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Przy zakupie lampy najczêœciej kieru-
jemy siê jej wygl¹dem. Tymczasem

musi ona przede wszystkim spe³niaæ swo-
j¹ podstawow¹ funkcjê – w³aœciwie oœwiet-
laæ pomieszczenie lub jego wybrane frag-
menty. Lampa to dekoracyjna oprawa dla
jednego lub kilku Ÿróde³ œwiat³a (¿arówek
tradycyjnych, halogenowych czy œwietló-
wek), zapewniaj¹ca odpowiednie natê¿e-
nie i ukierunkowanie strumienia œwietl-
nego. Dlatego te¿ wa¿ne s¹ jej parametry
techniczne. Powinna równie¿ zapewniaæ
przyjemne dla oczu œwiat³o i likwidowaæ
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fot. Markslojd

Wizyta w sklepie
z lampami mo¿e

przyprawiæ o zawrót
g³owy. Pozawieszane na
suficie i œcianach, stoj¹-
ce na pod³odze, pó³kach

i postumentach daj¹
mniej lub bardziej jaskra-

we œwiat³o. Niezwyk³e
bogactwo form, materia-
³ów i kolorów powoduje,

¿e dokonanie wyboru
jest trudne.

� Lampa sto³owa Bullanti (fot. Markslojd) � Lampa sto³owa Jillan (fot. Markslojd) � Lampy stoj¹ce Style (fot. Targetti)



zjawisko olœnienia (nadmiernie jaskrawe
œwiat³o, powoduj¹ce dyskomfort). Ponad-
to musi byæ wyposa¿ona w przewody nie-
zbêdne do pod³¹czenia do instalacji elek-
trycznej oraz w elementy s³u¿¹ce do mo-
cowania lampy do œciany lub sufitu. Lam-
py musz¹ byæ wykonane z materia³ów,
które pod wp³ywem ciep³a nie bêd¹ siê
odkszta³ca³y. 

Rodzaje lamp
Ze wzglêdu na funkcjê mo¿na wyró¿-

niæ lampy sufitowe, œcienne, pod³ogowe,
sto³owe i biurkowe. 

Lampy sufitowe � to ró¿nego rodza-
ju plafoniery i ¿yrandole, w których Ÿró-
d³em œwiat³a s¹ ¿arówki tradycyjne, halo-
genowe lub œwietlówki. Oprawy z kilko-
ma Ÿród³ami s³u¿¹ do tzw. oœwietlenia
ogólnego i zapewniaj¹ równomierne roz-
jaœnienie ca³ego pomieszczenia. Lampy

z jednym Ÿród³em œwiat³a daj¹ oœwietle-
nie miejscowe i przeznaczone s¹ do insta-
lacji na przyk³ad nad sto³em �. 

Kolejna grupa to lampy œcienne, czy-
li ró¿nego rodzaju kinkiety �. Zwykle
montuje siê je w miejscach, które chcemy
dodatkowo doœwietliæ. Mo¿na te¿, dziêki
odpowiedniemu nakierowaniu ich stru-
mienia œwiat³a, zaakcentowaæ wybrane
fragmenty wnêtrza, obrazy czy przedmio-
ty dekoracyjne. W ³azienkach mog¹ byæ
jedynym Ÿród³em œwiat³a.

Lampy stoj¹ce: pod³ogowe, sto³owe
�, ��i biurkowe � – ich zadaniem jest
zapewnienie wystarczaj¹cej iloœci œwia-
t³a do wykonywania okreœlonych czyn-
noœci. S¹ to lampy, które nie wymagaj¹
sta³ego mocowania. Ich œwiat³o wyko-
rzystuje siê równie¿ do tworzenia na-
stroju we wnêtrzu – pe³ni¹ wtedy funk-
cjê oœwietlenia dekoracyjnego 	. Kon-
strukcja podstawy lamp tego typu po-
winna zapewniaæ im stabilnoœæ �. Ma
to szczególne znaczenie przy wysokich
i smuk³ych lampach pod³ogowych. Jeœli
podstawa bêdzie zbyt lekka, przy przy-
padkowym potr¹ceniu mog¹ siê prze-
wróciæ i uszkodziæ.

