastosowania w procesie waloryzacji i kształtowania nocnego krajobrazu
miasta, daje czytelniejszy, bardziej przejrzysty obraz przemian.

Porównujac typologie zmiany dziennego obrazu obiektów miejskich w porze nocnej do
teorii genius loci Ch. Norberga-Schulza i nocnego wyrazu kategorii światło w niej wystepu-
jacej, zauwaza sie wystepowanie pewnych zaleznosci (Tabela 53). Posród 22 badanych
obiektów124 te, których obraz nocy został uzupełniony lub przekształcony, naleza jednoczesnie
do grupy obiektów objetych noca światłem romantycznym (niezaleznie od tego, jak charaktery-
zowano te kategorie w porze dziennej). Z kolei te, które uległy odzwierciedleniu lub wyodręb-

nieniu naleza jednoczesnie do grupy obiektów objetych noca światłem klasycznym lub
kosmicznym (rzadziej złożonym) . Światło romantyczne stanowi kategorie odzwierciedlajaca
ducha zmiennosci, dynamicznosci obrazu miasta. Jednoczesnie przedstawia w duzej mierze
efekty wizualne wynikajace z pojawiania sie w przestrzeni gry swiatłocienia, budowania
obrazów za pomoca elementów zewnetrznych, w jakis sposób rzutujacych na miejsce lub
obiekt jemu podlegajace. Odpowiada to zmiennosci obrazu obiektów, jaka nastepuje
w stosunku do pory dziennej w przypadku uzupełniania lub przekształcania.

Rozwazajac z kolei mozliwa zaleznosć pomiedzy kategoriami opracowanej typologii
a rodzajami swiatła opisanymi przez R. Kelly'ego [Petty 2011] – jasności otoczenia, światła
ogniskowego oraz gry diamentów, odnajduje sie relacje pomiedzy kategoriami odzwiercie-

dlenie a jasność otoczenia, wyodrębnienie i światło ogniskowe, a takze mniej bezposrednia

123 Jeden z niewielu przepisów – paragraf 293 ustep 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
roku (z późn. zmianami) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690, 2002) mówi, ze „urzadzenia oswietleniowe, w tym reklamy, umieszczone na zewnatrz
budynku lub w jego otoczeniu nie moga powodować uciazliwosci dla jego uzytkowników ani tez przechodniów
i kierowców. Jezeli swiatło skierowane jest na elewacje budynku zawierajaca okna, natezenie oswietlenia na tej
elewacji nie moze przekraczać 5 luksów w przypadku swiatła białego i 3 luksów w przypadku swiatła kolorowego
lub swiatła o zmieniajacym sie natezeniu, błyskowego, ewentualnie pulsujacego.” Polskie regulacje prawne
dotykaja jednak w niewielkim stopniu najwazniejszych aspektów nadmiernego doswietlenia terenów otwartych
w kontekscie jakosci wizualnej przestrzeni publicznej.

124 Mowa o 22 obiektach wzietych pod uwage w badaniu własciwym roli swiatła w kształtowaniu obrazu przestrzeni
miejskiej w porze nocnej
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relacje pomiedzy uzupełnieniem i przekształceniem a grą diamentów (Tabela 53). Co prawda
ww. autor odnosił swoja nomenklature oswietlenia do sposobu projektowania oswietlenia
wnetrz oraz przestrzeni publicznych, nie natomiast do oceny zmian obrazu tychze, niemniej
jednak, z łatwoscia jednak dostrzec mozna podobienstwa w opisie tych zestawien kategorii.
Zastosowanie zabiegu polegajacego na wykorzystaniu światła ogniskowego na jakims
obiekcie, dałoby w efekcie najprawdopodobniej własnie wyodrębnienie tego obiektu z jego
nocnego otoczenia. Równomierne podswietlenie wnetrza swiatłem o charakterze jasności
otoczenia doprowadziłoby do sytuacji odzwierciedlenia obiektu. W pojemnej kategorii gry
diamentów, skupiajacej w sobie realizacje polegajace na wzbogacaniu przestrzeni o dekora-
cyjny walor oswietlenia z łatwoscia mozna wyobrazić sobie realizacje polegajace na nadbudo-
wywaniu obrazu obiektów o dodatkowe wartosci, na przykład kolorystyczne, czy nawet
zmieniajace zupełnie wyjsciowy wyglad przestrzeni.

Opracowane kategorie charakteru zmian obrazu dziennego obiektów w porze nocnej
mozna spróbować takze odniesć do czterech form obrazu psychicznego wymienianego przez
J. Młodkowskiego [1992] (Tabela 53) . Zanikanie jako typ polegajacy na braku mozliwosci
spostrzegania w zwiazku z nieobecnoscia oswietlenia nie bedzie wyjsciowo wiazać sie z zadna
z form. Obserwator znajacy przestrzen moze jednak w przypadku zanikania obiektu stworzyć
w myslach jego obraz, co wiaze sie z wyobrażeniem obiektu. Z kolei odzwierciedlenie znanego
obserwatorowi obrazu dziennego mozna porównać do formy spostrzegania. Budowle czy
wnetrza ulegajace wyodrębnieniu, uzupełnieniu czy przekształceniu moga wywoływać z kolei
wrazenie złudzenia – zarówno nieznane nam obiekty moga w ramach jakichs przekształcen
w ich fizjonomii, jak i obiekty dobrze znane obserwatorowi moga dawać złudzenie jakiegos
innego obiektu. Jedynie halucynacja, jako proces niezalezny od swiadomosci realnosci
dochodzacych do nas bodźców, nie ma miejsca w zestawieniu. Istnieja jednak obrazy, które
pojawiajac sie na obiektach i powodujac uzupełnienie lub przekształcenie ich obrazu, moga
sprawiać wrazenie halucynacji (por. Il. 264 – Il. 266).

Kategorie zmian 
obrazu dziennego 
obiektów miejskich 
w porze nocnej 
(opracowanie 
autorskie)

Typy w kategorii światło 

teorii genius loci Ch. 
Norberga-Schulza (pora 
nocna: światło klasyczne, 
światło kosmiczne, światło 
romantyczne, światło 
złożone)

Rodzaje oświetlenia 
współtworzącego 
przestrzeń wg R. 
Kelly'ego
(jasność otoczenia, 
światło ogniskowe, 
gra diamentów)

Formy obrazu 
psychicznego 
(spostrzeżenie, 
wyobrażenie, złudzenie,
halucynacja)

zanikanie ciemność kosmiczna ciemność wyobrażenie

odzwierciedlenie
światło klasyczne
światło kosmiczne

jasność otoczenia spostrzeżenie

wyodrębnienie
światło klasyczne
światło kosmiczne

światło ogniskowe złudzenie

uzupełnienie światło romantyczne gra diamentów złudzenie/ halucynacja

przekształcenie światło romantyczne gra diamentów złudzenie/ halucynacja

Tabela 53: Mozliwe typy zbieznosci pomiedzy typologia przemian obrazu dziennego obiektów
miejskich w porze nocnej a teoriami psychologicznymi i projektowymi zwiazanymi
z postrzeganiem i kształtowaniem obrazu przestrzeni. Źródło: opracowanie własne.
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Interpretacja wyników badań – analiza nocnego krajobrazu przestrzeni miejskiej (etap
III badań)

Przedstawiona w opracowaniu metoda analizy nocnego krajobrazu miasta stanowi
w załozeniu fragment wiekszej analizy krajobrazu miejskiego. Zasadniczo analiza kazdej
przestrzeni zwiazanej z terenami zurbanizowanymi uwzgledniajaca aspekt widokowy
i kompozycyjny, mogłaby obejmować przygotowywanie analizy nocnej odsłony krajobrazu ze
wzgledu na czesta obecnosć zróznicowanych form swiatła w niej wystepujacych i modyfikacje
widoku przestrzeni po zmroku. Analiza mogłaby być stosowna zarówno w opracowaniach
obejmujacych skale urbanistyczne (na przykład miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego), jak i projektowe, zawezone do wybranego fragmentu tkanki miejskiej (placu,
skweru, ciagu ulicy, obszaru centralnego dzielnicy itd.). Typologia opracowanych zmian
mogłaby znaleźć zastosowanie nie tylko na etapie analiz faktycznie wystepujacych zmian
obrazu miasta w porze nocnej, ale równiez w fazie zmian planowanych. Il. 267 przedstawia
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Il. 264: Zróznicowane obrazy fontanny Bartholdiego w Lyonie, oswietlonej projekcja video 3D mappingu
(Hommage à Bartholdi) w ramach festiwalu Fête des Lumières, w grudniu 2010 roku. Źródło: opracowanie
własne.

Il. 265: Zróznicowane obrazy wiezy Clocher de la Charité stojacej nieopodal placu Bellecour w Lyonie,
oswietlonej projekcja video 3D mappingu w ramach festiwalu Fête des Lumières, w grudniu 2010 roku.
Źródło: opracowanie własne.

Il. 266: Zróznicowane obrazy budynku teatru (Théâtre des Célestins) w Lyonie, oswietlonej projekcja video
3D mappingu (Perspectives Lyriques) w ramach festiwalu Fête des Lumières, w grudniu 2010 roku. Źródło:
opracowanie własne.



teoretyczne, przykładowe scenariusze przemian, jakim ulec moze przykładowa kompozycja
widoku miasta, przygotowana na podstawie panoramy Torunia. Zawiera ona uproszczone
schematy, za pomoca których z łatwoscia mozna byłoby przestudiować zróznicowane efekty,
jakie na widok miasta miałyby konkretne przekształcenia oswietlenia sztucznego125.

125 Il. 267 przedstawia schematy uproszczone, opracowane w programie do grafiki rastrowej, a nie w programie do
projektowania oswietlenia. Nie stanowia one realistycznego, finalnego przedstawienia zmian, opracowanego na
podstawie parametrów zaprojektowanego oswietlenia, nadaja sie jednak do szybkiej weryfikacji wielu mozliwych
scenariuszy swietlnych w poczatkowych etapach pracy projektowej.
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Il . 267: Panorama Torunia za dnia oraz noca. Warianty przemian oswietlenia Bulwarów Filadelfijskich,
nabrzeza Wisły oraz obiektów współtworzacych panorame miasta w porze nocnej. Oznaczenia przemian
widoku obiektów sa zgodne z opracowana w pracy typologia zmian dziennego obrazu obiektów i wnetrz
w porze nocnej. Źródło: opracowanie własne.



Na przykładzie nabrzezy Wisły w obszarze centralnym m.st. Warszawy przedstawiono
wykorzystanie typologii mozliwych rodzajów zmian dziennego obrazu obiektów współtworza-
cych wnetrza miejskie w porze nocnej w analizie nocnego krajobrazu miasta. Jedna z czesci
wiekszej analizy stanowiło badanie zmiany obrazu obiektów współtworzacych panorame
lewo- i prawobrzeznej Warszawy. Analiza ta polegała na ocenie zmiany obrazu poszczegól-
nych obiektów i dokonaniu koncowej syntezy w formie opisowej. Na tym etapie badan
zauwaza sie mozliwosć dalszej pracy nad opracowaniem metody oceny przekształcen obrazu
nocnego całych analizowanych widoków. Metoda taka mogłaby wykorzystywać opracowana
typologie i wykonywana za jej pomoca ocene zmian obrazu poszczególnych obiektów. Naleza-
łoby ja uzupełnić o sposób wartosciowania poszczególnych typów zmian, w uzaleznieniu nie
tylko od charakteru samych zmian, ale takze znaczenia obiektów i ich proporcji w analizowa-
nych widokach. Ocena mogłaby w efekcie pokazywać stopien przekształcenia dziennego
obrazu całego widoku w porze nocnej w ujeciu procentowym lub specjalnie opracowanej skali.

Opracowana przy okazji przedstawienia metody analizy widokowo-kompozycyjnej uprosz-
czona inwentaryzacja oswietlenia była niezbedna w celu nakreslenia tła i relacji pomiedzy
formami swiatła wystepujacymi w badanym obszarze lub w jego poblizu, a jego wizualnym
funkcjonowaniem. Jednoczesnie nalezy stwierdzić, ze ze wzgledu na dystans lokalizowania
punktów obserwacji nabrzezy, nakreslone wyniki ich analizy mozna traktować jako ocene
funkcjonowania oswietlenia jako systemu, a nie pojedynczych punktów swietlnych.
W przypadku blizszego dystansu analizy wykonywanej dla innego rodzaju terenu w miescie,
wyniki analizy krajobrazowo-widokowej dotykałyby bardziej poszczególnych elementów
budujacych jej nocny widok.

W prowadzonych badaniach pominieto analize preferencji uzytkowników przestrzeni.
W przypadku omawiania zaleznosci wystepujacych pomiedzy oswietleniem a sposobem
i jakoscia postrzegania przestrzeni, z pewnoscia cennym byłoby skonfrontowanie uzyskanych
wyników z ocena obserwatorów. Niniejsza praca nie wkracza jednak w nurt badan społecz-
nych. Liczba respondentów w tego typu badaniach musi być znaczaca, aby mówić mozna było
o uzyskaniu w efekcie relatywnie obiektywnych, kompletnych i mozliwych do zestandaryzo-
wania wyników. Badanie opinii i preferencji uzytkowników nocnej odsłony miejskiej
przestrzeni publicznej mogłoby stanowić kolejny etap pracy dazacej do ugruntowania uzyska-
nych wyników, zwłaszcza typologii przemian dziennego obrazu miasta w porze nocnej.

Jedyna forma weryfikacji zwiazanej z obecnoscia uzytkowników w badanych przestrze-
niach była analiza zwiazana ze stopniem zróznicowania form aktywnosci spotykanych w 21
parkach, analizowanych w ramach badan własciwych aktualnych form oswietlenia miejskich
przestrzeni publicznych. Nie zliczano w niej liczby osób korzystajacych z parków w konkret-
nych przedziałach czasowych, a jedynie odnotowywano w trakcie badan terenowych zróznico-
wanie sposobów korzystania z parków. Zebrane dane skonfrontowano z zastanymi w parkach
formami oswietlenia dodatkowego oraz sposobem oswietlenia parków w kontekscie źródeł
swiatła wykorzystanych w oswietleniu podstawowym, pomijajac wielkosć przestrzeni, lokali-
zacje w miescie czy lata ich ostatnich modernizacji. Trendy, jakie pokazały wyniki, moga
zatem zostać odnotowane, ale nie mozna na ich podstawie wyciagnać pewnych wniosków.
Liczba parków analizowanych pod wzgledem zaleznosci zróznicowania form aktywnosci od
sposobu ich oswietlenia jest na tyle mała, a mozliwych dodatkowych, nieujetych w analizie
innych czynników tak duza, ze nie mozna na podstawie uzyskanych wyników potwierdzić
definitywnych zwiazków.
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 6 WNIOSKI

Przeglad literatury zwiazanej z tematem pracy oraz wyniki uzyskane w ramach prowadzo-
nych badan pozwalaja na sformułowanie nastepujacych wniosków:

 I w zakresie typologii form swiatła wystepujacych w miejskiej przestrzeni publicznej:

 I.A Aktualnie nie istnieje możliwość opracowania jednego, uniwersalnego, jednoli-
tego zestawienia, które uwzględniałoby w sobie jednocześnie cechy morfolo-
giczne, przeznaczenie oraz znaczenie form światła obecnych w miejskiej
przestrzeni publicznej.

Aspekt oswietlenia jest wielowatkowy i jako taki nalezy go przedstawiać w sposób
odpowiedni dla konkretnej sytuacji przestrzennej i najwazniejszych w jej kontekscie
cech swiatła. Kazdy opracowany podział bedzie miał zatem ograniczenia wynikajace
z opracowania go pod katem wybranych czynników.

 II w zakresie wpływu formy, parametrów i zastosowania oswietlenia sztucznego na obraz
i kompozycje miejskiej przestrzeni publicznej:

 II.A Sztuczne oświetlenie i jego wykorzystanie w miejskiej przestrzeni publicznej
stanowi istotny czynnik wpływający na możliwość kształtowania obrazu
miejskich wnętrz w porze nocnej.
Sposób wykorzystania sztucznego oswietlenia jest, w przeciwienstwie do swiatła
naturalnego, w całosci kontrolowany przez człowieka i zalezny od woli projektanta126,
mozliwym staje sie zatem pokazanie w porze nocnej wybranych relacji przestrzen-
nych.

 II.B Sposób nocnego oświetlenia miejskich wnętrz, a w szczególności ważnych dla
ich kompozycji obiektów, może prowadzić do istotnych zmian ukształto-
wania ich widoków, które można wyodrębnić w pięciu kategoriach:

- Faktyczny obraz obiektów widoczny w ciagu dnia dzieki obecnosci swiatła
naturalnego moze w porze nocnej pod wpływem zastosowania oswietlenia
sztucznego ulegać zanikaniu, odzwierciedleniu, wyodrębnieniu, uzupełnieniu

lub przekształceniu:

- Obraz obiektu zlokalizowanego w miejskiej przestrzeni publicznej
w porze nocnej ulega zanikaniu w obrazie wnetrza w sytuacji całkowi-
tego braku oswietlenia obiektu oraz braku docierana do niego oswietlenia
przypadkowego. W warunkach miejskich zanikanie stanowi rzadki
przypadek.

- Obraz obiektu zlokalizowanego w miejskiej przestrzeni publicznej
w porze nocnej ulega odzwierciedleniu w obrazie wnetrza w sytuacji,
kiedy zarówno on, jak i jego otoczenie zostaja oswietlone jednolitym,
białym swiatłem, zblizajacym ich wyglad do obrazu dziennego.

- Obraz obiektu zlokalizowanego w miejskiej przestrzeni publicznej
w porze nocnej ulega wyodrębnieniu w obrazie wnetrza w sytuacji
wybiórczego oswietlenia samego obiektu, z pominieciem oswietlenia jego
najblizszego otoczenia. Obiekt, którego obraz jest w porze nocnej
wyodrębniony, pełni w nocy funkcje kompozycyjna dominanty lub
przynajmniej punktu charakterystycznego.

- Obraz obiektu zlokalizowanego w miejskiej przestrzeni publicznej
w porze nocnej ulega uzupełnieniu w obrazie wnetrza w sytuacji, kiedy
oswietlenie, poza ukazaniem jego własciwej formy, wprowadza do jego

126 Mowa tu o teoretycznym ujeciu pojecia kontroli nad oswietleniem i sposobem jego kształtowania, pomijajacym
ograniczenia technologiczne, przestrzenne czy finansowe realizacji oswietleniowych.
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obrazu dodatkowa wartosć. Moze ona być zwiazana na przykład z podkre-
sleniem wybranych elementów, uwypukleniem detali architektonicznych
czy ukazaniem nowej kolorystyki obiektu.

