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Projekt „Teatr Światła” dał zwycięstwo polskim studentom architektury w 

International VELUX Award 2020 

Julia Giżewska, Dominik Kowalski i Paweł Białas – studenci Wydziału Architektury 

Politechniki Śląskiej w Gliwicach znaleźli się w gronie laureatów regionalnych prestiżowego 

konkursu International VELUX Award 2020. Ich projekt „Teatr światła” zyskał uznanie 

międzynarodowego jury i zwyciężył w kategorii „Badania nad światłem naturalnym”  

w regionie Europa Wschodnia i Bliski Wschód. To piąty sukces polskich studentów w tym 

największym konkursie architektonicznym. 

Do konkursu napłynęło 579 projektów zgłoszonych przez 250 szkół z 60 krajów. Międzynarodowe jury,  

w składzie: Odile Decq ze Studio Odile Decq (Francja), Nora Demeter z Demeter Design Studio (Węgry), 

Sebastian Adamo z Adamo-Faiden Architects (Argentyna), Juri Troy z Juri Troy Architects (Austria) i Martin 

Pors Jepsen z VELUX A/S (Dania) wybrało dziesięcioro zwycięzców i przyznało jedno wyróżnienie. Projekty 

zgłaszano w dwóch kategoriach: „Światło naturalne w budynkach” i „Badania nad światłem naturalnym”. 

Trzyosobowy zespół studentów Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej reprezentowany przez: Julię 

Giżewską, Dominika Kowalskiego i Pawła Białasa, wygrał międzynarodową rywalizację w kategorii „Badania 

nad światłem naturalnym” w regionie Europa Wschodnia i Bliski Wschód.  Opiekunem naukowym zwycięskiego 

zespołu był dr inż. arch. Jerzy Wojewódka, prof. Politechniki Śląskiej. 

Projekt polskich studentów „Teatr światła” dotyka problemu zanieczyszczenia sztucznym światłem 

współczesnego świata i jego głównym celem jest podniesienie poziomu świadomości w tym temacie.  

Studenci postanowili  przeanalizować problemem zanieczyszczenia sztucznym światłem nocnego nieba. Pomysł 

polega na stworzeniu rozległego land artu, dającego odwiedzającym możliwość obserwowania fragmentu 

nieba niczym spektaklu – spektaklu światła. Jako lokalizację studenci wybrali jedno z nielicznych, kompletnie 

ciemnych miejsc w Europie – Izerski Park Ciemnego Nieba w Polsce. W zamyśle miejsce ma wyzwalać emocje i 

uświadamiać ludziom braki związane z naturalnym światłem i ciemnością, z których nie zdają sobie sprawy lub 

zapominają na co dzień. Cała idea została połączona z symboliką teatru. 

”Od lata sztuczne światło zanieczyszcza atmosferę – właśnie dlatego, chcieliśmy stworzyć COŚ co pozwoli na 

dostrzeganie piękna nie tylko nocnego firmamentu, ale także światła dziennego zmieniającego się wraz z 

porami dnia. Pozornie drobne gwiazdy, ciała niebieskie czy Droga Mleczna są równie warte uwagi co 

unikatowość zimowego słońca. Zależało nam na tym, aby pokazać że ciemność, jest tak samo ważnym 

elementem środowiska naturalnego jak powietrze, gleba, woda i skały…” – opisują swój projekt studenci. 

”Projekt jest odwołaniem do starożytnego teatru, który stwarzał widzowi możliwość oglądania różnego rodzaju 

scen i emocji, które niejako kulminowały się jako oczekiwane katharsis. Analizując różnorodność tego procesu, 

stworzyliśmy pusty okrąg, umożliwiający widzom obserwację różnych, indywidualnie wybranych fragmentów 

nieba. Podobnie jak w sztuce, najlepszym sposobem, aby coś zobaczyć i poczuć, jest stworzenie więzi między 

widzem a dziełem sztuki, którym w tym przypadku jest wszechogarniające niebo. Do okręgu teatralnego 



prowadzi długa drewniana ława, będąca swoistym przewodnikiem, pozwalającym zatrzymać się w każdym 

momencie drogi i podziwiać rozpraszające się wokół piękne światło. Projekt jest jedynie tłem dla światła, 

narzędziem do jego obserwacji, spokojnym miejscem do odpoczynku” – dodają studenci. 

Jury o tegorocznej edycji konkursu 

„Do konkursu wpłynęło bardzo dużo zgłoszeń, mogliśmy więc wybrać naprawdę rewelacyjne projekty” - 

podsumowała Odile Decq, przewodnicząca jury. 

Jury dostrzegło ogromne zaangażowanie wszystkich uczestników konkurs w rozwiązanie obecnych problemów 

środowiskowych, społecznych, kulturowych i politycznych poprzez wykorzystanie światła naturalnego, co 

odzwierciedla jego prawdziwie globalny charakter. Ponadto, jak podkreśliło jury, zwycięzcy zaprezentowali 

mozaikę różnych podejść do kwestii światła, obejmujących koncepcje futurystyczne, technologie  

i zastosowania oraz bardziej fundamentalne aspekty architektury: przestrzeń, miejsce i pamięć. W projektach 

widać było ogromne zaangażowanie zarówno studentów, jak i ich opiekunów, w zagadnienie wykorzystania 

światła naturalnego. Projekty pokazały, jak wiele jest kierunków i pól zainteresowań, w których światło 

odgrywa istotną rolę przestrzenną jako wspólny mianownik i źródło inspiracji niezależne od postaw i 

uwarunkowań geograficznych.  

