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Beton jako jeden z determinantów 
przyjaznej pieszemu miejskiej 
przestrzeni publicznej
Concrete as One of the Determiners  
of Pedestrian-Friendly Urban Public Space
Streszczenie
W wielu miastach i środowiskach trwają debaty na temat istniejącego i pożądanego wyglądu przestrzeni publicznych. Do najważniejszych 
problemów współczesnych miast zalicza się: słabą jakość środowiska mieszkaniowego, prywatyzację obszarów centralnych miast, co po-
woduje zamieranie życia społecznego w przestrzeniach publicznych oraz fragmentaryzację przestrzenną i społeczną miast. Wskazuje się też 
na szereg barier technicznych i komunikacyjnych, narastający ruch samochodowy, chaotyczne parkowanie samochodów i brak poczucia 
bezpieczeństwa w tłumie miejskim, a także zbyt małą ilość terenów zielonych. 
Przestrzeń publiczna ma duży wpływ na kontakty międzyludzkie, jakie mogą być w niej nawiązane. Tworzenie atrakcyjnych przestrzeni pub-
licznych jest ważne dla jej użytkowników i jest to zadanie multidyscyplinarne.
Mieszkaniec miasta potrzebuje bezpośredniego kontaktu z otoczeniem i obcowania z przyjaznymi formami architektonicznymi wpisującymi 
się w środowisko, tworzonymi z przyjaznych materiałów. Takim materiałem może być beton. Technologia betonu rozwija się bardzo dyna-
micznie. Dzisiejszy beton jest atrakcyjnym materiałem kształtującym pozytywnie przestrzeń publiczną. 

Abstract
There is an on-going debate in many cities and communities concerning the existing and desired appearance of public spaces. The most 
important problems of modern cities include: poor quality of the residential environment, the privatization of the central areas of cities, causing 
the decay of social life in public spaces, and spatial and social fragmentation in cities. Other crucial points include a number of communicative 
and technical barriers, increased traffic, chaotic parking and the feeling of insecurity among the city population, as well as a very small amount 
of green areas.
Public space has a large impact on interpersonal contact, as more often than not it can be established in it. Creating attractive public spaces 
is important for their users and it is also a multidisciplinary task.
A city dweller needs direct contact with the environment and communing with architecturally friendly forms, that blend in and become part 
of that environment, created with materials that complement it. Concrete can be such a material. Concrete technology is developing very 
dynamically. Today, concrete is an attractive material for shaping positive public spaces.
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Wprowadzenie
W wielu miastach i środowiskach trwają debaty na temat istnie-
jącego i pożądanego wyglądu przestrzeni publicznych. W dys-
kusjach często poruszany jest problem odpowiedzialności za 
ich kształt i charakter. Odpowiedzialność za przestrzeń publicz-
ną leży w gestii władz samorządowych i dokonuje się ona w ra-
mach programu finansowania inwestycji. Obejmuje utrzymanie 
jej charakterystycznych archetypowych cech, w tym: ich roli kul-
turotwórczej, formy krajobrazowej i wielofunkcyjności.
W procesie doświadczania przestrzeni istotna jest jej percepcja 
i ocena, ale także kształtowanie, użytkowanie i gospodarowanie, 
jednak trzeba dodać, że jest to proces niezwykle subiektywny. 

Introduction
An on-going debate on the existing and desired appear-

ance of public spaces continues to take place in many cities 

and communities. The discussions often centre around the 

problem of responsibility for their shape and character. Pub-

lic spaces are the responsibility of local authorities and it is 

implemented as part of the financing program. This includes 

maintaining its distinctive archetypal characteristics, includ-

ing their cultural role, landscape form and multifunctionality. 

In the process of experiencing space its perception and 

evaluation is very important, as well as its formation, use 

and management, but it must be added that this process 

is extremely subjective.
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Z dyskusji na temat przestrzeni publicznej wynika, że wszyscy 
wiemy, jak przestrzeń publiczna wyglądać powinna. A jakie 
w rzeczywistości są polskie place oraz przestrzeń pomiędzy bu-
dynkami i jakie są ciągi pieszych? 
Odbiór architektury betonowej do tej pory nie był we wszyst-
kich kręgach postrzegany entuzjastycznie, a przecież materiał 
ten ma ogromne możliwości, także w tworzeniu przyjaznej prze-
strzeni publicznej. 
Architekt podejmując się zadania projektowego, rozważa za-
stosowanie odpowiedniego materiału. Wybór materiału zależy 
od kontekstu, w którym powstaje dane przedsięwzięcie, funkcji 
założenia oraz efektu, jaki chce twórca osiągnąć. Wydaje się, że 
beton może spełnić oczekiwania i wymagania w projektowaniu 
przestrzeni publicznej. Przy odpowiedniej modyfikacji i zasto-
sowaniu beton jest jednym z czynników mogących jakościowo 
na lepsze zmienić otaczającą nas przestrzeń oraz dostarczyć jej 
użytkownikom pozytywnie zaskakujących wrażeń.