- Obraz obiektu zlokalizowanego w miejskiej przestrzeni publicznej
w porze nocnej ulega przekształceniu w obrazie wnetrza w sytuacji jego
podswietlenia ukazujacego wyłacznie jego fragment. W efekcie wybiór-
czego oswietlenia obiektu jego sylwetka przestaje być rozpoznawalna.

- Opracowana kategoryzacja zmian dziennego obrazu obiektów miejskich
w porze nocnej moze być wykorzystywana w analizie porównawczej
zmiennosci obrazu nocnego krajobrazu miasta.

 II.C Sposób realizacji oświetlenia podstawowego miejskiej przestrzeni publicznej
(latarnie) wpływa na czytelność układu kompozycyjnego tej przestrzeni w porze
nocnej.

Za pomoca tego typu oswietlenia mozna podkreslić, osłabić lub całkowicie
zniekształcić charakter kompozycyjny przestrzeni.

Forma oswietlenia podstawowego miejskiej przestrzeni publicznej moze wpływać
takze na czytelnosć układu kompozycyjnego tej przestrzeni w porze dziennej. Takie
czynniki jak zróznicowanie typów latarni, ich wysokosci czy rozstawienia
w przestrzeni moze warunkować podkreslenie lub zakłócenie jej charakteru
kompozycyjnego za dnia.

Wraz ze wzrostem wysokosci latarni stosowanych w miejskiej przestrzeni publicznej
rosnie ich wizualne oddziaływanie na widoki krajobrazu miejskiego. Dotyczy to
zarówno pory nocnej, jak i dziennej.

 II.D Na odczytywanie układu kompozycyjnego przestrzeni mogą wpływać także
pozostałe, dodatkowe formy światła, w stopniu zależnym od ich rozmiaru,
lokalizacji oraz charakteru.

 II.E Zastosowanie w porze nocnej zabiegu iluminacji wobec obiektu stanowiącego
w porze dziennej dominantę w miejskiej przestrzeni publicznej przenosi jej
wizualne znaczenie jako dominanty na porę nocną.

Za pomoca regulowania sposobu i intensywnosci oswietlenia dominanty i/lub jej
najblizszego otoczenia, mozna regulować siłe dominanty, prowadzac do odpowied-
niej zmiany widoku jej obrazu w porze nocnej.

Podobna zaleznosć wystepuje dla obiektów stanowiacych punkty charakterystyczne
w układzie kompozycyjnym przestrzeni.

 II.F Za pomocą silnego doświetlenia fragmentów przestrzeni w porze nocnej można
sztucznie wykreować wrażenie wnętrza.

Granica pomiedzy przestrzenia jasno oswietlona i nieoswietlona stanowi w takim
przypadku umowne sciany wnetrza.

Granice takiego wnetrza moga pokrywać sie z wnetrzem odczuwanym w porze
dziennej. Wnetrze w porze nocnej moze być takze odczuwane jako mniejsze lub
wieksze od rzeczywistego.

 II.G Zastosowanie oswietlenia przy obiektach wodnych wywołuje w porze nocnej
powstanie na niej efektu odbicia lustrzanego. Efekt ten prowadzi w przypadku
obiektów o dużej powierzchni nie tylko do wizualnego powiększenia przestrzeni,
ale także do zmiany postrzegania ścian i posadzki wnętrz miejskich.
Powierzchnia wody odczytywana jest za dnia jako posadzka miejskich wnetrz
krajobrazowych. W porze nocnej jej fragmenty pokryte odbiciem latarni i podswie-
tlonych obiektów odczytuje sie jako przedłuzenie scian.
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 III w zakresie barwy swiecenia oswietlenia podstawowego w miejskich terenach zieleni:

 III.A W terenach zieleni, gdzie dominuje zielona barwa liści drzew i krzewów oraz
powierzchni trawiastych, stosowanie oświetlenia ze źródłami światła emitują-
cymi światło o białej barwie świecenia daje lepszy efekt wizualnego odwzoro-
wania dziennego obrazu parku od oświetlenia ze świecącymi na pomarańczowo
wysokoprężnymi sodowymi źródłami światła. Dodatkowo przeprowadzone
badania pokazały, ze stosowanie źródeł swiatła o białej barwie swiecenia
w oswietleniu podstawowym parków miejskich moze powodować zwiekszenie
stopnia zróznicowania rodzajów aktywnosci realizowanych w nich w porze
wieczornej.

 IV w zakresie funkcji form swiatła w miejskiej przestrzeni publicznej:

 IV.A Oświetlenie i obiekty świetlne mają potencjał pełnienia w porze nocnej dowolnej
roli zawartej w układzie przestrzeni i obiektach ją współtworzących, poprzez
wydobycie z mroku wybranych relacji przestrzennych.

Jednoczesnie za pomoca wykorzystania odpowiednich form swiatła mozliwym jest
wydobycie lub wprowadzanie do oswietlanej przestrzeni nowych znaczen i funkcji
nieujawniajacych sie w porze dziennej.

Funkcje poznawcza pełni przede wszystkim oswietlenie podstawowe miejskiej
przestrzeni publicznej (latarnie).

Pełnienie pozostałych funkcji w porze nocnej jest domena zróznicowanych, dodatko-
wych form swiatła.

 IV.B Nie można określić jednego, definitywnego przeznaczenia dla konkretnej formy
światła.

Badania wykazały, ze kazda z form swiatła mozna potraktować w zróznicowany
sposób dla konkretnej sytuacji przestrzennej, co w efekcie prowadzi do mozliwosci
nadania jej wiecej niz jednej funkcji.

 V w zakresie wpływu eksploatacji systemów oswietleniowych na jakosć wizualna
przestrzeni:

 V.A Właściwe prowadzenie eksploatacji oświetlenia podstawowego w miejskiej
przestrzeni publicznej zapewnia zachowanie spójności i jakości wizualnej tej
przestrzeni.

 V.B Wprowadzenie mozliwosci wykorzystania zróznicowanych rodzajów źródeł swiatła
w jednym typie opraw oswietleniowych moze prowadzić w trakcie eksploatacji do
wymieszania źródeł stosowanych w tym samym czasie w jednym typie czy systemie
oswietlenia konkretnej przestrzeni . Przypadkowe rozmieszczenie i wymieszanie
różnych rodzajów źródeł światła w oświetleniu konkretnej przestrzeni prowadzi
natomiast do obniżenia jej jakości wizualnej, co zmniejsza ogólną wartość
estetyczną przestrzeni.

 V.C Stosowanie źródeł światła jednego rodzaju, ale o różnych parametrach (na
przykład różnej temperaturze barwowej) w oświetleniu konkretnej przestrzeni
powoduje obniżenie jakości wizualnej tej przestrzeni i spójności wizualnej
samego oświetlenia.
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 7 WYTYCZNE

Wytyczne jako uogólniony wniosek bedacy rezultatem wyników badan przeprowadzonych
w niniejszej dysertacji, stanowia zestaw zasad kształtowania oswietlenia miejskiej przestrzeni
publicznej:

1. Dążenie do świadomego projektowania nocnej odsłony miasta

Przed przystapieniem do etapu projektowego nalezy zapoznać sie z ograniczeniami
i potencjałem nocnej odsłony przestrzeni poddawanej przeobrazeniom, co pozwoli na racjona-
lizacje zamierzen dotyczacych oswietlenia. Przeprowadzenie analizy i oceny przestrzeni jest
niezbednym elementem procesu kształtowania miasta. Analiza kompozycyjno-widokowa
moze stanowić narzedzie wspomagajace projektowanie, ukazujac relacje wystepujace
pomiedzy obiektami nie tylko w porze nocnej, ale takze dziennej.

2. Ukazywanie wartości przestrzennych za pomocą oświetlenia

Projekt oswietlenia przestrzeni miejskiej powinien uwzgledniać jej wartosci przestrzenne,
ułatwiajac tym samym odczytywanie najwazniejszych aspektów kompozycji miasta w porze
nocnej.

Za pomoca oswietlenia mozna wskazać hierarchie przestrzeni, podkreslić osie kompozycyjne
i inne elementy kompozycji przestrzennej; wskazać dominanty i inne znaczace obiekty
odzwierciedlając ich wyglad lub wyodrębniając je z otoczenia w porze nocnej; uzupełnić

obraz wnetrza o nowe wartosci wizualne. W nocnej odsłonie mozna takze pominać jakis obiekt
czy fragment przestrzeni, których obraz zaburza kompozycje w porze dziennej, powodujac ich
zanikanie lub przekształcenie.

3. Dokonywanie wyboru rodzajów form światła do wykorzystania w projekcie
oświetlenia miejskiej przestrzeni publicznej

Rozpatrujac kategoryzacje podziałów form swiatła pod wzgledem wybranych cech oswietlenia
opracowana w etapie I badan, wybór konkretnych form swiatła do zastosowania w miejskiej
przestrzeni publicznej powinien polegać w pierwszym kroku na wyborze funkcji, jaka ma
pełnić konkretne oswietlenie; charakteru obiektów swietlnych oraz/ lub oczekiwanym sposobie
integracji formy oraz znaczen swiatła z miejscem, w którym ma ono być zrealizowane.

4. Zachowanie ciągłości pomiędzy obrazami miasta kształtującymi się w porze dziennej
i nocnej

Tworzenie takich sytuacji oswietleniowych, które w mniejszym lub wiekszym stopniu przeka-
zuja informacje o dziennym obrazie przestrzeni w porze nocnej, tworzace powiazanie
pomiedzy tymi dwoma porami, powodować bedzie wizualna integracje dziennego i nocnego
obrazu miasta. Nie oznacza to braku mozliwosci nadawania nocnemu krajobrazowi miasta
nowych warstw estetycznych, znaczeniowych, przestrzennych czy innych.

5. Stopniowanie intensywności oświetlenia w uzależnieniu od rangi oświetlanej
przestrzeni i obiektów

Nalezy przyjać zasade stopniowania intensywnosci oswietlenia od najwiekszej w przypadku
podswietlania waznych obiektów czy miejsc127 do coraz słabszej w kierunku oddalania sie od
nich128.

6. Prowadzenie światłem

Droga dojscia do oswietlonej przestrzeni, przeznaczonej do uzytkowania w porze nocnej,
powinna być oswietlona. Brak doswietlenia dojscia powoduje wizualna izolacje przestrzeni
i moze sugerować wyłacznie estetyczna role podswietlenia.

127 Takimi obiektami czy miejscami sa punkty bezposredniego oswietlania, stanowiace cel iluminacji czy innych
zabiegów swietlnych. Moze to być elewacja waznej rangi budynku, przejscie piesze, istotny ciag komunikacyjny,
czy otoczenie pomnika.

128 Z zachowaniem poziomów natezenia oswietlenia wymaganych normami.
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7. Wierne oddawanie barw oświetlanej przestrzeni

Miejskie przestrzenie publiczne, zwłaszcza uczeszczane w ruchu pieszym place, skwery, parki,
deptaki, ciagi piesze, gdzie istotnym jest mozliwosć łatwego rozpoznania rysów twarzy
przechodniów po zmroku, powinno sie oswietlać oswietleniem o jak najwierniejszym
wskaźniku oddawania barw.

8. Poszukiwanie „złotego środka” w oświetlaniu przestrzeni – równowagi pomiędzy
zamierzonym efektem projektowym a zachowaniem racjonalnego zużycia energii
oraz potrzebą ochrony krajobrazu nocy

W projektowaniu oswietlenia terenów miejskich nalezy równowazyć cheć estetyzacji
przestrzeni za pomoca sztucznego oswietlenia noca potrzeba minimalizacji skutków nadmier-
nego czy nieprawidłowego oswietlenia. Zasade poszukiwania „złotego srodka” w oswietleniu
mozna stosować do przestrzeni o zróznicowanym charakterze.

9. Zasada minimalizacji rozsyłu strumienia światła powyżej linii horyzontu

Aby zachować jak najmniejsza emisje swiatła w kierunku nieba, nalezy stosować przede
wszystkim oprawy emitujace swiatło ku dołowi. Tam, gdzie oswietlenie oddolne nie stanowi
istoty oswietlenia obiektu, zieleni czy konstrukcji, nalezy ograniczać taki kierunek podswie-
tlenia czy iluminacji. W oswietleniu swiecacym swiatłem odbitym (posrednim) nalezy weryfi-
kować, czy strumien swietlny jest emitowany w 100% w strone powierzchni odbijajacej.
We wrazliwych pod wzgledem oswietlenia miejscach129 ograniczanie kierunku rozsyłu swiatła
moze być bardziej restrykcyjne.

10. Prowadzenie regularnej eksploatacji oświetlenia miejskiego

Odczuwanie zaburzenia spójnosci wizualnej i faktyczne zaburzenie spójnosci fizycznej nocnej
odsłony przestrzeni publicznej mozna ograniczyć dzieki regularnej weryfikacji stanu
oswietlenia i wymianie nie swiecacych sie źródeł swiatła.

11. Stosowanie jednolitych parametrów źródeł światła w systemach oświetlenia podsta-
wowego

Niecelowe stosowanie róznych źródeł swiatła w grupie oswietlenia podstawowego konkretnej
przestrzeni (powoduje ono obnizenie wizualnej spójnosci przestrzeni w porze nocnej) mozna
ograniczyć, stosujac w realizacjach oprawy oswietleniowe kompatybilne wyłacznie z jednym
typem źródeł swiatła (co powoduje brak mozliwosci wymieszania róznych źródeł swiatła
w grupie latarni) lub prowadzac czesta, zbiorcza wymiane źródeł swiatła, zastepujac źródła
stare i przepalone grupa nowych, jednakowych źródeł.

12. Ochrona przed wywoływaniem zbyt silnych kontrastów oraz olśnieniem

Tworzenie duzych kontrastów pomiedzy przestrzeniami silnie doswietlonymi i nieoswietlo-
nymi w ogóle powinno być ograniczone do starannie wybranych przestrzeni i swiadomie
kreowanych sytuacji projektowych. Zbyt duzy kontrast powodować moze dyskomfort i brak
mozliwosci odrózniania elementów w przestrzeni nieoswietlonej. To samo dotyczy źle
usytuowanych punktów swietlnych, powodujacych przypadkowe olśnienie.

13. Ograniczanie stosowania oświetlenia o dynamicznie zmieniającym się natężeniu

Aby zmniejszyć niekorzystne oddziaływanie sztucznego oswietlenia na miejska przestrzen
publiczna i jej uzytkowników, nalezy ograniczać stosowanie oswietlenia o dynamicznie
zmieniajacym sie natezeniu do realizacji, w których dynamika ta stanowi istote oswietlenia.
Oswietlenie gwałtownie zapalajace sie i gasnace czy mrugajace, moze powodować rozpra-
szanie kierowców, wywoływać oslepianie przechodniów czy rózne gatunki zwierzat miejskich.

129 Takimi miejscami moga być przestrzenie ogrodów, arboretów, terenów objetych róznymi formy ochrony przyrody,
jak równiez przestrzen publiczna bezposrednio sasiadujaca z obiektami mieszkalnymi, gdzie istnieje groźba emisji
swiatła w strone elewacji z oknami; linie brzegowe zbiorników wodnych itd.
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14. Wyważona iluminacja zieleni

Projektujac iluminacje zieleni, warto rozwazać wprowadzanie takich rozwiazan, które nie
prowadza do nadwyrezania długotrwałym, sztucznym swiatłem warstwy roslinnej. Akcepto-
walnym z punktu widzenia ochrony roslin jest czasowe ich podswietlanie, warunkowane
okolicznosciami i specyfika iluminacji terenów zieleni. Mozliwym jest wygaszanie iluminacji
w porach najnizszego uzytkowania przestrzeni, czy zmniejszanie intensywnosci swiecenia
opraw oswietleniowych.
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 8 PODSUMOWANIE

Licznie prowadzone obserwacje terenowe pozwalaja na finalne skonkludowanie, ze pod
wzgledem efektu wizualnego nocna odsłona przestrzeni jest dla niej zazwyczaj „łaskawa”. Jej
niedociagniecia staja sie czesto niewidoczne. Drobne elementy zaburzajace estetyke czesto
gina w mroku. Łatwo obserwowane za dnia nierównosci, otarcia, zabrudzenia czy obtłuczenia
elewacji, nawierzchni, mebla miejskiego nie „kłuja” w oczy. Filip Springer opisywał wizualna
moc swiatła w swojej ksiazce „13 pieter” [2015]. Autor przedstawił sytuacje „upiekszania”
warszawskich ulic na zdjeciach stolicy po II wojnie swiatowej, kiedy to fotografowie
zamawiali usługe polewaczki do oblania ich woda. Zabieg ten powodował, ze na zdjeciach
wnetrza zdaja sie połyskiwać, a słonce, odbijajac sie od wilgotnej nawierzchni, dodaje całemu
obrazowi miasta dodatkowego blasku. Podobnie sytuacja moze wygladać w porze wieczornej
– w mokrej nawierzchni odbijałoby sie wówczas swiatło latarni.

