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1. Wprowadzenie 

 

 Przyczyną powstania niniejszej dysertacji była ogólnospołeczna dyskusja na temat 

zastosowania betonu w przestrzeni publicznej. Materiał ten, obecny w środowisku miejskim co 

najmniej od antyku, stanowi po dzień dzisiejszy element konstrukcyjny o bardzo wysokiej 

wytrzymałości przy zachowaniu swych cech plastycznych umożliwiających jego dowolne 

kształtowanie. Sama materia, jaką jest beton, na przestrzeni lat uległa przemianom, zarówno 

jeśli chodzi o jej zastosowanie, jak i odbiór – z materiału czysto konstrukcyjnego beton był w 

kolejnych projektach coraz silniej eksponowany, by stać się elementem dominującym i 

stanowiącym o estetyce danego miejsca. Przemiana ta, porównywalna do zmiany w 

pojmowaniu elementu konstrukcyjnego jakim jest drewno czy cegła, w toku dziejów historii 

architektury w sposób naturalny pociągała za sobą dyskusję społeczną. Beton wprowadzony do 

przestrzeni publicznej z jednej strony został doceniony dzięki swym cechom konstrukcyjnym, 

plastycznym oraz trwałości i łatwości w utrzymaniu. Z drugiej strony na fali dyskusji społecznej 

wypłynęły kwestie jego estetyki czy szeroko rozumianej ekologii, dotykające problematyki 

emisji dwutlenku węgla do atmosfery, jak i powstawania wysp ciepła w miastach1. Polaryzacja 

opinii dotyczących zasadności użycia betonu w przestrzeni publicznej, w tym we 

współczesnych placach miejskich, pokazała, że ten temat jest nadal aktualny, a jego analiza 

naukowa jest bardzo potrzebna. 

 Beton jako spoiwo oraz materiał budowlany wiąże się z rozwojem cywilizacji 

człowieka. Coraz to nowe stanowiska archeologiczne oraz postęp w datowaniu użytych 

materiałów dowodzą, że już w 7000 r. p.n.e. materiał ten był stosowany w budownictwie 

lądowym2. Jego rozwój na przestrzeni dziejów, głównie jako spoiwa, stale ewoluował. Rozwój 

cywilizacji starożytnej doprowadził do opracowania technologii produkcji betonu zbliżonej do 

współczesnej. Za czasów Cesarstwa Rzymskiego doszło do opracowania mieszaniny, którą 

określano jako sztuczną skałę. To dzięki zaprawie betonowej mogły powstać konstrukcje, które 

 
1 Jak zauważa J. Klimowicz: „Niestety w dobie silnie prosperujących miast w terenach zurbanizowanych 

promienie słoneczne przyczyniają się do akumulacji temperatury. Ciepło nagromadzone w ciągu dnia 

na różnych powierzchniach następnie oddawane jest w ciągu nocy do atmosfery, przyczyniając się do 

coraz powszechniejszego występowania efektu Miejskiej Wyspy Ciepła”. J. Klimowicz, Wybrane 

przykłady zastosowania zieleni i wody jako naturalnych elementów przestrzeni poprawiających warunki 

lokalnych klimatów, „Środowisko Mieszkaniowe. Housing Environment” 2018, nr 23, s. 29. 
2 W. Raczkiewicz, Beton – materiał budowlany znany od wieków, „Przegląd Budowlany” 2012, nr 10, 

s. 13. 
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zostały uznane za kamienie milowe w historii architektury, takie jak akwedukty czy Panteon w 

Rzymie3. 

 Choć beton przyczyniał się do szybkiej urbanizacji i rozwoju miast na nieznaną dotąd 

skalę, wraz z nastaniem wieków średnich został zapomniany. Jego powolny powrót przypada 

na okres renesansu, a więc wiek XV, który wiąże się z fascynacją dawną cywilizacją i antykiem 

in genere. Faktyczny powrót betonu wiąże się bezpośrednio z rozwojem nauki w wieku XVIII. 

Powstają wówczas pierwsze opracowania dotyczące zastosowania betonu w hydraulice (1748 

r.) czy zależności chemicznych w spoiwach takich jak beton (1756 r.). To rozwój wiedzy na 

temat betonu jako spoiwa, a następnie rozwój cementowni (1825 r. w Anglii, w Polsce w roku 

1857) stworzył podwaliny do rozwoju betonu jako materiału budowlanego4. Joseph Monier5 i 

François Hennebique6 przyczynili się do zwiększenia właściwości nośnych betonu, czego 

efektem był nagły rozkwit budownictwa lądowego na nieznaną wcześniej w dziejach ludzkości 

skalę. Wraz z postępem nauki następował zatem i rozwój betonu. Zwiększano jego trwałość i 

wytrzymałość. Oprócz ultralekkiego betonu powstał beton transparentny7, samonaprawialny8, 

elastyczny9, samoczyszczący10, przewodzący prąd11 czy fotowoltaiczny12. 

 Rozwój nauki wiąże się z rozwojem nie tylko technologii w budownictwie lądowym, 

ale też świadomości co do właściwości zastosowanych materiałów. Estetyka jest pojęciem 

względnym, które zmienia się na przestrzeni dziejów wraz z przemianami społecznymi. 

Kwestia gustu, jaki kształtuje społeczeństwo, wiąże się często z akceptacją zastosowanych 

materiałów. Beton od wieku XVIII kojarzył się z funkcją czysto techniczną. Zatem i jego 

pojmowanie ograniczało się do elementu budulca, który należy zasłonić warstwą okładziny. 

Dopiero w wieku XIX nastąpił przełom w myśleniu o estetyce betonu. Opatentowany przez 

braci Coignet beton z domieszką kruszywa klinkierowego zrewolucjonizował estetyczne 

 
3 W. Dobrowolski, A. Sadurska, Sztuka rzymska. Sztuka świata, Arkady, Warszawa 1990, s. 267. 
4 htps://www. Polskicement.pl (dostęp: 19.01.2020). 
5 https://www.britannica.com/biography/Joseph-Monier (dostęp: 19.01.2020). 
6 https://www.britannica.com/biography/Francois-Hennebique (dostęp: 19.01.2020). 
7 http://mk-pzitb.waw.pl/?p=616 (dostęp: 21.01.2020). 
8 http://www.inzynieriaibudownictwo.pl/images/artykuly/inzyn-8_PAWE-UKOWSKI.pdf (dostęp: 

21.01.2020). 
9 https://inzynierbudowlany.wordpress.com/2012/10/26/czy-nadchodzi-era-elastycznego-i-samo-

regenerujacego-sie-betonu/ (dostęp: 21.01.2020). 
10 http://swiatbetonu.pl/produkty/samooczyszczajacy-sie-beton (dostęp: 21.01.2020). 
11 http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL231222B1.pdf (dostęp: 21.01.2020). 
12 https://www.cpi-

worldwide.com/pl/search/low_search_results/eyJyZXN1bHRfcGFnZSI6InBsXC9zZWFyY2hcL2xvd

19zZWFyY2hfcmVzdWx0cyIsImtleXdvcmRzIjoic3lzdGVtIGZvdG93b2x0YWljem55Y2ggYmxvY3

prXHUwMGYzdyBtdXJvd3ljaCJ9 (dostęp: 21.01.2020). 

https://www.britannica.com/biography/Joseph-Monier
https://www.britannica.com/biography/Francois-Hennebique
http://mk-pzitb.waw.pl/?p=616
http://www.inzynieriaibudownictwo.pl/images/artykuly/inzyn-8_PAWE-UKOWSKI.pdf%20(dostęp%2021.01.2020
http://www.inzynieriaibudownictwo.pl/images/artykuly/inzyn-8_PAWE-UKOWSKI.pdf%20(dostęp%2021.01.2020
https://inzynierbudowlany.wordpress.com/2012/10/26/czy-nadchodzi-era-elastycznego-i-samo-regenerujacego-sie-betonu/
https://inzynierbudowlany.wordpress.com/2012/10/26/czy-nadchodzi-era-elastycznego-i-samo-regenerujacego-sie-betonu/
http://swiatbetonu.pl/produkty/samooczyszczajacy-sie-beton
http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL231222B1.pdf
https://www.cpi-worldwide.com/pl/search/low_search_results/eyJyZXN1bHRfcGFnZSI6InBsXC9zZWFyY2hcL2xvd19zZWFyY2hfcmVzdWx0cyIsImtleXdvcmRzIjoic3lzdGVtIGZvdG93b2x0YWljem55Y2ggYmxvY3prXHUwMGYzdyBtdXJvd3ljaCJ9
https://www.cpi-worldwide.com/pl/search/low_search_results/eyJyZXN1bHRfcGFnZSI6InBsXC9zZWFyY2hcL2xvd19zZWFyY2hfcmVzdWx0cyIsImtleXdvcmRzIjoic3lzdGVtIGZvdG93b2x0YWljem55Y2ggYmxvY3prXHUwMGYzdyBtdXJvd3ljaCJ9
https://www.cpi-worldwide.com/pl/search/low_search_results/eyJyZXN1bHRfcGFnZSI6InBsXC9zZWFyY2hcL2xvd19zZWFyY2hfcmVzdWx0cyIsImtleXdvcmRzIjoic3lzdGVtIGZvdG93b2x0YWljem55Y2ggYmxvY3prXHUwMGYzdyBtdXJvd3ljaCJ9
https://www.cpi-worldwide.com/pl/search/low_search_results/eyJyZXN1bHRfcGFnZSI6InBsXC9zZWFyY2hcL2xvd19zZWFyY2hfcmVzdWx0cyIsImtleXdvcmRzIjoic3lzdGVtIGZvdG93b2x0YWljem55Y2ggYmxvY3prXHUwMGYzdyBtdXJvd3ljaCJ9
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podejście do betonu, a wygłoszona przez François Coigneta teza, jakoby beton miał wyprzeć 

kamień w kolejnych latach rozwoju architektury (1855 r.), stała się prorocza13.  