Przestrzeń publiczna. oczekiwania a rzeczywistość
Do najczęściej wysuwanych postulatów w zakresie pożądane-
go wyglądu przestrzeni publicznych należą: lepsze warunki dla 
ruchu pieszego i rowerowego, lepsze warunki poruszania się 
w przestrzeni publicznej dla dzieci i osób starszych oraz niepeł-
nosprawnych, lepszy standard rekreacji i funkcji komunalnych. 
[1] Wskazuje się na szereg barier technicznych i komunikacyj-
nych, narastający ruch samochodowy, chaotyczne parkowanie 
samochodów i brak poczucia bezpieczeństwa w tłumie miejskim, 
co powoduje, że wiele z osób starszych i niepełnosprawnych boi 
się poruszania w przestrzeni publicznej [2]. 
Do głównych barier urbanistycznych w polskiej przestrzeni miej-
skiej zalicza się: nierówności chodnika, wysokie krawężniki, brak 
pochylni dla niepełnosprawnych, brak oznakowania kolorystycz-
nego i fakturowego elementów pionowych i poziomych, małej 
architektury, brak ich ograniczenia krawężnikami lub opaskami 
o odmiennej fakturowo lub kolorystycznie nawierzchni (dla osób 
z dysfunkcją narządu wzroku) oraz brak trwałego oznakowania 
kolorystycznego narożników budynku. Najkrócej mówiąc, prze-
strzeń publiczna przyjazna dla wszystkich zawiera takie elementy 
jak: dostępne parkingi, wysepki przystankowe, niskie krawężniki, 
dostępne przejścia przez jezdnię, sygnalizację dźwiękową, od-
powiednie rampy i pochylnie oraz podjazdy do budynków, odpo-
wiednie materiały powierzchni chodników i pochylni [3].
W ostatnich latach typowe przestrzenie publiczne zatracają swój 
ciągły przestrzennie charakter. Pojawiają się nowe typy zago-
spodarowania przestrzeni publicznych, co związane jest z róż-
nego rodzaju przemianami społeczno-ekonomicznymi miast. 
Coraz powszechniejszy staje się punktowy charakter przestrze-
ni publicznych. Są to najczęściej obiekty proponujące szeroką 
ofertę handlowo-usługowo-rekreacyjną, które są powiązane 
ciągami sprawnej komunikacji i najczęściej zlokalizowane na 
obrzeżach miasta [4].
Mieszkańcy miasta coraz rzadziej bywają w śródmieściu trady-
cyjnie kojarzonym z rozwiniętą formą przestrzeni publicznych, 
przez co zmniejsza się znaczenie integracyjne przestrzeni pub-
licznych.

From the discussion about public space it would appear 

that we all know what it should look like. And what in 

fact do Polish town squares and the space between the 

buildings look like? And what do pedestrian footpaths 

look like?

The reception of concrete architecture so far has not 

been enthusiastic in all circles, and yet this material 

has great possibilities to create people-friendly public 

spaces.

While undertaking the design task, the architect consid-

ers the application of a suitable material. The choice of 

material depends on the context in which the project is 

created, its function, based on the assumptions and the 

desired effect the creator wants to achieve. It seems that 

concrete can meet the expectations and requirements in 

the design of public spaces. With appropriate modifica-

tions the use of concrete is one of the factors that can 

change the quality of the surrounding area for the better 

and provide its users with positively surprising experi-

ence.

Public space. expectations and reality
The most frequently stated postulates in terms of the 

desired appearance of public spaces include: improved 

conditions for walking and cycling, better movement 

in the public space for children, the elderly and people 

with disabilities, a better standard of recreational and 

municipal functions [1]. A number of technical and com-

municative obstacles have also been indicated, such as 

increased traffic, chaotic parking and the feeling of inse-

curity in the urban population, which makes a lot of el-

derly and disabled people afraid to use public spaces [2].