Dbałosć o to, aby efekt oswietlenia sztucznego wspomagał orientacje w przestrzeni,
wydobywał z mroku relacje przestrzenne i współtworzył nowe wartosci miejsca, jest równie
wazna co ukazanie wartosci estetycznej swiatła.
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swiatło słoneczne padajace na elewacje Błekitnego Wiezowca przy placu Bankowym w Warszawie
powoduje pojawienie sie swietlnych refleksów na elewacji budynku warszawskiego ratusza, zmieniajac jej
wyglad (fot. K. Wlazło-Malinowska 13.02.2014). Na dole – rzesiste oswietlenie wierzb i zabudowy w parku
rozrywki Tivoli w Kopenhadze wzmacnia wrazenie domkniecia wnetrza nad stawem scianami swiatła
(fot. K. Wlazło-Malinowska 15.11.2010). Źródło: opracowanie własne..........................................................21

Il. 6: Przykłady wykorzystania swiatła do budowania stropu miejskiego wnetrza krajobrazowego. Na górze –
drogowe oprawy oswietleniowe wraz z naciagami, a takze swiatło słoneczne ukazujace nieboskłon
współtworza strop ulicy w Kopenhadze (fot. K. Wlazło-Malinowska 12.11.2010). Na dole – oswietlenie
głównej alei kompozycyjnej w parku Tivoli w Kopenhadze wzmacnia wrazenie domkniecia wnetrza stropem
swiatła (fot. K. Wlazło-Malinowska 15.11.2010). Źródło: opracowanie własne..............................................22

Il. 7: Schemat podziału elektrycznych źródeł swiatła. Przedstawiony podział jest stosowany w ogólnej
technice swietlnej uzytkowej, nie zawiera odniesien do oswietlenia specjalistycznego, np. telewizyjnego,
szpitalnego itd., jak na przykład krótkołukowych reflektorów metalohalogenkowych stosowanych na planach
filmowych. Na pomaranczowo oznaczono te rodzaje źródeł swiatła, które pojawiaja sie najczesciej
w oswietleniu zewnetrznym badanych przestrzeni. Źródło: opracowanie własne na podstawie [Żagan 2005].
...........................................................................................................................................................................25

Il. 8: Widmo promieniowania ciagłego ciała idealnie czarnego, ukazujace zakres promieniowania
elektromagnetycznego wazny z punktu widzenia techniki swietlnej – zakres promieniowania widzialnego.
Poszczególne długosci fali tego zakresu wywołuja wrazenie swietlne barw. W praktyce takim widmem
charakteryzuja sie jedynie źródła zarowe. Źródło: opracowanie własne na podstawie [Żagan 2005]..............25

Il. 9: Schemat budowy punktu swietlnego. Źródło: opracowanie własne.........................................................30

Il. 10: Przykład mniej typowego oswietlenia – emisja swiatła w okreslonym kształcie mozliwa jest dzieki
zastosowania projektorów GOBO z filtrami w wybranych kształtach lub projektorów video. Przykład z placu
w Kopenhadze (fot. K. Wlazło-Malinowska 14.11.2010). Źródło: opracowanie własne.................................30

Il. 11: Istniejace do dnia dzisiejszego Moonlight Towers w Austin, stan Teksas, w Stanach Zjednoczonych
Ameryki Północnej. Źródło: fot. John Williams 24.03.2014............................................................................39

Il. 12: Białe swiatło w Warszawie. Na niebiesko oznaczono odcinki dróg oraz przestrzenie oswietlone
lampami o źródłach swiatła emitujacych swiatło o białej barwie swiecenia. Źródło: opracowanie własne na
postawie tematycznej mapy google – „Białe swiatło w Warszawie” [Białe swiatło w Warszawie... data
nieznana]............................................................................................................................................................42

Il. 13: Zakres oddziaływania oswietlenia sztucznego moze noca wywoływać lub podkreslać wrazenie
odczuwania wnetrza. Oswietlenie jednej ze stacji benzynowych w Warszawie (fot. K. Wlazło-Malinowska
20.02.2014). Źródło: opracowanie własne........................................................................................................54

Il. 14: Zakres oddziaływania oswietlenia sztucznego moze noca zaburzać wrazenie wnetrza, osłabiajac tym
samym jego wyraz. Porównanie wygladu Małego Rynku w Kazimierzu Dolnym za dnia oraz w porze nocnej
(fot. K. Wlazło-Malinowska 18.03.2017). Źródło: opracowanie własne..........................................................55
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Il. 15: Schemat ukazujacy jednakowa range kolejnych etapów projektowych w modelu procesu
projektowania. Źródło: opracowanie własne na podstawie przekształconego klasycznego modelu procesu
projektowania według Molarna i Rutledge’a [Epstein et al. 2001]...................................................................58

Il. 16: Schemat ukazujacy jednakowa range kolejnych etapów przeprowadzonych badan nad rola oswietlenia
w kształtowaniu nocnego krajobrazu miasta. Źródło: opracowanie własne na podstawie przekształconego
klasycznego modelu procesu projektowania wg Molarna i Rutledge’a [Epstein et al. 2001]...........................59

Il. 17: Schemat pracy „Swiatło jako instrument kształtowania nocnego krajobrazu miasta”. Źródło:
opracowanie własne...........................................................................................................................................59

Il. 18: Schemat pracy „Swiatło jako instrument kształtowania nocnego krajobrazu miasta”. Źródło:
opracowanie własne...........................................................................................................................................60

Il. 19: Rozmieszczenie 90 warszawskich parków analizowanych w badaniu zróznicowania aktualnych form
oswietlenia miejskiej przestrzeni publicznej na tle podziału administracyjnego miasta. W dzielnicach
Rembertów, Wesoła oraz Wawer nie sklasyfikowano zadnego terenu zieleni jako terenu parku. Źródło:
opracowanie własne...........................................................................................................................................65

Il. 20: Lokalizacja 12 parków wyeliminowanych z badania wstepnego zróznicowania aktualnych form
oswietlenia miejskiej przestrzeni publicznej, na tle rozmieszczenia 90 parków w poszczególnych dzielnicach
miasta. Na czerwono oznaczono obiekty wyeliminowane. Eliminacja parków spowodowała wyłaczenie
jednej dzielnicy – Wilanów z przestrzeni objetej badaniem. Źródło: opracowanie własne..............................67

Il. 21: Rodzaj danych zebranych dla 78 parków warszawskich. Przykładowy rekord parku – Fort Bema.
Źródło: opracowanie własne..............................................................................................................................67

Il. 22: Rozmieszczenie 21 parków uwzglednionych w badaniu własciwym zróznicowania aktualnych form
oswietlenia miejskiej przestrzeni publicznej na tle podziału administracyjnego m.st. Warszawy. Zauwaza sie
rozmieszczenie powyzszych obiektów w dziewieciu z osiemnastu warszawskich dzielnicach (oznaczone na
szaro): Białołeka, Bielany, Mokotów, Praga Południe, Sródmiescie, Targówek, Ursynów, Włochy, Żoliborz.
Numeracja jest zgodna z numeracja przedstawiona w Tabeli 7. Źródło: opracowanie własne........................69

Il. 23: Przykładowa wypełniona karta inwentaryzacji terenowej w badaniu własciwym zróznicowania
aktualnych form oswietlenia miejskiej przestrzeni publicznej (wykonana dla parku Kazimierzowskiego
w dzielnicy Sródmiescie) wypełniona w trakcie wizyty w terenie w porze wieczorowej, przedstawiajaca
uproszczona inwentaryzacje elementów oswietleniowych i okreslenie granic oraz wejsć do terenu. Źródło:
opracowanie własne...........................................................................................................................................71

Il. 24: Przykładowa karta danych oswietlenia badanej przestrzeni opracowana w badaniu własciwym
zróznicowania aktualnych form oswietlenia miejskiej przestrzeni publicznej, przedstawiajaca dane zebrane
dla parku Kazimierzowskiego. Źródło: opracowanie własne............................................................................72

ll. 25: Lista form aktywnosci wieczornych zaobserwowanych w badanych przestrzeniach – wzór tabeli
i przykład danych zebranych dla jednej z przestrzeni. W nawiasach podano sumaryczna liczbe
zaobserwowanych form aktywnosci. Źródło: opracowanie własne..................................................................72

Il. 26: Czesć pierwsza reprezentacji graficznej analizy percepcyjnej z elementami kompozycji urbanistycznej
wybranych warszawskich parków. Zdefiniowanie układu kompozycyjnego przestrzeni. Analize
przedstawiono na przykładzie parku Kazimierzowskiego w Warszawie. Źródło: opracowanie własne..........73

Il. 27: Czesć druga reprezentacji graficznej analizy percepcyjnej z elementami kompozycji urbanistycznej
wybranych warszawskich parków. Wyodrebnienie wnetrz w badanej przestrzeni. Analize przedstawiono
na przykładzie parku Kazimierzowskiego w Warszawie. Źródło: opracowanie własne...................................74

Il. 28: Czesć trzecia reprezentacji graficznej analizy percepcyjnej z elementami kompozycji urbanistycznej
wybranych warszawskich parków. Zmiany odczytywania widoku przestrzeni noca. Analize przedstawiono
na przykładzie parku Kazimierzowskiego w Warszawie. Źródło: opracowanie własne...................................74

ll. 29: Zmiany zachodzace w kompozycji parku w porze nocnej – wzór tabeli. Źródło: opracowanie własne.
...........................................................................................................................................................................75

Il. 30: Mapa ilustrujaca lokalizacje 40 obiektów poddanych badaniu wstepnemu roli swiatła w kształtowaniu
obrazu przestrzeni miejskiej w porze nocnej, w granicach m.st. Warszawy. Na niebiesko oznaczono
dzielnice, w których zlokalizowane sa obiekty. Źródło: opracowanie własne..................................................80
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Il. 31: Przykładowa dokumentacja fotograficzna oraz wizualny wynik analizy porównania widoku obiektu
poddanego badaniu wstepnemu roli swiatła w kształtowaniu obrazu przestrzeni miejskiej w porze nocnej
(Kosciół NMP Matki Koscioła na Mokotowie). Źródło: opracowanie własne.................................................82

Il. 32: Mapa ilustrujaca lokalizacje 22 obiektów poddanych badaniu własciwemu roli swiatła w kształtowaniu
obrazu przestrzeni miejskiej w porze nocnej, w granicach m.st. Warszawy. Na niebiesko oznaczono
dzielnice, w których zlokalizowane sa obiekty. Numeracja jest zgodna z numeracja przedstawiona
w Tabeli 11. Źródło: opracowanie własne.........................................................................................................85

Il. 33: Przykładowa karta analizy obiektu w badaniu własciwym roli swiatła w kształtowaniu obrazu
przestrzeni miejskiej w porze nocnej (wykonana dla koscioła pw. NMP Matki Koscioła). Źródło:
opracowanie własne...........................................................................................................................................87

Il. 34: Przykład sposobu wykonania analizy porównawczej wybranych widoków badanego obiektu –
dalekiego, posrednich oraz bliskiego – w badaniu własciwym roli swiatła w kształtowaniu obrazu przestrzeni
miejskiej w porze nocnej. Analize przedstawiono na przykładzie przypadku koscioła pw. NMP Matki
Koscioła. Źródło: opracowanie własne..............................................................................................................88

Il. 35: Przykładowa dokumentacja fotograficzna oraz wizualny wynik analizy porównania widoku obiektu
poddanego badaniu weryfikacyjnemu roli swiatła w kształtowaniu obrazu przestrzeni miejskiej w porze
nocnej (Stadion Narodowy w Warszawie). Źródło: opracowanie własne.........................................................90

Il. 36: Obszar opracowania badania nocnego krajobrazu przestrzeni miejskiej, wykonanej dla nabrzezy Wisły
w obszarze centralnym m.st. Warszawy. Żółtym i pomaranczowym kolorem przedstawiono obszar
opracowania analizy. Źródło: opracowanie własne...........................................................................................92

Il. 37: Obszar opracowania badania nocnego krajobrazu przestrzeni miejskiej, wykonanego dla nabrzezy
Wisły w obszarze centralnym m.st. Warszawy; pokazany na tle miasta. Pomaranczowym kolorem
przedstawiono obszar opracowania analizy. Źródło: opracowanie własne.......................................................93

Il. 38: Udział procentowy zróznicowanych typów oswietlenia podstawowego wystepujacego w 78 parkach
poddanych analizie. Źródło: opracowanie własne...........................................................................................103

Il. 39: Oswietlenie podstawowe typu I w formie latarni z oprawami typu kule mleczne bez zadaszenia,
ustawione w warszawskich parkach. Od lewej – latarnia w parku gen. Orlicz-Dreszera, latarnia w parku im.
Jana Pawła II, latarnia z terenu parku Jazdów. (fot. K. Wlazło-Malinowska). Źródło: opracowanie własne.104

Il. 40: Oswietlenie podstawowe typu I w formie latarni z oprawami typu kule mleczne bez zadaszenia,
ustawione w warszawskich parkach – rózne sposoby mocowania opraw do słupów i ilosci opraw
zastosowanych na słupach. Od lewej – latarnia z pojedyncza oprawa osadzona w okragłym pierscieniu
w parku Kepa Potocka (czesć zoliborska); latarnia z dwiema oprawami podwieszonymi na łukowato
wygietych wysiegnikach w parku im. S. Wiecheckiego „Wiecha”; latarnia z trzema oprawami nasadzonymi
na wysiegnikach w parku Kazimierzowskim. (fot. K. Wlazło-Malinowska). Źródło: opracowanie własne.. 104

Il. 41: Latarnie parkowe z oprawami starszej produkcji (typ II – zdjecie z lewej strony) oraz latarnie ze
słupami i oprawami stylizowanymi na historyczne (typ III – pozostałe zdjecia), ustawione w warszawskich
parkach. Od lewej – dwie latarnie w parku im. Jana Pawła II; latarnia w Ogrodzie Saskim; latarnia w parku
Dolinka Szwajcarska (fot. K. Wlazło-Malinowska). Źródło: opracowanie własne........................................105

Il. 42: Latarnie parkowe z oprawami drogowymi na betonowych lub aluminiowych słupach, ustawione
w warszawskich parkach. Od lewej – dwie latarnie w parku Skaryszewskim; ciag latarni w parku Praskim
(fot. K. Wlazło-Malinowska). Źródło: opracowanie własne...........................................................................105

Il. 43: Latarnie parkowe z oprawami o nowoczesnej formie, ustawione w warszawskich parkach. Od lewej –
latarnia z oprawa swiecaca swiatłem odbitym w parku Podzamcze; latarnia na wejsciu na Kopiec
Czerniakowski; latarnia w parku Znicza (fot. K. Wlazło-Malinowska). Źródło: opracowanie własne..........106

Il. 44: Lokalizacja parków o czterech wyodrebnionych typach oswietlenia podstawowego w badanych
78 parkach warszawskich. Źródło: opracowanie własne.................................................................................107

Il. 45: Udział procentowy zróznicowanych typów oswietlenia podstawowego wystepujacego w 78 parkach
poddanych analizie, w podziale na parki pozostajace we władaniu jednostek budzetowych Urzedu m. st.
Warszawy (68 obiektów – wykres górny) oraz inne instytucje i organizacje (10 obiektów – wykres dolny).
Źródło: opracowanie własne............................................................................................................................108

Il. 46: Udział procentowy czterech typów oswietlenia podstawowego w 78 badanych parkach, w podziale na
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parki zrealizowane lub zmodernizowane przed rokiem 2008 (wykres górny) lub później (wykres dolny).
Źródło: opracowanie własne............................................................................................................................109
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Il. 59: Karta inwentaryzacyjna parku – park Znicza. Źródło: opracowanie własne........................................124

Il. 60: Karta inwentaryzacyjna parku – Ogród Saski. Źródło: opracowanie własne.......................................125

Il. 61: Karta inwentaryzacyjna parku – park Dolinka Szwajcarska. Źródło: opracowanie własne.................126

Il. 62: Karta inwentaryzacyjna parku – park Kazimierzowski. Źródło: opracowanie własne.........................127
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Aneks. I
Przegląd polskich ustaw, rozporządzeń i norm i ich zawartości odnośnie ustanawiania
uwarunkowań kształtowania oświetlenia zewnętrznego130

Niniejsze zestawienie przedstawia najwazniejsze dokumenty prawne obowiazujace
w Polsce, zawierajace zapisy dotyczace kształtowania oswietlenia zewnetrznego w przestrzeni
publicznej terenów zurbanizowanych, w tym obiektów architektonicznych i budowlanych
(w tym budynków, obiektów sportowych, obiektów mostowych), ciagów komunikacyjnych
(dróg róznej klasy oraz ciagów pieszo-jezdnych i rowerowych, tuneli itp.) oraz terenów
otwartych. Wymienione dokumenty oraz wybrane ich zapisy, przedstawione w aneksie, były
brane pod uwage w niniejszej dysertacji.

Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95 – Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 1318, z 2014 r. poz. 379.)

Art. 7.

1. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty nalezy do zadan własnych gminy.
W szczególnosci zadania własne obejmuja sprawy: 

1. ładu przestrzennego  131, gospodarki nieruchomosciami, ochrony srodowiska i przyrody
oraz gospodarki wodnej; 

2. gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego; 

3. wodociagów i zaopatrzenia w wode, kanalizacji, usuwania i oczyszczania scieków
komunalnych, utrzymania czystosci i porzadku oraz urzadzen sanitarnych, wysypisk
i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energie elektryczna
i cieplna oraz gaz;

3a) działalnosci w zakresie telekomunikacji;

4. lokalnego transportu zbiorowego;

5. ochrony zdrowia;

6. pomocy społecznej, w tym osrodków i zakładów opiekunczych;

6a) wspierania rodziny i systemu pieczy zastepczej;

7. gminnego budownictwa mieszkaniowego;

8. edukacji publicznej;

9. kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków
i opieki nad zabytkami;

10. kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urzadzen sportowych; 

11. targowisk i hal targowych;

12. zieleni gminnej i zadrzewien;

13. cmentarzy gminnych;

14. porzadku publicznego i bezpieczenstwa obywateli oraz ochrony przeciwpozarowej
i przeciwpowodziowej, w tym wyposazenia i utrzymania gminnego magazynu
przeciwpowodziowego;

15. utrzymania gminnych obiektów i urzadzen uzytecznosci publicznej oraz obiektów
administracyjnych;

16. polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciazy opieki socjalnej,
medycznej i prawnej;

130 Przeglad opisuje stan ustawodawczy na dzien 08.04.2014, o ile w przypadku konkretnego dokumentu nie podano
inaczej.

131 Podkreslenia dotycza fragmentów dokumentu bezposrednio lub posrednio zwiazanych ze zróznicowanymi
aspektami kwestii oswietlenia zewnetrznego. Podkreslenia wystepuja w całym aneksie.
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17. wspierania i upowszechniania idei samorzadowej, w tym tworzenia warunków do
działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrazania programów pobudzania
aktywnosci obywatelskiej;

18. promocji gminy;

19. współpracy i działalnosci na rzecz organizacji pozarzadowych oraz podmiotów
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnosci pozytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.); 

20. współpracy ze społecznosciami lokalnymi i regionalnymi innych panstw.

2. Ustawy okreslaja, które zadania własne gminy maja charakter obowiazkowy.

3. Przekazanie gminie, w drodze ustawy, nowych zadan własnych wymaga zapewnienia
koniecznych srodków finansowych na ich realizacje w postaci zwiekszenia dochodów
własnych gminy lub subwencji. Przepis art. 8 zadania zlecone wykonywane przez gmine,
ust. 4 i 5 stosuje sie odpowiednio.

 12 ANEKSY 466



Dz. U. 1997 Nr 54 poz. 348 z późn. zm. – Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo
energetyczne132

(Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z 2013 r. poz. 984, 1238., r. poz. 984, 1238, z 2014 r. poz. 457, 490, 900, 942,
1101, 1662, z 2015 r. poz. 151, 478, 942, 1618, 1893, 1960, 2365, z 2016 r. poz. 266, 831, 925, 1052,
1165.)

Art. 3.

Uzyte w ustawie okreslenia oznaczaja:

(…)

22. finansowanie oswietlenia – finansowanie kosztów energii elektrycznej po-branej przez
punkty swietlne oraz koszty ich budowy i utrzymania;

Art. 18. 