Rozwój technologii niewątpliwie przyczynił się do zwiększenia skali zastosowania 

betonu. Budowle mogły zarówno piętrzyć się ku górze, jak i łączyć najodleglejsze krańce. 

Beton pozwolił na tworzenie elementów o niespotykanej dotąd niewielkiej grubości przy 

zachowaniu nośności znanej wcześniej ze znacznie większych konstrukcji. Ograniczeniem w 

użyciu betonu stał się wyłącznie umysł ludzki. Coraz to bardziej finezyjne kształty, 

skomplikowane i innowacyjne konstrukcje zaskakiwały i zachwycały kolejne pokolenia14. 

Niepohamowana urbanizacja, szybkie zmiany w pojmowaniu estetyki, nowe potrzeby 

społeczne mocno wpłynęły na rozwój architektury. 

Beton może stać się materiałem o bardzo zróżnicowanych właściwościach, 

wykorzystywanych na różne sposoby. Nie tylko służy do wykonywania konstrukcji, np. 

obiektów inżynierskich, hal, szkieletów wielopiętrowych budynków, mostów, ale stał się też 

elementem dekoracyjnym stosowanym do elewacji wewnętrznych i zewnętrznych, może 

stanowić elementy małej architektury, tworzyć niepowtarzalne wzory w ciągach pieszych. 

Dzięki wprowadzeniu dodatków beton ma możliwości indywidualnego wyrazu. Wykorzystany 

w przestrzeni placu miejskiego, może zaskakiwać i dostarczać bogatych wrażeń. Może 

wpisywać się w miasto, przy zachowaniu możliwie jak najbardziej naturalnego krajobrazu15. 

Jako że zadaniem miejskiej przestrzeni publicznej jest m.in. stymulowanie do nawiązywania 

kontaktów międzyludzkich, zbliżanie ludzi, zmniejszanie anonimowości i dostarczanie 

pozytywnych emocji, należy wskazać na takie możliwości zastosowania betonu, które będą 

miały na te zjawiska korzystny wpływ. 

 
13 https://www.oxfordreference.com/view/10.1093/oi/authority.20110803095622601 (dostęp: 

19.01.2020). O pojmowaniu estetyki betonu jako materii twórczej pisał Marcin Charciarek: „Można by 

rzec, że beton i jego forma są powodem wszelkich odczuć, powodujących skrajne emocje i reakcje 

estetyczne. W ciągu wieku mit materiału nowoczesnego, służącego budowaniu «nowego świata», został 

wielokrotnie zanegowany wyobrażeniem o rzeczy brzydkiej, niedoskonałej i nudnej. Dziś jednak owa 

nowość i nieoczywistość stanowią jedną z najbardziej znaczących cech, które przystały do betonu. 

Mieszanina wody, cementu i kruszywa, od czasu kiedy była jeszcze materią «nienazwaną», przeobraziła 

się w «kamień filozoficzny», który zmienia mulistą masę w kruszec odkrywający kolejne znaczenie i 

sensy stylistyczne architektury”. M. Charciarek, Formy, detale i współczesne znaczenia polskiej 

architektury betonowej, „Przestrzeń / Urbanistyka / Architektura” 2018, nr 1, s. 72. 
14 Por. https://www.britannica.com/biography/Felix-Candela (dostęp: 21.01.2020); 

https://www.britannica.com/biography/Eero-Saarinen (dostęp: 21.01.2020); K. Kuniczuk, Praktyka 

projektowa. Nieograniczone możliwości, „Warsztat Architekta. Architektura” 2016, s. 8–15. 
15 K. Zięba, Architektura przyszłości. Szanse i zagrożenia. Konferencja, „Architektura. Murator” 2011, 

nr 12.  

https://www.oxfordreference.com/view/10.1093/oi/authority.20110803095622601
https://www.britannica.com/biography/Felix-Candela
https://www.britannica.com/biography/Eero-Saarinen
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Rozwój architektury z użyciem betonu zbiegł się w czasie ze znacznymi zmianami 

klimatycznymi. Globalne ocieplenie stawia więc przed nami pytanie, czy nadal powinno się 

stosować beton we współczesnej architekturze, skoro przyczynia się on do emisji dwutlenku 

węgla. Beton został utożsamiony z powstającymi w miastach wyspami ciepła. Liczne place 

miejskie, w których nie użyto betonu, a jedynie zastosowano podczas „rewitalizacji” kostkę 

granitową przy jednoczesnym pozbawieniu przestrzeni publicznej miejsc zacienionych, 

okrzyknięto mianem placów betonowych. Beton w przestrzeni publicznej spotkał się z 

negatywnym odbiorem społecznym, pomimo że w krytykowanych realizacjach nie został 

zastosowany. Dyskusja w tym zakresie w ostatnich latach przybrała na sile przez wzrost 

znaczenia przestrzeni publicznej w dobie pandemii16. 

Z problematyką współczesnych placów miejskich wiążą się takie zagadnienia, jak ich 

trwałość, bezpieczeństwo, użyteczność, ład przestrzenny, wygoda, kształt, niepowtarzalność, 

wrażenia (emocje), jaki wywołują oraz elementy zaskoczenia. Pogodzenie tych elementów 

wymaga umiejętnego skomponowania przestrzeni publicznej przy jednoczesnym znalezieniu 

rozwiązań odpowiadających współczesnym potrzebom społeczeństwa. 

 

2. Przedmiot badań 

 

Przedmiotem badań w niniejszej pracy są współczesne place miejskie, w których 

elementem dominującym jest widoczne zastosowanie betonu. Place takie w pracy będą 

nazywane placami betonowymi. 

Głównym zagadnieniem jest określenie roli i możliwości zastosowania betonu we 

współczesnych placach miejskich. W dysertacji zostały przedstawione wybrane znane place 

miejskie, które poddano analizie z punktu widzenia architekta urbanisty. Analiza ta zakończyła 

się badaniami ankietowymi, które przyniosły odpowiedź na pytanie, czy beton jako materiał 

zastosowany w danych realizacjach zyskał aprobatę użytkowników.  

 
16 M. Mozga-Górecka, Przestrzeń publiczna a pandemia, „Architekt Wnętrz” 2021, nr 1, s. 16–28. 

Zapewne w następnych latach kolejną potrzebą społeczną, która stanie się zarazem wyzwaniem dla 

architektów, będzie projektowanie przestrzeni publicznej zapewniającej czyste powietrze 

użytkownikom placu. Problematyka stosowania architektonicznych rozwiązań służących do walki z 

zanieczyszczeniem nabiera rozpędu, a realizacje placów miejskich uwzgledniających filtrację 

zanieczyszczonego powietrza pozostaje kwestią czasu. Por. P. Broniewicz, Architektoniczne metody 

walki z zanieczyszczeniem powietrza, „Środowisko Mieszkaniowe. Housing Environment” 2018, nr 22, 

s. 141–148. 
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Kreowanie przestrzeni publicznej w postaci placów bardzo często odbywa się z użyciem 

betonu jako elementu konstrukcyjnego, następnie maskowanego kamieniem czy innego rodzaju 

okładziną. Przedmiotem niniejszej pracy są wyłącznie wybrane place – przykłady architektury 

współczesnej, do których budowy użyto betonu jako elementu dominującego, widocznego, 

tworzącego przestrzeń publiczną. Autor skupił się na zastosowaniu betonu jako elementu 

kreującego estetykę danego miejsca. Badania zostały przeprowadzone wyłącznie na placach 

miejskich, które znajdują się w granicach administracyjnych miasta. Część teoretyczna 

opracowania obejmuje historię rozwoju materiału, kreowania architektury z jego użyciem, 

pojmowania jego estetyki oraz związanych z nim przemian społecznych i technologicznych. 

 

3. Geneza wyboru tematu 

 

Wybór tematu pracy podyktowany był pobudkami zarówno natury naukowej, jak i 

osobistej. W ostatnich latach bardzo przybrała na sile dyskusja społeczna co do zasadności 

stosowania betonu, jak i jego estetyki, w przestrzeni publicznej. Beton jako materiał używany 

czy to jako spoiwo, czy jako element konstrukcyjny, jest powszechnie wykorzystywany przy 

kreowaniu przestrzeni publicznej placów miejskich. Jednakże aby można było określić 

przestrzeń publiczną jako plac betonowy, sam beton winien być elementem wiodącym – 

kreującym omawianą przestrzeń. Sformułowanie „plac betonowy” pojawiające się w dyskusji 

publicznej stało się w ostatnich latach synonimem wybrukowanego (zazwyczaj kostką 

granitową) placu, który w okresie letnim jest miejscem silnej kumulacji ciepła w przestrzeni 

miejskiej. Określenie to, mające pejoratywne zabarwienie, często nie dotyczy przestrzeni 

publicznej, której elementem dominującym jest beton. Niemniej częstotliwość jego użycia w 

dyskusji społecznej w kontekście „rewitalizacji” zabytkowej tkanki miejskiej powoduje, że 

współczesne place miejskie, do których stworzenia użyto betonu jako materiału wiodącego, 

mogą się spotykać z nieuzasadnioną krytyką. Negatywne konotacje z betonowymi placami 

mają też swoje źródło historyczne, ponieważ w świadomości społecznej kojarzą się głównie z 

architekturą okresu komunizmu. Zasadny wydaje się więc zbadanie zachowań społecznych i 

odbioru przestrzeni publicznej w kontekście użytego materiału. Czy powszechnie używane 

określenie o negatywnym wydźwięku wpływa na odbiór rzeczywistych placów betonowych, a 

tym samym na jakość przestrzeni publicznej? 
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W dyskusji społecznej kwestia betonowych placów łączy się bezpośrednio z ekologią17. 