„To świetnie, że w wielu projektach potraktowano światło naturalne jako istotny element architektury. Nie 

tylko pod względem technicznym, ale także wpływu, jaki wywiera na nasz świat” – powiedział Jury Troy, 

członek jury. 

„Wiadomość o wyróżnieniu jest dla nas ogromną radością i gratyfikacją. Przede wszystkim cieszymy się, że  

Jury dostrzegło, a co ważniejsze doceniło naszą pracę. Mamy nadzieję, że przyczyni się to do popularyzacji 

problemu – jakim jest wpływ sztucznego światła na codzienne życie każdego organizmu. Przez co wzrośnie 

świadomość społeczna dotycząca tego zagadnienia. Jest to również dla nas ogromny impuls do dalszego 

rozwoju” – komentują studenci.  

”Dla dydaktyka każda doceniona praca studencka ma ogromne znaczenie, bo potwierdza słuszność 

indywidualnie przyjętej drogi nauczania. To również satysfakcja z zaufania ze strony studentów, bo wybór 

tutora był dowolny. Do każdego konkursu przystępuje się z nadzieją odniesienia sukcesu, aczkolwiek zawsze 

towarzyszy temu spory margines obawy czy przyjęte rozwiązanie projektowe zaciekawi jury. Tym większą ma 

się satysfakcję, gdy w gronie Sędziów zasiadają tak wybitni przedstawiciele architektonicznej palestry. Myślę, 

że to dla naszego zespołu ogromne wyróżnienie” – powiedział dr inż. arch. Jerzy Wojewódka, prof. PŚ opiekun 

naukowy zwycięskiego zespołu. 

Przed polskim zespołem z Politechniki Śląskiej jeszcze rywalizacja w ramach konkursu globalnego o Grand Prix. 

Dziesięciu zwycięzców regionalnych zaprezentuje jury swoje projekty osobiście podczas Światowego 

Festiwalu Architektury. Wtedy jury wybierze jednego zwycięzcę globalnego w każdej z kategorii 

konkursowych. 

International VELUX Award – fakty i liczby 

International VELUX Award to konkurs dla studentów architektury, który odbywa się co dwa lata. Od czasu 

pierwszej edycji w 2004 roku stał się on największym tego rodzaju konkursem na świecie, w którym udział 

wzięło dotychczas ponad 4500 studentów z ponad 80 krajów, a zgłoszono ponad 5500 projektów. Konkurs od 

lat cieszy się dużym zainteresowaniem wśród polskich studentów architektury.  



Konkurs International VELUX Award 2020 organizowany jest w ścisłej współpracy z Międzynarodową Unią 

Architektów (UIA) oraz Światowym Festiwalem Architektury (WAF) i został uznany przez następujące 

instytucje edukacyjne: Europejskie Stowarzyszenie Edukacji Architektonicznej (EAAE), Amerykański Instytut 

Studentów Architektury (AIAS), Architectural Research Centers Consortium (ARCC) oraz Association of 

Collegiate Schools of Architecture (ACSA).  

Więcej informacji na temat konkursu można znaleźć pod adresem iva.velux.com 

Cały wywiad ze studentami na temat idei projektu dostępny jest pod linkiem  

https://www.velux.pl/profesjonalisci/architekci/aktualnosci/wywiad-z-laureatami-regionalnymi-international-

velux-award-2020 

Cały wywiad ze studentami na temat idei projektu dostępny jest pod linkiem 

https://www.velux.pl/profesjonalisci/architekci/aktualnosci/wywiad-z-opiekunem-naukowym-laureatow-

regionalnych-international-velux-award-2020 

 

Wszyscy zwycięzcy regionalni International VELUX Award 2020: 

Kategoria „Badania nad światłem naturalnym”: 

 

Europa Wschodnia i Bliski Wschód: The Theater of Light [Teatr światła] 

Studenci:  Julia Giżewska, Dominik Kowalski i Paweł Białas 

Uczelnia:  Politechnika Śląska 

Opiekun:  Jerzy Wojewódka 

Państwo:  Polska 

 

Europa Zachodnia: Words to Light – Lucioles [Fireflies] [Słowa do światła — Świetliki] 

Studenci:  Xingyu Chen, Matteo, Giglio, Ghil Meynard, Noëlie Seguet-Pey, Nicolas Salha, Raphaël  

  Pletinckx, Hiba Nasser i Ghil Meynard 

Uczelnia:  Université Catholique de Louvain 

Opiekun:  Jean-Luc Capron 

Państwo:  Belgia 

 

Afryka: Let There Be Light [Niech stanie się światło] 