1. Do zadan własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w energie elektryczna, ciepło i paliwa
gazowe nalezy: 

1. planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczna i paliwa gazowe
na obszarze gminy; 

2. planowanie oswietlenia miejsc publicznych i dróg znajdujacych sie na terenie gminy:

a. miejsc publicznych,

b. drog gminnych, dróg powiatowych i dróg wojewódzkich,

c. dróg krajowych, innych niz autostrady i drogi ekspresowe w rozumieniu ustawy z
dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 i 774),
przebiegajacych w granicach terenu zabudowy,

d. czesci dróg krajowych, innych niz autostrady i drogi ekspresowe w rozumieniu
ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym
Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 641 i 901), wymagajacych odrebnego
oswietlenia:

- przeznaczonych do ruchu pieszych lub rowerów,

- stanowiacych dodatkowe jezdnie obsługujace ruch z terenów przyległych do
pasa drogowego drogi krajowej;

3. finansowanie oswietlenia ulic, placów i dróg publicznych znajdujacych sie na terenie
gminy:

a. ulic,

b. placów,

c. dróg gminnych, dróg powiatowych i dróg wojewódzkich,

d. dróg krajowych, innych niz autostrady i drogi ekspresowe w rozumieniu ustawy z
dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, przebiegajacych w granicach terenu
zabudowy,

e. czesci dróg krajowych, innych niz autostrady i drogi ekspresowe w rozumieniu
ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym
Funduszu Drogowym, wymagajacych odrebnego oswietlenia:

- przeznaczonych do ruchu pieszych lub rowerów,

- stanowiacych dodatkowe jezdnie obsługujace ruch z terenów przyległych do
pasa drogowego drogi krajowej;

4. planowanie i organizacja działan majacych na celu racjonalizacje zuzycia energii
i promocje rozwiazan zmniejszajacych zuzycie energii na obszarze gminy. 

5. ocena potencjału wytwarzania energii elektrycznej wwysokosprawnej kogeneracji oraz
efektywnych energetycznie systemów ciepłowniczych lub chłodniczych na obszarze
gminy.

132 Wyciag z tekstu ujednoliconego ustawy.
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2. Gmina realizuje zadania, o których mowa w ust. 1, zgodnie z: 

1. miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego
planu – z kierunkami rozwoju gminy zawartymi w studium uwarunkowan i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy; 

2. odpowiednim programem ochrony powietrza przyjetym na podstawie art. 9l ustawy z
dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz.
150, z późn. zm.27)). 

3. (uchylony)

3a. (uchylony). 

4. (uchylony).
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Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie133

(Dz.U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.)

DZIAŁ II. Zabudowa i zagospodarowanie działki budowlanej

Rozdział 1. Usytuowanie budynku

Art. 13.

1. Odległosć budynku z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi od innych
obiektów powinna umozliwiać naturalne oswietlenie tych pomieszczen – co uznaje sie za
spełnione, jezeli:

1. miedzy ramionami kata 60°, wyznaczonego w płaszczyźnie poziomej, z wierzchołkiem
usytuowanym w wewnetrz- nym licu sciany na osi okna pomieszczenia przesłanianego,
nie znajduje sie przesłaniajaca czesć tego samego budynku lub inny obiekt przesłania-
jacy w odległosci mniejszej niz:

a. wysokosć przesłaniania – dla obiektów przesłaniajacych o wysokosci do 35 m,

b. 35 m – dla obiektów przesłaniajacych o wysokosci ponad 35 m;

2. zostały zachowane wymagania, o których mowa w Art. 57 i 60.

2. Wysokosć przesłaniania, o której mowa w ust. 1 pkt 1, mierzy sie od poziomu dolnej
krawedzi najnizej połozonych okien budynku przesłanianego do poziomu najwyzszej
zacieniajacej krawedzi obiektu przesłaniajacego lub jego przesłaniajacej czesci.

3. Dopuszcza sie sytuowanie obiektu przesłaniajacego w odległosci nie mniejszej niz 10 m od
okna pomieszczenia przesłanianego, takiego jak maszt, komin, wieza lub inny obiekt
budowlany, bez ograniczenia jego wysokosci, lecz o szerokosci przesłaniajacej nie
wiekszej niz 3 m, mierzac ja równolegle do płaszczyzny okna.

4. Odległosci, o których mowa w ust. 1 pkt 1, moga być zmniejszone nie wiecej niz o połowe
w zabudowie sródmiejskiej.

Rozdział 2. Dojścia i dojazdy

Art. 14.

1. Do działek budowlanych oraz do budynków i urzadzen z nimi zwiazanych nalezy
zapewnić dojscie i dojazd umozliwiajacy dostep do drogi publicznej, odpowiednie do
przeznaczenia i sposobu ich uzytkowania oraz wymagan dotyczacych ochrony przeciwpo-
zarowej, okreslonych w przepisach odrebnych. Szerokosć jezdni nie moze być mniejsza
niz 3 m. 

2. Dopuszcza sie zastosowanie dojscia i dojazdu do działek budowlanych w postaci ciagu
pieszo-jezdnego, pod warunkiem ze ma on szerokosć nie mniejsza niz 5 m, umozliwiajaca
ruch pieszy oraz ruch i postój pojazdów. 

3. Do budynku i urzadzen z nim zwiazanych, wymagajacych dojazdów, funkcje te moga
spełniać dojscia, pod warunkiem ze ich szerokosć nie bedzie mniejsza niz 4,5 m. 

4. Dojscia i dojazdy do budynków, z wyjatkiem jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji
indywidualnej, powinny mieć zainstalowane oswietlenie elektryczne, zapewniajace
bezpieczne ich uzytkowanie po zapadnieciu zmroku.

DZIAŁ III. Budynki i pomieszczenia

Rozdział 2. Oświetlenie i nasłonecznienie

Art. 57.

1. Pomieszczenie przeznaczone na pobyt ludzi powinno mieć zapewnione oswietlenie
dzienne, dostosowane do jego przeznaczenia, kształtu i wielkosci, z uwzglednieniem
warunków okreslonych w § 13 oraz w ogólnych przepisach bezpieczenstwa i higieny
pracy.

133 Stan przegladu na dzien 17 lipca 2015 roku (data ujednolicenia rozporzadzenia wg www.isap.gov.pl).
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2. W pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi stosunek powierzchni okien, liczonej
w swietle oscieznic, do powierzchni podłogi powinien wynosić co najmniej 1:8, natomiast
w innym pomieszczeniu, w którym oswietlenie dzienne jest wymagane ze wzgledów na
przeznaczenie – co najmniej 1:12.

Art. 58.

1. Dopuszcza sie oswietlenie pomieszczenia przeznaczonego na pobyt ludzi wyłacznie
swiatłem sztucznym, jezeli:
1. oswietlenie dzienne nie jest konieczne lub nie jest wskazane ze wzgledów

technologicznych;
2. jest uzasadnione celowoscia funkcjonalna zlokalizowania tego pomieszczenia w

obiekcie podziemnym lub w czesci budynku pozbawionej oswietlenia dziennego.
2. 2W przypadku gdy pomieszczenie, o którym mowa w ust. 1, jest pomieszczeniem stałej

pracy w rozumieniu ogólnych przepisów bezpieczenstwa i higieny pracy, dla zastosowania
wyłacznie oswietlenia swiatłem sztucznym, w tym elek- trycznym, jest wymagane
uzyskanie zgody własciwego panstwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego,
wydanej w porozumieniu z własciwym okregowym inspektorem pracy.

3. Uzgodnienie, o którym mowa w ust. 2, nie dotyczy budynków słuzacych obronnosci
panstwa.

Art. 59.

1. Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi oraz do ruchu ogólnego (komunikacji)
powinny mieć zapewnione oswietlenie swiatłem sztucznym odpowiednio do potrzeb
uzytkowych.

2. Ogólne oswietlenie swiatłem sztucznym pomieszczenia przeznaczonego na stały pobyt
ludzi powinno zapewniać odpowiednie warunki uzytkowania całej jego powierzchni.

3. Oswietlenie swiatłem sztucznym połaczonych ze soba pomieszczen przeznaczonych na
stały pobyt ludzi oraz do ruchu ogólnego (komunikacji) nie powinno wykazywać róznic
natezenia, wywołujacych olsnienie przy przejsciu miedzy tymi pomieszczeniami.

Art. 60.

1. Pomieszczenia przeznaczone do zbiorowego przebywania dzieci w złobku, przedszkolu
i szkole, z wyjatkiem pracowni chemicznej, fizycznej i plastycznej, powinny mieć
zapewniony czas nasłonecznienia co najmniej 3 godziny w dniach równonocy (21 marca i
21 wrzesnia) w godzinach 800–1600, natomiast pokoje mieszkalne – w godzinach 700–
1700.

2. 2. W mieszkaniu wielopokojowym dopuszcza sie ograniczenie wymagania okreslonego w
ust. 1 co najmniej do jed- nego pokoju, przy czym w sródmiejskiej zabudowie
uzupełniajacej dopuszcza sie ograniczenie wymaganego czasu nasło- necznienia do 1,5
godziny, a w odniesieniu do mieszkania jednopokojowego w takiej zabudowie nie okresla
sie wymaganego czasu nasłonecznienia.

Rozdział 3. Wejścia do budynków i mieszkań

Art. 64.

Wejscie do budynku i do kazdej klatki schodowej powinno mieć elektryczne oswietlenie
zewnetrzne. Nie dotyczy to budownictwa zagrodowego i rekreacyjnego.

Rozdział 8. Instalacja elektryczna

Art.  180a.

W budynku uzytecznosci publicznej, o którym mowa w ponizszej tabeli, wartosć mocy
jednostkowej oswietlenia nie moze przekraczać okreslonych wielkosci dopuszczalnych:
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Typ budynku Maksymalna wartość mocy jednostkowej [W/m2]

Klasa kryteriów*

A B C

Biura 15 20 25

Szkoły 15 20 25

Szpitale 15 25 35

Restauracje 10 25 35

Sportowo-rekreacyjne 10 20 30

Handlowo-usługowe 15 25 35
* ustala sie nastepujace klasy kryteriów: A – spełnianie kryteriów oswietlenia w stopniu podstawowym, B –
spełnianie kryteriów oswietlenia w stopniu rozszerzonym, C – spełnianie kryteriów oswietlenia w stopniu
pełnym z uwzglednieniem komunikacji wizualnej.

Dział VII. Bezpieczeństwo użytkowania
Art.  293.

1. Tablice informacyjne, reklamy i podobne urzadzenia oraz dekoracje powinny być tak
usytuowane, wykonane i zamocowane, aby nie stanowiły zagrozenia bezpieczenstwa dla
uzytkowników budynku i osób trzecich. 

2. Daszki, balkony oraz stałe i ruchome osłony przeciwsłoneczne moga być umieszczane na
wysokosci co najmniej 2,4 m nad poziomem chodnika, z pozostawieniem nieosłonietego
pasma ruchu od strony jezdni o szerokosci co najmniej 1 m. 

3. Wystawy sklepowe, gabloty reklamowe, a takze obudowy urzadzen technicznych nie moga
być wysuniete poza płaszczyzne sciany zewnetrznej budynku o wiecej niz 0,5 m – przy
zachowaniu uzytkowej szerokosci chodnika nie mniejszej niz 2 m oraz zapewnieniu
bezpieczenstwa ruchu dla osób z dysfunkcja narzadu wzroku. 

4. Skrzydła drzwiowe i okienne oraz kraty, okiennice lub inne osłony, w pozycji otwartej lub
zamknietej, nie moga zawezać szerokosci uzytkowej chodnika usytuowanego bezposrednio
przy scianie zewnetrznej budynku, w której sie znajduja. 

5. Wymaganie okreslone w ust. 4 dotyczy takze zewnetrznych schodów i pochylni. 

6. Urzadzenia oswietleniowe, w tym reklamy, umieszczone na zewnatrz budynku lub w jego
otoczeniu nie moga powodować uciazliwosci dla jego uzytkowników ani tez przechodniów
i kierowców. Jezeli swiatło skierowane jest na elewacje budynku zawierajaca okna,
natezenie oswietlenia na tej elewacji nie moze przekraczać 5 luksów w przypadku swiatła
białego i 3 luksów w przypadku swiatła kolorowego lub swiatła o zmieniajacym sie
natezeniu, błyskowego, ewentualnie pulsujacego. 

 12 ANEKSY 471



Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich
usytuowanie134

(Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430 z późn. zm.)

Rozdział 1. Wymagania ogólne

Art. 44.

1. Chodnik powinien mieć szerokosć dostosowana do natezenia ruchu pieszych, z zastrzeze-
niem ust. 3.

2. Szerokosć chodnika przy jezdni lub przy pasie postojowym nie powinna być mniejsza niz
2,0 m, a w wypadku przebudowy albo remontu drogi dopuszcza sie miejscowe zmniej-
szenie szerokosci chodnika do 1,25 m, jezeli jest on przeznaczony wyłacznie do ruchu
pieszych.

3. Szerokosć chodnika powinna być odpowiednio zwiekszona, jezeli oprócz ruchu pieszych
jest on przeznaczony do usytuowania urzadzen technicznych, w szczególnosci podpór
znaków drogowych, słupów, drzew, wejsć lub zjazdów utrudniajacych ruch pieszych.

4. Szerokosć chodnika odsunietego od jezdni lub szerokosć samodzielnego ciagu pieszego
nie powinna być mniejsza niz 1,5 m, a dopuszcza sie miejscowe zmniejszenie szerokosci
chodnika do 1,0 m, jezeli jest on przeznaczony wyłacznie do ruchu pieszych.

5. Długosć chodnika usytuowanego w ciagu przejsć dla pieszych miedzy jezdniami lub
miedzy jezdnia a torowiskiem tramwajowym powinna wynosić nie mniej niz 2,0 m.

6. Urzadzenia na chodniku, w szczególnosci podpory znaków drogowych, słupy oswietle-
niowe nalezy tak usytuować, aby nie utrudniały uzytkowania chodnika, w tym przez osoby
niepełnosprawne.

Rozdział 2. Urządzenia oświetleniowe

Art. 109.

1. Droga powinna być oswietlona ze wzgledów bezpieczenstwa i ruchu, w szczególnosci:

1. gdy przebiega przez obszar oswietlony i wystepuje zagrozenie olsnienia uczestników
ruchu,

2. w obrebie wezła lub skrzyzowania, jezeli jedna z krzyzujacych sie dróg jest
oswietlona,

3. na skrzyzowaniu z droga klasy S,
4. na skrzyzowaniu typu rondo,
5. na skrzyzowaniu skanalizowanym z wyspami w kraweznikach - jezeli jest to droga

klasy GP,
6. miedzy odcinkami oswietlonymi - jezeli długosć odcinka nie przekracza 500 m,
7. na odcinku przyległym do obiektu mostowego - jezeli obiekt jest oswietlony,
8. w obrebie miejsca poboru opłat, zwanego dalej "MPO",
9. na ulicy klasy S,
10. na jednojezdniowej ulicy o czterech i wiekszej liczbie pasów ruchu,
11. na skrzyzowaniu na terenie zabudowy, przy którym znajduja sie budynki uzytecznosci

publicznej, przystanki komunikacji zbiorowej.
12. w obrebie przejscia dla pieszych i dojscia do przystanków komunikacji zbiorowej na

terenie zabudowy.

2. Urzadzenie obsługi podróznych, pojazdów i przesyłek – miejsce obsługi podróznych, o
którym mowa w przepisach o drogach publicznych, zwane dalej "MOP", parking dla
pojazdów ciezarowych, stacja paliw powinny być oswietlone co najmniej w czesci
dostepnej dla uczestników ruchu.

134 Omówienie dokumentu zgodnego z Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015
r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.
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3. Swiatło oswietlenia nie moze zmieniać barwy znaków drogowych.

4. Miedzy oswietlonym a nie oswietlonym odcinkiem drogi powinna być wykonana strefa
przejsciowa o zmniejszajacym sie natezeniu swiatła i długosci nie mniejszej niz:

1. 200 m – na drodze klasy A lub S.

2. 100 m – na drodze klasy GP i drogach nizszych klas.

5. Słupy oswietleniowe powinny być tak usytuowane, aby nie powodowały zagrozenia
bezpieczenstwa ruchu i nie ograniczały widocznosci. Słupy oswietleniowe oraz oprawy
oswietleniowe powinny być umieszczone poza skrajnia drogi, o której mowa w § 54.

6. Odległosć lica słupa oswietleniowego nie powinna być mniejsza niz :

1. 1,0 m - od krawedzi jezdni nie ograniczonej kraweznikami,

2. 0,5 m - od krawedzi pasa awaryjnego, pasa postojowego, utwardzonego pobocza lub
opaski,

3. 1,0 m - od lica kraweznika na drodze klasy S lub GP,

4. 0,5 m - od lica kraweznika na drodze klasy G i drogach nizszych klas, przy spełnieniu
wymagan, o których mowa w § 130.

7. Wymagania dotyczace natezenia oswietlenia i rozmieszczenia punktów swietlnych okresla
Polska Norma.

Rozdział 4. Urządzenia techniczne drogi

Art. 134.

1. W zaleznosci od potrzeb powinny być przewidziane miejsce na osłony przeciwolsnieniowe
na nie oswietlonych odcinkach drogi klasy GP i dróg wyzszych klas w celu zapewnienia
uczestnikom ruchu ochrony przed swiatłem padajacym z przeciwnego kierunku ruchu lub
stałego oswietlenia obiektów.

2. Osłony przeciwolsnieniowe powinny :

1. przeciwdziałać olsnieniu, na wysokosci 1,0 m nad powierzchnia jezdni,

2. zapewnić osłone na całym zagrozonym olsnieniem odcinku drogi.

3. Osłony przeciwolsnieniowe nie powinny:

1. ograniczać widocznosci,
2. naruszać skrajni drogi,
3. powodować zagrozenia bezpieczenstwa ruchu,
4. powodować zasniezania drogi.

4. Osłony przeciwolsnieniowe moga być usytuowane w szczególnosci:

1. miedzy jezdniami dla przeciwnych kierunków ruchu na odcinku zagrozonym olsnie-
niem, w obrebie wezła, na łuku w planie przy pochyleniu podłuznym drogi do 2%, na
którym odchylenie osi tego łuku od stycznej w odległosci równej wymaganej widocz-
nosci na zatrzymanie jest wieksze niz szerokosć pasa dzielacego zwiekszona o 2,0 m,

2. wzdłuz łacznicy przylegajacej do drogi w weźle, na której ruch pojazdów jest
przeciwny do kierunku ruchu na drodze,

3. miedzy równolegle przebiegajacymi drogami lub miedzy droga a torem kolejowym,
4. miedzy jezdnia drogi a urzadzeniem obsługi uczestników ruchu, na którym ruch

pojazdów widoczny z drogi odbywa sie w przeciwnym kierunku,

5. w obrebie obiektów stałych, których oswietlenie powoduje olsnienie na drodze.

5. Jako osłony przeciwolsnieniowe moga być stosowane w szczególnosci:

1. krzewy lub drzewa,

2. urzadzenia wykonane z materiałów naturalnych lub sztucznych,

3. sztuczne formy terenowe, wały ziemne.

 12 ANEKSY 473



Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynier-
skie i ich usytuowanie

(Dz.U.2000.63.735)

Art. 64.

