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OŒWIETLENIE BUDYNKÓW TEATRU IM. JULIUSZA S£OWACKIEGO
W KRAKOWIE JAKO Z'RÓD£O ZANIECZYSZCZENIA ŒWIETLNEGO
WSTÊP
Sztuczne oœwietlenie zewnêtrzne stanowi
obecnie istotny element œrodowiska ¿yciowego
cz³owieka, wp³ywaj¹c na poczucie bezpieczeñstwa oraz wyd³u¿aj¹c jego aktywnoœæ o porê
nocn¹. Z uwagi na postêp technologiczny
w produkcji Ÿróde³ œwiat³a, które sta³y siê bardziej ekonomiczne i trwa³e, œwiat³o stosowane
jest nie tylko w celach u¿ytkowych, ale równie¿
estetycznych. Przyk³adem dekoracyjnej roli
oœwietlenia s¹ iluminacje budynków o du¿ym
znaczeniu spo³ecznym lub historycznym, które,
gdy zostan¹ przeprowadzone w umiejêtny
sposób, kreuj¹ nocny krajobraz miasta. Tego
rodzaju realizacje przyczyniaj¹ siê tak¿e do
stworzenia nowej jakoœci estetycznej obiektu,
niekiedy bardzo odmiennej od tej widzianej za
dnia (¯AGAN i KRUPIÑSKI 2016). Jednak niew³aœciwie dobrane lub zlokalizowane oœwietlenie
wi¹¿e siê z pojawieniem siê zanieczyszczenia
œwietlnego, negatywnie oddzia³uj¹cego zarówno
na jakoœæ prowadzonych obserwacji astronomicznych, jak i funkcjonowanie œrodowiska
naturalnego, w tym ludzi.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
ZANIECZYSZCZENIA ŒWIETLNEGO
W literaturze pojêcie zanieczyszczenie
œwietlne definiowane jest jako ca³oœæ niekorzystnych zjawisk zwi¹zanych z wykorzystaniem przez cz³owieka sztucznego oœwietlenia.
Zjawiska te mo¿na uj¹æ w nastêpuj¹cych kategoriach (ŒCIÊ¯OR i wspó³aut. 2010):
– sztuczna poœwiata niebieska, czyli œwiecenie nocnego nieba wskutek rozpraszania
sztucznego œwiat³a w atmosferze;

– olœnienie, czyli oddzia³ywanie zbyt silnego
bezpoœredniego œwiat³a na zmys³ wzroku ludzi
i zwierz¹t, powoduj¹ce dyskomfort oraz ograniczenie zdolnoœci dostrzegania szczegó³ów
w obszarach zaciemnionych;
– zaœwiecenie, polegaj¹ce na oœwietleniu obszaru niebêd¹cego intencjonalnie celem oœwietlenia, ale s¹siaduj¹cego z docelowo oœwietlanym;
– nadmierne oœwietlenie, powoduj¹ce zwiêkszon¹, niepotrzebn¹ emisjê œwiat³a;
– nadmierne skupienie Ÿróde³ œwiat³a, wp³ywaj¹ce na powstanie chaosu œwietlnego;
– trwonienie energii œwietlnej.
G³ównym Ÿród³em zanieczyszczenia œwietlnego jest nieos³oniête, nieprawid³owo os³oniête
lub skierowane rozleg³e oœwietlenie zewnêtrzne
oraz to, które jest zbyt jasne lub dzia³a w czasie, gdy jest to zbêdne (SALA 2020).