„Beton” – niezależnie od użytego materiału – kojarzy się z przestrzenią pokrytą jednolitą 

powierzchnią, pozbawioną zieleni i miejsc zacienionych, a tym samym sprzyjającą 

nadmiernemu nagrzewaniu się tkanki miejskiej (tak zwane wyspy ciepła). Czy zatem każdy 

plac miejski, w którym użyto betonu, musi się przyczyniać do spadku jakości środowiska 

pojmowanego zarówno lokalnie, jak i globalnie? Aspekt ekologii wiąże się tutaj z odbiorem 

przestrzeni publicznej, z poprawą jej jakości18. 

Jeśli zaś chodzi o wątek osobisty, który zadecydował o wyborze tematu dysertacji, w 

codziennym życiu zawodowym autor łączy pracę architekta z wielopokoleniową tradycją 

rodzinną, jaką jest betoniarstwo. Pozostająca w rękach rodziny autora od 1882 roku Wytwórnia 

Wyrobów Betonowych Jan Pyrzyk jest obecnie najstarszym zakładem betoniarskim w Polsce, 

funkcjonującym nieprzerwanie pod tą samą nazwą w Żywcu. Pasja rodzinna związana z 

betoniarstwem jest wciąż żywa. Betoniarstwo zaś to dziedzina, która wciąż się rozwija. Wraz z 

rozwojem technologii zmienia się gust klientów, którzy w ciągu ostatniej dekady coraz częściej 

zachwycają się surowością betonu, zamawiając beton architektoniczny czy powracając do 

elementów produkowanych na początku działalności firmy, a kojarzonych z XIX-wieczną 

industrializacją (jak posadzka betonowa). Zwiększa się też świadomość oddziaływania branży 

betoniarskiej na środowisko. To właśnie doświadczenie wyniesione z rodzinnej firmy stało się 

asumptem do podjęcia przez autora naukowej analizy tematu betonu współczesnych placów 

miejskich. 

Autor chce zwrócić uwagę na zastosowania betonu, które warte są rozpropagowania i 

rozpowszechnienia. Wnioski płynące z przeprowadzonych badań i rozważań mogą 

zainteresować władze wielu miast, ponieważ to one są zazwyczaj podmiotami 

odpowiedzialnymi za zarządzanie przestrzenią publiczną i to w ich gestii spoczywają zadania 

planistyczne i projektowe przygotowania procesu porządkowania przestrzeni miejskich oraz 

organizacyjnego przeprowadzenia całej operacji realizacyjnej w ramach programu 

obejmującego finansowanie inwestycji zarówno ze środków publicznych, jak i prywatnych, 

 
17 Podczas dyskusji społecznej coraz częściej łączy się ekologię z ekonomią. Jak zauważył Piotr 

Sobociński: „Inwestor, decydując się na wejście w skomplikowany cykl budowlany, chce mieć 

przekonanie o opłacalności przedsięwzięcia. Niestety mam wrażenie, że ekologia w architekturze 

jeszcze zbyt często się «nie opłaca»”. P. Sobociński, Ekoring architektoniczny, „Zawód Architekt” 

2019, styczeń–luty, s. 28. 
18 Na temat uwarunkowań ekologicznych wpływających na kształtowanie architektury zrównoważonej 

por. L.W. Kamionka, Architektura zrównoważona i jej standardy na przykładzie wybranych metod 

oceny, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 2012, s. 20–21. 
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włącznie z wyłonieniem właściwych przedsiębiorstw wykonawczych19. Autor ma też na 

względzie pojawiające się w wielu dyskusjach głosy upatrujące przyszłość architektury nie tyle 

w nowych materiałach czy w nowych formach, ile w odpowiedzialnym sposobie kształtowania 

przestrzeni miejskiej, placów miejskich, polegającym na braniu pod uwagę w procesie 

projektowania wszystkich zjawisk, które wiążą się z funkcjonowaniem współczesnego miasta 

przy zachowaniu możliwie najbardziej naturalnego krajobrazu. 

 

4. Teza 

 

Prawidłowo opracowana pod względem funkcjonalnym i ciekawa estetycznie 

forma placu betonowego, uwzględniająca rozwiązania technologiczne sprzyjające 

zwiększeniu bioróżnorodności, przyczynia się do powstania wysokiej jakości przestrzeni 

publicznej – bezpiecznej, ekologicznej – oraz do pozytywnego odbioru materiału, jakim 

jest beton. 

 

5. Cel 

 

W toku badań autor zrealizował cztery cele: cel główny, cel naukowy, cel edukacyjny oraz 

cel wdrożeniowy. Wskazane cele pracy zostały szczegółowo opisane poniżej. 

 

Cel główny 

Celem głównym pracy jest wykazanie, że beton jest materiałem mającym ogromny 

potencjał, także w tworzeniu przyjaznych człowiekowi placów miejskich.  

 

Cel naukowy 

Celem naukowym jest określenie bezpośredniego związku między zastosowaniem 

betonu a jakością placu miejskiego, w którym został zastosowany. 

 
19 Por. przykład współpracy gminy Zwierzyniec z Wydziałem Architektury Politechniki Krakowskiej – 

M. Jagiełło-Kowalczyk, Rola współpracy uczelnia – samorząd w aktywizacji przestrzeni miejskich, 

„Przestrzeń / Urbanistyka / Architektura” 2017, nr 2, s. 45–56. 
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Cel edukacyjny 

Celem poznawczym/edukacyjnym jest przybliżenie zagadnień związanych ze 

współczesnym betonem oraz zwrócenie uwagi użytkowników miejskich placów na jakość 

przestrzeni, której codziennie używają. 

 

Cel wdrożeniowy 

 Celem wdrożeniowym jest opracowanie wytycznych dla architektów przy 

projektowaniu współczesnych placów z użyciem betonu. Wytyczne mają uwzględniać wyniki 

badań i praktyki. Zarówno część teoretyczna, jak i wyniki badań oraz wnioski zawarte w 

niniejszej pracy mogą być pomocne dla architektów na etapie koncepcyjnym i projektowym 

przestrzeni publicznych miast. Analiza zagadnień przestrzeni publicznej może być przydatna 

do wskazania kierunku kształtowania przestrzeni publicznych, a takimi są place stworzone z 

użyciem betonu. 

 

6. Zakres badań 

 

 Zakres pracy podzielono ze względu na czas i zasięg terytorialny objęty rozważaniami 

i prowadzonymi badaniami.  

 

Zakres terytorialny 

 

W części teoretycznej pracy dokonano przeglądu fachowej literatury dotyczącej 

zastosowania betonu w tworzeniu placów miejskich, z uwzględnieniem wybranych obiektów 

na terenie całego świata. 

W części analitycznej praca obejmuje analizę ośmiu placów miejskich zlokalizowanych 

w Europie: w Austrii, Szwajcarii, Danii, Niemczech, we Francji oraz w Polsce. O takim 

ograniczeniu terytorialnym zadecydowały podobieństwa kulturowe i klimatyczne, za których 

sprawą zastosowane rozwiązania można potraktować jako porównywalne. Kwalifikacja ze 

względu na zbieżność kulturową daje możliwość porównywania placów pod względem 

wpływu zastosowanego rozwiązania na jakość danej przestrzeni miejskiej. W tym ujęciu ocena 

jakości następuje w odniesieniu do oczekiwań oraz potrzeb mieszkańców europejskich miast, 

a także do analizy tego rozwiązania z architektonicznego punktu widzenia. 
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Zakres czasowy 

 

Część historyczna (teoretyczna) obejmuje omówienie zastosowań betonu w 

architekturze od czasów antyku do końca XX wieku, w tym: początki betonu, lata powojenne i 

zastosowania betonu współcześnie, a także omówienie determinantów wysokiej jakości 

współczesnych placów miejskich. 

Część analityczna pracy dotyczy wybranych współczesnych placów miejskich 

zrealizowanych w XXI wieku, a więc realizacji, które powstały wiele lat po zakończeniu II 

wojny światowej, po upływie długiego okresu od transformacji dziejowej w państwach byłego 

obozu socjalistycznego i po wdrożeniu technologii umożliwiających zastosowanie w większym 

stopniu betonu w przestrzeni publicznej miast. 

 

7. Metody badawcze 

 

Metoda pracy polega na przeprowadzeniu dowodu na słuszność postawionej tezy na 

podstawie analizy krytycznej literatury związanej z tematem pracy, badań ankietowych, a także 

własnych autorskich ocen wybranych realizacji – tj. ośmiu placów miejskich utworzonych z 

zastosowaniem betonu – z wykorzystaniem badań in situ. 