1. Jesli w tunelach, ze wzgledu na ich długosć, przekrój poprzeczny i usytuowanie, brak
wystarczajacej widocznosci, powinno być zastosowane sztuczne oswietlenie od zmierzchu
do switu oraz w porze dziennej.

2. Nie zachodzi potrzeba stosowania sztucznego oswietlenia tuneli i podziemnych przejsć dla
pieszych w porze dziennej, jesli usytuowane sa w linii prostej, a stosunek powierzchni
przekroju wejsć do powierzchni nawierzchni jezdni i chodników jest nie mniejszy niz 1:12
i     zapewniony jest nieograniczony dostep naturalnego swiatła do przejscia. Za elementy
ograniczajace dostep swiatła uznaje sie w szczególnosci:

1. skarpe nasypu lub sciane usytuowana naprzeciw wejsć, 

2. zadrzewienie lub zakrzewienie wokół wejsć, 

3. wysoka zabudowe w sasiedztwie wejsć. 

Art. 65.

1. Oswietlenie tunelu powinno zapewnić równomierne oswietlenie jezdni w przekroju
poprzecznym tunelu, a zmienne – na jego długosci, oraz własciwa widocznosć w strefie
przejsciowej miedzy otwarta przestrzenia a poczatkiem tunelu.

2. Oswietlenie w tunelu powinno być wspomagane uzupełniajacymi rozwiazaniami, polegaja-
̨cymi w szczególnosci na:

1. zmianie barwy nawierzchni – z ciemnej na drodze na jasna w tunelu, 

2. odpowiednim zadrzewieniu i zakrzewieniu oraz stosowaniu osłon, 

3. zastosowaniu jasnych oblicowan scian tunelu nie dajacych refleksów. 

Art. 66.

Oswietlenie sztuczne przejsć dla pieszych powinno zapewnić równomierne oswietlenie
nawierzchni przejscia i nie wykazywać róznic natezenia, wywołujacych olsnienie przy wyjsciu
z     przejscia na otwarta przestrzen. 

Art. 181.

Na obiektach inzynierskich nie powinny być:

1. zainstalowane reklamy i dekoracje, nie stanowiace elementu plastycznego obiektu lub
wyposazenia, 

2. umieszczone na chodnikach maszty latarn i słupów podtrzymujacych sieć trakcyjna -
z wyjatkiem linii balustrady i poza balustrada. 

Art. 287.

1. Oswietlenia sztucznego wraz z odpowiednia instalacja oswietleniowa, o której mowa w §
87 ust. 1, wymagaja: 

1. tunele,

2. przejscia podziemne,

3. obiekty mostowe, jesli: 

a. przewidywane jest oswietlenie jezdni na dojeździe lub na dojsciu do kładek dla
pieszych,

b. konstrukcja ma zamkniete przekroje ustroju nosnego lub podpór, wymagajace
dostepu i oswietlenia w celach utrzymaniowych. 

2. Oswietlenie sztuczne powinno być zgodne z Polska Norma.
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3. Oswietlenie obiektów powinno być dostosowane do rodzaju oswietlenia na dojeździe lub
dojsciu do obiektu.

4. Przez zamkniete przekroje, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lit. b), rozumie sie w szczegól -
nosci wnetrza dźwigarów skrzynkowych, pomieszczenia techniczne w przyczółkach lub
filarach oraz przestrzenie w wydrazonych filarach, dostepne dla obsługi. Przekroje
zamkniete, oprócz oswietlenia, powinny być wyposazone w gniazda wtyczkowe.

5. Oswietlenie przekrojów zamknietych powinno zapewnić dostateczna widocznosć przy
poruszaniu sie w nich obsługi, a szczególnie w miejscach wejsć i wyjsć, progów, stopni
schodów, otworów i przeszkód ograniczajacych swobode poruszania sie.

6. Oswietlenie, w zaleznosci od ukształtowania przestrzennego obiektu, powinno być przewi-
dziane w szczególnosci za pomoca opraw swietlnych mocowanych do elementów
konstrukcji, balustrad lub do masztów latarn.

Art. 288.

1. Maszty latarn powinny być umieszczone:

1. w pasmie balustrady.

2. poza balustrada:

a. na poszerzeniach gzymsu,

b. na bocznych płaszczyznach gzymsu.

2. Maszty latarn powinny mieć w szczególnosci:

1. poziome podstawy płytowe słuzace do łaczenia z konstrukcja obiektu – dla przypad-
ków okreslonych w ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. a),

2. pionowe płyty kotwiace słuzace do łaczenia z konstrukcja obiektu – dla przypadków
okreslonych w ust. 1 pkt 2 lit. b). 

Art. 289. 

1. Kable zasilajace latarnie w energie elektryczna powinny być umieszczone w rurach
ochronnych, osadzonych w konstrukcji lub podwieszonych do konstrukcji.

2. Rury ochronne, o których mowa w ust. 1, powinny mieć: 

1. srednice nie mniejsza niz 75 mm,

2. promienie krzywizn na załamaniach trasy kabla wieksze niz 0,5 m,

3. zapewniony odpływ zbierajacej sie w nich wody. 

3. Kable, o których mowa w ust. 1, powinny spełniać odpowiednio wymagania okreslone
w dziale VII dla urzadzen obcych.
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Polskie Normy – zestawienie135

PN-EN 12665:2011
(wersja angielska)

Swiatło i oswietlenie – Podstawowe terminy oraz kryteria okreslania 
wymagan dotyczacych oswietlenia

PN-EN 12464-2:2014-05
(wersja angielska)

Swiatło i oswietlenie – Oswietlenie miejsc pracy – Czesć 2: Miejsca 
pracy na zewnatrz

PN-EN 12464-1:2011
(wersja angielska)

Swiatło i oswietlenie – Oswietlenie miejsc pracy – Czesć 1: Miejsca 
pracy we wnetrzach

PN-EN 12193:2008
(wersja angielska)

Swiatło i oswietlenie – Oswietlenie w sporcie

PN-EN 13032-2:2010
(wersja polska)

Swiatło i oswietlenie – Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych 
lamp i opraw oswietleniowych – Czesć 2: Prezentacja danych dla 
miejsc pracy wewnatrz i na zewnatrz budynków

PN-EN 13032-4:2015-09
(wersja angielska)

Swiatło i oswietlenie – Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych 
lamp i opraw oswietleniowych – Czesć 4: Lampy, moduły i oprawy 
oswietleniowe LED

PN-EN 62504:2015-01
(wersja angielska)

Oswietlenie ogólne – Produkty z diodami emitujacymi swiatło (LED) 
i powiazane wyposazenie – Terminy i definicje

PKN-CEN/TR 13201-1:2016-02
(wersja angielska)

Oswietlenie dróg – Czesć 1: Wytyczne dotyczace wyboru klas 
oswietlenia

PN-EN 13201-3:2016-03
(wersja angielska)

Oswietlenie dróg – Czesć 3: Obliczenia parametrów oswietleniowych

PN-EN 13201-4:2016-03
(wersja angielska)

Oswietlenie dróg –  Czesć 4: Metody pomiaru efektywnosci 
oswietlenia

PN-HD 60364-5-559:2012
(wersja angielska)

Instalacje elektryczne niskiego napiecia – Czesć 5-559: Dobór 
i montaz wyposazenia elektrycznego – Oprawy oswietleniowe 
i instalacje oswietleniowe

PN-HD 60364-7-714:2012
(wersja angielska)

Instalacje elektryczne niskiego napiecia – Czesć 7-714: Wymagania 
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji – Instalacje oswietlenia
zewnetrznego

PN-HD 60364-7-715:2012
(wersja angielska)

Instalacje elektryczne niskiego napiecia – Czesć 7-715: Wymagania 
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji – Instalacje 
oswietleniowe o bardzo niskim napieciu

PN-EN 1838:2013-11
(wersja angielska)

Zastosowania oswietlenia – Oswietlenie awaryjne 

PN-EN 50172:2005
(wersja polska)

Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego 

135 Aktualizacja – 11.2016 według danych pozyskanych na http://sklep.pkn.pl. Wybrano dokumenty zawierajace
najwiecej tresci merytorycznej zwiazanej z tematem badawczym niniejszej pracy.
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ANEKS II 

Badanie zróżnicowania aktualnych form oświetlenia miej skiej przestrzeni publicznej - lista danych teleadresowych jednostek m. st. W arszawy 
oraz innych instytucji stanowiących zarządców badanych pa rków warszawskich. Stan na dzień 05.2012 

linstytucja/wydzial 

Zarząd Oczyszczania Miasta (ZOM ) 

dział parki 
Al. Jerozolimskie l l / 19, OO-S08 Wwa 

Dzielnica M okotów -Wydział Ochr ony Środowiska (WOŚ M okotów) 
Naczelnik Krzysztof Górnicki 
ul. Wiktorska 91A, 02-S82 Wwa, pok. 4 14 

Dzielnica Wola - Wydział Ochrony Srodow iska (WOS Wola) 

Naczelnik Jadwiga Dorota Dhiska 
ul. Gen. J. Bema 70,0 l-22S Wwa, p.2 

4 Dzielnica Bemowo - Wydział Ochrony Srodowiska (WO S Bemowo) 
Naczelnik Monika Toporowicz 
ul. Powstallców Ś l ąskich 70, 01-381 Wwa, pok. 357 

Dzielnica Białołęka - Wydział Ochrony Środowiska (WOŚ Białołęka) 
p.o. naczelnika Andrzej Kiryluk 
ul. Marywilska 44, 03-042 Wwa, pok. 209 
referat zieleni - kierownik Ilona Kuleczka 

Dzielnica Biela ny - Wydział Ochrony Srodowiska (WOS Bielany) 

Naczelnik Mirosława Włodek 

ul. Stefana Żeromskiego 29, 01 -882 Wwa, p. 295 

Dzielnica Ochota - Wydział Ochrony Środowiska (WOŚ Ochota) 

Naczelnik Katarzyna Niekrasz-Sw itał 
ul. Radomska 13121 , 02-323 Warszawa 

wieloosobowe stan. Pracy ds. zieleni 

Dzielnica Praga Południe - Wydział Ochrony Środowiska (WOŚ Praga Południe) 
Naczelnik Elżbieta Kiedrowicz-Gwadera 
ul. Podskarbińska 6, 03-833 Wwa, p. 213 

9 Dzielnica Sródmieście - Wydział Ochrony Srodowiska (WOS Sródmieście) 

Naczelnik Jolanta Wożniak 
ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Wwa, p. 104 

10 Dzielnica Targówek - Wydział Ochrony Srodowiska (WOŚ Targówek) 

Naczelnik Anna Sałata 
ul. L. Kondratowicza 20, 00-983 Wwa, p. 304 

11 Dzielnica Ursus - Wydział Ochrony Srodowiska (WOS Ursus) 

Naczelnik Marek Szymul 
ul. Czerwca 1976r. I , 02-49S Wwa, p. 131 

referat tereów i obiektów zieleni - Barbara Szymaiiczak, p. 132 

12 Dzielnica Ursynów -Wydział Ochrony Srodowiska (WOS Ur synów) 

Naczelnik Alicja Michalik-Kuciń.ska 

AL KEN 6 1, 02-777 Wwa, p. S24 

13 Dzielnica Wiochy -Wydział Ochrony Środowiska (WOŚ Wiochy) 

Naczelnik Iwona Bielawska 
AL Krakowska 2S7 , 02-1 33 Wwa, p. 33S 

14 Dzielnica Żoliborz -Wydział Ochrony Srodowiska (WO S Żoliborz) 
Naczelnik Robert Milej 
ul. J. Słowackiego 6/8, 0 1-627 Wwa, p. 228 

15 M uzeum Pałac w W ilanowie 

ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/ 16, 02-958 Wwa, 

16 M uzeum Łazienki Królewskie w War szawie 

ul. Agrykoli I , 00-460 Wwa 

17 Zarząd Terenów Publicznych 
ul. Jemicka 1/3, 00-28 1 Warszawa 

Zespół ds. Zieleni i Porządku 

nr tel. e-mail 

(22) S22 40 8S zom@zom.waw.pl 

(22) S6S 19 4 S ekologia@mokotów .waw .pl 

(22) 862 13 60 srodowisko@wola. waw .pl 

(22) S33 76 I S j.bonder@bem owo.waw.pl 

(22) 741 72 99 wos@bialoleka.waw.pl 

(22) 741 72 99 wew l 18 jkuleczka@bialo leka.waw.pl 

(22) 373 32 97 w lodek m @poczta.bielany.waw.pl 

(22) 822 I S 43 

(22) 822 I S 43 

(22) 338 08 20 

(22) 699 84 46 

(22) 443 86 81 

(22) 478 60 S6 -S8 

(22) 478 61 S7 

(22) S4S 72 SO 

(22) 443 42 20 
(22) 443 42 21 

(22) S60 12 23 

(22) 842 81 Ol 

(22) S06 oo 24 

(22) SS6 83 S4 

(22) SS6 83 17 

srodowisko@urzadochota. waw .pl 

srodowisko@urzadochota. waw .pl 

wos@pragapld.waw.pl 

wos@srodmiescie.warszawa.pl 

wos@ursus.warszawa.pl 

bszymanczak@ursus.warszawa.pl 

kowal@ursynow@waw.pl 
amichalik@ursynow.waw.pl 

mnizinski@um.warszawa.pl 
pslodkowski@um.warszawa.pl 

wos@zoliborz.org.pl 
rmilei@zoliborz.org.pl 

muzeum@muzeum-wilanow.pl 

recepcja@lazienki-krolewskie.pl 
info@ lazienki-krolewskie.pl 

ibenderz@ztp.waw.pl 
awarminska@ztp. waw .pl 



Aneks III
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Wzór protokołu inwentaryzacji oświetlenia i analizy percepcyjnej parku w badaniu właści
wym zróżnicowania aktualnych form oświetlenia miejskiej przestrzeni publicznej 

BADANIE WŁAŚCIWE: aktualne formy i typy oświetlenia parków - KARTA INWENTARYZACYJNA PARKU 

dzielnica, park: Białołęka, Park Henrykowski data badania: 

rok założenia/ modernizacji: 

obszar/powierzchnia: 

użyte żródła światła/oprawy (typy): 

wyposażenie : 

podświetlenie: 

rodzaje aktywności wieczornych .. .. . . .. .. . .. .... .. .... .. . .. .. . . .. .. . . .. . . .. .. . . .. .. . .. .. . . .. .... .. . . .. . . . 
(np. spacer, spacer ze zwierzęciem, sport - jaki, spotkanie towarzyskie, inne) 

oznaczenia: 

.. . ..... . .. . oprawy „kule" bez przesłony (daszku) . . . . . . . . . . . . punkty widokowe 

. . . . . . . . . . . . oprawy „kule" z przesłonami „ . „ . „ . „ . wnętrza 

„ . „ „ . . „ . inny rodzaj oprawy „ . „ . „ . „ . „ . „ . „ . „ . „ „ . . . „ . „ . „ . „ . inne 

„ . . . „ . . „ . zaobserwowane źródła światła „ . „ . .• „ . . . .. . . „ . . . .. . . . „ . „ . inne 

„ . „ „ . . „ . granice parku „ . „ . „ . „ . inne 

.. . ••• ... „„ . . wejścia główne „ . „ . „ . „ . inne 

. . . . .. . . . .. . wejścia pozostałe „ . „ . „ . „ . inne 

Dodatkowe informacje: 



Aneks IV
Przykładowy wzór protokołu obserwacji wykorzystanego w badaniu właściwym II etapu
badań roli światła w kształtowaniu obrazu przestrzeni miejskiej w porze nocnej
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Aneks V
Inwentaryzacja oświetlenia podstawowego nabrzeży Wisły w obszarze centralnym m.st.
Warszawy wykonana w ramach etapu III badań – analizy nocnego krajobrazu miasta.

Ponizej przedstawiono opis najwazniejszych cech typów oswietlenia zlokalizowanych
w obszarze opracowania. W dalszej czesci aneksu zawarto karty inwentaryzacyjne.

Oświetlenie podstawowe typu drogowego

T.001 – T.001A – T.001B

‒ Oswietlenie drogowe pochodzace z dróg biegnacych wzdłuz nabrzezy wzieto pod uwage,
poniewaz wywiera istotny wpływ nie tylko na drogi, ale równiez na obszar opracowania.
Żółte swiatło źródeł wyładowczych wysokopreznych sodowych bardzo silnie wpływa na
otoczenie, powodujac wypaczenie własciwych barw obiektów, sprawiajac, iz zielen na
nabrzezu staje sie noca brunatna w odbiorze.

‒ Nabrzeza sa natomiast coraz czesciej zagospodarowywane nowymi oprawami, z wykorzy-
staniem źródeł swiatła o wysokim współczynniku oddawania barw, swiecacymi swiatłem
o białej barwie swiecenia. Tam, gdzie ma to miejsce, powstaje kontrast pomiedzy nimi
a biegnacymi wzdłuz nich drogami.

‒ Lampy znajdujace sie wzdłuz dróg biegnacych przy nabrzezach oznaczone zostały jako
T.001, T.001A oraz T.001B. Lampy typu T.001 sa to lampy drogowe wysokie dwu-opra-
wowe, z czego jedna z opraw słuzy do oswietlenia drogi, druga natomiast – przydroznego
chodnika. Zlokalizowane sa one (44 sztuki) przede wszystkim na wysokosci Portu
Czerniakowskiego, wzdłuz ulicy Czerniakowskiej, az do Trasy AK.

‒ Znacznie czesciej (175 sztuk) wystepuja lampy jedno-oprawowe (T.001B), w których
oprawa skonstruowana jest w taki sposób, aby doswietlać ulice i  chodnik jednoczesnie
(szeroki kat rozsyłu swiatła w płaszczyźnie C=90°, prostopadłej do osi jezdni). Tym
samym uniemozliwiono podswietlenie ciagów pieszych i sciezek rowerowych inaczej niz
poprzez zastosowane w oswietleniu drogowym lampy.

‒ Jednoczesnie nalezy zaznaczyć, ze o ile w przypadku ciagów jezdnych wysoki stopien
oddawania barw oswietlenia nie jest az tak bardzo istotny, zatem nie dziwi zastosowanie
źródeł sodowych w oswietleniu drogowym (źródła te sa bardzo trwałe i stosunkowo tanie,
stad ich czeste zastosowanie w przypadku oswietlenia dróg), to w przypadku ciagów
pieszych i rowerowych zaczyna ono odgrywać znaczaca role.

‒ W przeciwienstwie do latarni parkowych, zinwentaryzowane w obrebie ulic oswietlenie
drogowe znajduje sie przewaznie w bardzo dobrym stanie. Wymogi eksploatacyjne sa
w jego przypadku duzo bardziej rygorystyczne niz w przypadku oswietlenia parkowego.