ILUMINACJA ZABYTKÓW ARCHITEKTURY
JAKO Z'RÓD£O ZANIECZYSZCZENIA
ŒWIETLNEGO
Oœwietlenie zabytków jest czêsto g³ównym
Ÿród³em zanieczyszczenia œwietlnego we
wszystkich wymienionych powy¿ej kategoriach
(M¥CZYÑSKI 2006).
1. Czêsto reflektory, których celem jest
oœwietlanie elewacji budynku, kieruj¹ œwiat³o
w otaczaj¹c¹ przestrzeñ, staj¹c siê przez to
jednym ze Ÿróde³ sztucznej poœwiaty niebieskiej. Niekiedy wrêcz, przy celowym oœwietlaniu
elementów budynku znajduj¹cych siê na du¿ej
wysokoœci, takich jak dach, attyka czy szczyt
wie¿y, w rzeczywistoœci praktycznie ca³e œwiat³o
skierowane jest w niebo (ŒCIÊ¯OR i wspó³aut.
2020).
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2. Nawet prawid³owe oœwietlenie elewacji
obiektu zabytkowego przez zamontowane na
œcianie budynku tzw. reflektory elewacyjne, ich
niew³aœciwy monta¿ mo¿e wywo³ywaæ efekt
olœnienia (oœlepienia) u osób przechodz¹cych
obok. Nale¿y tu podkreœliæ wyj¹tkowo negatywny rodzaj oœwietlenia, niestety czêsto stosowany w przypadku obiektów zabytkowych, jakimi
s¹, wpuszczone w pod³o¿e, tzw. lampy chodnikowe. Ten rodzaj oœwietlenia, montowany
w chodniku przy oœwietlanej elewacji, oddzia³uje silnie na zmys³ wzroku przechodniów, mog¹c
spowodowaæ zak³ócenia ich równowagi (BYLINOWSKA i wspó³aut. 2019).
3. Oœwietlaniu zabytków czêsto towarzyszy
efekt zaœwiecania okolicy. Efekt ten wystêpuje
w przypadku, gdy niew³aœciwie ukierunkowane
reflektory oœwietlaj¹ równie¿ s¹siaduj¹ce posesje czy siedliska ró¿nych gatunków zwierz¹t
(w szczególnoœci nietoperzy) (KOSTECKA 2017).
4. Bardzo czêsto obiekty zabytkowe s¹ równie¿ nadmiernie oœwietlane przez zbyt du¿¹
liczbê zgrupowanych Ÿróde³ œwiat³a, co oczywiœcie skutkuje trwonieniem energii elektrycznej
i wzrostem kosztów utrzymania obiektu (SALA
2020).
Z przedstawionego zestawienia wynika, ¿e
w przypadku miast zabytkowych, w których
noc¹ oœwietlane s¹ liczne budynki, tego rodzaju
oœwietlenie wnosi istotny wk³ad do zjawiska
zanieczyszczenia
œwietlnego
(E SMUND
i wspó³aut. 2020, KWIATKOWSKA-MALINA i HORYNEK 2020, CZAPLICKA i SIEDLECKI 2021).
Przyk³adem nieprawid³owo zrealizowanego
oœwietlenia zewnêtrznego, przyczyniaj¹cego siê
do wystêpowania zanieczyszczenia œwietlnego,
jest iluminacja zespo³u budynków Teatru im.
Juliusza S³owackiego: Du¿ej Sceny i Sceny
Miniatura w Krakowie, znajduj¹cych siê przy
Placu œw. Ducha 1-2 w centrum Krakowa, przy
wschodniej granicy dzielnicy I „Stare Miasto”.

METODYKA BADAÑ
Jesieni¹ 2019 r. podjêto próbê rozpoznania
Ÿróde³ œwiat³a zewnêtrznej instalacji oœwietleniowej Teatru im. Juliusza S³owackiego w Krakowie: budynku g³ównego Du¿ej Sceny i s¹siadu j¹cego budynku Sceny Miniatura, jako
Ÿróde³ zanieczyszczenia œwietlnego. W tym celu
przeprowadzono szczegó³ow¹ inwentaryzacjê,
poprzedzon¹ badaniami terenowymi w nocy
i wizjami lokalnymi w dzieñ. Zgromadzono
informacje na temat po³o¿enia, kategorii i liczby
Ÿróde³ œwiat³a oraz o barwach i kierunkach
emisji œwiat³a. Z' ród³a œwiat³a podzielono na
szeœæ kategorii: lampy chodnikowe, reflektory,
latarnie oraz oœwietlenie elewacyjne, pozosta³e
i wy³¹czone z u¿ytku. Nastêpnie dokonano
oceny instalacji oœwietleniowej pod k¹tem
zanieczyszczenia œwietlnego, jak te¿ jej funk-