Wygodnym i praktycznym rozwi¹-
zaniem stosowanym w lampach stoj¹-
cych jest tzw. ³amana konstrukcja.
Umo¿liwia to dowolne ustawianie klo-
sza, na przyk³ad w stronê fotela, aby le-
piej oœwietliæ strony czytanej ksi¹¿ki.

S¹ te¿ lampy kieruj¹ce strumieñ œwiat³a
na przyk³ad w dwie ró¿ne strony – na
sufit i stoj¹cy obok fotel. W jeszcze in-
nych modelach jedna ¿arówka umiesz-
czona jest na górze lampy, a druga na
wysokoœci fotela. W rzeczywistoœci ma-
my wiêc dwie lampy na wspólnej pod-
stawie 
.
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� Lampa sufitowa Amarant (fot. Markslojd) 

� Kinkiet kamienny z kolekcji Stoneage
(fot. Targetti) 

	 Lampa sto³owa Sarek (fot. Markslojd) 

� Lampa wisz¹ca Ekuren (fot. Markslojd) 

� Lampy sto³owe Valzer (fot. Milantex) 

� Lampy biurkowe Zelig (fot. Milantex) 
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Ró¿ne style
Spoœród niezliczonej iloœci form lamp,

mo¿na wydzieliæ ich trzy grupy. Pierwsza
z nich to lampy klasyczne �. S¹ to lampy
stylowe, pasuj¹ce do zabytkowych mebli
i tkanin dekoracyjnych, wykonanych we-
d³ug wzorów pochodz¹cych z ró¿nych epok
historycznych. Wybór jest ogromny: od ku-
tych metalowych paj¹ków i kinkietów,

przez kryszta³owe ¿yrandole, a¿ po moder-
nistyczne lampy, z mosiê¿nymi podstawami
i piêknie zdobionymi szklanymi kloszami. 

Do grupy tej mo¿na tak¿e zaliczyæ
lampy witra¿owe, które od wielu dziesi¹t-
ków lat ciesz¹ siê nies³abn¹cym powodze-

niem. Pierwsze elektryczne lampy wyko-
nane technik¹ witra¿u pojawi³y siê ju¿
w okresie secesji, a ich twórc¹ by³ Louis
C. Tiffany. Komponowa³ on wielobarwne
klosze, ³¹cz¹c rêcznie kawa³ki szk³a taœm¹
miedzian¹ i nastêpnie cynowan¹. Ca³oœci
zaœ dope³nia³y rzeŸbione podstawy z br¹-
zu. Kolorowe klosze, tworz¹c barwne re-
fleksy œwietlne, wprowadzaj¹ intymny,
sprzyjaj¹cy wypoczynkowi nastrój .
Obecnie jednak nie wszystkie dostêpne
na rynku lampy witra¿owe wytwarzane s¹
wed³ug dawnych regu³. 

Druga grupa lamp odzwierciedla ak-
tualnie obowi¹zuj¹ce tendencje w wy-
posa¿aniu i dekoracji wnêtrz. Poniewa¿
trudno obecnie wyró¿niæ jeden zdecydo-
wany styl urz¹dzania wnêtrz, lampy te
maj¹ ró¿ne linie wzornicze �, �. Naj-
wiêcej jest jednak lamp o prostych, wy-
smakowanych kszta³tach, filigranowych
konstrukcjach z piêknymi, g³adkimi
kloszami – najczêœciej z matowego
szk³a. Lampy takie, choæ nie dominuj¹
we wnêtrzu, stanowi¹ jego eleganck¹
ozdobê. Ich kolorystyka jest stonowana

– naturaln¹ barwê surowców uzupe³nia
biel w ró¿nych odcieniach (mleka, gipsu
czy koœci s³oniowej). Najdro¿sze s¹ lam-
py wytwarzane z surowców naturalnych
– metalu, drewna lub szk³a, a najtañsze
z tworzyw sztucznych, tkanin lub papie-
ru.

