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Konkursu International VELUX Award 2016 rozstrzygnięty 

Pod koniec listopada, podczas Światowego Festiwalu Architektury w Berlinie, zostali 

wyłonienie globalni zwycięzcy międzynarodowego konkursu dla studentów architektury 

IVA 2016. Laureatami zostali studenci z Republiki Korei i Chin. Polscy studenci otrzymali 

nagrodę regionalną, i tym samym wzięli udział w finalnej rywalizacji zwycięzców.  

Podczas Światowego Festiwalu Architektury w Berlinie, dziesięciu regionalnych laureatów konkursu 

IVA 2016, w tym studenci z Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej, przedstawiło członkom 

jury i innym obecnym architektom prezentacje swoich projektów inspirowanych światłem dziennym. 

Trzyosobowy zespół polskich studentów w składzie: Łukasz Gąska, Marta Sowińska oraz Kamil 

Głowacki, zaprezentował swój zwycięski projekt „Okno rozpraszające światło” („Light Scattering 

Window”), który w pierwszym etapie konkursu okazał się najlepszy w regionie Europa Wschodnia  

i Bliski Wschód w kategorii „Światło naturalne w budynkach”. Ideą „Okna rozpraszającego światło” 

było stworzenie kompleksowego rozwiązania, które byłoby proste, intuicyjne, umożliwiło szerokie 

zastosowanie, oraz w łatwy sposób zmieniało charakter światła, jednocześnie nie ingerując zbytnio w 

wygląd i sposób działania tradycyjnych okien. Najważniejszą jego funkcją jest zmiana bezpośredniego 

światła słonecznego, w światło rozproszone, bardziej funkcjonalne, dające równomierne oświetlenie 

oraz zahamowanie przegrzewania się pomieszczeń. 

„Dojście do finalnej rywalizacji w ramach konkursu International VELUX Award i świetna prezentacja 

projektu na Światowym Festiwalu Architektury w Berlinie to duży sukces polskich studentów, którzy 

zyskali uznanie jury złożonego z wybitnych architektów. Jestem dumna z polskiego zespołu i wierzę, 

że nagroda regionalna będzie dla nich doskonałym impulsem do dalszego rozwoju i sukcesów na polu 

architektury inspirowanej światłem dziennym” – powiedziała Monika Kupska-Kupis, architekt z firmy 

VELUX Polska. 

Nagrodę globalną IVA 2016 zdobyły dwa projekty. W kategorii „Światło naturalne w budynkach” 

zwyciężył projekt „Redystrybucja światła” („Redistribution of Light”) przygotowany przez studentów  

z Korei Południowej. Projekt jest próbą odpowiedzi na problem słabo doświetlonych pomieszczeń 

mieszkalnych, z których aż 10% stanowią mieszkania w suterenie. Światło naturalne dostaje się do 

pomieszczeń przez ruchomą strukturę szklaną. W ciągu dnia element szklany jest przesuwany do 

pomieszczenia, a w nocy wypychany na zewnątrz, aby wykorzystywać światło elektryczne  

z pomieszczeń do oświetlania wąskich uliczek.  

W kategorii „Badania nad światłem naturalnym” zwyciężył projekt zespołu z Chin, „Światło dla 

niewidomych” (“Light for the Blind”). Studenci badali możliwości stworzenia całkowicie nowej metody 



 

 

wyczuwania światła i cienia, dzięki której ludzie nie będą już zależni wyłącznie od doświadczania 

światła za pomocą wzroku – będą mogli poczuć je dłońmi i stopami. Zespół badał materiały reagujące 

na światło rozszerzaniem I kurczeniem, które umożliwią „odczytywanie” powierzchni oświetlonych  

i ocienionych za pomocą dotyku – jak alfabetu Braille’a. 

„Dla firmy VELUX bardzo ważny jest kontakt z przyszłymi pokoleniami architektów i inspirowanie ich. 

Nagroda ma zachęcać studentów architektury, ich wykładowców i uczelnie do badania możliwości 

wykorzystania światła dziennego w budynkach i pracy nad jego aspektami wizualnymi  

i energetycznymi” – wyjaśnia Per Arnold Andersen z działu Komunikacji z Interesariuszami  

i Zrównoważonego Rozwoju VELUX A/S, kierujący pracami nad International VELUX Award. 

W jury konkursu zasiadają uznani na całym świecie architekci i dziennikarze, w tym Omar Gandhi, 

Christine Murray, polski architekt, Zbigniew Reszka, Francesco Veenstra i Per Arnold Andersen. 

