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Wywiad z opiekunem naukowym laureatów konkursu International VELUX 

Award 2022 

Opiekunem naukowym studentek z Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej, 

nagrodzonych za projekt „TIP — Time Indicate Protection” w International VELUX Award 2022, 

była mgr inż. arch. Patrycja Kamińska. Jak ocenia prace nad nagrodzonym projektem? Co myśli o 

udziale studentów w konkursach? Oto co nam odpowiedziała: 

VELUX: Czy spodziewała się Pani takiego wyróżnienia dla projektu?  

PK: Wyróżnienie pracy Zuzanny Sazonow i Aleksandry Pytki bardzo mnie ucieszyło i stanowi niesamowitą 

wartość, która podkreśla potrzebę wprowadzania innowacyjnych rozwiązań projektowych odpowiadających na 

dzisiejsze problemy środowiskowe i zmiany klimatu.  

Zdawałam sobie sprawę, że praca pt. TIP - Time Indicate Protection zasługuje na docenienie i wygraną. Już od 

początku pracy nad koncepcją projekt miał znamiona innowacyjnego rozwiązania w architekturze. Oczywiście 

wybór Jury mógł różnić się od mojej subiektywnej opinii. Jestem szczęśliwa, że ta praca została zauważona.  

VELUX: Jak z perspektywy opiekuna naukowego ocenia Pani zaangażowanie studentów w ten 

projekt, a także ich podejście do światła dziennego? Skąd wziął się pomysł na taką właśnie 

pracę? 

PK: Studentki rzetelnie pracowały w trakcie powstawania projektu. Ich twórcze podejście, wyobraźnia, 

poczucie estetyki, nabyta wiedza inżynierska oraz przeprowadzony research na temat najnowszych materiałów 

i technologii umożliwiły im stworzyć nowatorski projekt modułowej fasady budynku w pełni stanowiący 

odpowiedź na wyzwania współczesnego świata. Istotnymi elementami projektu były regulacja dopływu światła 

do pomieszczeń wpływająca na komfort cieplny budynku oraz  stworzenie efektów światłocieniowych na 

fasadzie i we wnętrzach.  

Praca powstała w ramach przedmiotu Innowatyka, w trakcie semestru 1 studiów magisterskich. Zadaniem 

studentów było opracowanie modułowej fasady w ramach prowadzonych badań naukowych pt. Modułowe 

elementy w przestrzeni miasta, w nowoczesnej architekturze i wzornictwie, pod kierunkiem dr hab. inż. arch. 

Hanny Michalak, prof. Politechniki Poznańskiej, w których tematykę również zaangażowałam studentów w 

trakcie zajęć prowadzonych pod moją opieką. Określenie wytycznych projektowych i stworzenie koncepcji 

fasady o konkretnych funkcjach było jednak indywidualną decyzją zespołu projektowego.  

Ideą studentek była adaptacja budynków mieszkalnictwa wielorodzinnego do zmian klimatycznych i 

społecznych. Studentki stworzyły szkice i makiety różnorodnych koncepcji odpowiadających na wskazaną 

problematykę. Wykonane modele posłużyły im do badań nad wpływem światła naturalnego na opracowanych 

formach i powłokach. Następnie rozpoczęto pracę nad doskonaleniem wybranego rozwiązania, które 

umożliwiało dostosowanie systemu zacieniającego dla różnych lokalizacji na świecie.  



 

VELUX: Jak ważny w kształceniu architektonicznym jest udział w konkursach? Czy studenci 

chętnie biorą w nich udział? 

PK: Udział w konkursach jest dla studentów szansą na zaprezentowanie swoich umiejętności. Otrzymanie 

nagrody w prestiżowym konkursie stanowi niesamowite wyróżnienie dla każdego projektanta, mające znaczący 

wpływ na dalszy rozwój kariery. Odpowiadanie na tematy konkursowe zawsze pobudza wyobraźnie i 

kreatywne myślenie, angażuje do twórczego działania. Równie ważne są konkursy wygrane, jak i przegrane w 

trakcie rozwoju osobistego. Studenci chętnie biorą udział w konkursach, ponieważ otrzymanie nagrody, 

wyróżnienia w formie dyplomu lub pokazanie pracy na wystawie świadczy o ich dorobku artystycznym. Osoby, 

które biorą udział w konkursach, chcą rozwijać swoje umiejętności.  

VELUX: Motyw przewodni konkursu IVA to "Light of Tommorow" - światło jutra. Jakie znaczenie 

ma światło dzienne w architekturze? Jaki ma ono wpływ na współczesną architekturę i życie 

współczesnych ludzi? Czy jego rola i znaczenie zmienia się? 

PK: Światło dzienne stanowi elementarną wartość dla architektury, jest nieodłącznym elementem w procesie 

formowania przestrzeni, mającym wpływ na wygląd i użyteczność budynków. Współczesna architektura 

wykorzystuje światło do tworzenia wnętrz sprzyjających prawidłowemu funkcjonowaniu użytkowników poprzez 

wpływ na procesy biologiczne i samopoczucie ludzi. Światło kształtuje emocje związane z odbiorem otoczenia 

poprzez podkreślanie detali, wprowadzanie efektów światłocieniowych na fasadach i we wnętrzach oraz 

poprzez dostosowanie ilości światła może wpływać na poziom naszej koncentracji, wyciszenie i pobudzenie. Co 

więcej, kontrolowane wprowadzanie światła, jak i wykorzystanie promieniowania słonecznego jako 

odnawialnego źródła energii wpływa na ekonomikę budownictwa w fazie eksploatacji. Jego znaczenie jest 

zatem olbrzymie. 

 

 

 

 

 