cjonalnoœci i jakoœci. W tym celu analizowane
Ÿród³a œwiat³a podzielono na trzy kategorie:
– nieprawid³owe, bêd¹ce Ÿród³em zanieczyszczenia œwietlnego, przez co wymagaj¹ce
usuniêcia lub znacznych modyfikacji;
– czêœciowo prawid³owe, których wk³ad do
zanieczyszczenia œwietlnego jest stosunkowo
niewielki i których modyfikacja jest wskazana;
– prawid³owe, niezanieczyszczaj¹ce œwietlnie œrodowiska, nie wymagaj¹ce ingerencji.

OCENA OŒWIETLENIA ZEWNÊTRZNEGO
BUDYNKÓW TEATRU IM. JULIUSZA
S£OWACKIEGO W KRAKOWIE
Bry³a i detale architektoniczne budynku
Du¿ej Sceny Teatru im. Juliusza S³owackiego
oœwietlane s¹ w sposób punktowy (szczegó³owy)
i obszarowy (powierzchniowy). Budynek Sceny
Miniatura oœwietlany jest obszarowo (powierzchniowo) przez reflektory i oœwietlenie pozosta³e. Czêœæ oœwietlenia jest wy³¹czona z u¿ytku.
Rozmieszczenie zastosowanych Ÿróde³ œwiat³a wraz z ocen¹ ich prawid³owoœci przedstawiono na za³¹czonych mapach (Ryc. 1-3).
Z uwagi na du¿¹ liczbê elementów instalacji
oœwietleniowych wykonano osobne mapy dla
budynku Du¿ej Sceny, z podzia³em na kondygnacje I-III, kondygnacjê IV i dach oraz budynku
Sceny Miniatura.
LAMPY CHODNIKOWE

Pierwszym analizowanym rodzajem oœwietlenia zewnêtrznego s¹ lampy chodnikowe typu
LED (ang. lighting emitting diode) o okr¹g³ym
kszta³cie, wpuszczone w brukowane chodniki,
otaczaj¹ce gmach g³ówny teatru, w niewielkich
odleg³oœciach od œcian budynku. Liczba Ÿróde³
œwiat³a tej kategorii wynosi 98. Lampy te emituj¹ skupion¹, pionow¹ wi¹zkê bia³ego œwiat³a,
skierowan¹ w zenit, równolegle do œcian teatru.
Lampy chodnikowe LED s¹ przyk³adem nieprawid³owych Ÿróde³ œwiat³a. W zwi¹zku z ich
monta¿em w pod³o¿u wystêpuje zjawisko
olœnienia (oœlepienia) przechodniów, powoduj¹ce ich dyskomfort oraz chwilowe ograniczenie
zdolnoœci widzenia, co w konsekwencji mo¿e
prowadziæ do nara¿enia na upadki i kontuzje.
Z kolei, snop œwiat³a skierowany w niebo
przyczynia siê w znacznym stopniu do zwiêkszania jasnoœci ³uny œwietlnej Krakowa.
Z uwagi na du¿¹ liczbê zastosowanych Ÿróde³
œwiat³a wystêpuje równie¿ zjawisko ich nadmiernego skupienia (Ryc. 4), przejawiaj¹ce siê
tzw. chaosem œwietlnym i marnotrawieniem
energii. Dodatkowo, w porze zimowej, nadtopiony œnieg pokrywaj¹cy szklane os³ony lamp
nara¿a przechodniów na ryzyko poœlizgniêcia
i upadku.
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Ryc. 1. Mapa rozk³adu przestrzennego i oceny prawid³owoœci zastosowanych Ÿróde³ œwiat³a dla kondygnacji
I-III budynku g³ównego (Du¿ej Sceny) Teatru im. Juliusza S³owackiego w Krakowie.