The main town-planning obstacles in Polish urban spac-

es include: uneven footpaths, high curbs, the lack of 

ramps for people with disabilities, the lack of colour and 

textural signage of vertical and horizontal elements, as 

well as insufficient landscape architecture, not enough 

restrictive curbs or bands of different colour or textural 

surface (for the visually-impaired) and no permanent co-

lour marking of building corners. To sum up, a friendly 

public space for all includes such elements as: available 

car parks, bus boarders, low curbs, accessible zebra 

crossings, audio signalling, the appropriate ramps, in-

clines and access roads to buildings, and the surfaces 

of these footpaths and ramps should be made from ap-

propriate materials [3].

In recent years, typical public spaces have lost their spa-

tially continuous nature. New types of public space devel-

opment have emerged, which is associated with various 

types of the socio-economic changes in cities. The scat-

tered nature of public spaces is becoming increasingly 

common. These are most commonly facilities offering 

a wide range of commercial and recreational activities 

which are connected to strong communication network 

and are usually located on the outskirts of the city [4].

The city residents tend to frequent the downtown areas 

traditionally associated with developed form of public 
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Wśród przyczyn zjawiska degradacji przestrzeni publicznych 
wymienia się: wspomniane zmiany w strukturze miast, które 
przekształcają się w formy osadnicze coraz bardziej rozluźnio-
ne, o coraz mniej zdefiniowanych przestrzeniach pomiędzy ele-
mentami zabudowy, przyśpieszony rozwój motoryzacji i zwią-
zane z tym narastające zatłoczenie przestrzeni ulicznej, brak 
skutecznych narzędzi planistycznych umożliwiających kształ-
towanie przestrzeni publicznych miast oraz skutecznych metod 
zarządzania tymi przestrzeniami [5].
Na jakość przestrzeni publicznej w mieście wpływa ilość tere-
nów zielonych, a ich brak znacznie ją obniża. Już w starożyt-
ności przestrzenie rekreacyjne wypełnione zielenią i funkcjami 
rekreacyjno-użytkowymi były jednym z podstawowych warun-
ków prawidłowego urządzania miasta, a tym samym przestrze-
ni publicznej [6]. Współczesne miasto jest pełne sprzeczności, 
które dla architektów wydają się nie do pogodzenia. Z jednej 
strony chcemy, by nastąpiło oddzielenie ruchu kołowego od 
ruchu pieszych, chcemy ścieżek dla pieszych i ścieżek rowe-
rowych, pragniemy luźnej zabudowy z dużą przestrzenią pub-
liczną pełną słońca i zieleni, a z drugiej strony chcemy wszędzie 
mieć blisko lub żeby wszędzie można było dojechać samocho-
dem. W pracach projektowych musimy dokonywać ciągłych 
wyborów. 
Miejska przestrzeń publiczna powinna stymulować do nawią-
zywania kontaktów międzyludzkich. Tworzenie przestrzeni 
publicznych powinno zbliżać ludzi, zmniejszać anonimowość 
i dostarczać przy obcowaniu z przestrzenią pozytywnych emo-
cji [7].
W przestrzeni publicznej dobrej jakości zachodzą nie tylko dzia-
łania konieczne mieszkańców miasta, ale także jest większe 
prawdopodobieństwo, że będą w niej także działania opcjonal-
ne-rekreacyjne [8].
Tworzenie atrakcyjnych przestrzeni publicznych jest ważne dla 
jej użytkowników. A może trzeba zmienić sposób patrzenia na 
miejską tkankę, na rzeczywistość miasta? 
Projektowanie przestrzeni publicznej jest zadaniem multidy-
scyplinarnym obejmującym projekty architektoniczne, projek-
ty architektury krajobrazu czy urbanistyki oraz zagadnienia, 
jak np. gospodarka wodami opadowymi czy uwarunkowania 
socjologiczne [9], czego przykładem jest miasto Barcelo-
na, w którym zintegrowane działania objęły zmiany w ruchu 
ulicznym, zwiększając między innymi obszary dostępne dla 
przechodniów, zmiany w oświetleniu, małej architekturze oraz 
rozplanowaniu zieleni, przy zapewnieniu każdej pełnej inte-
gralności [10].
W wielu miastach staje się coraz popularniejsza idea ekomia-
sta i znajduje odzwierciedlenie w konkretnych podejmowanych 
działaniach mających na celu rewitalizację zdegradowanej prze-
strzeni.