 

Do podjętych w tym zakresie działań należało między innymi: 

 

• zebranie i przeanalizowanie literatury krajowej i zagranicznej związanej 

bezpośrednio i pośrednio z tematem pracy; 

 

• przeszukanie komputerowych baz danych; 

 

• zebranie i przeanalizowanie realizacji związanych z tematem pracy, wykonanie 

dokumentacji fotograficznej; 

 

• wyjazdy krajowe i zagraniczne w celu przeprowadzenia wizji lokalnych 

wybranych placów; 
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• dokonanie selekcji przykładów i opracowanie sposobu ich przedstawienia; 

 

• kontakty bezpośrednie i korespondencyjne z biurami projektów związanymi z 

wybranymi placami; 

 

• udział w przedmiotowych konferencjach naukowych; 

 

• obserwacja w mediach wydarzeń związanych z przestrzeniami publicznymi, w 

tym placami; 

 

• przeprowadzenie badań ankietowych wśród użytkowników wybranych placów. 

 

Na wybranych przykładach placów miejskich, w których zastosowano beton, 

analizowano wpływ jego użycia na uzyskanie przyjaznej przestrzeni publicznej o wysokim 

standardzie. Przeprowadzone badania umożliwiły poznanie opinii użytkowników tych 

obiektów, co miało służyć potwierdzeniu bądź zaprzeczeniu postawionej tezy. 

 

Jako kryteria doboru przykładów przyjęto: 

 

• wysoki poziom i różnorodność rozwiązań architektonicznych i programowo-

funkcjonalnych – ocena na podstawie opracowań literaturowych; 

 

• zróżnicowanie pod względem skali, lokalizacji i zakresu zastosowania betonu; 

 

• realizacje z ostatnich piętnastu lat; 

 

• strefa klimatyczna zbliżona do polskiej strefy klimatycznej; 

 

• lokalizacja w Europie. 

Wszystkie prezentowane przykłady opatrzone zostały kartami informacyjnymi 

zawierającymi podstawowe dane o projekcie, takie jak: nazwa placu, jego lokalizacja, czas 
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realizacji, inwestor, autor projektu, podstawowe dane liczbowe itp. W celu jak 

najdokładniejszego przybliżenia konkretnych przykładów sporządzono ich ogólne opisy oraz 

przedstawiono stosowne mapy, rzuty, przekroje, schematy i zdjęcia. Następnie 

wyeksponowano i opisano te cechy placów, które mają stanowić o zasadności zastosowaniu 

betonu, często wyróżniającej je spośród innych tego typu realizacji. Wszystkie analizy placów 

poparto badaniami ankietowymi przeprowadzonymi wśród ich użytkowników.  

Strategia badań opiera się więc na zestawieniu, analizie i ocenie wybranych placów 

miejskich pod względem wpływu zastosowanego w danym placu betonu na spełnienie 

wymogów stawianych współczesnym placom miejskim i ich atrakcyjności.  

Bardzo istotnym elementem metody jest analiza dokumentacji fotograficznej. 

Końcowej oceny placów pod względem ich jakości i atrakcyjności związanych z użyciem 

betonu dokonano na podstawie danych z dostępnej literatury przedmiotu, zebranych 

materiałów, wizji lokalnych popartych opiniami wyrażonymi przez użytkowników danej 

przestrzeni publicznej (autor przeprowadził badania ankietowe online w latach 2016–2021). 

Celem wizji lokalnych jest między innymi otrzymanie odpowiedzi na pytanie, czy na danym 

placu, w którym użytym materiałem dominującym jest beton, ludzie dobrze się czują, 

nawiązują ze sobą kontakty, a ponadto czy zachodzą na nim działania nie tylko konieczne, ale 

także działania opcjonalne i działania społeczne – czyli stwierdzenie, czy dana przestrzeń 

publiczna spełnia swoją funkcję i czy jest ona atrakcyjna. Odpowiedzi ankietowanych 

pomagają ustalić, czy beton zastosowany w danej przestrzeni publicznej jest postrzegany przez 

jej użytkowników jako materiał przyjazny, ciekawy i budzący pozytywne emocje, czy też nie. 
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8. Konstrukcja pracy 

 

Pracę rozpoczyna Wstęp, na który składa się wprowadzenie, omówienie przedmiotu 

badań, przedstawienie genezy podjęcia tematu, wskazanie tezy oraz celu pracy, zakresu badań, 

użytej metody, a także przedstawienie konstrukcji pracy oraz aktualnego stanu badań 

omawianej dziedziny. 

Rozdział pierwszy, Beton wczoraj i dziś, rozpoczyna się od analizy historycznej betonu 

jako spoiwa oraz jako materii używanych w budownictwie na przestrzeni wieków. 

Opracowanie historyczne umiejscawia beton w historii architektury oraz obrazuje rozwój 

architektury wraz z rozwojem technologii na bazie betonu. Następnie zaprezentowano 

osiągnięcia w rozwoju nauki nad betonem, poddając analizie rozwój innowacyjnych 

technologii betonu. W dalszej części znalazła się również analiza estetyki materii betonowej 

oraz jej kształtowania się wraz z rozwojem technologii. Dzięki omówieniu wybranych 

przykładów zostały zobrazowane przemiany estetyki z użyciem betonu w historii architektury. 

Rozdział kończy się podsumowaniem.  

Rozdział drugi pracy, zatytułowany Beton w kształtowaniu współczesnych placów 

miejskich, rozpoczyna się od omówienia roli oraz znaczenia placów w mieście. Wskazane 

zostały determinanty wysokiej jakości przestrzeni publicznej w kontekście placów oraz 

zwrócono uwagę na przemiany struktury placów miejskich na przestrzeni dziejów. Następnie 

przeanalizowano wybrane przykłady współczesnych placów miejskich. Realizacje te zostały 

poddane badaniom ankietowym, których wyniki zostały zestawione i opracowane pod każdym 

z omawianych przykładów. W rozdziale przedstawiono dyskusję dotyczącą wyników badań. 

Rozdział kończy się podsumowaniem.  

Zakończenie składa się z dwóch części – podsumowania i wniosków. Pracę zamykają 

załączniki z autorskimi wizjami projektowymi, powstałymi w trakcie pracy zawodowej autora, 

także w zespołach autorskich., bibliografia, spis ilustracji, spis rzutów, spis przekrojów, spis 

wykresów, spis tabel. 
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9. Stan badań – literatura przedmiotu 

 

Niniejsza praca związana jest z dwoma zagadnieniami: z zastosowaniem w architekturze 

betonu oraz z jakością przestrzeni publicznej. Wykorzystana literatura przedmiotu analizowana 

jest zatem w dwóch zasadniczych grupach tematycznych. 

Stan badań nad betonem na przestrzeni dziejów jest bardzo zróżnicowany. Literatura 

dotycząca przedmiotu pracy nie jest znacząco rozbudowana, aczkolwiek w ostatnich latach 

przybyło materiałów z tego zakresu ze względu na wzrost zainteresowania betonem nie tylko 

jako materiałem konstrukcyjnym, ale też materiałem o charakterze kompozycyjnym. 

Wśród literatury zwartej w większości poruszana tematyka dotyczy historii architektury in 

genere20. Można jednak wyróżnić takich autorów, jak: Czerni21, Jamroży22, Raczkiewicz23, 

którzy poświęcili sporo uwagi betonowi z punktu widzenia przemian dziejowych, jak również 

konstrukcyjnych i estetycznych. Zygmunt Jamroży w opracowaniu Beton i jego technologie 

wyczerpująco omawia podstawowe zagadnienia związane z betonem. Dariusz Kozłowski z 

kolei przybliża reguły technologii odlewu betonowego, gdyż jest to niezbędne, by jego 

zastosowanie mogło stworzyć dzieło sztuki24. Prace tego autora są źródłem cennych informacji 

o wykorzystaniu betonu jako materiału architektonicznego. Aktualne zaś badania są 

publikowane na łamach periodyków i poradników25, których liczba stale wzrasta.  

 Rozwój aktualnej technologii betonu został omówiony przez Neville’a26, 

Łukowskiego27 i Niebrzydowskiego28. Wiele nowinek technologicznych z tego zakresu 

prezentowanych jest w czasopismach, w tym na łamach wiodącego miesięcznika „ZBI – 

 
20 Wśród literatury zwartej dotyczącej betonowej materii można wyróżnić np. J. Ballenstedt, 

Architektura historia i teoria, Wydawnictwo Naukowe PWN, Poznań 2000, s. 137–165. 
21 J. Czerni, Historia betonu, Biblioteka Główna Politechniki Krakowskiej, Oddział Informacji 

Naukowej, Kraków 1965, s. 7. 
22 Z. Jamroży, Beton i jego technologie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa–Kraków 2000, s. 4–

5 
23 W. Raczkiewicz, Beton – materiał budowlany znany od wieków, „Przegląd Budowlany” 2012, nr 10, 

s. 13. 
24 D. Kozłowski, [w:] „5 dni z architekturą betonową OSTATNI FOTEL – warsztaty betonowe dla 

studentów architektury i rzeźby”, Wydawnictwo Polski Cement, Kraków 2008. 
25 Zob.: L. Westfal, Dzieje betonu, „Budownictwo. Technologie. Architektura” 2010, nr 51 (lipiec–

wrzesień), s. 34; F. Kind-Barkauskas, B. Kauhsen, S. Polónyi, J. Brandt, Concrete Construction Manual, 

Birkhauser, Basel 2002, s. 9; P. Łukowski, Domieszki do zapraw i betonów, wyd. 2, Wydawnictwo 

Polski Cement, Kraków 2008. 
26 A.M. Neville, Właściwości betonu, wyd. 5, Wydawnictwo Polski Cement, Kraków 2012. 
27 P. Łukowski, Domieszki do zapraw i betonów, wyd. 2, Wydawnictwo Polski Cement, Kraków 2008. 
28 W. Niebrzydowski, Beton i żelbet jako determinanty form architektonicznych, rozprawa doktorska, 

Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej, Kraków 2003, s. 146. 
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Zakłady Betonowe International”29, na specjalistycznych konferencjach30, targach branży 

betonowej31 czy warsztatach organizowanych przez producentów chemii, kruszyw i cementu32. 