Ryc. 2. Mapa rozk³adu przestrzennego i oceny prawid³owoœci zastosowanych Ÿróde³ œwiat³a dla kondygnacji
IV i dachu budynku g³ównego (Du¿ej Sceny) Teatru im. Juliusza S³owackiego w Krakowie.
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Ryc. 3. Mapa rozk³adu przestrzennego i oceny prawid³owoœci zastosowanych Ÿróde³ œwiat³a dla budynku
Sceny Miniatura w Krakowie.

Ryc. 4. Nadmierne skupienie lamp chodnikowych
przy pó³nocnej elewacji gmachu g³ównego.

Nale¿y te¿ zauwa¿yæ, ¿e lampy chodnikowe
wokó³ teatru s¹ zaniedbane, w czêœci niedzia³aj¹ce, co pokazuje wysok¹ podatnoœæ tego typu
oœwietlenia na ró¿nego rodzaju uszkodzenia
i zabrudzenia.
OŒWIETLENIE ELEWACYJNE

Kolejnej analizie poddano oœwietlenie elewacyjne, zamontowane na elewacjach i dachu
budynku Du¿ej Sceny – odnotowano 82 lampy
tej kategorii. Lampy te emituj¹ skupion¹,
pionow¹ wi¹zkê bia³ego œwiat³a o stosunkowo
niskiej jasnoœci. Snop œwiat³a skierowany jest

w zenit, równoleg³e do œcian teatru. Wyj¹tek
stanowi oœwietlenie kopu³y, które skierowane
jest na attykê budynku.
Zastosowane lampy elewacyjne s¹ przyk³adem czêœciowo prawid³owych Ÿróde³ œwiat³a.
W zwi¹zku z monta¿em, emitowane przez nie
œwiat³o kierowane jest w niebo (Ryc. 5), przyczyniaj¹c siê tym samym do zwiêkszania jasnoœci ³uny œwietlnej Krakowa. Lampy elewacyjne w sposób chaotyczny i wyrywkowy eksponuj¹ bogat¹ dekoracjê rzeŸbiarsk¹ oraz inne,
liczne detale architektoniczne teatru.
Podobnie jak w przypadku lamp chodnikowych, widoczne jest zaniedbanie instalacji
oœwietleniowej. Czêœæ lamp elewacyjnych,
w szczególnoœci zamontowanych na czwartej
kondygnacji i na dachu obiektu, jest niesprawna.
REFLEKTORY

Kolejnym analizowanym rodzajem oœwietlenia s¹ reflektory, zamontowane na balkonach
i dachu gmachu g³ównego teatru (Du¿ej Sceny),
na tarasie i elewacji Sceny Miniatura oraz na
latarniach ulicznych zlokalizowanych w niewielkiej odleg³oœci od budynków. £¹czna liczba
Ÿróde³ œwiat³a tej kategorii wynosi 19. Reflektory w wiêkszoœci emituj¹ jasn¹, skupion¹
wi¹zkê bia³ego œwiat³a. Oœwietlane w ten
sposób s¹ pó³nocna, po³udniowa i wschodnia
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Ryc. 6. Zjawisko olœnienia wywo³ane œwiat³em reflektorów zamontowanych na latarni ulicznej (widok
z drogi wewnêtrznej teatru).

Ryc. 5. Oœwietlenie elewacyjne przyczyniaj¹ce siê
do zwiêkszania jasnoœci ³uny œwietlnej Krakowa
(widok na elewacjê po³udniow¹ gmachu g³ównego).