Beton w przestrzeniach publicznych
Materiał, który można by uznać za beton (okruchy skalne po-
łączone spoiwem mineralnym), towarzyszy ludzkości od IV w. 
p.n.e. Przykładem zastosowania betonu w późniejszych okre-

space less and less frequently, thus reducing the impor-

tance of the integrative factor of public spaces.

Among the causes for the degradation of public spaces 

are: the aforementioned changes in the structure of these 

cities, which are becoming converted into more loose set-

tlements, with less and less defined spaces between the 

elements of development, the accelerated development 

of the automotive industry and the related increase in con-

gestion of street space, the lack of effective planning tools 

enabling the development of urban public spaces and the 

lack of effective methods to manage these spaces [5].

The quality of public space in the city is affected by the 

amount of green areas, and their absence greatly reduces 

it. In antiquity the recreational areas filled with greenery 

were one of the basic conditions for the proper urban 

and public space planning [6]. The modern city is full of 

contradictions that many architects would deem irrecon-

cilable. On one hand, we would like the vehicular traffic to 

be separated from pedestrian traffic, we would like more 

footpaths and cycle paths, more loose development with 

large public spaces full of sun and greenery, but on the 

other hand we would like everything easily and quickly 

accessible by car. In our design work we have to make 

constant choices.

Urban public spaces should stimulate forging new rela-

tionships between people. Creating public spaces should 

bring people together, reduce anonymity and provoke pos-

itive emotions stemming from being in these spaces [7].

The good quality of public spaces is not only necessary for 

the locals, but it is also more likely that more optional and 

recreational activities will be taking place in them [8]. Creat-

ing attractive public spaces is important for their users. Or 

maybe there is also a need to change the way of looking at 

the urban fabric, the reality of the city?

Designing public spaces is a task involving a multidisci-

plinary architectural design, landscape architecture proj-

ects and urban planning as well as issues such as storm-

water management or sociological factors [9], an example 

of which is the city of Barcelona, where integrated actions, 

among other things, included changes in traffic, increasing 

areas accessible to pedestrians, changes in lighting, small 

architecture forms and landscaping, while simultaneously 

guaranteeing full integrity to each of these parts [10].

In many cities, the idea of eco-city is becoming increas-

ingly popular and is reflected in concrete actions aimed at 

the revitalization of degraded space.

Concrete in public spaces
The building material that could be considered concrete 

(rock fragments combined with mineral binders), has 

been known to mankind since the fourth century BC. An 

example of the use of concrete in the later periods of civi-

lization is for instance the Pantheon dome in Rome or the 

Great Wall of China [11].