Na tle ogromnej oferty lamp wyró¿-
nia siê jeszcze jedna, równie liczna, li-

nia wzornicza �. Tworz¹ j¹ wyroby
o szczególnie dekoracyjnych kszta³-
tach, miêkkich liniach i czêsto bogato
zdobione. Niektóre z nich maj¹ fanta-
zyjnie pofalowane lub przypominaj¹ce
kielichy kwiatów klosze. Pojawiaj¹ siê
te¿ na nich ró¿ne motywy dekoracyjne –
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 Kopia lampy witra¿owej Maki, zaprojekto-
wanej przez Tiffany’ego
(fot. Tiffany Style Lamps Studio)

� Lampy wisz¹ca i sto³owa (obok) z rodziny
o nazwie Trzcina (fot. Hesmo) 

� Lampa stoj¹ca Kostka (fot. Hesmo) 

� Lampy Teddy do pokoju dzieciêcego
(fot. Markslojd)  

� Lampa sufitowa Prisma bis (fot. ElmarCo) 



od prostych, geometrycznych do bardziej
finezyjnych. Konstrukcje tych lamp naj-
czêœciej wykonane s¹ z giêtych prêtów
metalowych – ozdobnie wyginanych czy
te¿ przypominaj¹cych ³odygi roœlin.

Oczywiœcie, podzia³ ten jest umowny
i nie oddaje ca³ego asortymentu oferowa-
nych lamp. S¹ jeszcze ró¿nego rodzaju re-

flektory, lampy z kolorowymi kloszami
lub zdobionymi motywami z bajek �,
a tak¿e ca³a grupa lamp specjalnego prze-
znaczenia (np. dyskretne halogeny do
podœwietlania rzeŸb i obrazów).

I wreszcie wzory lamp z najwy¿szej
pó³ki. Autorami ich projektów s¹ s³awni
w œwiecie projektanci (najczêœciej w³o-
scy). Lampy te charakteryzuj¹ wyrafino-
wane formy, wysublimowane kszta³ty
i wykonanie z najszlachetniejszych
i najprecyzyjniej wykoñczonych mate-
ria³ów. S¹ oczywiœcie najdro¿sze. Wy-
znaczaj¹ tak¿e tendencje we wzornic-
twie. 

Wybór lampy zale¿y wiêc od na-
szych upodobañ i mo¿liwoœci finanso-
wych. Ich ceny bowiem s¹ bardzo zró¿-
nicowane, przy czym na ogó³ s¹ one
miernikiem jakoœci ich wzornictwa
i wykonania. �
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 Lampa pod³ogowa Not (fot. IKEA) 

� Lampa sufitowa Bryza (fot. Jupiter) � Lampa wisz¹ca Korona (fot. Jupiter)

Pamiêtajmy...
Na koniec jeszcze kilka uwag prak-

tycznych.
� W dobrych lampach Ÿród³a œwiat³a s¹
niewidoczne – os³aniaj¹ je aba¿ury lub
klosze – aby nie odbija³y siê od po-
wierzchni, jak¹ mamy w zasiêgu wzroku,
np. od b³yszcz¹cego blatu biurka czy sto-
³u.
� Lampy z kloszem lub aba¿urem kieru-
j¹cym œwiat³o do do³u oœwietlaj¹ po-
mieszczenie bardzo jasno. Natomiast
lampy kieruj¹ce œwiat³o na sufit daj¹
oœwietlenie rozproszone i ³agodne.
� Kupuj¹c lampê, trzeba koniecznie
sprawdziæ, jakiej mocy ¿arówki mo¿na
w nich stosowaæ. Jest to bardzo wa¿ne,
poniewa¿ wiele lamp nie jest przystoso-
wanych do ¿arówek o mocy powy¿ej
60 W. Nale¿y te¿ zwróciæ uwagê, jaki ro-
dzaj trzonków ¿arówek czy œwietlówek
bêdzie pasowa³ do wybranej lampy.
� Aby unikn¹æ chaosu estetycznego, naj-
lepiej w jednym pomieszczeniu zastoso-
waæ lampy jednorodne stylistycznie lub
pochodz¹ce z tej samej kolekcji (kolekcje
takie oferuje wiele firm). Odpowiednio
rozmieszczone zapewni¹ dobre oœwietle-
nie ca³ego wnêtrza.

Dane teleadresowe wiod¹cych producen-
tów oraz orientacyjne ceny wybranych pro-
duktów przedstawiamy w rubryce Info
rynek.