 Stan badań w zakresie pojmowania betonu z punktu widzenia estetyki wraz z rozwojem 

nowych technologii i innowacji w tym zakresie prezentują Charciarek33 i Kozłowski34. Badania 

poświęcone estetyce betonu rzadko pojawiają się jako tematyczne artykuły35. Zwykle liczne 

periodyki przedstawiają tę kwestię przy okazji omawiania koncepcji projektowych, ich 

realizacji i odbioru społecznego36. 

 Badania dotyczące roli i znaczenia placu w mieście są natomiast bardziej rozwinięte w 

porównaniu z badaniami poświęconymi wyłącznie architekturze betonowej czy dziejom betonu 

w budownictwie lądowym. Pisali o placach Jagiełło-Kowalczyk37, Kamionka38, Przywojska39 

i Wantuch-Matla40. Jan Gehl z kolei, któremu przypisuje się przekształcenie zdominowanej 

przez samochody Kopenhagi w miasto przyjazne dla ludzi i rowerów, w swoich opracowaniach 

propaguje przesłanie: „Dbajcie o ludzi i cenne życie między budynkami”41. Jego zdaniem 

planowanie przestrzeni publicznej miast powinno być oparte na ludziach, na ich potrzebach. 

 
29 „ZBI – Zakłady Betonowe International” 2016, nr 1; 2017, nr 6. 
30 K. Zięba, op. cit.  
31 P. Łukowski, op. cit.  
32 „5 dni z architekturą betonową OSTATNI FOTEL – warsztaty betonowe dla studentów architektury 

i rzeźby”, Wydawnictwo Polski Cement, Kraków 2008. 
33 M. Charciarek, Idealizacja materii betonowej w architekturze – „czysty obraz” materii, Dni Betonu 

2014. 
34 D. Kozłowski, O naturze betonu – czyli idee, metafory i abstrakcje, [w:] Architektura betonowa, red. 

D. Kozłowski, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2001, s. 11; idem, Beton surowy w 

architekturze lat 60. i pięćdziesiąt lat później, „Czasopismo Techniczne”, z. 3-A/2011, s. 83–94; T. 

Kozłowski, Czy beton architektoniczny potrzebuje definicji?, „Pretekst” 2018, nr 8, s. 82. 
35 B. Kisielewski, M. Kurek, Na rynku – beton w architekturze – z praktyki architekta i technologa 

betonu, „Architektura” 2011, nr 4, s. 112–113. 
36 Zob.: M. Broniatowska, Cenne spotkania między budynkami, „Architektura & Biznes” 2010, nr 6; C. 

Frejlich, M. Sietnicki, P. Śmierzewski, Centrum Dialogu Przełomy, „Architektura. Murator” 2016, nr 

4; M. Duda, Nowe betonowe, „Architektura & Biznes” 2010, nr 2; T. Głowacki, Centrum Historii 

Zajezdnia we Wrocławiu, „Architektura. Murator” 2017, nr 2; R. Konieczny, M. Lisiński, Centrum 

Dialogu Przełomy, „Architektura. Murator” 2015, nr 2; T. Michalak, Muzeum w Markowej, 

„Architektura Murator” 2016, nr 7.  
37 M. Jagiełło-Kowalczyk, Kształtowanie osiedli mieszkaniowych o charakterze ekologicznym, Astra 

s.c., Kraków 2008. 
38 L.W. Kamionka, Rozwój zrównoważony wyrazem kultury miasta, [w:] Architektura zharmonizowana 

w przestrzeni miasta, red. L.W. Kamionka, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 2016, 

s. 84–89; idem, Projektowanie zrównoważone – próby określenia parametrów, [w:] Projektowanie 

zrównoważone jako paradygmat kształtowania przestrzeni w XXI wieku, red. L.W. Kamionka, 

Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 2016, s. 11–18. 
39 J. Przywojska, Rewitalizacja miast. Aspekt społeczny, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 

2016, s. 54–63. 
40 D. Wantuch-Matla, Przestrzeń publiczna 2.0. Miasto u progu XXI wieku, Księży Młyn Dom 

Wydawniczy, Łódź 2016, s. 86–89. 
41 M. Broniatowska, op. cit., s. 24. 
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Uważa, że dobra przestrzeń publiczna jest jak brat i siostra, co w praktyce oznacza, że 

powinniśmy dojść tam, gdzie zmierzamy, wygodnie, bezpiecznie, w atrakcyjnym i 

interesującym otoczeniu, a jeśli mamy nieco dalej, to trzeba pojechać na rowerze i zabrać go 

do pociągu lub pozostawić na stacji. Takie rozwiązanie wymaga jednak dobrego planowania, 

w którym kwestie przestrzeni publicznej i transportu miejskiego są ze sobą ściśle powiązane42. 

Gehl w książce Życie między budynkami. Użytkowanie przestrzeni publicznych zauważa, że 

przestrzeń publiczna ma duży wpływ na kontakty społeczne, może im sprzyjać lub je utrudniać. 

Sama możliwość spotykania, obserwowania i słuchania innych ludzi stwarza okazje do: 

nawiązania kontaktu na skromnym poziomie, rozwinięcia kontaktu na innych poziomach i ich 

ewentualnego podtrzymania w przyszłości, pozyskania informacji o życiu społecznym w 

zewnętrznym świecie bądź zainspirowania się do kolejnych, stymulujących doświadczeń43. 

Na Gehla powołują się także autorzy wydanego przez Biuro Rozwoju Gdańska 

Poradnika o przestrzeniach publicznych, w którym zdefiniowano przestrzeń publiczną, jej 

elementy i ich funkcje, scharakteryzowano jej użytkowników, wreszcie opracowano projekt 

przygotowania atrakcyjnej przestrzeni publicznej. Twórcy poradnika podkreślają, że dobrze 

utrzymane, zadbane przestrzenie publiczne działają jak magnes – przyciągają mieszkańców, 

którzy chętnie tam przebywają i utożsamiają się z danym miejscem, a dzięki temu poprawia się 

jakość życia w okolicy i wzrasta poczucie integracji społecznej44.  

Literatura związana z zagadnieniem przestrzeni publicznej jest znacznie bardziej 

rozwinięta w piśmiennictwie zarówno krajowym, jak i zagranicznym, aniżeli literatura 

dotycząca betonu. Zagadnienie betonu omawiane jest w literaturze przedmiotu głównie z 

punktu widzenia technologii konstrukcji. Kwestie estetyki betonu czy zastosowania betonu w 

przestrzeni publicznej traktowane są marginalnie, a doniesienia na ten temat pojawiają się 

głównie w wydawnictwach anglojęzycznych, częściej jako element szerszego opracowania, 

rzadziej w formie monografii. 

Temat placów miejskich, w których dominującym elementem decydującym o estetyce 

danego miejsca jest beton, nie doczekał się osobnego opracowania książkowego. Natomiast 

liczne periodyki zarówno zagraniczne, jak i krajowe, okresowo skupiają się na betonie 

 
42 M. Stengel, Miasta dla ludzi – rozmowa z Janem Gehlem, „Architektura. Murator” 2009, nr 2, s. 14–

18. 
43 J. Gehl, Życie między budynkami. Użytkowanie przestrzeni publicznych, Wydawnictwo RAM, 

Kraków 2009, s. 9–13. 
44 Poradnik o przestrzeniach publicznych, praca zbiorowa pod red. I. Romasiuk, Biuro Rozwoju 

Gdańska, Gdańsk 2014, s. 4. 
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współczesnych placów miejskich45. Temat ten powraca głównie przy omawianiu 

poszczególnych realizacji czy też podczas planowanych zmian przestrzeni publicznej. Beton 

stanowi wówczas element składowy projektu, jednak jego zastosowanie jest kluczowe. 

Jeśli chodzi o źródła, nie sposób pominąć też bazy artykułów internetowych46. To 

właśnie internet jest bieżącym forum wymiany informacji i doświadczeń związanych zarówno 

z branżą betonową, jak i kształtowaniem się estetyki betonowej w architekturze. Dzięki 

zasobom internetu można zaobserwować wzrost zainteresowania betonem z punktu widzenia 

nie tylko konstrukcji, ale i estetyki. Liczne wpisy obrazują rozwój projektu, krytykę 

publiczności bądź jej zachwyt – stając się papierkiem lakmusowym odczuć społecznych 

użytkowników przestrzeni betonowych placów miejskich. 

Podczas prowadzenia badań od 2016 roku autor odnotował znaczący wzrost 

zainteresowania betonem w przestrzeni publicznej. Prasa fachowa nastawiona na odbiorcę 

profesjonalnego podkreśla zalety zastosowanych rozwiązań z użyciem betonu. Natomiast 

narracja prasy nieprofesjonalnej (ogólnej) oscyluje wokół pejoratywnego wydźwięku 

określenia „plac betonowy”, rzadziej dokonując analizy pozytywnych przykładów związanych 

z zastosowaniem betonu w placach miejskich. 

