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1. Podstawa prawna projektu 
 
Podstawą projektu jest  Umowa –Zlecenie Nr 258/2022 z dnia 18.08.2022 w myśl 
której Urząd Miasta i Gminy Błonie, 05-870 Błonie, Rynek 6 zleca  prof. dr. hab. 
Wojciechowi Żagan wykonanie projektu modernizacyjnego  iluminacji budynku 
Ratusza zgodnie z poniższym zakresem. 
  

2. Zakres merytoryczny projektu 
 
Zakres merytoryczny projektu obejmuje: 

2.1. Wykonacie wizualizacji komputerowej projektu iluminacji 
2.2. Określenie pożądanych parametrów technicznych, liczby i rozmieszczenia 

oraz wycelowania reflektorów i naświetlaczy 
2.3. Wykorzystanie w projekcie wyłącznie  opraw ze źródłami 

elektroluminescencyjnymi, 
2.4. Wykorzystanie w możliwym stopniu obecnej iluminacji w odniesieniu do 

efektu, rozmieszczenia sprzętu oraz instalacji zasilającej 
2.5. Realizację projektową barwnych scenariuszy oświetlenia. 
2.6. Opracowanie harmonogramu działań realizacyjnych 
2.7. Określenie kosztów realizacji 

 

 
3.  Zakres przestrzenny projektu 

 
Zakres przestrzenny projektu to wszystkie 3 elewacje budynku dostrzegane z  
obszaru rynku (północna, wschodnia i zachodnia) wraz z przyległymi po obu bokach 
frontu arkadami. Projektem iluminacji zostaną objęte również odpowiednie połacie 
dachowe jak i górująca nad dachem wieża zegarowa. 
 
 

4. Koncepcja iluminacji 
 
Koncepcja iluminacji powstała w oparciu o założenie wykorzystania w maksymalnym 
stopniu istniejącej iluminacji. Oznacza to  zamiar odtworzenia pierwotnej koncepcji 
wizualnej iluminacji zrealizowanej w oparciu o źródła  HIT z zastrzeżeniem zamiany 
sprzętu metalohalogenkowego na LED. 
Zatem  w stosunku do opracowanej i przyjętej przez Zleceniodawcę pierwotnej 
koncepcji, cel w postaci oczekiwanego wyglądu oświetlonej elewacji nie ulega 
zmianie. 
Koncepcja zakładała uzyskanie  efektu rozjaśnienia wspomnianych elewacji dachu i 
wieży na poziomie średniej luminancji około 10 cd/m2 ( poziom ten będzie się obniżał 
w miarę upływu czasu). Przewiduje się dość równomierne oświetlenie elewacji. 
Zakłada się , że elewacja frontowa obiektu będzie tłem dla pokazania w kontraście 
negatywnym kolumienek i balkonu dekorujących tę ścianę budynku. Oświetlenie 
bocznych  ścian obiektu stworzy obraz przestrzennego gmachu a odpowiednie 
stopniowanie jasności zapewni plastyczność obrazu. Obraz całości dopełni 
oświetlenie arkad. 
Novum w stosunku do pierwotnego projektu jest użycie jako źródeł światła LEDów 
RGB pozwalających na realizację scenariuszy barwnych oświetlenia z podziałem na 
dwie grupy przestrzenne. Proponuje się podział na grupy uwzględniający miejsca 
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rozlokowania sprzętu oraz położenie oświetlanych  elementów powierzchni elewacji. 
Pierwszy poziom elewacji czyli wykorzystanie opraw doziemnych stanowi pierwszą 
grupę barwną. Drugą grupę stanowi obszar elewacji oświetlany z wykorzystaniem 
balkonu oraz wieża (baszta) 
Do realizacji powyżej nakreślonej koncepcji zostanie użyty odpowiedni sprzęt 
oświetleniowy ze źródłami elektroluminescencyjnymi 

 Oświetlenie dachu i wieży: reflektory umieszczone na słupach (4m) 
rozlokowanych na powierzchni rynku po obu stronach Ratusza. 

 Oświetlenie elewacji frontowej: naświetlacze doziemne zainstalowane w 
pobliżu ściany 

 Oświetlenie elewacji I-go pietra ponad balkonem: naświetlacze umieszczone 
na balkonie, 

 Oświetlenie bocznych ścian gmachu: naświetlacze umieszczone na 
powierzchni arkad od strony ścian bocznych, 

 Oświetlenie arkad: naświetlacze doziemne 
 
Szczegóły dotyczące rozmieszczenia naświetlaczy pokazują dalej zamieszczone 
rysunki. 