œciana, kopu³a, zachodni fragment dachu
i elewacja frontowa budynku Du¿ej Sceny oraz
wschodnia œciana budynku Sceny Miniatura.
Z uwagi na monta¿, czêœæ œwiat³a emitowana
jest równie¿ powy¿ej linii horyzontu.
Reflektory zamontowane na latarniach
ulicznych, dachu budynku g³ównego teatru
i tarasie Sceny Miniatura s¹ przyk³adem nieprawid³owych Ÿróde³ œwiat³a. Z uwagi na monta¿ pod nieprawid³owym k¹tem i znaczne odsuniêcie od oœwietlanego obiektu, nastêpuje
emisja œwiat³a powy¿ej linii horyzontu, przyczyniaj¹ca siê do zwiêkszania jasnoœci ³uny
œwietlnej Krakowa. Ponadto, jasny snop œwiat³a
emitowany przez reflektory zamontowane na
latarniach ulicznych wywo³uje zjawisko olœnienia (Ryc. 6), ograniczaj¹ce zdolnoœci percepcyjne u¿ytkownikom okolicznych ulic i traktów
pieszych. Z kolei, œwiat³o oœwietlaj¹ce okna
zachodniej (frontowej) elewacji budynku g³ównego teatru i wschodniej elewacji budynku
Sceny Miniatura (Ryc. 7), staje siê Ÿród³em
zanieczyszczenia œwietlnego w formie zaœwiecania znajduj¹cych siê tam pomieszczeñ.
Pozosta³e reflektory s¹ przyk³adem czêœciowo prawid³owych Ÿróde³ œwiat³a. Z uwagi na
nieprawid³owe usytuowanie i k¹t monta¿u,
oœwietlaj¹ one okna pó³nocnej, po³udniowej
i wschodniej czêœci budynku Du¿ej Sceny,
przez co równie¿ w tym przypadku wystêpuje
zjawisko zaœwiecenia czêœci pomieszczeñ.
Dodat kowo, czêœæ œwiat³a jest emitowana
powy¿ej linii horyzontu, co przyczynia siê do
zwiêkszania jasnoœci ³uny œwietlnej miasta.

Ryc. 7. Zjawisko zaœwiecenia wywo³ane œwiat³em
reflektorów zamontowanych na s³upie (widok na
wschodni¹ elewacjê budynku Sceny Miniatura).

Nale¿y jednak wspomnieæ, ¿e pomimo i¿
konstrukcja reflektorów sugeruje ich wieloletnie u¿ytkowanie, s¹ one sprawne i w dobrym
stanie technicznym.
LATARNIE

Analizie poddano równie¿ piêæ zabytkowych
latarni objêtych ochron¹ konserwatorsk¹.
Cztery z nich, zlokalizowane przed frontem
budynku Du¿ej Sceny, sk³adaj¹ siê z betonowego s³upa i umieszczonej na nim, bogato zdobionej oprawy odlanej z br¹zu. Pi¹ta latarnia,
znajduj¹ca siê przy po³udniowej fasadzie
budynku, ma konstrukcjê typu parkowego,
identyczn¹ do innych tego typu lamp zamontowanych na Plantach Krakowskich. Zamontowane na latarniach Ÿród³a œwiat³a emituj¹ bia³e
œwiat³o o niskiej jasnoœci, w przypadku wspomnianych frontowych latarni dodatkowo t³umione przez zdobienia oprawy. Emitowany
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przez latarnie snop œwiat³a nie jest w ¿aden
sposób ukierunkowany.
Zabytkowe latarnie s¹ przyk³adem prawid³owych Ÿróde³ œwiat³a. Jednak w zwi¹zku z nisk¹ jasnoœci¹ emitowanego œwiat³a i brakiem
jego ukierunkowania, zaledwie w ma³ym
stopniu oœwietlaj¹ pod³o¿e (Ryc. 8), tym samym
nie spe³niaj¹c swojej podstawowej funkcji.
Wszystkie latarnie pomimo widocznego
zaniedbania s¹ sprawne.
OŒWIETLENIE POZOSTA£E

Analizie poddano równie¿ oœwietlenie pozosta³e, na które sk³ada siê:
– szeœæ latarni typu parkowego z zamontowanymi reflektorami, zlokalizowanych przy
pó³nocnej elewacji budynku Du¿ej Sceny i frontowej elewacji budynku Sceny Miniatury;
– dwa Ÿród³a œwiat³a, œwiec¹ce praktycznie
z poziomu chodnika, zlokalizowane przy wejœciu dla niepe³nosprawnych przy pó³nocnej
elewacji budynku Du¿ej Sceny (oœwietlenie
oddolne). Lampy te, prawdopodobnie z powodu
braku funduszy, nie zosta³y odpowiednio
wpuszczone w pod³o¿e;
– zgrupowanie szeœciu reflektorów zamontowanych na dachu budynku Sceny Miniatura
(reflektory dachowe), emituj¹cych œwiat³o skierowane na s¹siaduj¹cy z omawianymi obiektami koœció³ œw. Krzy¿a.
Tego typu Ÿród³a œwiat³a emituj¹ bia³e œwiat³o zarówno o niskiej, jak wysokiej jasnoœci.
Snopy œwiat³a skierowane s¹ na pó³nocn¹ ele-