Widoczny wzrost badań nad betonem w ujęciu historycznym i współczesnym, 

omawiających jego właściwości jako elementu konstrukcyjnego i estetycznego, pokazuje, że 

jest to zagadnienie nad wyraz aktualne w najnowszej architekturze i można się spodziewać, że 

zainteresowanie betonem będzie tylko rosło. 

 

 
45 Zob.: M. Broniatowska, op. cit.; „Budownictwo Monolityczne” 2010, nr 1; M. Duda, op. cit.; C. 

Frejlich, M. Sietnicki, P. Śmierzewski, op. cit.; T. Głowacki, op. cit.; B. Kisielewski, M. Kurek, op. cit.; 

R. Konieczny, M. Lisiński, op. cit.; K. Kuniczuk, op. cit.; K. Matysiak, M. Mojduszka, Od skali 

człowieka do skali metropolii, „Zawód Architekt” 2019, lipiec–sierpień; T. Michalak, op. cit.; M. 

Mozga-Górecka, op. cit.; eadem, Zabawa w ruinach, „Architekt Wnętrz” 2020, nr 2; Piękny beton, 

„Label Addicted to Design” 2020, styczeń–luty; W. Raczkiewicz, op. cit.; D. Rudawa, Na rynku – 

projektowanie przestrzeni publicznych, „Architektura. Murator” 2010, nr 11; M. Stengel, op. cit.; L. 

Westfal, op. cit.; „ZBI – Zakłady Betonowe International” 2017, nr 6 i 2016, nr 1; K. Zięba, op. cit.; T. 

Żylski, Co się projektuje, „Architektura. Murator” 2018, nr 5. 
46 Zob.: https://www.imperiumromanum.edu.pl/ (dostęp: 23.01.2020); http://halastulecia.pl/ (dostęp: 

19.01.2020); http://landezine.com/ (dostęp: 4.07.2021); http://mk-pzitb.waw.pl/6 (dostęp: 21.01.2020); 

http://patenty.bg.agh.edu.pl/f (dostęp: 21.01.2020); http://swiatbetonu.pl/n (dostęp: 21.01.2020); 

http://www.casaluisbarragan.org/l (dostęp: 21.01.2020); http://www.inzynierbudownictwa.pl/5 (dostęp: 

21.01.2020); http://www.inzynieriaibudownictwo.pl/f (dostęp: 21.01.2020);  http://www.laac.eu/t 

(dostęp: 30.04.2021); http://www.tnplus.fr (dostęp: 4.07.2021); https://archello.com/t (dostęp: 

4.07.2021); https://archeyes.com// (dostęp: 21.01.2020); https://barozziveiga.com/l (dostęp: 4.07.2021); 

https://fudder.de/l (dostęp: 4.07.2021); https://inzynierbudowlany.wordpress.com// (dostęp: 

21.01.2020); https://www.archdaily.com/n (dostęp: 19.01.2020). 

https://www.imperiumromanum.edu.pl/
http://halastulecia.pl/
http://landezine.com/
http://mk-pzitb.waw.pl/6
http://patenty.bg.agh.edu.pl/f
http://swiatbetonu.pl/n
http://www.casaluisbarragan.org/l
http://www.inzynierbudownictwa.pl/5
http://www.inzynieriaibudownictwo.pl/f%20(dostęp:%2021.01.2020
http://www.laac.eu/t
http://www.tnplus.fr/
https://archello.com/t
https://archeyes.com/
https://barozziveiga.com/l
https://fudder.de/l
https://inzynierbudowlany.wordpress.com/
https://www.archdaily.com/n
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1. Początki betonu 

 

1.1. Początki betonowej materii 

 

Rozwój spoiw i materiałów budowlanych na przestrzeni dziejów przebiegał równolegle 

do rozwoju budownictwa kamiennego, z użyciem cegieł czy później z betonu. Z początku 

elementy budowlane łączono za pomocą lepiszcza lub spoiwa występującego lokalnie na 

danym terenie. W Mezopotamii opracowano sposób wiązania bloków kamiennych za pomocą 

bitumu, natomiast w starożytnym Egipcie spoiwem był muł nilowy z dodatkiem sieczki. Co 

ciekawe, przy budowie piramid stosowano gips jako zaprawę wiążącą kamień47. Początki 

betonowej materii sięgają nieomal epoki kamiennej. Najprostsza definicja betonowej materii 

określa ją jako okruchy skalne połączone spoiwem mineralnym48. 

Beton powstaje w wyniku wiązania, twardnienia i dojrzewania mieszanki składającej 

się z kruszywa, spoiwa oraz wody. Obecnie funkcjonujące pojęcie betonu jest znacznie szersze, 

bowiem można go uzyskać nie tylko z okruchów skalnych, a zamiast cementu używać wielu 

innych spoiw i wzbogacać go różnego typu dodatkami. Bardzo ogólnie można by więc 

zdefiniować beton jako materiał budowlany uzyskany z połączenia drobnoziarnistego 

wypełniacza ze spoiwem49. To wszystko sprawia, że beton zaliczamy do materiałów 

kompozytowych. 

Najstarsze ślady stosowania tak zdefiniowanego betonu datuje się na okres 12 000 lat 

p.n.e. z obszaru wschodniej Turcji. Tam odnaleziono pierwsze znane użycie wapna jako 

spoiwa. Na obszarze wschodniej Palestyny w okolicach Jerycha ok. 6000 lat później w 

istniejących do dziś, najstarszych siedliskach ludzkich użyto go jako spoiwa w zaprawie 

łączącej konstrukcję muru z cegieł glinianych50. 

Na okres 7000 lat p.n.e. datowane są znalezione podłogi i fragmenty ścian wykonane z 

betonu (w postaci rozdrobnionego wapienia ze spoiwem wapiennym) w budynkach w 

miejscowości YiFtah El (południowa Galilea, Izrael)51. W przeprowadzonych badaniach 

 
47 J. Czerni, Historia betonu, Biblioteka Główna Politechniki Krakowskiej, Oddział Informacji 

Nukowej, Kraków 1965, s. 7. 
48 Z. Jamroży, Beton i jego technologie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa–Kraków 2000, s. 4–

5. 
49 Ibidem, s. 5. 
50 F. Kind-Barkauskas, B. Kauhsen, S. Polónyi, J. Brandt, op. cit., s. 9. 
51 W. Raczkiewicz, op. cit., s. 13. 
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archeologicznych na terenie Karpat, w Serbii w osadzie Lepenski Vir, której powstanie określa 

się na 5600 r. p.n.e., stwierdzono, że podłogi chat rybackich wykonane zostały z betonu w 

postaci mieszaniny palonego wapienia, wody, piasku, żwiru i iłu52. Zaprawy wapienne były 

używane również w Mezopotamii, w okolicach miejscowości Ur. Odkryto tam piece do 

wypalania wapienia. Piece te datowane są na 2500–2000 r. p.n.e. Na terenie Jerycha, Babilonu 

i Niniwy stosowano asfaltobeton, czyli mieszankę naturalnego asfaltu z piaskiem i żwirem. 

Taką mieszankę wykorzystano do spoinowania cegieł czy uszczelniania zbiorników wodnych. 

W Armenii natomiast w VII w. p.n.e. stosowano systemy nawadniające, które były 

uszczelniane betonem lub zaprawą wapienną. Systemy takie stosowano również na Bliskim 

Wschodzie aż po Afrykę. 

Król asyryjski Sanherib żyjący w Niniwie w latach 704–691 p.n.e., przejawiał 

zainteresowanie praktycznymi rozwiązaniami technicznymi i podjął prace inżynierskie w celu 

stworzenia systemu nawadniającego służącego rozwojowi rolnictwa, niezwykle istotnego dla 

gospodarki kraju. Woda prowadzona była kanałami i akweduktem z rzeki odległej o 50 km od 

Niniwy. Aby zapobiec przeciekaniu wody z biegnącego górą koryta, pod najwyższą warstwą 

kamieni umieszczono właśnie beton. Tak skonstruowany system wodny był bardzo wydajny, a 

zastosowanie betonu wiązało się z jego większą szczelnością.  

Niemalże we wszystkich rozwiniętych cywilizacjach starożytnej Azji i Europy możemy 

odnaleźć ślady użycia spoiw i różnorodnych mieszanek opartych na bazie wapna palonego i 

zaprawy wapiennej. Były one stosowane w ważnych obiektach, głównie w budowlach 

związanych z kultem religijnym czy pełniących funkcje obronne. Przykładem są niektóre 

obiekty w Egipcie, Troi czy Pergamonie. W Troi i Mykenach w murach obronnych 

odnajdujemy zaprawę wapienną. 

Zaprawę wapienną wykorzystywano także jako materiał wykończeniowy we wnętrzach. 

Przykładem są freski naścienne na Krecie. Wykonane zostały na tynkach z wapna i zmielonego 

kamienia wapiennego. W Grecji do stworzenia tynków oprócz wapna palonego 

wykorzystywano jako kruszywo kruszony marmur. 

Fenicjanie żyjący w trzecim tysiącleciu p.n.e. posiadali umiejętność wytwarzania 

wodoodpornej zaprawy, wykorzystując skały wulkaniczne z wyspy Santorini. Zmieszanie 

wulkanicznej ziemi z wapnem, piaskiem i wodą pozwalało na stworzenie tworzywa do 

uszczelniania zbudowanych systemów nawadniających. Ten wynalazek z czasem 

 
52 Ibidem.  
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rozpowszechniony został w obszarze basenu Morza Śródziemnego. Wodoodporny tynk z 

powodzeniem został użyty w Jerozolimie za czasów panowania króla Dawida (ok. 1000 r. 

p.n.e.) do uszczelnienia cystern gromadzących zapasy wody.  