T.004

‒ Latarnie typu T.004 stanowia stosunkowo nowe lampy doswietlajace ulice Zaruskiego oraz
droge – bulwar na nabrzezu Portu Czerniakowskiego. Latarnie stoja takze na nabrzezach
samego portu, z czego jedna ich nitka jest wyłaczona z uzytkowania;

‒ Oswietlenie mozna zaklasyfikować takze jako oswietlenie parkowe, z racji jego wysokosci
– słupy maja jedynie 6m, a takze lokalizacji – czesć lamp doswietla ciagi piesze biegnace
wzdłuz nabrzezy portowych oraz samo nabrzeze. Forma zastosowanych tam opraw i prosty
styl słupów skłania jednak ku ocenie, iz oswietlenie ze wzgledu na swój wyglad pasuje
bardziej do podswietlenia dróg niz sciezek czy terenów zieleni.

T.014

‒ Latarnie typu T.014 wystepuja w dwóch wariantach – z jedna lub dwiema oprawami
(w przypadku latarni dwu-oprawowych na mapie inwentaryzacyjnej wskazano kierunki ich
swiecenia). Sa to nowoczesne latarnie postawione podczas realizacji inwestycji budowy
CNK. Latarnie podswietlaja ciagi jezdne, piesze i przestrzen przed wejsciem do budynku;

‒ Nowoczesny, prosty design opraw latarni mocowanej do słupa za pomoca naciagów jest
wyjatkowy w porównaniu z innymi oprawami spotkanymi w poblizu lub na nabrzezach.
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Forma latarni w swojej budowie nawiazuje do konstrukcji masztowych – szczyt słupa
znaczaco przewyzsza miejsce lokowania oprawy, tym samym wygladajac jak konstrukcja
masztowa, widywana zazwyczaj w rejonach portowych.

T.017

‒ Sa to proste latarnie o wysokich słupach i dwóch lub czterech silnie swiecacych oprawach,
oswietlajacych teren parkingu zlokalizowanym przy prywatnym obiekcie w Porcie
Czerniakowskim. Dzieki lokalizacji parkingu w obnizeniu terenu silne swiatło pochodzace
z lamp nie dominuje w przestrzeni.

T.003 – T.006 – T.007 – T.009 – T.011

‒ Przypadkowe, pojedyncze wykorzystanie latarni lub opraw drogowych w przestrzeni
nabrzezy wystepuje kilkukrotnie – sa to lampy zinwentaryzowane jako T.003, T.006,
T.007, T.009, T.011 – nowsze lub starsze typy słupów i opraw oswietleniowych wystepu-
jace w terenie samego nabrzeza, w miejscach, gdzie ich zastosowanie wydaje sie być
niepotrzebne, zbedne lub niewłasciwe:

- oswietlenie płyty Desantu ma forme wysokich na 15 metrów latarni drogowych
o pieciu oprawach (T.006), normalnie stojacych w miejscu duzych wezłów komunika-
cyjnych. Wykorzystanie tego typu oswietlenia powoduje znaczne rozszerzenie obszaru
jego oddziaływania, jednakze stosowanie lamp niedopasowanych do przestrzeni pod
wzgledem proporcji i charakteru zaburza jej obraz;

- na scianach budynków dawnej Strazy Miejskiej w Porcie Czerniakowskim zastoso-
wano oprawy typu drogowego (lampy typu T.003). Lampy rozswietlaja przestrzen
znacznie intensywniej niz lampy parkowe ustawione posrodku terenu.

Oświetlenie podstawowe typu parkowego

Zinwentaryzowano dziesieć róznych typów oswietlenia typu parkowego, tj. T.002 – T.005 –
T.008 – T.010 – T.011 - T.012 – T.013 – T.016 – T.018 – T.019 – T.021.

T.012

‒ Najliczniej reprezentowanym typem latarni parkowych sa latarnie z oprawami typu kul
mlecznych bez zadaszenia. Ze 128 latarni wystepujacych na nabrzezach lub w ich
bezposrednim otoczeniu ponad dwie trzecie zlokalizowanych jest na dwóch skwerach
połozonych przy CNK – skwerze Kahla i skwerze połozonym przy północnej fasadzie
CNK. Tym samym powstaje olbrzymi rozdźwiek pomiedzy obszarem parku Odkrywców,
w którym zastosowano zróznicowane, nowoczesne oswietlenie a tymiz skwerami.

‒ Brak doinwestowania w zagospodarowanie nabrzezy najbardziej uwidacznia sie własnie
w formie i stanie ich oswietlenia – lampy typu T.012 maja przestarzała forme, wiele z nich
sie nie swieci (z 44 latarni ustawionych na bulwarach pomiedzy mostem Gdanskim
a Slasko-Dabrowskim az 27, czyli ponad 60%, nie działa), całosć oswietlenia ma zastoso-
wane wysokoprezne sodowe źródła swiatła.

T.002 – T.005 – T.010 – T.018

‒ Lampy powyzszych typów odnaleźć mozna w terenach Portu Czerniakowskiego, w kilku
miejscach na chodniku przy ul. Czerniakowskiej, na bulwarze nieopodal mostu Poniatow-
skiego oraz przy Spójni. Sa to lampy parkowe na sredniej wysokosci słupach, wszystkie
zaopatrzone w klosze chroniace przed emitowaniem swiatła ku niebu.

‒ W oprawach lamp powyzszych typów mozna zastosować źródła wysokoprezne sodowe,
rteciowe i metalohalogenkowe. Przekłada sie to na czeste wykorzystywanie róznych źródeł
swiatła w jednym systemie czy ciagu latarni. Ma to miejsce m.in. w lampach typu T.005.

‒ Wsród powyzszych typów lamp wystepuje wiele przypadków lamp przepalonych.
Z 6 latarni typu T.010 – lamp stojacych bezposrednio na bulwarach – lampy sa przesta-
rzałe, w kilku przypadkach pozbawione zupełnie oprawy lub jej czesci, maja pordzewiałe
i znacznie odchylone od pionu słupy. Lampy stojace na terenie przy plazy Żoliborz swieca
sie z jeszcze inna prawidłowoscia – zaobserwowano, ze niemal wszystkie lampy stojace na
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terenach prywatnych swieca, podczas gdy te stojace w terenie ogólnodostepnym sa
w wiekszosci wyłaczone lub w złym stanie.

T.008

‒ Siłownia plenerowa na wysokosci ulicy Solec wyposazona jest w cztery lampy z dwoma
panelami z ogniwami fotowoltaicznymi. Panele o duzym rozmiarze ingeruja w wyglad
lamp. Swiatło emitowane z opraw jest bardzo jasne w stosunku do otoczenia, o chłodno –
białej barwie swiecenia. Wywołuje to silny kontrast, który moze powodować dyskomfort.

T.013

‒ W terenie opracowania znaleźć mozna lampy stylizowane na stare latarnie. Latarnie takie
stoja wokół pomnika Syrenki przy skwerze Kahla. Tak jak w przypadku innych lamp typu
parkowego, widać w nich brak konsekwentnej eksploatacji.

T.019 – T.021

‒ Na terenie wokół Stadionu Narodowego, wzdłuz Wybrzeza Szczecinskiego postawiono
niewymienione w nagłówku latarnie typu T.020 – duzej wysokosci i srednicy (znacznie
szersze od zwykłych słupów drogowych) kolumny o nietypowej formie (słupy Faros firmy
Valmont), z podwójnymi źródłami swiatła. Z jednej strony wewnetrzne swietlówki
oswietlaja kazdego dnia teren przy stadionie wraz z chodnikiem biegnacym wzdłuz ulicy
Wybrzeze Szczecinskie. Z drugiej na lampach zamontowano reflektory doswietlajace teren
w czasie duzych imprez odbywajacych sie na stadionie. Lampy typu T.020 bardzo silnie
oddziałuja na przestrzen, zarówno noca, jak i za dnia.

T.015

‒ Lampy typu T.015 sa to duze reflektory, zamocowane po kilka sztuk (trzy i wiecej) do
duzych masztów przypominajacych trejaze. Z siedmiu takich lamp zlokalizowanych
w parku Odkrywców wiekszosć jednak sie nie swieci – najprawdopodobniej właczane sa
w wybranych okolicznosciach.

Oświetlenie dodatkowe

W terenie opracowania lub w jego najblizszym otoczeniu zaobserwowano dodatkowe
formy swiatła. Najliczniej wystepuja one w obszarze nowych realizacji. Wsród nich zaobser-
wowano:

- oswietlenie liniowe;
- reflektory;
- niskie słupki oswietleniowe;
- doziemne punkty swietlne;
- lampy wbudowane w murki oporowe, schody, barierki oraz inne;
- oswietlenie wewnetrzne pawilonów;
- oswietlenie elewacyjne;
- podswietlenia napisów wbudowanych w posadzke.

Iluminacja obiektów

Do obiektów iluminowanych, znajdujacych sie w otoczeniu nabrzezy zaliczyć mozna
miedzy innymi Stadion Narodowy, kosciół Sw. Trójcy, obiekty połozone na skarpie – ciag
Starego i Nowego Miasta oraz obiekty połozone wzdłuz Krakowskiego Przedmiescia; wysokie
budowle tzw. City; mosty – Gdanski, Slasko-Dabrowski, Swietokrzyski, Poniatowskiego.

Reklamy podświetlane

Wiekszosć wielkoformatowych reklam w postaci billboardów stojacych na wysokich lub
niskich słupach albo przymocowanych do murów znajduje sie wzdłuz ulicy Wał Miedze-
szynski, poczawszy od mostu Poniatowskiego w kierunku południowym. Czesć reklam jest
podswietlona noca.

Na kolejnych stronach przedstawiono karty inwentaryzacyjne oswietlenia podstawowego
nabrzezy Wisły w obszarze centralnym m.st. Warszawy, a takze mapy inwentaryzacji
oswietlenia nabrzezy (4 arkusze).
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INWENTARYZACJA OŚWIETLENIA NABRZEŻY WISŁY W OBSZARZE CENTRALNYM WARSZAWY -BADANIA 
TERENOWE - INWENTARYZACJA WYPOSAŻENIA 

KARTA TYPÓW OŚWIETLENIA 

NR TYPU OŚWIETLENIA T.001 

Lokalizacja obszarowa typu oświetlenie drogowe zlokalizowane przy ulicach biegnących wzdłuż prawego i lewego nabrzeża 
oświetlenia (załącznik mapowy) Wisły (oświetlenie drogi i chodników od strony Wisły) 

zdjęcie dzienne/nocne 
(fot. autorskie o ile nie opisano 
inaczej) 

PODSTAWOWE DANE 

Rodzaj oświetlenia LATARNIE DROGOWE 

Liczba lamp omawianego typu 44 

Stan władania/własności ZDM 

Ogólny stan oświetlenia* 

Skala trzystopniowa: 
Ol - stan ogólny dobry 
02 - stan ogólny średni 
03 - stan ogólny zły 

Rodzaj słupa 

stan słupów 

stan opraw (zabrudzenie) 

stan źródeł światła 

forma 

materiał 

wysokość 

Rodzaj oprawy oświetleniowej forma 

producent 

Źródło światła rodzaj 

Ol (słupy w miarę nowe, bez widocznych zarysowań i pęknięć) 

Ol (oprawy czyste, kompletne) 

Ol (niemal wszystkie źródła się świecą - chyba że wskazano 
inaczej na mapie inwentaryzacyjnej) 

prosty, na górze rozgałęziony - wyższy na oprawę oświetlającą 
drogę, niższy na oprawę oświetlającą chodnik 

stal ocynkowana, kolor szary 

ok. 13m 

typowa drogowa 

brak informacji 

SODOWE 

średnie natężenie oświetlenia w 
2m - 20lx; Sm - 15lx 

oświetlanym terenie 

Dodatkowe informacje: 
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INWENTARYZACJA OŚWIETLENIA NABRZEŻY WISŁY W OBSZARZE CENTRALNYM WARSZAWY -BADANIA 
TERENOWE - INWENTARYZACJA WYPOSAŻENIA 

KARTA TYPÓW OŚWIETLENIA 

NR TYPU OŚWIETLENIA T.OOlA 

Lokalizacja obszarowa typu 
latarnia na początku ulicy Zaruskiego przy skrzyżowaniu tej ulicy z ul. Czerniakowską 

oświetlenia (załącznik mapowy) 

zdjęcie dzienne/nocne 
(fot. autorskie o ile nie opisano 
inaczej) 

PODSTAWOWE DANE 

Rodzaj oświetlenia LATARNIA DROGOWA 

Liczba lamp omawianego typu 4 

Stan władania/własności ZDM 

Ogólny stan oświetlenia* 

Skala trzystopniowa: 
Ol - stan ogólny dobry 
02 - stan ogólny średni 
03 - stan ogólny zły 

Rodzaj słupa 

stan słupów 

stan opraw (zabrudzenie) 

stan źródeł światła 

forma 

materiał 

wysokość 

Rodzaj oprawy oświetleniowej forma 

producent 

Źródło światła rodzaj 

02 (słupy starszego typu, lekko wychylony od pionu) 

02 

Ol 

prosty 

słup betonowy, na końcu z aluminiowym wysięgnikiem 

12m 

typowa drogowa 

brak informacji 

SODOWE 

średnie natężenie oświetlenia w 
brak pomiaru 

oświetlanym terenie 

Dodatkowe informacje: 
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INWENTARYZACJA OŚWIETLENIA NABRZEŻY WISŁY W OBSZARZE CENTRALNYM WARSZAWY -BADANIA 
TERENOWE - INWENTARYZACJA WYPOSAŻENIA 

KARTA TYPÓW OŚWIETLENIA 

NR TYPU OŚWIETLENIA T.OOlB 

Lokalizacja obszarowa typu oświetlenie stojące wzdłuż Czerniakowskiej/Wisłostrady (oświetlenie drogi i chodników od strony 
oświetlenia (załącznik mapowy) Wisły) 

zdjęcie dzienne/nocne 
(fot. autorskie o ile nie opisano 
inaczej) 

PODSTAWOWE DANE 

Rodzaj oświetlenia LATARNIE DROGOWE 

Liczba lamp omawianego typu l 7S 

Stan władania/własności ZDM 

Ogólny stan oświetlenia* 

Skala trzystopniowa: 
Ol - stan ogólny dobry 
02 - stan ogólny średni 
03 - stan ogólny zły 

Rodzaj słupa 

stan słupów 

stan opraw (zabrudzenie) 

stan źródeł światła 

forma 

materiał 

wysokość 

Rodzaj oprawy oświetleniowej forma 

producent 

Źródło światła rodzaj 

Ol (słupy nowe, bez widocznych zarysowań i pęknięć) 

Ol (oprawy czyste, kompletne) 

Ol 

prosty, z pojedynczą oprawą skierowaną w stronę ulicy 

stal ocynkowana, kolor szary 

ok. 12-13m 

typowa drogowa 

brak informacji 

SODOWE 

średnie natężenie oświetlenia w pomiar I: 2m - 20lx; Sm- lSlx 
oświetlanym terenie pomiar II: 2m - 2Slx; Sm - 20lx 

Dodatkowe informacje: 
- na różnych odcinkach ulicy zastosowano kilka typ opraw oświetleniowych (brak informacji 
odnośnie producenta) 
- te same lampy zlokalizowane pod mostami Średnicowym oraz Poniatowskiego - krótsze słupy 
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INWENTARYZACJA OŚWIETLENIA NABRZEŻY WISŁY W OBSZARZE CENTRALNYM WARSZAWY -BADANIA 
TERENOWE - INWENTARYZACJA WYPOSAŻENIA 

KARTA TYPÓW OŚWIETLENIA 

NR TYPU OŚWIETLENIA T.002 

Lokalizacja obszarowa typu teren Straży Miejskiej przy ul. Czerniakowskiej na obszarze Portu Czerniakowskiego oraz na 
oświetlenia (załącznik mapowy) prawym nabrzeżu w okolicy Trasy Łazienkowskiej 

zdjęcie dzienne/nocne 
(fot. autorskie o ile nie opisano 
inaczej) 

PODSTAWOWE DANE 

Rodzaj oświetlenia LATARNIE TYPU PARKOWEGO 

Liczba lamp omawianego typu 11 

Stan władania/własności brak informacji 

Ogólny stan oświetlenia* 

Skala trzystopniowa: 
Ol - stan ogólny dobry 
02 - stan ogólny średni 
03 - stan ogólny zły 

Rodzaj słupa 

stan słupów 

stan opraw (zabrudzenie) 

stan źródeł światła 

forma 

materiał 

wysokość 

02 (słupy stare, lekko wygięte) 

03 (oprawy brudne, zardzewiałe) 

02 (1 na 5 źródeł przepalone, widoczne zużycie źródeł) 

niski typu parkowego 

aluminiowy 

4,5m 

typ oprawy półkuli z szerokim daszkiem 
Rodzaj oprawy oświetleniowej forma oprawa podobna do oprawy ES SYSTEM OCP-125R-PC/II lub 

ROSA klosz KILO z daszkiem 

Źródło światła 

Dodatkowe informacje: 

producent 

rodzaj 

średnie natężenie oświetlenia w 
oświetlanym terenie 

brak informacji 

RTĘCIOWE 

5m-2,5lx 

niskie natężenie oświetlenia w stosunku do oświetlanego terenu 
teren Straży Miejskiej - nieużytkowany 

dodatkowe oświetlenie - świecące się szklane, kuliste klosze na gankach zabudowy doświetlają 
wejścia do budynków oraz teren 
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INWENTARYZACJA OŚWIETLENIA NABRZEŻY WISŁY W OBSZARZE CENTRALNYM WARSZAWY -BADANIA 
TERENOWE - INWENTARYZACJA WYPOSAŻENIA 

KARTA TYPÓW OŚWIETLENIA 

NR TYPU OŚWIETLENIA T.003 

Lokalizacja obszarowa typu 
teren Straży Miejskiej przy ul. Czerniakowskiej na obszarze Portu Czerniakowskiego 

oświetlenia (załącznik mapowy) 

zdjęcie dzienne/nocne 
(fot. autorskie o ile nie opisano 
inaczej) 

PODSTAWOWE DANE 

Rodzaj oświetlenia OPRAWY TYPU DROGOWEGO BEZ SŁUPÓW (przytwierdzone do elewacji budynków) 

Liczba lamp omawianego typu 7 

Stan władania/własności brak informacji 

Ogólny stan oświetlenia* stan słupów 

Skala trzystopniowa: 
Ol - stan ogólny dobry 
02 - stan ogólny średni 
03 - stan ogólny zły 

Rodzaj słupa 

stan opraw (zabrudzenie) 

stan źródeł światła 

forma 

materiał 

wysokość 

Rodzaj oprawy oświetleniowej forma 

Źródło światła 

producent 

rodzaj 

średnie natężenie oświetlenia w 
oświetlanym terenie 

03 (oprawy brudne) 