 
 
5. Obliczenia oświetleniowe (wizualizacja) 

 
Aby zrealizować opisaną koncepcję iluminacji i sprawdzić poprawność założonych 
poziomów i efektu estetycznego wykorzystano wirtualny model obiektu opracowany 
w możliwie dużej dokładności, dobrano sprzęt oświetleniowy i zasymulowano 
świecenie reflektorów. Zamieniając dotychczasowy sprzęt  ze źródłami 
metalohalogenkowymi na oprawy LED RGB zwrócono uwagę, jako warunek 
zamiany, na podobieństw bryły fotometrycznej oraz na  zbliżone wartości strumienia 
świetlnego. Jest to gwarancją uzyskania podobnego efektu na obiekcie co do 
rozkładu jasności jak również w zakresie intensywności (luminancji). 
W ramach  próby i przykładu oświetlenia barwnego  zasymulowano wariant z 
barwami narodowymi Polski i Ukrainy.  Symulacji dokonano używając konkretnych 
danych fotometrycznych, konkretnego producenta sprzętu. Należy pamiętać, że 
wiarygodne wyniki obliczenia rozkładu luminancji odnoszą się wyłącznie do światła 
białego, który wykorzystuje wszystkie chipy barwne. Wygenerowanie światła 
barwnego należy łączyć z gwarancją uzyskanie na obiekcie określonej barwy jednak 
wartości luminancji są już w tym przypadku znacznie mniejsze. 
Dopuszcza się użycie innego sprzętu niż ten przedstawiony w niniejszym projekcie  
ale pod warunkiem, że najważniejsze parametry fotometryczne (światłość 
maksymalna i rozbieżność użyteczna) nie będą się różniły od tych użytych w 
symulacji o więcej niż 10%. 

Wygenerowany obraz dopowiada założeniom: jest spójny, ładnie eksponuje 
bryłę Ratusza i detale architektoniczne.  

Dwa widoki symulacyjne oświetlonego  światłem białym Ratusza pokazano na 
rysunkach 1 i 2,  światłem barwnym na rysunkach 3 i 4 a rozkład luminancji uzyskany 
w następstwie oświetlenia  światłem  białym na rysunku 5. 
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Rys. 1. Wizualizacja projektu iluminacji- widok od frontu 
 

 
 
Rys. 2. Wizualizacja projektu iluminacji- widok z boku 
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Rys. 3. Rozkład luminancji na elewacji frontowej przy oświetleniu światłem białym 
 

 
 
Rys. 4. Obraz iluminacji pokazującej polskie barwy narodowe 
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Rys. 5. Obraz iluminacji pokazującej ukraińskie barwy narodowe 
 
 
 

6. Wykaz sprzętu oświetleniowego użytego do iluminacji 
 

WARIANT  - statyczny biały 

Opr. 

Lic
zba 
opr
aw 

Imax   Moc 1/2 1/2

Rodzaj 
źródła 

Przykładowa oprawa  

Uwagi i 
akcesoria 

[cd] 
źród

ła 
[W] 

C0-
180     
[°] 

C90-270 

[] 
Spełniająca wymagania 

          

A 4 950 28 130 160 
LED 4000K 

Ra>70 

TERRA MIDI LED / 5068AS / 
8L_1000mA / NW / TILT / CL1 + zestaw 
montazowy TERRA MIDI  
 

  

B 6 12360 27 22 22 
LED 4000K 

Ra>70 

TERRA MIDI LED / 6325 / 16L_500mA / 
NW / TILT / CL1 + zestaw montazowy 
TERRA MIDI  
 

  

C 3 500 25 110 140 
LED 4000K 

Ra>80 

SCULPline 2 / 6262 / 10L_350mA / NW 
/ TILT / CL1 + konektor zasilający M25 
 

  

D 2 298000 164 8 8 
LED 4000K 

Ra>80 

SCULPflood 150 / 5124 / 96L_500mA / 
NW / CL1 + konektor zasilający M25 + 
raster pionowy 
 

  

E 2 22000 164 10 60 
LED 4000K 

Ra>80 

SCULPflood 150 / 6277 / 96L_500mA / 
NW / CL1 + konektor zasilający M25 
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WARIANT  - ze zmianą barwy światła 

Opr. 
Liczba 
opraw 

Imax   Moc 1/2 1/2

Rodzaj 
źródła 

Przykładowa oprawa  

[cd] 
źródła 

[W] 

C0-
180     
[°] 

C90-

270 [] 
Spełniająca wymagania 

          

A 4 3117 39 52 52 
LED 

RGBW 
4000K  

BEGA 84 882 + 70 730 

B 6 5018 39 22 38 
LED 

RGBW 
4000K  

BEGA 84 881 + 10 019 + 70 730 

C 6 424 50 110 140 
LED 

RGBCW 
5700K  

SCULPline 2 / 6262 / 10L_350mA 
/ RGBCW / DMX / TILT / CL1 + 
konektor zasilający M25 

D 2 160300 120 8 8 
LED 

RGBCW 
5700K  

SCULPflood 150 / 5124 / 
96L_500mA / RGBCW / DMX / 
CL1 + konektor zasilający M25 + 
raster pionowy 

E 2 13700 120 10 60 
LED 

RGBCW 
5700K  

SCULPflood 150 / 6277 / 
96L_500mA / RGBCW / DMX / 
CL1 + konektor zasilający M25 

  10           Konektor DMX wejściowy M12 

  6           Konektor DMX wy\jściowy M12 

  4           
Konektor końcowy M12 - 
terminator 

  1           Splitter DMX PX349 

  1           Konwerter DMX <>DALI PX 

  1           Sterownik DMX STICK DE-3 
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Rys. 6. Rozmieszczenie sprzętu oświetleniowego w widoku z boku (u góry), od 
frontu ( w środku) i z góry (na dole) 
 




