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ZASTOSOWANIE DIOD ELEKTROLUMINESCENCYJNYCH 

W OŚWIETLENIU WNĘTRZ OBIEKTÓW SAKRALNYCH 
 

 
Szczególne wyzwanie dla realizacji oświetlenia stanowią wnętrza obiektów sakralnych. 

Światło w kościele ma znaczący wpływ na funkcjonalność kościoła, jego odbiór przez 
wiernych i przez zwiedzających. Sztuczne oświetlenie powinno naśladować, jeśli to 
możliwe, oświetlenie naturalne. Powinno również pomóc wiernym w skupieniu uwagi na 
przebiegu czynności liturgicznych, a  nawet je w pewien sposób podkreślić. Realizacja tych 
wymagań jest możliwa przy zastosowaniu zróżnicowanych systemów opraw 
oświetleniowych o odpowiednich parametrach technicznych i fotometrycznych oraz 
wykorzystaniu źródeł światła charakteryzujących się wysoką trwałością i skutecznością 
świetlną przy stosunkowo niewielkich rozmiarach, co cechuje  lampy LED. 
 

1. WSTĘP 
 

Odpowiednio rozwiązany system oświetlenia może wykreować nowy, 
interesujący wygląd wnętrza sakralnego, zarówno zabytkowego jak i 
nowoczesnego, równocześnie odpowiadającego potrzebom liturgii, fizjologii 
widzenia oraz potrzebom odpowiedniego eksponowania wartości symbolicznych, 
historycznych i estetycznych obiektu. Parametry dostępnych obecnie źródeł światła 
i opraw umożliwiają realizację tych wymagań bez ingerowania w wystrój wnętrz 
tak specyficznych obiektów, jakimi są kościoły.  

Diody elektroluminescencyjne, wykorzystywane do niedawna głównie w 
oświetleniu dekoracyjnym, stanowią w oświetleniu funkcjonalnym coraz lepszą 
alternatywę dla najczęściej obecnie stosowanych lamp halogenowych i 
metalohalogenkowych. 

Potrzeba stworzenia atmosfery skupienia z jednoczesnym rozłożeniem 
akcentów oświetleniowych odpowiednio do potrzeb liturgii powoduje, że dobrym 
rozwiązaniem oświetleniowym staje się wykorzystanie szeregu opraw o 
odpowiednich parametrach technicznych i fotometrycznych.  

Uzyskanie odpowiednich efektów oświetleniowych, nakierowanych na 
eksponowanie wystroju wnętrza, możliwe jest przy wykorzystaniu źródeł światła 
charakteryzujących się wysoką trwałością i skutecznością świetlną przy 
stosunkowo niewielkich rozmiarach, a tym właśnie cechują się lampy LED. 
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2. PODSTAWOWE WYMAGANIA OŚWIETLENIOWE 
 

Projekt oświetlenia wnętrza obiektu sakralnego  powinien uwzględniać 
wszystkie aspekty dotyczące symbolu, liturgii i architektury [1, 2]. Z tego powodu 
należy zapewnić odpowiednie oświetlenie takich miejsc jak: ołtarz, katedra, 
ambona, chrzcielnica, chór,  prospekt organowy. 

Podczas sprawowania liturgii pionowe natężenie oświetlenia powinno być 
dominujące w celu skupienia uwagi wiernych na przebiegu obrzędów. Sposób 
realizacji oświetlenia musi tworzyć pewną hierarchię oświetleniową, w której 
najważniejszy jest ołtarz. Oświetlenie powierzchni zajmowanej przez 
zgromadzenie wiernych powinno przede wszystkim spełniać wymogi dotyczące 
równomierności oświetlenia, zapewniając dobre samopoczucie wiernych, ale także 
umożliwiając pełne podziwianie architektury i wystroju wnętrza. W większości 
kościołów znajdują się rzeźby, elementy dekoracyjne, malarstwo. Te wartościowe 
obiekty powinny być uwypuklone światłem. Należy tak dobierać poziom natężenia 
oświetlenia, aby zapewnić odpowiednią luminancję,  wystarczającą dla ogólnego 
wyeksponowania  architektury i wystroju wnętrza.  

Dotychczas, we wnętrzach obiektów sakralnych, wykorzystywano głównie 
żyrandole i kinkiety z źródłami żarowymi lub świetlówkowymi. Oświetlenie takie 
jest zazwyczaj niewystarczające i daje ograniczone możliwości dostosowania ilości 
światła do potrzeb. Dla zwiększenia poziomu oświetlenia w wybranych strefach 
kościoła, stosuje się często obniżenie wysokości zawieszenia żyrandoli oraz 
montaż dodatkowych naświetlaczy halogenowych. Rozwiązania takie dają 
połowiczne rezultaty. Miejsca oświetlone są "zalane światłem", bez odpowiedniego 
stopniowania rozkładu oświetlenia w otoczeniu, możliwe też jest wystąpienie 
olśnienia. Coraz częściej jednak we wnętrzach kościołów stosowane są 
nowoczesne systemy oświetleniowe. Wykorzystuje się w nich nowe, 
energooszczędne i trwałe źródła światła oraz odpowiednie oprawy oświetleniowe, 
o ukierunkowanych rozsyłach, eksponujące detale i określone strefy wnętrza. 
Zabytkowe żyrandole i kinkiety mogą wtedy stanowić jedynie element ozdobny, 
podkreślający charakter obiektu.  