In the last century, many important buildings’ architecture 

was based on concrete, its existence in architecture being 

often attributed to Le Corbusier, who was captivated by its 

starkness and beauty. He used it in many of his projects, 

for instance in Unité d’Habitation, Marseille, Villa Savoye 



213

sach cywilizacji jest choćby kopuła Panteonu w Rzymie czy 
Wielki Mur Chiński. [11]
W ostatnim wieku wiele istotnych w architekturze budynków 
było opartych na betonie. Istnienie betonu w architekturze za-
wdzięczamy Le Corbusierowi, on zachwycił się jego surowością 
i pięknem. Zastosował go w wielu swoich realizacjach w Jed-
nostce Marsylskiej, Villi Savoy, Chapel of Notre-Dame-du-Haut, 
Ronchamp. W swoich realizacjach wykorzystywali beton Frank 
Lioyd Writght, Oscar Niemeyer czy Tadao Ando. Beton jest ma-
teriałem często wykorzystywanym przez wielu współczesnych 
architektów w kluczowych budynkach architektury, które tworzą 
historię. Ciągle jest na nowo odkrywany przez architektów. Be-
ton jako materiał, choć znany od dawna, rozpoczął nową współ-
czesność.
Ten materiał budowlany ma w sobie wielki potencjał. Nie jest 
postrzegany już jako uciążliwe dziedzictwo minionej epoki, 
przeciwnie, prognozuje się, że ten materiał ma przed sobą 
przyszłość. Nowoczesny beton jest znacznie bardziej za-
awansowany technologicznie niż jego szary i szorstki po-
przednik [12].
Beton przez swoją naturalność, możliwość tworzenia wielu fak-
tur, plastyczność, kolorystykę wydaje się jednym z najbardziej 
szczerych i naturalnych materiałów. Beton można określić jako 
kamień współczesności. Przez stosowanie odpowiednich tech-
nologii stał się materiałem trwałym, odpornym na czas, nie-
zniszczalnym. Beton przez swoją plastyczność może być róż-
norodnie kształtowany, może być betonem konstrukcyjnym lub 
dekoracyjnym, bądź spełniać obie te funkcje. Wielka plastycz-
ność umożliwia odlewanie form, których nie można by stworzyć 
z kamienia. Często tworzone betonowe ściany kurtynowe kryją 
konstrukcję budowli. Tworzenie z betonu jest oszczędne w cza-
sie, co znacząco zmniejsza koszty [13].
Na konferencjach o tematyce architektonicznej dyskutuje się 
o wpływie nowych technologii i zmian środowiska na architektu-
rę. Uważa się, że w zmienionych warunkach rozwiązania stoso-
wane dotąd w budownictwie mogą w niedługim czasie okazać 
się niewystarczające i powiększy się rola systemów izolacyjnych 
oraz materiałów o wysokiej wydajności, które charakteryzują 
się między innymi niskim współczynnikiem przewodzenia cie-
pła. Przyszłość architektury polega zatem na stosowaniu no-
wych materiałów i nowych form wykorzystujących dane two-
rzywo. Takim materiałem może być beton. Beton w zależności 
od stosowanego kruszywa, spoiwa oraz przy zastosowaniu 
różnorodnych dodatków może stać się materiałem o bardzo 
zróżnicowanych właściwościach, wykorzystywanych na różne 
sposoby. Może służyć do wykonywania konstrukcji: obiektów 
inżynierskich, hal, szkieletów wielopiętrowych budynków, mo-
stów, ale może być elementem dekoracyjnym stosowanym do 
elewacji wewnętrznych i zewnętrznych, stanowić elementy małej 
architektury, tworzyć niepowtarzalne wzory w ciągach pieszych. 
Dzięki zastosowaniu dodatków beton ma możliwości indywi-
dualnego wyrazu. Beton wykorzystany w przestrzeni miejskiej, 
może zaskakiwać i dostarczać indywidualnych wrażeń. Beton 
w sposób naturalny może wpisywać się w miasto zachowując 
możliwie jak najbardziej naturalny krajobraz [14].

in Poissy-sur-Seine, Chapelle Notre Dame du Haut, Ron-

champ. Concrete was also used in the implementations 

of projects by Frank Lloyd Wright, Oscar Niemeyer, and 

Tadao Andō. Concrete is a material often used by many 

contemporary architects in key architectural buildings 

that have become part of history and yet it is continually 

rediscovered by them, even though it has been known for 

a long time, it has originated a new modernity.

As a construction material, concrete has great poten-

tial. Not anymore is it perceived as burdensome legacy 

of a bygone era, on the contrary, it is forecast to have 

a great future ahead of it. Modern concrete is much more 

technologically advanced than its grey and rough prede-

cessor [12].

Because of its naturalness, the ability to create multiple 

textures, plasticity and even colour, concrete seems to 

be one of the most sincere and natural materials. Con-

crete can be described as the rock of contemporary 

times. Through the use of appropriate technology it has 

become a durable material, resistant to time, indestruc-

tible. Because of concrete’s plasticity it may be variously 

shaped, structural or decorative, or even serve both func-

tions. Its great plasticity allows for casting moulds, which 

cannot be done with stone. Concrete curtain walls con-

ceal the structure of the building, and using concrete for 

construction is time efficient, which significantly reduces 

costs [13].

The impact of new technologies and changes in the en-

vironment of architecture is frequently discussed at dif-

ferent conferences concerning architectural subjects. It 

is believed that in the ever-changing conditions the solu-

tions used so far in the construction industry may soon 

prove to be insufficient, and there will be a greater need 

to expand the role of insulation systems and materials 

with high efficiency, which are characterized by low heat 

transfer coefficient. The future of architecture is thus the 

use of new materials and the application of new forms 

using the given material, concrete being possibly such 

a material. Depending on the used aggregate, binders, 

and using a variety of additives concrete may become 

a material with very different properties, which could be 

used in many different ways. It can be used for struc-

tural purposes: erecting engineering facilities, halls, the 

frames of multi-storey buildings, bridges; but it also can 

be a decorative element used for internal and external fa-

çades, street furniture elements, it can even be used to 

create unique designs on footpaths. Thanks to different 

additives it offers possibilities of individual expression. 

Used in urban areas, it may surprise and provide indi-

vidual impressions. Concrete can fit in with the city envi-

ronment in a natural way preserving as much as possible 

the natural landscape [14].