Pierwsze posiedzenie jury miało miejsce w czerwcu w Kopenhadze. Spośród niemal 600 nadesłanych 

projektów jurorzy wybrali 10 laureatów nagród regionalnych.  Wyróżnieni studenci wykazali się 

wysokim poziomem profesjonalizmu i zrozumieniem istotnej roli, jaką światło dzienne odgrywa w 

architekturze. Pokazali także, jak za pomocą kreatywnych, zintegrowanych rozwiązań światło dzienne 

może tworzyć dodatkową przestrzeń w miastach i terenach o gęstej zabudowie.  

Konkurs International VELUX Award 2016 wzbudził duże zainteresowanie na całym świecie. Do 

rywalizacji zgłosiło się ponad 2780 zespołów, złożonych z niemal 5000 studentów z 97 krajów. Każdy  

z nich przedstawił swoje kreatywne podejście do tematu światła dziennego w budynkach  

i eksperymentów ze światłem dziennym.  

Konkurs IVA odbywa się co dwa lata. Do udziału zapraszani są studenci z całego świata, a jego 

głównym motywem jest „Światło przyszłości”. Celem jest zaangażowanie studentów architektury w 

prace nad tym, jak wykorzystać światło dzienne jako główne źródło energii i oświetlenia w budynkach 

oraz jak zapewnić w nich zdrowe i dobre warunki do życia. 

Więcej informacji o International VELUX Award 2016, zwycięskie projekty z całego świata i inspirujące 

prace studentów znaleźć można na stronie IVA.VELUX.com. 

*** 

Pytania dziennikarzy: 
 

Agnieszka Kamińska 
PR Manager, VELUX Polska 
tel.: (+48) 502 410 414, (22) 33 77 053 
e-mail: agnieszka.kamińska@velux.com 

 

Ewa Łukawska 

PR Manager, Komunikado PR  
tel.: (+48) 507 091 294, (22) 64 91 953 

e-mail: ewa.lukawska@komunikado.pl 
 
 

 

Informacje o Grupie VELUX 
Od 75 lat Grupa VELUX dzięki swoim produktom poprawia warunki życia ludzi w budynkach, umożliwiając lepszy 

dostęp do światła dziennego i świeżego powietrza. Oferta VELUX obejmuje szeroki asortyment okien do poddaszy 
oraz system doświetleń modułowych, jak również różnego rodzaju rolety wewnętrzne i zewnętrzne, żaluzje, 

Kod pola został  zmieniony
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zestawy izolacyjne oraz do zdalnego sterowania. Produkty te pomagają stworzyć zdrowy klimat wewnętrzny, 
idealny do pracy, nauki, zabawy i odpoczynku. Grupa VELUX działa globalnie – posiada przedstawicielstwa 
handlowe w ponad 40 państwach, zatrudnia około 9500 pracowników. Grupa VELUX należy do VKR Holding A/S, 
którego większościowym udziałowcem są Fundacje VELUX oraz rodzina założyciela. Więcej informacji na stronie 
www.velux.com. 
    
Informacja o Grupie VELUX i spółkach siostrzanych w Polsce 

Grupa VELUX i spółki siostrzane w Polsce, należące do duńskiego holdingu VKR, są największym producentem 

i eksporterem okien dachowych w Polsce, a ich poziom obrotów wynosi ponad 1,5 mld zł. Zatrudniają w sumie  
ponad 3500 osób, w tym większość w czterech zakładach zlokalizowanych w Gnieźnie (dwie fabryki), Namysłowie 

i Wędkowach koło Tczewa. Firma cały czas się rozwija i inwestuje w nowe technologie, dbając jednocześnie  
o najwyższe standardy jakości, bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska. W ciągu ostatnich czterech lat (2012-

2015) Grupa VELUX i spółki siostrzane zainwestowały w Polsce prawie 500 mln zł w modernizację i rozwój fabryk 
oraz dostosowanie ich do produkcji Nowej Generacji okien VELUX. Grupa VELUX jest obecna w Polsce od ponad 
25 lat. Aktywnie uczestniczy w życiu gospodarczym i społecznym kraju, w tym społeczności lokalnych. W Polsce 
działają FUNDACJE VELUX, które od 2003 roku przekazały 85 mln zł na wsparcie organizacji społecznych 
realizujących projekty zapobiegające wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży. Podstawą działalności firmy 
VELUX jest społeczna odpowiedzialność, której koncepcja i obszary działania zostały przedstawione w lokalnym 
raporcie CSR, będącym jednocześnie pierwszym takim raportem w branży stolarki. Więcej informacji na 
www.velux.pl. 
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