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Signify oświetla budynek ratusza Bardejowa i kościół św. Idziego 
 
Bardejów, Słowacja – Signify (Euronext: LIGHT), światowy lider branży oświetleniowej, ukończył realizację 
oświetlenia architektonicznego oryginalnego ratusza i kościoła na historycznym placu Bardejowa, wpisanym 
na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Firma Signify zastosowała do projektu lampy LED Philips Color 
Kinetics. Oba budynki zostały oświetlone ciepłymi i neutralnymi kolorami. Dzięki nowoczesnym technologiom 
RGBW kolor oświetlenia można łatwo zmienić w zależności od potrzeb i okazji. 
  
Oświetlenie oryginalnego ratusza w Bardejowie wykonano w całości w odcieniach białego światła (2700-
4000K) z naciskiem na równomierne oświetlenie fasady obwodowej. Wszystkie narożniki zostały 
zaakcentowane wyższym natężeniem światła, a zdobienia oraz boczna ściana renesansowa są oświetlone 
bardziej zimnym odcieniem bieli (4000 K). Ciepły odcień białego światła (2700 K) zastosowany przy 
oświetleniu dachów dopełnia wygląd całego obiektu. Podczas świąt i ważnych dla miasta dni kolor oświetlenia 
ściennego, dachowego, tarczy herbowej oraz oświetlenie posągu rycerza Rolanda można dowolnie zmienić 
dzięki technologiom Philips IntelliColor (RGBW) i Philips IntelliHue. 
  
„Bardejów i jego zabytki stały się popularnym celem turystyki kulturalnej w ostatnim okresie, więc 
pomyśleliśmy, że ważne jest stworzenie odpowiedniej atmosfery dla tego wyjątkowego historycznego miasta. 
Jednym z elementów, który pomaga nam osiągnąć ten cel jest odpowiednia iluminacja zabytków”, powiedział 
Boris Hanuščak, burmistrz miasta. Instalację oświetlenia wykonała firma O.S.V.O. comp, a.s. 
  
Kościół św. Idziego, znajdujący się naprzeciwko ratusza, został oświetlony ze wszystkich stron, łącznie 
z dachami i wieżą. Projekt wykonano całkowicie w odcieniach białego światła (2700-4000 K), z naciskiem 
na równomierne oświetlenie najbardziej widocznych części i wybranych detali architektonicznych. 
Podstawowe, całoroczne oświetlenie powierzchni fasady i dachu jest utrzymane w ciepłych i zimnych 
odcieniach białego światła (3000-5000 K). Aby podkreślić gradację, szczyt wieży został oświetlony światłem 
o większej intensywności niż reszta budynku. Zaakcentowanie pionowych rozpór bardzo ciepłym białym 
światłem (2000-2700 K) tworzy łagodny kontrast z oświetleniem płaskich powierzchni. Elementem 
dynamicznym jest również oświetlenie wieży i lukarn przy użyciu opraw RGB, które pozwalają na dowolną 
zmianę koloru. 
  
W 2000 roku historyczne centrum Bardejowa zostało wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. 
Od tego czasu miasto rozpoczęło realizację kompleksowego, długoterminowego projektu rehabilitacyjnego 
dla całego obszaru miejskiego, w tym rekonstrukcję oświetlenia publicznego i oświetlenia najważniejszych 
zabytków historycznego śródmieścia. „Pomyślna realizacja tego projektu, a także reakcje mieszkańców 
i turystów dowodzą, że zaangażowanie renomowanej firmy o światowym doświadczeniu było dobrą decyzją", 
mówi burmistrz Boris Hanuščak. 
  
Ratusz w Bardejowie zbudowany jest w stylu renesansowym, a szczyt południowej tarczy zdobi legendarny 



 
Rycerz Roland z halabardą, symboliczny obrońca przywilejów miejskich. Znajdujący się naprzeciwko kościół 
św. Idziego został zbudowany w późnym stylu gotyckim. Zabytek ten, z bogactwem architektonicznych 
kształtów i elementów artystycznych, rozmiarem i poziomem artystycznym oraz rzadkimi meblami 
świątynnymi przywołującymi na myśl pierwotną średniowieczną przestrzeń sakralną, jest jednym 
z najważniejszych budynków dokumentujących rozwój architektury gotyckiej na Słowacji. 
  
Signify N.V. to nowa nazwa spółki Philips Lighting N.V., macierzystej firmy ogólnoświatowej grupy Philips 

Lighting. Nazwa Philips Lighting Poland sp. z o.o. zostanie zmieniona z początkiem roku 2019. 
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W celu uzyskania dalszych informacji, proszę kontaktować się z: 

 
Rzecznik Prasowy Signify w Polsce 
Dorota Sławińska 
Tel: +48 605 342 517 
E-mail: dorota.slawinska@signify.com  
 
O Signify 
Signify (Euronext: LIGHT), jest światowym liderem oświetlenia dla profesjonalistów i konsumentów, także 
w dziedzinie oświetleniowego Internetu Rzeczy. Nasze produkty marki Philips, zintegrowane systemy 
oświetleniowe Interact, a także usługi bazujące na zebranych danych, dostarczają wartości biznesowej 
i odmieniają życie w domach, budynkach i miejscach publicznych. W 2017 r. odnotowaliśmy sprzedaż 
na poziomie 7,0 miliardów euro. Zatrudniamy około 30 000 pracowników w 70 krajach. Uwalniamy niezwykły 
potencjał światła dla jaśniejszego życia i lepszego świata. Już dwa lata z rzędu zostaliśmy określeni mianem 
Industry Leader według Dow Jones Sustainability Index. Najświeższe informacje o Signify dostępne 
są w zakładce Newsroom, na Twitterze i LinkedInie. Informacje dla inwestorów znajdują się w zakładce 
Relacje inwestorskie.  
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