Concrete is used not only as façade cladding, but – 

thanks to a new wave of design based on minimalism 

and the apparent severity of materials – it is also used for 

interior decoration. 

Architectural concrete can be divided into monolithic 

concrete, formed on site, and the finished prefabricated 

concrete panels, furniture or parts thereof. The use of 
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Beton stosowany jest nie tylko jako okładzina elewacyjna, ale 
także – dzięki nowej fali designu opartej na minimalizmie i po-
zornej surowości materiałów jest wykorzystywany do wystroju 
wnętrz. 
Beton architektoniczny można podzielić na monolityczny, po-
wstający na miejscu inwestycji i prefabrykowany w postaci go-
towych płyt betonowych, mebli lub ich fragmentów. Na uwagę 
zasługuje zastosowanie elementów prefabrykowanych, które 
charakteryzują się dobrą jakością i estetyką. Dekoracyjność 
betonu można uzyskać między innymi przez: fakturowanie 
powierzchni, pozostawienie go w naturalnej formie, mecha-
niczne fakturowanie oraz chemiczne opóźnienie wiązania po-
wierzchni i płukanie, trawienie. Pozostawiając beton w natu-
ralnej formie możemy uzyskać beton gładki lub beton surowy 
(z porami i odbarwieniami). Beton architektoniczny ma gładką, 
jednolitą strukturę, dzięki czemu ukształtowane powierzchnie 
nie wymagają specjalnych zabiegów wykończeniowych. Za-
stosowanie matryc pozwala na uzyskanie wielorakich faktur: 
drewna, szalunku, zmiętego papieru, gładkości stali, bambu-
sa, piaskowca itd. 
Już teraz coraz więcej budynków wyróżnia się swoimi elewa-
cjami z betonu. Projektanci coraz chętniej stosują ten materiał, 
ponieważ dzięki wlewaniu do formy, daje wszechstronne moż-
liwości kształtowania. Rozwój nanotechnologii daje nam do 
dyspozycji betony samooczyszczające – dzięki zawartości dwu-
tlenku tytanu i jego właściwościom fotokatalitycznym elewacja 
sama pozbywa się zabrudzeń. Warto również wspomnieć o wę-
gierskim wynalazku – betonie transparentnym. Do mieszanki do-
daje się włókna światłowodowe (4-5% objętości), co powoduje, 
że ściana żelbetowa jest „półprzeźroczysta”. 
Jedną z możliwości zastosowania na elewacji betonu są ścia-
ny trójwarstwowe z wentylowaną pustką powietrzną. Ściana 
konstrukcyjna składa się najczęściej z betonu konstrukcyj-
nego, warstwy izolacji cieplnej, pustki powietrznej (2-5cm) 
i warstwy licowej – zewnętrznej. Taki układ warstw zapewnia 
doskonałe parametry fizyki budowli. Jedną z najprostszych 
technologii realizacji takiej ściany jest prefabrykacja warstwy 
elewacyjnej. Wykonanie jej w zakładzie prefabrykacji pozwa-
la uzyskać zakładaną jednolitą fakturę, teksturę, szczelność 
oraz naturalną barwę betonu. Istotne jest zachowanie odpo-
wiedniego reżimu technologicznego, którego efektem jest 
uzyskanie powtarzalnych elementów. Elementy elewacyjne 
z betonu o różnej grubości (niekiedy od 1,5 cm do 16 cm) 
wymagają odpowiedniej technologii transportu i zamocowa-
nia na obiekcie. 
Jednym z ciekawszych zagadnień technicznych jest wieżowiec 
0-14 w Dubaju z żelbetonową ścianą zewnętrzną pełniącą rolę 
sztywnej przestrzennie konstrukcji nośnej, przejmującej zarów-
no obciążenia pionowe (ciężar własny), jak poziome (parcie wia-
tru). W wieżowcu odwrócono klasyczny schemat, w którym trzon 
znajduje się w środku, a zamontowana do krawędzi stropów ele-
wacja pełni funkcję czysto osłonową. Do budowy zewnętrznej 
ściany żelbetowej wykorzystano samowznoszące rusztowania 
– technikę stosowaną przy realizacji wysokich obiektów takich 
jak pylony mostowe czy kominy. Do szalunków wlewano beton 

prefabricated elements is particularly noteworthy, for they 

are characterized by good quality and aesthetics. Deco-

rative concrete can be achieved for example by creating 

different surface textures, leaving it in its natural form, me-

chanical and chemical ways of delaying surface binding 

and rinsing or etching. By leaving it in its natural form we 

can get smooth or raw concrete (with pores and discolor-

ation). Architectural concrete has a smooth, uniform struc-

ture so the formed surfaces do not require any special 

finishing touches. The use of templates allows for multiple 

textures, for example wood, formwork, crumpled paper, 

smooth steel, bamboo, sandstone etc.