Ryc. 8. Zabytkowa latarnia przed frontem teatru.

wacjê budynku Du¿ej Sceny i frontow¹ elewacjê budynku Sceny Miniatura. Z uwagi na
monta¿ i/lub oddalenie od oœwietlanych
obiektów, czêœæ œwiat³a emitowana jest powy¿ej
linii horyzontu.
Latarnie parkowe, reflektory dachowe
i oœwietlenie oddolne stanowi¹ przyk³ad nieprawid³owych Ÿróde³ œwiat³a, przyczyniaj¹cych siê
zarówno do zwiêkszania jasnoœci ³uny œwietlnej
Krakowa, jak te¿ oœlepiania u¿ytkowników
przestrzeni publicznej czy zaœwiecania okien
teatru. Zestaw reflektorów dachowych stanowi
przyk³ad nadmiernego skupienia oœwietlenia
(Ryc. 9), które powoduje chaos œwietlny i marnotrawienie energii elektrycznej. Dodatkowo,
oddolne Ÿród³a œwiat³a oœwietlaj¹ barierkê
wejœcia dla niepe³nosprawnych znajduj¹c¹ siê
w ich bezpoœrednim s¹siedztwie, a rzucony
przez ni¹ cieñ na œcianê teatru zaburza odbiór
nocnego wizerunku obiektu.
Oœwietlenie pozosta³e, pomimo przestarza³ej konstrukcji, jak te¿ œredniego stanu technicznego, cechuje siê wysok¹ sprawnoœci¹.
OŒWIETLENIE WY£¥CZONE Z U¯YTKU

W zewnêtrznych instalacjach oœwietleniowych budynków Du¿ej Sceny i Sceny Miniatura
znajduje siê równie¿ oœwietlenie wy³¹czone
z u¿ytku, na które sk³ada siê osiem zabytkowych kandelabrów, zamontowanych na balkonach gmachu g³ównego, oraz czternaœcie lamp
œciennych, zamontowanych bezpoœrednio nad
drzwiami wejœciowymi i bocznymi budynków
oraz wschodniej œcianie budynku g³ównego.
W sumie liczba Ÿróde³ œwiat³a w tej kategorii
wynosi 22. Ze wzglêdu na brak mo¿liwoœci
zebra nia danych podczas inwentaryzacji,
nie przeprowadzono oceny tej kategorii oœwietlenia.