 
3. REALIZACJA OŚWIETLENIA 

 
Przykładem efektów, jakie można uzyskać dzięki wykorzystaniu 

nowoczesnych źródeł światła jest wnętrze kościoła Najświętszego Zbawiciela w 
Poznaniu. Zmiana oświetlenia wiązała się z planowanymi pracami remontowymi, 
co umożliwiało  wykonanie niezbędnych prac. Doprowadzenie nowych obwodów 
elektrycznych na filary, gzymsy kolumn oraz belki sufitowe, umożliwiło realizację 
podświetlenia ścian i sklepień prezbiterium, nawy głównej, naw bocznych i 
prospektu organowego. Dzięki temu zostało stworzone przestrzenne tło dla 
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akcentowania światłem wybranych detali i elementów wystroju kościoła, bez 
„zalewania” ich zbyt dużą ilością światła. 
 Dotychczasowy system oświetleniowy, wykorzystujący żyrandole, boczne 
kinkiety oraz  kilkanaście opraw halogenowych – Rys. 1 i Rys. 2, zastąpiono 
kilkudziesięcioma oprawami z lampami LED i lampami metalohalogenkowymi  o 
małej mocy, lepiej dostosowując sposób oświetlenia kościoła do potrzeb – Rys. 3.  
 

 
 

Rys. 1. Wnętrze kościoła przed  zmianą oświetlenia 
 

 
 

Rys. 2. Kinkiety i oprawy halogenowe oświetlające prezbiterium przed modernizacją 
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Rys. 3. Schemat rozmieszczenia i nakierowania nowych opraw z lampami LED i lampami 
metalohalogenkowymi 

 
Do oświetlenia prezbiterium, zamiast dotychczas wykorzystywanych opraw 

halogenowych, zastosowano oprawy z wąskostrumieniowymi źródłami LED o 
mocy 7 W oraz oprawy z lampami metalohalogenkowymi o mocy 25 W i 70 W. 
Podświetlenie sklepienia w nawie głównej i w nawach bocznych zrealizowano za 
pomocą  specjalnie wykonanych opraw z modułami LED o szerokim rozsyle, o 
mocy 15 W, które zamontowano na gzymsach głowic kolumn. Prospekt organowy 
oświetlono lampami metalohalogenkowymi o mocy 25 W, natomiast organy 
wyeksponowano światłem z listew LED, zamontowanych na ich obudowie. 
Uzyskane efekty przedstawiono na Rys. 4 i Rys. 5. 
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Rys. 4. Oświetlenie prezbiterium i nawy głównej po modernizacji 
 

 
 

Rys. 5.  Oświetlenie sklepienia nawy głównej  i  organów  
 

W przedstawionej realizacji nowego systemu oświetlenia kościoła większość 
efektów uzyskano stosując lampy LED małej mocy, tj. lampy o mocy 2W, dla 
oświetlenia drogi krzyżowej, lampy o mocy 7W, dla oświetlenia prezbiterium i 
obrazów, listwy LED o mocy 5W ÷15W, do oświetlenia organów oraz specjalnie 
wykonane oprawy LED o mocy 15W, do oświetlenia sklepienia – Rys. 6. 
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Rys. 6.  Lampy LED zastosowane do oświetlenia wnętrza: 1-LED 7W, 2 –LED 15W, 3 –listwa LED 
 

4. PODSUMOWANIE 
 

 Lampy LED są rzadko stosowane w oświetleniu tak specyficznych wnętrz, jak 
wnętrza obiektów sakralnych. Można jednak sądzić, że uzyskane efekty 
oświetleniowe, przy niskiej energochłonności i wysokiej trwałości tych lamp, 
przesądzą o ich szerszym wykorzystaniu do takich celów. 
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LED’s LIGHTING IN INTERIORS OF SACRAL FACILITIES 
 

The particular challenge for the lighting realization, are the interiors of the sacral 
facilities. The light in the church has got a significant influence on the church functioning, 
it’s perception by the participants and visitors. The artificial lighting should imitate, if 
possible, the natural lighting. It should also help the participants in concentrating their 
attention on the liturgical ceremony actions and even possibly underline them. Obtaining 
the appropriate lighting effects is possible with use of modern lighting systems and the 
different light sources characterized by high lighting efficiency with relatively small 
dimensions, such as LED lamps. The article presents lighting effects obtained for design 
implementation, where the indoor architecture and indoor arrangement were linked with 
architectural lighting. 