Nowadays, more and more buildings boast their concrete 

façades. Many more designers are inclined to use this 

material because it enables versatile design options to be 

used by applying different mould casting techniques. The 

development of nanotechnology produced concrete with 

self-cleaning properties. Photocatalytic concrete contains 

titanium dioxide particles that act as the catalyst for the 

natural breakdown of NOx into nitrates in sunlight. This oc-

curs at the surface of the concrete, where the nitrates can 

be easily washed away, which basically means that when 

the rain washes away the pollution from the concrete sur-

face, buildings stay cleaner and do not require potentially 

harmful chemical applications. Maintenance costs are re-

duced. It is also worth mentioning the Hungarian invention 

– translucent concrete (also known as light-transmitting 

concrete), which is a concrete based building material 

with light-transmissive properties due to embedded light 

optical elements — usually optical fibers (4-5% of the total 

volume). Light is conducted through the stone from one 

end to the other, giving the concrete wall the impression of 

being translucent.

One of the possible uses of concrete on building façades 

is a triple-layered wall with ventilated air gap. The wall con-

struction consists mostly of structural concrete, a layer of 

thermal insulation, air gap (2-5cm) and the top layer – the 

outer cladding. This layered system provides for excellent 

performance of building engineering physics. One of the 

simplest implementations of such technologies in walls is 

a prefabricated cladding layer. This allows us also to get 

a desired uniform texture, airtightness and the natural co-

lour of the concrete. It is important to maintain an appro-

priate technological regime in order to achieve repetitive 

elements. Concrete façade elements of varying thickness 

(sometimes from 1.5 cm to 16 cm) require adequate trans-

portation technology and proper attachment to the building.

One of the technologically interesting examples is the 

O14 office skyscraper in Dubai with a concrete outer wall 

that acts as a spatially rigid supporting structure, able to 

support both vertical (dead weight) and horizontal (wind 

pressure) loads. The classical schematics of the building 

were reversed – the building itself is held up by the core 

and exoskeleton so the space inside is largely column 

free. For the construction of the outer wall of reinforced 

concrete self-erecting scaffolding was used – a technique 

used in the implementation of tall objects/buildings such 

as bridge pylons and chimneys. Self-compacting con-

crete was poured into the formwork – the best material to 
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samozagęszczalny – materiał, który najlepiej wypełniał nieregu-
larne przestrzenie pomiędzy styropianowymi kształtkami okien 
i prętami zbrojeniowymi [15].
Warto także przytoczyć udane przedsięwzięcie w naszym 
kraju: projekt Muzeum Lotnictwa Polskiego i Apartamenty na 
Błoniach, wspólne dzieło architektów: J. Pysalla, P. Rugego 
oraz B. Kisielewskiego i technologa betonu M. Kurka [16], 
przykład współdziałania wszystkich uczestników procesu rea-
lizacji: projektanta i wykonawcy oraz producenta, inspektora 
nadzoru, inwestora a także project managera, ze szczególnym 
uwzględnieniem punktu widzenia architekta, dla którego beton 
jest materiałem godnym uwagi, ale trudnym w realizacji i punk-
tu widzenia technologa, dla którego najtrudniejszy jest: dobór 
odpowiednich składników mieszanki w celu uzyskania antra-
cytowego koloru betonu kontrastującego z jasnym kruszywem 
oraz ustalenie parametrów reologicznych (czyli konsystencji 
mieszanki) pozwalających na otrzymanie w pełni gładkich po-
wierzchni przez cały rok realizacji, biorąc pod uwagę zmianę 
pór roku [17].
Należy też wspomnieć o zastosowaniu betonu w Muzeum Ży-
dów Polskich w Warszawie, który razem z innymi materiałami 
(szkło, blacha miedziana perforowana) tworzy ciekawą i uzasad-
nioną dziejami Narodu Żydowskiego kompozycję. Dzięki dwu-
warstwowej fasadzie o budowie kurtynowej budynek sprawia 
wrażenia falowania, natomiast asymetryczne wejście, w którym 
wykorzystano beton, symbolizuje rozstąpienie Morza Czerwo-
nego, a beton i szkło – górski wodospad. Obiekt wyznacza 
nowe trendy w architekturze muzeów. 