Ryc. 9. Oœlepiaj¹ce œwiat³o emitowane przez reflektory zamontowane na dachu budynku Sceny Miniatura, powoduj¹ce chaos œwietlny.
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PROPOZYCJE ZMIAN OŒWIETLENIA
ZEWNÊTRZNEGO BUDYNKU DU¯EJ
SCENY I BUDYNKU SCENY MINIATURA
TEATRU IM. JULIUSZA S£OWACKIEGO
W KRAKOWIE
W celu poprawy efektywnoœci i jakoœci
oœwietlenia zewnêtrznego budynków Du¿ej
Sceny i Sceny Miniatura Teatru im. Juliusza
S³owackiego w Krakowie nale¿a³oby wprowadziæ szereg zmian, które jednoczeœnie zminimalizowa³yby generowane przez nie zanieczyszczenie œwietlne. Dla gmachu g³ównego (Du¿ej
Sceny) proponuje siê likwidacjê lamp chodnikowych zlokalizowanych wokó³ obiektu, które
z uwagi na emitowanie pionowej, skupionej
wi¹zki œwiat³a skierowanej w niebo, w najwiêkszym stopniu wp³ywaj¹ na zwiêkszanie jasnoœci
³uny œwietlnej miasta. Sugeruje siê równie¿
usu niêcie reflektorów zamontowanych na
balkonach, dachu i latarniach ulicznych. W ich
miejsce najkorzystniejsze by³oby wykorzystanie
reflektorów wyposa¿onych w tzw. maskownice,
czyli przes³ony z wyciêtym rzutem oœwietlanego
obiektu w miejscu monta¿u reflektora (KRUPIÑSKI i S³OMIÑSKI 2019). Tego typu reflektory
oœwietlaj¹ wy³¹cznie obszar dedykowany, nie
emituj¹c œwiat³a do otoczenia.
Dodatkowo, je¿eli istnieje mo¿liwoœæ, ¿arniki latarni parkowych i zabytkowych nale¿y
przesun¹æ na maksymaln¹ wysokoœæ wewn¹trz
oprawy, aby œwiat³o rozprasza³o siê wy³¹cznie
w kierunku pod³o¿a.
Powy¿sze zmiany maj¹ na celu usuniêcie
obszarowego, powierzchniowego oœwietlenia na
rzecz oœwietlenia punktowego. Jednak¿e istniej¹ce oœwietlenie punktowe, do którego mo¿na
zaliczyæ oœwietlenie elewacyjne, równie¿ wymaga modyfikacji. Mog³aby ona polegaæ na zmianie po³o¿enia obecnych lamp elewacyjnych
oraz, ewentualnie, na wprowadzeniu uzupe³niaj¹cego oœwietlenia odgórnego. Zmiany te
w sposób znacz¹cy ograniczy³yby jasnoœæ ³uny
œwietlnej miasta. Problemem jest jednak
monta¿ tego typu oœwietlenia elewacyjnego na
obiektach zabytkowych, gdy¿ wprowadza ono
do elewacji budynku elementy obce architektonicznie. W efekcie, mo¿na je poleciæ jedynie
w niektórych sytuacjach, gdy same Ÿród³a
œwiat³a pozostaj¹ ukryte. Przyk³adem mo¿e byæ
oœwietlenie kopu³y, gdzie mo¿liwe jest zamontowanie oœwietlenia przy wewnêtrznej œcianie
attyki, jednak w ten sposób, aby emitowane
œwiat³o nie by³o kierowane powy¿ej p³aszczyzny
horyzontu.
W kategoriach oœwietlenia wyró¿niono
równie¿ oœwietlenie wy³¹czone z u¿ytku. Je¿eli
istnieje taka mo¿liwoœæ, proponuje siê ponowne
uruchomienie lamp œciennych, w szczególnoœci
lamp oœwietlaj¹cych wejœcia g³ówne i boczne
budynku. Zmiana ta u³atwi u¿ytkownikom
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korzystanie z przestrzeni wokó³ budynków
teatru.
Dla budynku Sceny Miniatura proponuje
siê usuniêcie czêœci „oœwietlenia pozosta³ego”,
w szczególnoœci reflektorów dachowych, emituj¹cych œwiat³o skierowane powy¿ej p³aszczyzny
horyzontu, oœwietlaj¹ce koœció³ œw. Krzy¿a,
oraz zbêdnego reflektora, zamontowanego na
tarasie. W ich miejsce, jak te¿ w przypadku
reflektorów zamontowanych na specjalnym
maszcie i na zachodniej œcianie budynku,
najkorzystniejszy by³by monta¿ reflektorów
z maskownicami.
Analogicznie, proponuje siê wykorzystanie
reflektorów z maskownicami, zamontowanych
na latarniach stoj¹cych przed frontow¹ fasad¹
budynku Du¿ej Sceny. Tego rodzaju rozwi¹zanie pozwoli na ukierunkowanie œwiat³a na
docelowo oœwietlan¹ powierzchniê i ograniczenie œwiat³a emitowanego powy¿ej p³aszczyzny
horyzontu.

