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Wywiad z laureatkami konkursu International VELUX Award 2022 

Zuzanna Sazonow i Aleksandra Pytka – studentki Wydziału Architektury Politechniki 

Poznańskiej zdobyły nagrodę regionalną w prestiżowym konkursie International VELUX 

Award 2022. Jakie są główne założenia nagrodzonego projektu, czy się inspirowały, co myślą o 

świetle dziennym w architekturze? – oto co nam odpowiedziały: 

 

VELUX: Dlaczego zdecydowaliście się na udział w konkursie IVA 2022? 

ZS i AP: Pomysł na udział w konkursie zrodził się podczas opracowywania innowacyjnego modułu 

elewacyjnego w ramach zajęć na Politechnice Poznańskiej. Obszerny temat konkursu i swoboda interpretacji 

zachęciły nas do zajęcia się zagadnieniem światła naturalnego w budynkach mieszkalnych i analizy, jak przy 

pomocy modularnego systemu elewacyjnego można poprawić obecne warunki mieszkaniowe. Dodatkowo 

niesamowitą motywacją była dla nas możliwość otrzymania komentarza zwrotnego od Jury, w którym 

zasiadają tak cenieni architekci. 

 VELUX: Skąd czerpaliście inspiracje? 

ZS i AP: Głównym impulsem do powstania naszego projektu było zauważenie zarówno pozytywnego, jak i 

negatywnego wpływu promieniowania słonecznego na warunki mieszkalne. Zależało nam na tym, aby 

wyeliminować jego negatywne skutki, jednocześnie zachowując te pozytywne. Inspirowała nas przede 

wszystkim obserwacja życia codziennego i analiza warunków w jakich obecnie mieszka spora część Polaków. 

Wiele naszych bliskich osób, mieszkających w budynkach wielorodzinnych, w okresie letnim zmaga się z 

problemem przegrzanego mieszkania. W obecnych post-pandemicznych czasach, problem ten stał się jeszcze 

istotniejszy, ze względu na rozpowszechnienie się zdalnego oraz hybrydowego trybu pracy, a co za tym idzie - 

wydłużenie czasu przebywania w mieszkaniu w czasie, kiedy jest ono najbardziej nagrzane. Mamy przy tym 

świadomość, że zmiany klimatyczne z perspektywą coraz częstszych i dłuższych fal upałów będą nasilać to 

zjawisko. Zaobserwowanie tego problemu i potrzeba zmierzenia się z nim były dla nas głównym motorem do 

działania. 

VELUX: Na czym polega Wasz projekt? Jaka jest jego idea? 

ZS i AP: TIP to modularny system elewacyjny, którego zadaniem jest ochrona mieszkań przed przegrzaniem, 

przy jednoczesnym zachowaniu dostępu naturalnego światła dziennego. Jest on alternatywą dla 

standardowych rozwiązań w rodzaju rolet czy okiennic, które niemal całkowicie blokują promienie słoneczne. 

Po sprecyzowaniu problemu i głównego zadania naszego modułu - pomocy ludziom w skutecznej ochronie 

przed słońcem - przystąpiłyśmy do opracowania modelu. Zaproponowałyśmy moduł - wachlarz, który otwiera 

się fazowo podążając za słońcem. Mechanizm rozwiera go jak wskazówka zegara o właściwej porze dnia. 

Płaszczyzny modułu zostały opracowane w taki sposób, aby ocieniały okno, ale nie przesłaniały go całkowicie, 

umożliwiając naturalne doświetlenie wnętrza oraz dopływ powietrza. System miał być lekki, dlatego 



 

dobrałyśmy delikatny, ale wytrzymały na różne warunki atmosferyczne materiał z włókna szklanego, który 

elastycznie dopasowuje się do różnych faz otwarcia modułu. Dodatkowo włókno szklane ma właściwości 

odbijania promieni słonecznych i jest prześwitujące dzięki czemu, w przeciwieństwie do rolety, nie odbiera 

pełnego kontaktu z otoczeniem. Moduły mocowane są do konstrukcji stalowej, która pozwala na dowolną 

adaptację do różnych elewacji budynku. Całość tworzy lekką mozaikę nadając budynkowi nowe, nowoczesne 

oblicze. Nasz projekt włącza się w polemikę nad starym budownictwem proponując rozwiązanie, które 

podniesie poziom życia mieszkańców i zapewni pozytywny odbiór wizualny. System został zaprojektowany pod 

kątem konkretnego bloku mieszkaniowego w Poznaniu, jednak istotne było dla nas to, aby można było 

dostosować go również do różnych miejsc na świecie, z uwzględnieniem faz otwarcia wachlarza na światło 

słoneczne w danej lokalizacji. 

VELUX: Co oznacza dla Was nagroda regionalna w konkursie IVA? Czy liczyliście na takie 

wyróżnienie? 

ZS i AP: Informacja o wyróżnieniu naszego projektu była dla nas niezwykle pozytywnym zaskoczeniem. 

Cieszymy się, że Jury dostrzegło i potwierdziło znaczenie poruszonego przez nas problemu, jakim jest ochrona 

mieszkań przed przegrzaniem przy jednoczesnym zachowaniu dostępu do światła dziennego. Jest to dla nas 

niezwykła satysfakcja i motywacja do dalszego rozwoju.  

VELUX: Motyw przewodni konkursu IVA to "Light of Tommorow" - światło jutra. Co myślicie o 

znaczeniu światła dziennego w architekturze? 

ZS i AP: Światło dzienne ma fundamentalny wpływ na zdrowie i samopoczucie użytkowników budynku. Jest 

jednym z kluczowych elementów kreujących przestrzeń i jej atmosferę. Dlatego też niezwykle istotne jest, aby 

w procesie projektowym brać pod uwagę także zmieniające się warunki klimatyczne i przygotować budynek 

tak, aby w trakcie eksploatacji w dalszym ciągu stwarzał przestrzeń zapewniającą bezpieczne warunki życia. 

Zagadnienie światła jest bardzo obszerne, co możemy zauważyć choćby z podejścia uczestników do konkursu 

IVA. Wpłynęło ponad 500 prac i każda przedstawiała inne pomysły, wnioski i spostrzeżenia, wynikające 

chociażby z kontekstu geograficznego, a w związku z tym innych potrzeb i priorytetów związanych ze światłem 

słonecznym. Jeśli bowiem w jednych regionach globu problemem jest nadmiar słońca, to w innych 

zasadniczym jest deficyt światła dziennego i konsekwencje zdrowotne, jakie ten niedostatek powoduje. 

Projektanci działający w różnych miejscach na świecie wyczuleni są na inne problemy związane ze światłem 

naturalnym w budynkach. Dlatego też możliwość przeanalizowania projektów zwycięzców z innych regionów 

jest budującym doświadczeniem - otwiera oczy i pozwala dostrzec to samo zagadnienie pod innym kątem.  

VELUX: Czy zachęcilibyście innych studentów z Polski do rywalizacji w międzynarodowym 

konkursie IVA? 

ZS i AP: Zdecydowanie tak. Udział w konkursie to cenne doświadczenie, po którym wiemy więcej - co robimy 

dobrze, a jakich błędów unikać w przyszłości. Międzynarodowy charakter konkursu IVA daje możliwość 

zaprezentowania swoich pomysłów i zwrócenia uwagi na istotne dla nas problemy szerokiemu gronu 

odbiorców.  

 