Podsumowanie
Podsumowując, mieszkaniec miasta potrzebuje bezpośrednie-
go kontaktu z otoczeniem i obcowania z przyjaznymi formami 
architektonicznymi wpisującymi się w środowisko, tworzonymi 
z przyjaznych materiałów. Takim materiałem może być właśnie 
beton. Daje się zauważyć, że we współczesnych projektach 
przestrzeni publicznych współistnieją i uzupełniają się materiały 
naturalne z betonem, szkłem i stalą. Technologia betonu rozwija 
się bardzo dynamicznie, dzisiejszy beton nie jest już tym samym 
betonem, co przed laty. 
Należy przyznać, że choć technologia związana z betonem ar-
chitektonicznym w ostatnich latach znacznie się rozwinęła, ma-
teriał ten ma także wady, np. konieczność zachowania wysokie-
go reżimu technologicznego oraz świadomego projektowania, 
ponieważ w przypadku zastosowania tego materiału trudno jest 
wprowadzać poprawki. 
Beton to nie tylko materiał trwały, o właściwościach konstruk-
cyjnych, ale także materiał z dużymi możliwościami wyrazu, co 
wpływa na estetykę miejsca i ożywia przestrzeń publiczną. Po-
zwala na wielką różnorodność i swobodę projektowania i daje 
architektowi możliwość indywidualnego wyrazu artystycznego. 
Poza dobrą pielęgnacją w fazie wiązania, nie wymaga dodat-
kowych zabiegów pielęgnacyjnych. Jest zatem atrakcyjnym 
materiałem kształtującym naszą przestrzeń, w tym przestrzeń 
publiczną.

fill the irregular spaces between the polystyrene window 

fittings and rebar.[15]

It is also worth mentioning a successful venture in our 

country: the design of the Polish Aviation Museum and 

Błonia Residence Apartments, a joint effort of project 

team including Justus Pysall, Peter Ruge, Bartlomiej 

Kisielewski and concrete technology developed by Mar-

cin Kurek[16]. It is an excellent example of the coopera-

tion of all participants in the process of implementation: 

that of a designer, contractor and manufacturer, a build-

ing inspector, an investor and project manager. A particu-

lar emphasis was put on the architect’s point of view, for 

whom concrete was a material worthy of attention, but dif-

ficult to implement, and the technologist’s point of view, 

for whom the most difficult issues involved the selection 

of appropriate components for the mixture to achieve 

the anthracite colour contrasting with light concrete ag-

gregate and determining the rheological parameters (i.e. 

the consistency of the mixture) to obtain a completely 

smooth surface all through the entire year, taking into ac-

count the change of the seasons.[17]

The use of concrete in the POLIN Museum of the History 

of Polish Jews in Warsaw should also get its mention here, 

where together with other materials (glass, perforated cop-

per sheet) it creates an interesting effect and reflects the 

history of the Jewish people in the design of the building. 

The two-layered curtain construction of the façade gives 

the flowing, ripple effect, while the asymmetrical entrance, 

which uses concrete, symbolizes the parting of the Red 

Sea, and the concrete and glass – a mountain waterfall. 

The building certainly set new trends in the museum ar-

chitecture.

Summary
to summarize, a resident of the city needs direct contact 

with the environment and friendly architectural forms that 

blend in and become part of that environment, created 

with friendly materials. Concrete can certainly be such 

a material. It is noticeable that in different contemporary 

public spaces projects the natural materials coexist and 

complement concrete, glass and steel. Concrete technol-

ogy is developing very rapidly, therefore modern con-

crete has no longer the same resemblance to its coun-

terpart from the past.

It must be recognized that although the technology as-

sociated with architectural concrete in recent years has 

developed significantly, this material also has drawbacks, 

for instance the need for high technological regime and 

conscious design, as it is difficult to make adjustments to 

this material.

Concrete is not only a durable material with structural 

properties, but it also possesses great possibilities of ex-

pression, which can affect the aesthetics and revitalize 

public spaces. This allows for great diversity and freedom 

of design and gives the architect the opportunity of indi-

vidual artistic expression. Apart from good maintenance 

in the setting phase, it does not require any additional 

treatments. It is therefore an attractive material for shap-

ing our space, especially a public space.
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