PODSUMOWANIE
Obecne oœwietlenie zewnêtrzne budynków
Du¿ej Sceny i Sceny Miniatura Teatru im.
Juliusza S³owackiego w Krakowie w sposób
chaotyczny i wyrywkowy kreuje nocne wizerunki tych obiektów, jednoczeœnie przyczyniaj¹c
siê do zwiêkszenia zanieczyszczenia œwietlnego
w Krakowie. W ich instalacjach oœwietleniowych dominuj¹ nieprawid³owe Ÿród³a œwiat³a
(52%), wymagaj¹ce usuniêcia lub znacznych
modyfikacji. 37% stanowi czêœciowo prawid³owe oœwietlenie wymagaj¹ce modyfikacji, a jedynie 2% prawid³owe, niewymagaj¹ce ingerencji.
Pozosta³e 9% stanowi¹ Ÿród³a œwiat³a, o których, ze wzglêdu na prawdopodobne wy³¹czenie
z u¿ytkowania, nie sposób by³o zebraæ danych.
Oœwietlenie generuje nastêpuj¹ce zjawiska:
zwiêkszanie jasnoœci ³uny œwietlnej, olœnienie
(oœlepianie) przechodniów, zaœwiecenia wnêtrz
budynków i nadmierne skupienie Ÿróde³ œwiat³a. G³ównymi przyczynami zwiêkszania zanieczyszczenia œwietlnego przez analizowane
oœwietlenie s¹: nieprawid³owy monta¿, niew³aœciwa lokalizacja Ÿróde³ œwiat³a oraz niew³aœciwy k¹t padania i jasnoœæ œwiat³a. Du¿a iloœæ
lamp, niekiedy zbêdnych, poci¹ga za sob¹
równie¿ aspekt ekonomiczny, zwi¹zany z kosztem utrzymania instalacji oœwietleniowej
i marnowaniem energii. Wprowadzenie zaproponowanych zmian nie tylko pozwoli na precyzyjne i szczegó³owe wyeksponowanie walorów
architektonicznych obiektów, ale równie¿ na
ograniczenie powstaj¹cych niekorzystnych zjawisk i zmniejszenie kosztów utrzymania zewnêtrznej instalacji oœwietleniowej.

KAROLINA WIEHLE i wspó³aut.
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W pracy podjêto próbê oceny oœwietlenia zewnêtrznego
obiektów zabytkowych, budynków Du¿ej Sceny i Sceny
Miniatura Teatru im. Juliusza S³owackiego w Krakowie,
pod k¹tem generowania przez nie zanieczyszczenia œwietlnego. Przedstawiono ogóln¹ charakterystykê tego typu
zanieczyszczenia, skupiaj¹c siê na opisie szkodliwych
zjawisk. Nastêpnie zaprezentowano wyniki inwentaryzacji
oœwietlenia zewnêtrznego, zawieraj¹ce informacje o kategoriach Ÿróde³ œwiat³a, ich po³o¿eniu, barwie i kierunku
padania emitowanego œwiat³a oraz ocenê poszczególnych
Ÿróde³ œwiat³a pod k¹tem wystêpowania zjawisk, przyczyniaj¹cych siê do wystêpowania zanieczyszczenia œwietlnego. Zaproponowano zmiany w oœwietleniu zewnêtrznym
obiektów, w celu minimalizacji powstawania szkodliwych
zjawisk oraz poprawy funkcjonalnoœci i jakoœci instalacji
oœwietleniowej.
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ILLUMINATION OF BUILDINGS OF THE JULIUSZ S£OWACKI THEATER IN KRAKOW
AS A SOURCE OF LIGHT POLLUTION
Summary
The paper attempts to analyse the external lighting of historic buildings: the Du¿a Scena and the Scena Miniatura of
the Juliusz S³owacki Theatre in Krakow, in terms of generating light pollution. The general characteristics of this type of
pollution are presented, focusing on the description of harmful phenomena. Then, the results of the inventory of external
lighting were presented, containing information about the categories of light sources, their location, colour and direction
of incidence of the emitted light, as well as the assessment of individual light sources in terms of the occurrence of
phenomena contributing to the occurrence of light pollution. Changes in the outdoor lighting of buildings were proposed
in order to minimize the occurrence of harmful phenomena and improve the functionality and quality of the lighting
installation.
Keywords: illumination of monuments, light pollution