Od około VII w. p.n.e. Grecy stosowali wapno palone do tworzenia zaprawy spoiwa 

przy budowie tzw. długich murów. „Długie mury” łączyły Ateny z portami w Pireusie i 

Faleronie, czyniąc z miasta twierdzę nie do zdobycia. Zachowane w Pireusie pozostałości 

murów portowych potwierdziły, jak wielką trwałość mają zastosowane zaprawy. W ciągu wielu 

setek lat częściej korozji pod wpływem wody morskiej ulegał kamienny materiał budowlany 

niż zaprawa. Przy czym, jak wskazuje Westfal: „Istnieje pogląd, że starożytni Grecy sposób 

wykonania zaprawy wapiennej przejęli od Persów, a dla podniesienia odporności tych zapraw 

na działanie wody dodano drobno zmielony tuf wulkaniczny z wyspy Thera (Santorin)”53. 

W Chinach przy budowie Wielkiego Muru Chińskiego 550–300 lat p.n.e. stosowano 

różnorodne technologie. Budowla ta osiąga długość 6000 km. W fragmencie murowanym 

najpierw układano fundamenty z kilku warstw kamienia, a następnie kamienne lica wypełniano 

mieszaniną małych kamieni, ziemi, gruzu oraz wapna54. W celu uzyskania większej 

wytrzymałości spoiwa dodawano do niego substancje zawierające naturalne polimery: żywicę 

uzyskaną przez gotowanie wiórów z drzewa wiązowego w wodzie, a także pastę ryżową o 

konsystencji ciasta, uzyskując w ten sposób niezwykle wytrzymałą zaprawę wapienno-

polimerową55. 

W Indiach w okresie od IV do VI w. n.e. wykonywano tynki wapienne z różnymi 

dodatkami, uzyskując zwiększoną przyczepność i hydrofobowość. Dodanie nawozu krowiego 

zmniejszało nasiąkliwość tynku wodą. Stosowano także jako domieszki łuski ziaren ryżu, 

włókna kokosowe, oleje roślinne, mleko, jaja. 

 

 

 

 

 
53 L. Westfal, op. cit., s. 34. 
54 www.bp.ecclesia.org.pl (dostęp: 23.01.2020). 
55 P. Łukowski, op. cit. 

http://www.bp.ecclesia.org.pl/
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1.2. Zasługi Rzymian w powstaniu betonu 

 

 Pomimo wcześniejszego incydentalnego stosowania różnych spoiw mieszczących się w 

szerokim pojęciu materii betonowej to właśnie Rzymianom należy przypisać wynalezienie i 

rozpowszechnienie betonu jako materiału budowlanego. Inżynierowie i budowniczy Imperium 

Romanum wykorzystali w pełni wiedzę i osiągnięcia starożytnych kultur, szczególnie greckiej 

i etruskiej. Opierając się na dorobku wcześniejszych cywilizacji, dostosowali go do własnych 

potrzeb, zwiększyli jednak skalę wdrożenia owych rozwiązań. Pozwoliło im to na wzniesienie 

wielu obiektów, w których funkcja odgrywała kluczową rolę w ich powstaniu. W realizacji tych 

wielkich gmachów pomocny był sztuczny kamień, czyli beton. Dzięki tej nowoczesnej 

technologii i opracowaniu nowych rozwiązań konstrukcyjnych wznoszono zarówno budynki 

związane z kultem religijnym, budynki użyteczności publicznej, fortece, akwedukty, 

falochrony w portach, pomniki, jak i drogi. To właśnie dzięki zastosowaniu betonu urbanizacja 

Imperium Romanum nabrała tempa56.  

Pierwsze użycie betonu przez Rzymian datuje się na ok. 300 r. p.n.e. i odtąd był on 

nieprzerwanie używany do 476 r. n.e. w całym Imperium Rzymskim. Przed zastosowaniem 

betonu budownictwo było ograniczone do tworzenia tylko z kamienia czy cegły. 

Wprowadzenie betonu sprawiło, że zaistniała możliwość stworzenie nie tylko prostych ścian, 

ale też łuków i kopuł. Pozwoliło to na budowę w większej skali, również istotnie został 

skrócony czas powstawania budynków.  

Początkowo, w IV w. p.n.e., beton był używany do wznoszenia prostych konstrukcji. 

Między dwie murowane ściany, które stanowiły rodzaj szalunku traconego, wrzucano gruz 

kamienno-ceramiczny i zalewano go rzadką zaprawą. Sto lat później Rzymianie potrafili już 

wytworzyć beton, odpowiadający betonowi znanemu współcześnie. Przygotowany był z 

mieszaniny kamieni, wody i cementu. Mieszanina ta po związaniu stanowiła sztuczną skałę. 

Rzymianie stosowali cement złożony z zaprawy wapiennej i popiołu wulkanicznego 

(pulvisputeolanus).  

Przed Rzymianami technikę wypalania wapna stosowali Grecy. W czasach rzymskich 

technika ta została udoskonalona i upowszechniona. Wypalanie wapna było znane na obszarze 

całego Cesarstwa Rzymskiego. Odbywało się w piecach mielerzowych. Piece te zostały opisane 

 
56 O architekturze starożytnego Rzymu por. J. Ballenstedt, Architektura. Historia i teoria, 

Wydawnictwo Naukowe PWN, Poznań 2000, s. 137–165. 
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w traktacie Marka Porcjusza Katona Starszego zwanego Cenzorem, żyjącego w okresie 

republiki ok. 160 r. p.n.e. Wygląd pieca przedstawił on w następujący sposób: „Piec winien być 

szeroki na 10, wysoki na 20 stóp, a ku górze zwężać się do około 3 stóp. Od spodu znajduje się 

krata (ruszt) na dwukomorowym palenisku. Gdy trzeba usunąć popiół z jednej komory, w 

drugiej może płonąć ogień (…)”. W swoim traktacie Katon Starszy zwracał uwagę na 

konieczność użycia do wypalania wapna kamienia wapiennego białego, czystego, bez 

domieszek piasku i gliny. 

Następnym składnikiem zastosowanym przez Rzymian do produkcji betonu był popiół 

wulkaniczny. Rzymianie najpewniej technologię mieszania cementu z pyłem wulkanicznym 

również przejęli od Greków. Grecy jako pierwsi stosowali pył wulkaniczny do tworzenia 

zaprawy betonowej, do budowy zbiorników wodnych czy budowy np. świątyni Ateny na 

wyspie Rodos. Grecy wykorzystywali pył wulkaniczny z wyspy Nisiros oraz z Puccoli. 

Największe złoża tuf wulkanicznych w obszarze Morza Śródziemnego znajdowały się w 

Puccoli, która była grecką kolonią we Włoszech. Miejscowość ta leży u podnóża Wezuwiusza 

i stamtąd Rzymianie pozyskiwali tuf wulkaniczny, nazywając go powszechnie puculanem. 

Uważa się, że dodatki popiołu wulkanicznego zaczęto wprowadzać w III w. p.n.e. 

Grecy i Rzymianie stosowali wapno palone, a z czasem do mieszaniny wapna z wodą 

zaczęli dodawać piasek oraz pokruszone kamienie, cegły i dachówki. Był to pierwszy beton w 

historii. Zaprawa wapienna nie twardnieje pod wodą. Do spajania elementów konstrukcji 

narażonych na działanie wody Rzymianie używali wapna rozcieranego razem z popiołem 

wulkanicznym lub z drobno zmielonymi dachówkami ceramicznymi. Aktywne tlenki krzemu i 

glinu znajdujące się w popiele i materiale dachówek reagowały z wapnem, tworząc produkt, 

który nazwano cementem pucolanowym57. Powszechnie dziś stosowane nazwy „cement” 

(caemenum) i „beton” (bitumen) swą genezę wywodzą z czasów rzymskich. 

Podobnie jak w wielu wcześniejszych kulturach również w czasach rzymskich w celu 

poprawy właściwości betonu wprowadzano różne domieszki. Jedną z najpopularniejszych była 

bycza krew. Stosowano także soki wyciskane z owoców (głównie fig), tłuszcz zwierzęcy, 

mleko, białka jaj, oleje roślinne, a nawet wino58. Dodając zaś do zaprawy wapiennej drobno 

mielone cegły, skorupy, dachówki, uzyskano właściwości hydrauliczne, które powodowały 

twardnienie materiału i utrzymanie tych właściwości zarówno w powietrzu, jak i w wodzie. 

 
57 A.M. Neville, op. cit. 
58 P. Łukowski, op. cit.   
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Najstarsze zapiski mówiące o betonie z czasów rzymskich zawdzięczamy 

Witruwiuszowi. Marcus Vitruvius Pollio był rzymskim architektem żyjącym w drugiej połowie 

I w. p.n.e. Napisał on traktat Dziesięć ksiąg o architekturze i dzieło to jest podstawowym 

źródłem wiedzy o architekturze antycznej59. Witruwiusz wskazywał w nim, że: „Istnieje pewien 

gatunek pyłu, który dzięki przyrodzonym właściwościom wytwarza rzeczy godne podziwu. 