Studenci: Emmanuel Ayo-loto i John Ogungefun 

Uczelnia:  Obafemi Awolowo University 

Opiekun:  Babajide Onabanjo 

Państwo:  Nigeria 

 

Ameryki: AQIP – Air Quality Index Pavilion [Pawilon ze wskaźnikiem jakości powietrza] 

Studenci: Mina Onay i Richard Schutte 

Uczelnia:  University of Toronto 

Opiekun:  Jason Peter King 

Państwo:  Kanada 
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Azja i Oceania: Light Therapy [Terapia światłem] 

Studenci:  Qianqian Zhou, Gezi Li, Zhu Chen, Fengming Li i Lurui Lyu 

Uczelnia:  Beijing Jiatong University 

Opiekun:  Yinan Zhou 

Państwo:  Chiny 

 

 

Wyróżnienie w kategorii „Światło naturalne w budynkach” 

Jury przyznało nagrodę specjalną w kategorii „Światło naturalne w budynkach” projektowi z regionu Azja 

i Oceania. 

 

Wyróżnienie: Melody of the light weaving [Melodia tkana światłem] 

Studenci: Yeonginn Moon, Hagyung Seo, Rayoun Hwang i Sungjoo Han 

Uczelnia: Hongik University 

Opiekun: Tony Woonghee Cho 

Państwo: Korea Południowa 

Kategoria „Światło naturalne w budynkach”: 

Europa Wschodnia i Bliski Wschód: SUNCITY [SŁONECZNE MIASTO] 

Studenci:  Alperen Temur, Nasibe Nur Dündar, Nijat Mahamaliyev I Ezgi Üzümcü 

Uczelnia:  Istanbul Teknik Üniversitesi 

Opiekun:  Mehmet Cem Altun 

Państwo:  Turcja 

 

Europa Zachodnia: Solar Desalination Skylight [Świetlik do odsalania światła słonecznego] 

Student:  Henry Glogau 

Uczelnia:  Royal Danish Academy of Fine Arts 

Opiekun:  David Garcia 

Państwo:  Dania 

 

Afryka: A Million Little Lights [Milion światełek] 

Student:  Michali Jameson  

Uczelnia:  Greenside Design Centre, College of Design  

Opiekun:  Jean Wiid  

Państwo:  Republika Południowej Afryki  

 

Ameryki: Bright Roots [Jasne korzenie] 

Student:  Alejandro Satt  

Uczelnia:  Universidad Andrés Bello  

Opiekun:  Javier Del Rio  

Państwo:  Chile  

 



Azja i Oceania: Ink and Light [Tusz i światło] 

Studenci:  Mingjie Guo, Jingwen Yang, Cong Liu i Ziyong Mou 

Uczelnia:  Xi'an University of Architecture and Technology 

Opiekun:  Rui Wu 

Państwo:  Chiny 

  

 
 
 
Pytania dziennikarzy: 
 
Agnieszka Kamińska                                          Ewa Łukawska 
Kierownik ds. komunikacji korporacyjnej                PR & CSR Manager 
Grupa VELUX i spółki siostrzane                            Target PR 
tel.: (+48) 502 410 414, (22) 33 77 053                tel.: (+48) 668 186 843 
e-mail: Agnieszka.Kamińska@velux.com                 e-mail: Ewa.Lukawska@targetpr.pl 
 
 
 
Informacje o Grupie VELUX 
Od blisko 80 lat Grupa VELUX tworzy lepsze warunki do życia dla ludzi na całym świecie, dostarczając więcej światła 
dziennego i świeżego powietrza przez dach. Oferta VELUX obejmuje okna do poddaszy oraz system doświetleń 
modułowych, żaluzje  rolety dekoracyjne, różnego rodzaju osłony przeciwsłoneczne, rolety zewnętrzne oraz systemy 
i rozwiązania stosowane w inteligentnych domach. Produkty te pomagają stworzyć zdrowy  
i zrównoważony klimat wewnętrzny, idealny do pracy, nauki, zabawy i odpoczynku. Działamy globalnie –  
z przedstawicielstwami handlowymi i zakładami produkcyjnymi w ponad 40 krajach, zatrudniamy około 16 000 
pracowników. Grupa VELUX należy do VKR Holding A/S, którego jedynym właścicielem są organizacje non-profit 
(FUNDACJE VELUX) oraz rodzina założyciela. W 2019 roku VKR Holding osiągnął przychody w wysokości 2,9 mld 
euro, a FUNDACJE VELUX przekazały na cele charytatywne 178 milionów euro. 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 2 mld zł. Zatrudniają ponad 4000 
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 dziesięciu lat Grupa 
VELUX i spółki siostrzane zainwestowały w Polsce około 900 mln zł w modernizację i rozwój fabryk. Grupa VELUX 
jest obecna w Polsce od 30 lat. Aktywnie uczestniczy w życiu gospodarczym i społecznym kraju, w tym życiu 
społeczności lokalnych. W Polsce działają FUNDACJE VELUX, które przekazały ponad 133 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 prezentowane są w 
regularnie publikowanych raportach CSR. Więcej informacji na www.velux.pl 

http://www.velux.com/
http://www.velux.pl/