Ol 

Fragment (łuk) przytwierdzony do ścian zabudowy 

aluminium 

typ oprawy drogowej starego typu 

brak informacji 

WYSOKOPRĘŻNE SODOWE 

Sm - 75lx 

Dodatkowe informacje: 

oprawy przeznaczenia drogowego nisko osadzone bardzo silnie podświetlają teren (względy 

bezpieczeństwa), powodując powstawanie ogromnych kontrastów (w obszarze świecenia teren zbyt 
mocno doświetlony, poza zakresem nic nie widać) , zjawisko olśnienia i deformację kolorów (ze 
względu na niski współczynnik oddawania barw źródeł sodowych) 
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INWENTARYZACJA OŚWIETLENIA NABRZEŻY WISŁY W OBSZARZE CENTRALNYM WARSZAWY -BADANIA 
TERENOWE - INWENTARYZACJA WYPOSAŻENIA 

KARTA TYPÓW OŚWIETLENIA 

NR TYPU OŚWIETLENIA T.004/004A 

Lokalizacja obszarowa typu 
Port Czerniakowski - nabrzeża portowe oraz nabrzeże Wisły wzdłuż portu 

oświetlenia (załącznik mapowy) 

zdjęcie dzienne/nocne 
(fot. autorskie o ile nie opisano 
inaczej) 

PODSTAWOWE DANE 

fot. oprawy z karty 
katalogowej produktu 

Rodzaj oświetlenia LATARNIE TYPU PARKOWEGO/DROGOWEGO 

Liczba lamp omawianego typu 107 

Stan władania/własności Zarząd Mieniam. st. Warszawy 

Ogólny stan oświetlenia* 

Skala trzystopniowa: 
Ol - stan ogólny dobry 
02 - stan ogólny średni 
03 - stan ogólny zły 

Rodzaj słupa 

stan słupów 

stan opraw (zabrudzenie) 

stan źródeł światła 

forma 

materiał 

wysokość 

Ol (nowe oświetlenie) 

O 1 (oprawy czyste) 

Ol (ale część źródeł wygaszonych, pojedyncze sztuki przepalone -
patrz mapa inwentaryzacyjna) 

prosta - słup aluminiowy SAL-6 (producent ROSA) o średnicy 
120mm przy podstawie lub słup aluminiowy przegubowy SAL-
60/P o średnicy 146mm przy podstawie 

aluminium 

6m 

Rodzaj oprawy oświetleniowej forma typ oprawy drogowej nowoczesnej 

Źródło światła 

Dodatkowe informacje: 

producent ROSA - typ MAGNOLIA na wysięgniku WR-4/1 

rodzaj METALOHALOGENKOWE 

średnie natężenie oświetlenia w 
2m - 10,Slx; Sm - Slx 

oświetlanym terenie 

- w obszarze basenu głównego portu po zachodniej stronie - lS lamp wygaszonych (celowo?) 
(lokalizacja: patrz mapa inwentaryzacyjna) 
- lampy zlokalizowane wzdłuż nabrzeża Wisły - typ 004A - prawdopodobnie mocniejsze oprawy 
(silniejsze świecenie) (2m - 2Slx; Sm - 13lx) 
- 3 źródła przepalone (lokalizacja: patrz mapa inwentaryzacyjna) 
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INWENTARYZACJA OŚWIETLENIA NABRZEŻY WISŁY W OBSZARZE CENTRALNYM WARSZAWY -BADANIA 
TERENOWE - INWENTARYZACJA WYPOSAŻENIA 

KARTA TYPÓW OŚWIETLENIA 

NR TYPU OŚWIETLENIA T.005 

Lokalizacja obszarowa typu 
Port Czerniakowski - nabrzeża portowe oraz nabrzeże Wisły wzdłuż portu 

oświetlenia (załącznik mapowy) 

zdjęcie dzienne/nocne 
(fot. autorskie o ile nie opisano 
inaczej) 

PODSTAWOWE DANE 

Rodzaj oświetlenia LATARNIE TYPU PARKOWEGO 

Liczba lamp omawianego typu 21 

Stan władania/własności ZDM 

Ogólny stan oświetlenia* 

Skala trzystopniowa: 
Ol - stan ogólny dobry 
02 - stan ogólny średni 
03 - stan ogólny zły 

Rodzaj słupa 

stan słupów 

stan opraw (zabrudzenie) 

stan źródeł światła 

forma 

materiał 

wysokość 

Ol (nowe oświetlenie) 

O 1 (oprawy czyste) 

02 (źródła raz sodowe, raz metalohalogenkowe - niekonsekwentna 
wymiana) 

słup prosty parkowy szary 

aluminium 

Sm 

Rodzaj oprawy oświetleniowej forma 
typ oprawy parkowej , z możliwym zastosowaniem 
zróżnicowanych wyładowczych źródeł światła 

Źródło światła 

Dodatkowe informacje: 

producent brak informacji 

rodzaj SODOWE/ METALOHALOGENKOWE 

średnie natężenie oświetlenia w 
2m- 2llx; Sm- 14lx 

oświetlanym terenie 

- lampy stoją w trawnikach przy ulicy, ale ich zadaniem jest podświetlanie ścieżki rowerowej/ 
chodnika biegnącego wzdłuż ulicy 
- widoczny brak konsekwencji w wymianie źródeł światła 
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INWENTARYZACJA OŚWIETLENIA NABRZEŻY WISŁY W OBSZARZE CENTRALNYM WARSZAWY -BADANIA 
TERENOWE - INWENTARYZACJA WYPOSAŻENIA 

KARTA TYPÓW OŚWIETLENIA 

NR TYPU OŚWIETLENIA T.006 

Lokalizacja obszarowa typu 
Płyta Desantu 

oświetlenia (załącznik mapowy) 

zdjęcie dzienne/nocne 
(fot. autorskie o ile nie opisano 
inaczej) 

PODSTAWOWE DANE 

Rodzaj oświetlenia LATARNIE TYPU DROGOWEGO 

Liczba lamp omawianego typu 2 

Stan władania/własności ZDM 

Ogólny stan oświetlenia* 

Skala trzystopniowa: 
Ol - stan ogólny dobry 
02 - stan ogólny średni 
03 - stan ogólny zły 

Rodzaj słupa 

stan słupów 

stan opraw (zabrudzenie) 

stan źródeł światła 

forma 

materiał 

wysokość 

02 

03 

02 (nie wszystkie świecą, zastosowanie różnych źródeł) 

słup drogowy prosty 

stal 

ok. 15m 

Rodzaj oprawy oświetleniowej forma 
typ oprawy parkowej , z możliwym zastosowaniem 
zróżnicowanych wyładowczych źródeł światła 

Źródło światła 

Dodatkowe informacje: 

producent brak informacji 

rodzaj SODOWE/ RTĘCIOWE 

średnie natężenie oświetlenia w 
2m - l llx; Sm - 11 lx 

oświetlanym terenie 

- lampy typowo drogowe, o bardzo wysokich, ciężkich słupach, stoją pośrodku placu, zaburzając 
jego proporcje 
- widoczny brak konsekwencji w wymianie źródeł światła 
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INWENTARYZACJA OŚWIETLENIA NABRZEŻY WISŁY W OBSZARZE CENTRALNYM WARSZAWY -BADANIA 
TERENOWE - INWENTARYZACJA WYPOSAŻENIA 

KARTA TYPÓW OŚWIETLENIA 

NR TYPU OŚWIETLENIA T.007 

Lokalizacja obszarowa typu na wygrodzonym terenie Warszawskiego Towarzystwa Wioślarskiego (WTW) na zakończeniu 
oświetlenia (załącznik mapowy) Cypla Czerniakowskiego 

zdjęcie dzienne/nocne 
(fot. autorskie o ile nie opisano 
inaczej) 

PODSTAWOWE DANE 

Rodzaj oświetlenia LATARNIE TYPU DROGOWEGO NISKIE 

Liczba lamp omawianego typu 19 

Stan władania/własności Warszawskie Towarzystwo Wioślarskie 

Ogólny stan oświetlenia* 

Skala trzystopniowa: 
Ol - stan ogólny dobry 
02 - stan ogólny średni 
03 - stan ogólny zły 

Rodzaj słupa 

stan słupów 

stan opraw (zabrudzenie) 

stan źródeł światła 

forma 

materiał 

wysokość 

02 

02 

02 (nie wszystkie świecą) 

słup drogowy prosty 

aluminium 

ok. 6-7m 

Rodzaj oprawy oświetleniowej forma typ oprawy drogowej 

Źródło światła 

Dodatkowe informacje: 

producent brak informacji 

rodzaj SODOWE 

średnie natężenie oświetlenia w 
brak pomiaru (teren zamknięty) 

oświetlanym terenie 

- trzy źródła światła przepalone (lokalizacja - patrz mapa inwentaryzacyjna) 
- oświetlenie niespójne z oświetleniem typu 004 zlokalizowanego wzdłuż obszaru, na nabrzeżu 
Wisły 
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INWENTARYZACJA OŚWIETLENIA NABRZEŻY WISŁY W OBSZARZE CENTRALNYM WARSZAWY -BADANIA 
TERENOWE - INWENTARYZACJA WYPOSAŻENIA 

KARTA TYPÓW OŚWIETLENIA 

NR TYPU OŚWIETLENIA T.008 

Lokalizacja obszarowa typu na terenie plenerowej siłowni zlokalizowanej na Bulwarach Flotylli Wiślanej , naprzeciwko 
oświetlenia (załącznik mapowy) skrzyżowania ulic Czerniakowskiej i Wilanowskiej 

zdjęcie dzienne/nocne 
(fot. autorskie o ile nie opisano 
inaczej) 

PODSTAWOWE DANE 

Rodzaj oświetlenia LATARNIE TYPU PARKOWEGO WYPOSAŻONE W OGNIWA FOTOWOLTAICZNE 

Liczba lamp omawianego typu 4 

Stan władania/własności Zarząd Mieniam. st. Warszawy 

Ogólny stan oświetlenia* 

Skala trzystopniowa: 
Ol - stan ogólny dobry 
02 - stan ogólny średni 
03 - stan ogólny zły 

Rodzaj słupa 

stan słupów 

stan opraw (zabrudzenie) 

stan źródeł światła 

forma 

materiał 

wysokość 

Ol 

Ol 

02 (jedno źródło nie świeci) 

słup prosty 

Aluminium, kolor szary 

Sm do oprawy oświetleniowej , 6m z ogniwem fotowoltaicznym 

Rodzaj oprawy oświetleniowej forma typ oprawy drogowej 

Źródło światła 

Dodatkowe informacje: 

producent brak informacji 

rodzaj LED (do sprawdzenia) 

średnie natężenie oświetlenia w 
2m - 28lx; Sm - 18lx; lOm - Slx 

oświetlanym terenie 

- jedno źródło światła nie świeci się (lokalizacja - patrz mapa inwentaryzacyjna) 
- lampy wyposażone w dwa panele z ogniwami fotowoltaicznymi każda - panele bardzo ingerują w 
wygląd lamp 
- bardzo jasne świecenie w stosunku do pozostałego obszaru, w którym brak oświetlenia (wywołuje 
to silny kontrast) 
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KARTA TYPÓW OŚWIETLENIA 

NR TYPU OŚWIETLENIA T.009 

Teren Warszawskiego Towarzystwa Wioślarskiego (WTW) pomiędzy Mostem Poniatowskiego a 
Lokalizacja obszarowa typu 

Płytą Desantu - obecnie teren nowej inwestycji budowlanej (nowa siedziba WTW oraz apartamenty 
oświetlenia (załącznik mapowy) 

zdjęcie dzienne/nocne 
(fot. autorskie o ile nie opisano 
inaczej) 

PODSTAWOWE DANE 

hotelowe) 

Rodzaj oświetlenia LATARNIA DROGOWA 

Liczba lamp omawianego typu 9 

z 
lewej - lampy od strony Wisłostrady, z prawej - od strony 
bulwarów 

Stan władania/własności Warszawskie Towarzystwo Wioślarskie 

Ogólny stan oświetlenia* 

Skala trzystopniowa: 
Ol - stan ogólny dobry 
02 - stan ogólny średni 
03 - stan ogólny zły 

Rodzaj słupa 

stan słupów 

stan opraw (zabrudzenie) 

stan źródeł światła 

forma 

materiał 

wysokość 

03 (niektóre przechylone, widoczne ślady zużycia) 

03 (oprawy z widocznymi śladami zużycia, w niektórych brak 
klosza) 

03 (większość nie świeci; patrz: mapa inwentaryzacyjna) 

drogowy 

słup betonowy, na końcu z aluminiowym wysięgnikiem 

ok. 12m 

Rodzaj oprawy oświetleniowej forma 
typowe drogowe; od strony Wisłostrady - po 3 wysięgniki z 
oprawami, od strony bulwarów - po dwa wysięgniki z oprawami 

producent brak informacji 

Źródło światła rodzaj SODOWE 

średnie natężenie oświetlenia w oprawy świecące w stronę bulwaru położonego poniżej terenu ich 
oświetlanym terenie posadowienia: Sm - 6lx 

Dodatkowe informacje: - lampy w większości nie świecą, co zapewne wiąże się z prowadzoną na terenie inwestycją 
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TERENOWE - INWENTARYZACJA WYPOSAŻENIA 

KARTA TYPÓW OŚWIETLENIA 

NR TYPU OŚWIETLENIA T.010 

Lokalizacja obszarowa typu teren bulwarów pomiędzy Mostem Średnicowym a Mostem Poniatowskiego 
oświetlenia (załącznik mapowy) 

zdjęcie dzienne/nocne 
(fot. autorskie o ile nie opisano 
inaczej) 

PODSTAWOWE DANE 

Rodzaj oświetlenia LATARNIE TYPU PARKOWEGO 

Liczba lamp omawianego typu 6 

Stan władania/własności Zarząd Mieniam. st. Warszawy 

Ogólny stan oświetlenia* 

Skala trzystopniowa: 
Ol - stan ogólny dobry 
02 - stan ogólny średni 
03 - stan ogólny zły 

Rodzaj słupa 

stan słupów 

stan opraw (zabrudzenie) 

stan źródeł światła 

forma 

materiał 

wysokość 

03 (słupy przerdzewiałe, w większości powyginane, ułamane) 

03 (dwóch opraw z kloszami brak, oprawy brudne, zardzewiałe) 

03 (lampy nie świecą się) 

niski typu parkowego 

aluminiowy 

4,5m 

typ oprawy półkuli z szerokim daszkiem 
Rodzaj oprawy oświetleniowej forma oprawa podobna do oprawy ES SYSTEM OCP-125R-PC/II lub 

ROSA klosz KILO z daszkiem 

Źródło światła 

Dodatkowe informacje: 

producent 

rodzaj 

średnie natężenie oświetlenia w 
oświetlanym terenie 

brak informacji 

- latarnie wyłączone z użytkowania, w bardzo złym stanie 
- jeden ze słupów, pozbawiony oprawy z kloszem, wykorzystany jako maszt dla talerza 
satelitarnego, do którego prąd podciągnięty jest kablem napowietrznym na wysokości ok Sm 
przerzuconym nad bulwarami, z pobliskiej latami (sytuacja tymczasowa??) 
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KARTA TYPÓW OŚWIETLENIA 

NR TYPU OŚWIETLENIA T.011 

Lokalizacja obszarowa typu Bulwary Wiślane pomiędzy Centrum Nauki Kopernik a Mostem Średnicowym 
oświetlenia (załącznik mapowy) 

zdjęcie dzienne/nocne 
(fot. autorskie o ile nie opisano 
inaczej) 

PODSTAWOWE DANE 

Rodzaj oświetlenia LATARNIA DROGOWA 

Liczba lamp omawianego typu 3 

Stan władania/własności Zarząd Mieniam. st. Warszawy 

Ogólny stan oświetlenia* 

Skala trzystopniowa: 
Ol - stan ogólny dobry 
02 - stan ogólny średni 
03 - stan ogólny zły 

Rodzaj słupa 

stan słupów 

stan opraw (zabrudzenie) 

stan źródeł światła 

forma 

materiał 

wysokość 

Rodzaj oprawy oświetleniowej forma 

Źródło światła 

producent 

rodzaj 

średnie natężenie oświetlenia w 
oświetlanym terenie 

02 

Ol 

Ol 

słup drogowy starego typu 

słup betonowy starego typu z otworami, na końcu z aluminiowym 
wysięgnikiem 

12m 

oprawa typu drogowego 

brak informacji 

SODOWE 

5m-5lx 

Dodatkowe informacje: - latarnie sprawiają wrażenie ustawionych w formie tymczasowej 
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KARTA TYPÓW OŚWIETLENIA 

NR TYPU OŚWIETLENIA T.012 

skwer na wysokości lokalizacji pomnika Syrenki, skwer Khlea pomiędzy mostem Świętokrzyskim 
Lokalizacja obszarowa typu a mostem Średnicowym, park przy CNK, lewobrzeżne bulwary pomiędzy mostem Gdańskim 
oświetlenia (załącznik mapowy) a Śląsko-Dąbrowskim 

zdjęcie dzienne/nocne 
(fot. autorskie o ile nie opisano 
inaczej) 

PODSTAWOWE DANE 

Rodzaj oświetlenia LATARNIE TYPU PARKOWEGO 

Liczba lamp omawianego typu 128 

Stan władania/własności Miasto Stołeczne Warszawa (w tym Zarząd Mieniam. st. Warszawy) 

Ogólny stan oświetlenia* 

Skala trzystopniowa: 
Ol - stan ogólny dobry 
02 - stan ogólny średni 
03 - stan ogólny zły 

Rodzaj słupa 

stan słupów 

stan opraw (zabrudzenie) 

stan źródeł światła 

forma 

materiał 

wysokość 

02 

02 (oprawy brudne) 

02 (część lamp nie świeci się) 

niski typu parkowego 

aluminiowy 

4,5m 

Rodzaj oprawy oświetleniowej forma typ oprawy kuli mlecznej bez daszka 

Źródło światła 

Dodatkowe informacje: 

producent brak informacji 

rodzaj SODOWE 

średnie natężenie oświetlenia w 
2m- lOlx; Sm - 6lx 

oświetlanym terenie 

- dużo latarni z przepalonymi źródłami światła, oprawy stosunkowo brudne 
- oprawa nie powinna być stosowana ze względu na brak kontroli nad kierunkiem świecenia (wzrost 
astronomicznego i ekologicznego zanieczyszczenia światłem) 
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KARTA TYPÓW OŚWIETLENIA 

NR TYPU OŚWIETLENIA T.013 

Lokalizacja obszarowa typu teren wokół pomnika Syrenki, pomiędzy mostem Świętokrzyskim a mostem Średnicowym 
oświetlenia (załącznik mapowy) 

zdjęcie dzienne/nocne 
(fot. autorskie o ile nie opisano 
inaczej) 

PODSTAWOWE DANE 

Rodzaj oświetlenia LATARNIE TYPU PARKOWEGO STYLIZOWANE NA STARE 

Liczba lamp omawianego typu 12 

Stan władania/własności Zarząd Mieniam. st. Warszawy 

Ogólny stan oświetlenia* 

Skala trzystopniowa: 
Ol - stan ogólny dobry 
02 - stan ogólny średni 
03 - stan ogólny zły 

Rodzaj słupa 

stan słupów 

stan opraw (zabrudzenie) 

stan źródeł światła 

forma 

materiał 

wysokość 

Ol 

Ol 

02 (część lamp nie świeci się , wymieszane źródła światła) 

niski typu parkowego stylizowanego 

Aluminiowy/ czarny 

4,5m 

Rodzaj oprawy oświetleniowej forma typ oprawy stylizowanej na latarnie starego typu 

Źródło światła 

Dodatkowe informacje: 

producent brak informacji (oprawa OP-10 firmy ELGIS-GARBATKA?) 

rodzaj WYSOKOPRĘŻNE SODOWE lub METALOHALOGENKOWE 

średnie natężenie oświetlenia w 
2m- 7lx; Sm - lOlx 

oświetlanym terenie 

- dużo latarni z przepalonymi źródłami światła 
- część źródeł - wysokoprężne sodowe, część metalohalogenkowe 
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KARTA TYPÓW OŚWIETLENIA 

NR TYPU OŚWIETLENIA T.014 

Lokalizacja obszarowa typu 
teren wokoło Centrum Nauki Kopernik 

oświetlenia (załącznik mapowy) 

zdjęcie dzienne/nocne 
(fot. autorskie o ile nie opisano 
inaczej) 

PODSTAWOWE DANE 

z lewej -typ 
014A, z prawej -
yp 014B 

Rodzaj oświetlenia LATARNIE MASZTY Z NOWOCZESNYMI OPRAWAMI 

Liczba lamp omawianego typu 21 

Stan władania/własności ZDM 

Ogólny stan oświetlenia* 

Skala trzystopniowa: 
Ol - stan ogólny dobry 
02 - stan ogólny średni 
03 - stan ogólny zły 

Rodzaj słupa 

stan słupów 

stan opraw (zabrudzenie) 

stan źródeł światła 

forma 

materiał 

wysokość 

Ol (nowe oświetlenie) 

O 1 (oprawy czyste) 

Ol 

prosta, masztowa - słup znacznie przewyższa miejsce mocowania 
opraw 

Aluminium, kolor szary 

6m 

Rodzaj oprawy oświetleniowej forma 
nowoczesny, prosty design oprawy, mocowanej do słupa za 
pomocą naciągów 

Źródło światła 

Dodatkowe informacje: 

producent HESS - oprawy typu VELA (dwa różne rodzaje wielkości i mocy) 

rodzaj SODOWE 

średnie natężenie oświetlenia w 
2m- lOlx, Sm - 15lx 

oświetlanym terenie 

2 rodzaje lamp: 
014A- z jedną oprawą świecącą w kierunku ulicy 
014B - dwiema oprawami - jedną świecącą w kierunku ulicy i drugą w kierunku chodnika 
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KARTA TYPÓW OŚWIETLENIA 

NR TYPU OŚWIETLENIA T.015 

Lokalizacja obszarowa typu 
teren Parku Odkrywców przy Centrum Nauki Kopernik 

oświetlenia (załącznik mapowy) 

zdjęcie dzienne/nocne 
(fot. autorskie o ile nie opisano 
inaczej) 

PODSTAWOWE DANE 

(mat. karty katalogowej 
firmy HESS) 

Rodzaj oświetlenia LATARNIE a la „RUSZTOWANIE/TREJAŻ" 

Liczba lamp omawianego typu 7 

Stan władania/własności brak informacji 

Ogólny stan oświetlenia* 

Skala trzystopniowa: 
Ol - stan ogólny dobry 
02 - stan ogólny średni 
03 - stan ogólny zły 

Rodzaj słupa 

stan słupów 

stan opraw (zabrudzenie) 

stan źródeł światła 

forma 

materiał 

wysokość 

Rodzaj oprawy oświetleniowej forma 

producent 

Źródło światła rodzaj 

Ol (nowe oświetlenie) 

O 1 (oprawy czyste) 

? (dużo opraw nie świeci się - brak znajomości przyczyny) 

słup podwójny, przypominający konstrukcję rusztowania lub 
trejażu, z poprzecznym belkowaniem. Producent HESS, typ słupa 
TANELLA2 

aluminium, kolor czarny 

9,8m 

nowoczesny, owalny, prosty design oprawy (inny niż wg 
wyjściowych parametrów lampy TANELLA firmy HESS) -
oprawy mogą być kierunkowane wg uznania 

brak informacji 

METALOHALOGENKOWE (do weryfikacji w ciągu dnia) 

brak pomiaru - z racji świecenia w różny sposób w różnych 
średnie natężenie oświetlenia w 

kierunkach, oprawy silnie świecące punktowo w wybranych 
oświetlanym terenie kierunkach 

Dodatkowe informacje: 
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KARTA TYPÓW OŚWIETLENIA 

NR TYPU OŚWIETLENIA T.016 

Lokalizacja obszarowa typu 
Harcerski Ośrodek Wodny 

oświetlenia (załącznik mapowy) 

zdjęcie dzienne/nocne 
(fot. autorskie o ile nie opisano 
inaczej) 

PODSTAWOWE DANE 

Rodzaj oświetlenia brak możliwości weryfikacji z powodu braku dostępu do terenu (najprawdopodobniej kule mleczne) 
- - - -

Liczba lamp omawianego typu brak możliwości weryfikacji z powodu braku dostępu do terenu (najprawdopodobniej 19) 

Stan władania/własności brak informacji 

Ogólny stan oświetlenia* stan słupów brak możliwości weryfikacji z powodu braku dostępu do terenu 

Skala trzystopniowa: stan opraw (zabrudzenie) brak możliwości weryfikacji z powodu braku dostępu do terenu 
Ol - stan ogólny dobry 
02 - stan ogólny średni brak możliwości weryfikacji z powodu braku dostępu do terenu -
03 - stan ogólny zły stan źródeł światła 

lampy nie świecą się 

Rodzaj słupa forma brak możliwości weryfikacji z powodu braku dostępu do terenu 

materiał brak możliwości weryfikacji z powodu braku dostępu do terenu 

wysokość brak możliwości weryfikacji z powodu braku dostępu do terenu 

Rodzaj oprawy oświetleniowej forma 
brak możliwości weryfikacji z powodu braku dostępu do terenu 
(najprawdopodobniej kule mleczne) 

producent brak możliwości weryfikacji z powodu braku dostępu do terenu 

Źródło światła rodzaj brak możliwości weryfikacji z powodu braku dostępu do terenu 

średnie natężenie oświetlenia w 
brak możliwości weryfikacji z powodu braku dostępu do terenu 

oświetlanym terenie 

Dodatkowe informacje: 
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TERENOWE - INWENTARYZACJA WYPOSAŻENIA 

KARTA TYPÓW OŚWIETLENIA 

NR TYPU OŚWIETLENIA T.017 

Lokalizacja obszarowa typu 
Port Czerniakowski/ parking Klubu Sportowego DE-SKI 

oświetlenia (załącznik mapowy) 

zdjęcie dzienne/nocne 
(fot. autorskie o ile nie opisano 
inaczej) 

PODSTAWOWE DANE 

Rodzaj oświetlenia 

Liczba lamp omawianego typu 

Stan władania/własności 

Ogólny stan oświetlenia* 

Skala trzystopniowa: 
Ol - stan ogólny dobry 
02 - stan ogólny średni 
03 - stan ogólny zły 

Rodzaj słupa 

LATARNIE TYPU DROGOWEGO Z SZCZYTOWO ROZMIESZCZONYMI OPRAWAMI (W 
OKRĘGU) 

4 

ZDM 

stan słupów Ol 

stan opraw (zabrudzenie) Ol 

stan źródeł światła Ol 

forma słup drogowy prosty 

materiał stal 

wysokość ok. 15m 

Rodzaj oprawy oświetleniowej forma 
typ opraw drogowych, zamontowanych okręgowo na wysokich 
słupach (na dwóch słupach - 4 oprawy, na dwóch - 2 oprawy) 

Źródło światła 

Dodatkowe informacje: 

producent brak informacji 

rodzaj METALOHALOGENKOWE 

średnie natężenie oświetlenia w 
brak pomiaru (teren prywatny) 

oświetlanym terenie 

12 ANEKSY

501



INWENTARYZACJA OŚWIETLENIA NABRZEŻY WISŁY W OBSZARZE CENTRALNYM WARSZAWY -BADANIA 
TERENOWE - INWENTARYZACJA WYPOSAŻENIA 

KARTA TYPÓW OŚWIETLENIA 

NR TYPU OŚWIETLENIA T.018 

Lokalizacja obszarowa typu Teren magazynów i sklepów w obszarze wokół Plaży Żoliborz 
oświetlenia (załącznik mapowy) 

zdjęcie dzienne/nocne 
(fot. autorskie o ile nie opisano 
inaczej) 

PODSTAWOWE DANE 

Rodzaj oświetlenia LATARNIE TYPU PARKOWEGO-PÓŁKULE Z DASZKIEM 

Liczba lamp omawianego typu 18 

Stan władania/własności brak informacji o trwałym zarządzie - tereny m. st. Warszawy 

Ogólny stan oświetlenia* 

Skala trzystopniowa: 
Ol - stan ogólny dobry 
02 - stan ogólny średni 
03 - stan ogólny zły 

Rodzaj słupa 

stan słupów 

stan opraw (zabrudzenie) 

stan źródeł światła 

forma 

materiał 

wysokość 

Rodzaj oprawy oświetleniowej forma 

Źródło światła 

Dodatkowe informacje: 

producent 

rodzaj 

średnie natężenie oświetlenia w 
oświetlanym terenie 

02/03 (część słupów - położonych na terenie ogólnodostępnym -
przerdzewiała, przechylona) 

02/03 (część opraw mocno zabrudzona - dot. terenu 
ogólnodostępnego) 

01/03 (na terenie zamkniętym- wszystkie działają, na terenie 
ogólnodostępnym - żadna) 

słup drogowy prosty 

aluminium 

ok. 4,5m 

typ opraw parkowych, w kształcie półkuli przykrytej półkolistym 
daszkiem z „rondem" 

brak informacji 

METALOHALOGENKOWE 

Sm- 7lx 
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INWENTARYZACJA OŚWIETLENIA NABRZEŻY WISŁY W OBSZARZE CENTRALNYM WARSZAWY -BADANIA 
TERENOWE - INWENTARYZACJA WYPOSAŻENIA 

KARTA TYPÓW OŚWIETLENIA 

NR TYPU OŚWIETLENIA T.019 

Lokalizacja obszarowa typu 
ścieżka na terenie Plaży Żoliborz 

oświetlenia (załącznik mapowy) 

---- ---

zdjęcie dzienne/nocne 
(fot. autorskie o ile nie opisano 
inaczej) 

~ ~ J 

~ 
(>łw;eUenie~wow. 

PODSTAWOWE DANE 

Rodzaj oświetlenia LATARNIE TYPU PARKOWEGO-walce z daszkiem- UWAGA! LAMPY PROJEKTOWANE!! 
- - ~ -

Liczba lamp omawianego typu 8 

Stan władania/własności Zarząd Mieniam. st. Warszawy 

Ogólny stan oświetlenia* stan słupów - (lampy projektowane, niezrealizowane) 

Skala trzystopniowa: stan opraw (zabrudzenie) - (lampy projektowane, niezrealizowane) 
Ol - stan ogólny dobry 
02 - stan ogólny średni 
03 - stan ogólny zły stan źródeł światła - (lampy projektowane, niezrealizowane) 

Rodzaj słupa forma słup parkowy prosty 

materiał aluminium 

wysokość 4,5-6m 

Rodzaj oprawy oświetleniowej forma 
typ opraw parkowych, w kształcie walca przykrytego daszkiem z 
„rondem" - PARK LED 650 firmy ELGO (projekt) 

producent ELGO (wg projektu) 

Źródło światła rodzaj 
LED (diody Power LED: 24 diody typu XP-G, T. ok. 3500K 
(projekt) 

średnie natężenie oświetlenia w 
- (lampy projektowane, niezrealizowane) 

oświetlanym terenie 

Dodatkowe informacje: -

12 ANEKSY
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INWENTARYZACJA OŚWIETLENIA NABRZEŻY WISŁY W OBSZARZE CENTRALNYM WARSZAWY -BADANIA 
TERENOWE - INWENTARYZACJA WYPOSAŻENIA 

KARTA TYPÓW OŚWIETLENIA 

NR TYPU OŚWIETLENIA T.020 

Lokalizacja obszarowa typu 
teren przy Stadionie Narodowym od strony Wału Miedzeszyńskiego 

oświetlenia (załącznik mapowy) 

zdjęcie dzienne/nocne 
(fot. autorskie o ile nie opisano 
inaczej) 

PODSTAWOWE DANE 

Rodzaj oświetlenia 

Liczba lamp omawianego typu 

Stan władania/własności 

Ogólny stan oświetlenia* 

Skala trzystopniowa: 
Ol - stan ogólny dobry 
02 - stan ogólny średni 
03 - stan ogólny zły 

Rodzaj słupa 

KOLUMNY Z PODWÓJNYM ŚWIATŁEM - wewnętrznym (świetlówki) i zewnętrznie 
umieszczonymi naświetlaczami 

7 

Narodowe Centrum Sportu 

stan słupów Ol (nowe oświetlenie) 

stan opraw (zabrudzenie) O 1 (oprawy czyste) 

stan źródeł światła Ol 

forma słup pojedynczy Faros firmy Valmont 

materiał aluminium, kolor czarny 

wysokość > 12m 

Rodzaj oprawy oświetleniowej forma kolumna świetlna 

Źródło światła 

Dodatkowe informacje: 

producent 

rodzaj 

VALMONT 

wewnątrz - świetlówki, naświetlacze - prawdopodobnie 
halogenowe 

średnie natężenie oświetlenia w 
brak pomiaru 

oświetlanym terenie 

naświetlacze są uruchamiane czasowo, w trakcie imprez masowych, zazwyczaj świeci się światło 
wewnętrzne kolumn 
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INWENTARYZACJA OŚWIETLENIA NABRZEŻY WISŁY W OBSZARZE CENTRALNYM WARSZAWY -BADANIA 
TERENOWE - INWENTARYZACJA WYPOSAŻENIA 

KARTA TYPÓW OŚWIETLENIA 

NR TYPU OŚWIETLENIA T.021 

Lokalizacja obszarowa typu 
teren przy Stadionie Narodowym - ścieżki wokoło stadionu 

oświetlenia (załącznik mapowy) 

zdjęcie dzienne/nocne 
(fot. autorskie o ile nie opisano 
inaczej) 

PODSTAWOWE DANE 

Rodzaj oświetlenia oświetlenie typu parkowego - kolumny TUBULUS firmy Schreder Polska 

Liczba lamp omawianego typu 12 zinwentaryzowanych (wokół całego stadionu jest ich ponad 200) 

Stan władania/własności Narodowe Centrum Sportu 

Ogólny stan oświetlenia* 

Skala trzystopniowa: 
Ol - stan ogólny dobry 
02 - stan ogólny średni 
03 - stan ogólny zły 

Rodzaj słupa 

stan słupów 

stan opraw (zabrudzenie) 

stan źródeł światła 

forma 

materiał 

wysokość 

Rodzaj oprawy oświetleniowej forma 

producent 

Źródło światła rodzaj 

Ol (nowe oświetlenie) 

O 1 (oprawy czyste) 

Ol 

słup parkowy prosty 

aluminium, kolor czarny 

ok. 4,5m 

zintegrowana ze słupem TUBULUS 

Schreder Polska 

METALOHALOGENKOWE (70W I 150W) 

średnie natężenie oświetlenia w 
brak pomiaru 

oświetlanym terenie 

Dodatkowe informacje: 
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LEGENDA: 

-

punkt oświetleniowy wraz z oznaczeniem typologicznym 
wposażony \.V wysokoprężne, sodowe źródło światła 

punkt oświetleniowy wraz z oznaczeniem typologicznym 
wposaiony w rtęciowe źródło światła 

punkt oświetleniowy wra;\ z oznaczeniem typologicznym 
wposażony w metaJohalogenkowe źródło światła 

punkt ośv.'ietleniowy wraz z oznaczeniem typologicznym 
wposażony \.V LEDowe źródło światła 

grupa typologiczna oświetlenia w całości nie świecąca się_ 
(brak informacji o przyczynie) 

reflektor/ naświetlacz 

- śv.'ietl(lwki w podmościu Trasy Łazienkowskiej (Port Czerniakowski) 
- oświetlenie doziernnelnasufitowe (kawiarnia Plażowa) 

zabieg iluminacji lub podśi,vietlenia (elewacje obiektóv.·, mosty itp.) 

-

obszar oddziaływania danej grupy typologicznej ośi,vietlenia 
(wraz z kolorystycznym wskazaniem głównego źródła światła) 

- obszar zamkni«t)' ze wzgl«du na realizację inwestycji budowlanych 

W oznaczenie części grupy opraw wyłączonych z użytkowania 
(brak informacji o przyczynie) 

oznaczenie pojedynczej opra\ry nic świecącej się_ 
(prawdopodobna przyczyna - zużycie żródła ~wiatła) 

oznaczenie lampy z dwiema oprawami świecącymi się_ w różnych kierunkach 
(kierunki zgodne z usytuowaniem oznaczenia) 

oznaczenie punktu oświetlenio\\'ego planoi,vanego/ projektoi,vanego 
(wg informacji uzyskanej u Zamawiającego; brak informacji o formie punkru) 

podświetlane billboardy reklamowe (strzałka wskazuje kierunek patrzenia): 
- na górze - naziemne, przymoco\vane do muru 
- pośrodku - wysokie (na kolumnach) pojedyncze 
- na dole - wysokie (na kolumnach) podwójne 

! uwaga - ze względu na charakter niniejszego opraco,..·ania lokalizacje punktów nie 
podlegały geodezyjnym domiarom. W wielu miejscach były orrc zlokalizowane w 
miejscaeh innych niż wg pozyskanych materiałów wyjściowych do projektowania. 
W przypadku realizacji szczegółowych projektów należy zweryfikować dokładną 
lokalizację w terenie. 

o 10 20 wo 'OOm 

skala 1:2500 

ANEKS V 
Inwentaryzacja oświetlenia podstawowego nabrzeży 
Wisły w obszarze centralnym m.st. Warszawy. 
Mapa inwentaryzacji 004. Źródło: opracowanie własne. 



Wyrazam zgode na udostepnianie mojej pracy w czytelniach Biblioteki SGGW

............................................................................

(czytelny podpis autora)
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