(…) proszek ten zmieszany z wapnem i łamanymi kamieniami nie tylko zapewnia trwałość 

wszystkich budowli, lecz nawet użyty przy budowli grobli w morzu twardnieje pod wodą”60. 

 Zakres zastosowania betonu w budownictwie lądowym Imperium Romanum jest 

niezwykle szeroki. W Pompejach znajdują się termy Karakalli pochodzące z II w. p.n.e., w 

których kopuła wykonana została z bloków „sztucznego kamienia”. Przykładem wykorzystania 

betonu do celów publicznych są również ówczesne drogi. Do dziś zachowana najstarsza droga 

w Rzymie Via Appia jest dowodem na powszechność stosowania betonu w czasach rzymskich. 

Jej budowa rozpoczęła się w 321 r. p.n.e. i ostatecznie łączyła ona Rzym z portowym 

Brundisium. Droga ta zachwyca przede wszystkim dokładnym zespoleniem swej kamiennej 

nawierzchni. Budowę rozpoczynano od wykopu na głębokość około jednego metra. Gdy 

podłoże było zbyt miękkie, palowano je w celu jego ustabilizowania. Dla zwiększenia trwałości 

traktu zastosowano cztery warstwy. Pierwsza warstwa składała się z kamienia tłuczonego o 

grubości 20 cm, drugą był kamień na zaprawie wapiennej o grubości ok. 20 cm, trzecią 

natomiast drobno tłuczony kamień o grubości 7,5 cm, a wierzchnią – bloki kamienne z 

nieregularnego kamienia wulkanicznego61. 

Kolejnym przykładem świadczącym o powszechności zastosowania betonu z czasów 

potęgi rzymskiej było stworzenie dobrze działającego systemu sanitarnego. Użycie betonu 

pomagało w funkcjonowaniu sprawnego systemu transportu wody. Problem zaopatrzenia miast 

w wodę źródlaną został rozwiązany przez stworzenie systemu wodociągów. Woda do Rzymu, 

w czasie świetności miasta, była doprowadzana siedmioma akweduktami. Betonu używano 

właśnie do ich budowy. Arkady, czyli mosty akweduktów, są tylko niewielką częścią 

pokazującą system wodociągów. Większość wody prowadzona była przewodami wodnymi i 

tunelami pod ziemią. Najstarszy akwedukt nazwany Aqua Appia zbudowany został przez 

Krassusa w 312 r. p.n.e. 

 
59 A. Nowakowski, Starożytna architektura Egiptu ,Grecji i Rzymu. Skrypt dla studentów architektury, 

Kraków 2002. 
60 Witruwiusz, O architekturze ksiąg dziesięć, w przekładzie K. Kumanieckiego, Prószyński i S-ka, 

Warszawa 2004, s. 55. 
61 https://www.britannica.com/topic/Appian-Way (dostęp: 23.01.2020). 

https://www.britannica.com/topic/Appian-Way
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Innym przykładem jest Pont du Gard z 26–16 r. p.n.e. położony na terenie Francji. 

Dolna część akweduktu spełniała funkcję mostu przebiegającego nad rzeką, na górnej 

umieszczono betonowy kanał wodny chroniony daszkiem. Nad sprawnością systemu 

nawadniającego czuwały całe rzesze ludzi: inżynierowie, murarze, hydraulicy, tynkarze. 

Przewody na skutek rozszerzania się i kurczenia betonu pod wpływem różnic temperatury 

pękały i wymagały stałej konserwacji. System akweduktów był wykorzystywany w całym 

Imperium Rzymskim. W samym Rzymie jednak na skutek braku systematycznej konserwacji 

doszło w X w. do upadku systemu wodociągowego. 

Woda dostarczana do miast miała szeroki zakres zastosowania. Wykorzystywano ją do 

celów pitnych, zasilano nią studnie publiczne, rezydencje, jak i łaźnie publiczne. Łaźnie (termy) 

zostały wprowadzone do życia publicznego w II w. p.n.e. Termy oprócz pomieszczeń 

kąpielowych, pływalni, saun, zawierały biblioteki, salony. Stanowiły one całe założenia 

urbanistyczne. W ich konstrukcjach w różnych miejscach można dopatrzyć się betonowej 

materii, np. w sklepieniach. W Rzymie w termach Agrypy, Trajana, Dioklecjana jednym z 

zastosowanych materiałów był beton. Jako przykład użycia betonu w budowie łaźni warto też 

wskazać termy Karakalli z III w.62 

Kiedy potwierdziła się wytrzymałość i trwałość betonu, zaczęto go używać 

powszechniej. Był wykorzystywany do formowania prostych ścian z zastosowaniem zaprawy 

wapiennej, zmieszanej z gruzem, kamieniami, dachówkami, do wypełniania dwóch lic ścian. 

Zaprawa była stopniowo ubijana. Lico często stanowiła cegła lub kamień. Stosowano również 

szalunek drewniany, który był rozbierany po stwardnieniu materiału. 

Mury stawały się bryłami betonu. W epoce murów betonowych dawne nazwy wiązań 

murarskich nabrały nowych znaczeń: opus testaceum to mur betonowy obłożony cegłą, opus 

incertum – mur betonowy obłożony nieregularnymi kawałkami kamienia, opus reticulatum zaś 

oznacza obłożenie małymi ostrosłupami kamiennymi, ułożonymi w formie karcianego karo63. 

Betonowy materiał uchodził za nieestetyczny, choć bardzo szybki w budowie, dlatego 

obkładano go często kamieniem czy cegłą. Problem estetyczny został później rozwiązany przez 

fornirowanie powierzchni czy ich tynkowanie. Możliwość dowolnego kształtowania betonu 

sprawiła, że Rzymianie zaczęli go wykorzystywać do formowania łuków i kopuły. Na lekkiej 

krążynie wznoszono łuk z cegieł, a on z kolei służył jako forma dla betonu.  

 
62 https://www.imperiumromanum.edu.pl/biografie/karakalla/ (dostęp: 23.01.2020).  
63 L. Westfal, op. cit., s. 35; W Koch, Style w architekturze, Świat Książki, Warszawa 1996, s. 277. 

https://www.imperiumromanum.edu.pl/biografie/karakalla/
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Wspaniałym przykładem użycia betonowej materii w starożytnym Rzymie jest Panteon. 

Pierwszy Panteon zbudowany został w latach 25–19 p.n.e. przez Marka Agrypę. Gruntownie 

przebudowany został przez cesarza Hadriana w latach 118–128 n.e., kiedy to nadano budowli 

niepowtarzalną formę. Składa się ona z prostokątnego westybulu z portykiem i wspaniałej 

rotundy krytej hemisferyczną kopułą z otworem pośrodku. Średnica rotundy i jej wysokość 

mają ten sam wymiar 43,20 m, a kopuła jest osadzona dokładnie na połowie tej wysokości64. 

Dolną połowę stanowią pionowe mury. Kopuła posiada na szczycie otwór o średnicy 9 m. 

Centralna część budowli wykonana została z użyciem cegły, kamienia i betonu rzymskiego. 

Kopuła ma szkielet żebrowy z ceglanymi łukami odciążającymi ponad niszami. Po zalaniu 

betonem utworzyła monolityczną konstrukcję. Przy budowie zastosowano beton o zmieniającej 

się gęstości: u podstawy gruz z wapiennego tufu i martwicy, powyżej gruz ceglany, a w 

najwyższych warstwach pumeks. Uzyskano zmniejszenie ciężaru konstrukcji i naprężeń. 

Oprócz stosowanego kruszywa pumeksowego tam, gdzie nie było dużych naprężeń, 

wykorzystywano puste garnki. Otwór w sklepieniu pozwolił uniknąć trudności w 

przesklepieniu najbardziej zbliżonej do poziomu części kopuły. Na zewnątrz do około ⅓ 

wysokości kopuła obudowana jest przedłużeniem ścian zewnętrznych, co razem z sięgającymi 

do około ⅔ wysokości siedmioma pierścieniami daje masywne ujęcie podstaw kopuły i 

zapobiega działaniu sił rozpierających. Wewnętrzna kopuła posiada pięć kręgów 

kasetonowych65. 

Drugą największą budowlą Rzymu, w której użyto betonu, jest Koloseum. 

Wybudowany w latach 70–82 n.e. przez cesarzy z dynastii Flawiuszów amfiteatr służył do 

urządzania igrzysk. Budowla ta, wysoka na 49 m, wzniesiona na planie eliptycznym, ma 

długość osi 188 m i 156 m. Przy jej budowie stosowano szeroką gamę materiałów – do murów 

i sklepień cegłę, kamień i duże ilości betonu, stopnie zaś wykonano z marmuru. 

Rzymianie wciąż doskonalili budownictwo betonowe. Godny uwagi jest przykład 

Neapolu, gdzie w latach 37–41 n.e. po raz pierwszy na świecie wykonano budynek w 

technologii prefabrykacji betonowej. Do jego powstania użyto prefabrykowanych bloków 

stwardniałego betonu. Możliwe, że ze względu na ograniczony wówczas transport lądowy 

metoda ta nie była tak popularna jak odlewanie betonu w miejscu budowy, niemniej sam fakt 

jej zaistnienia świadczy o ogromnym rozwoju myśli inżynieryjnej w Imperium Romanum. 

 
64 W. Dobrowolski, A. Sadurska, op. cit., s. 267. 
65 A. Nowakowski, op. cit., s. 1; por. Historia architektury, red. D. Jones, Arkady, Warszawa 2015, s. 

52–53. 
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Tysiąc lat kultury starożytnego Rzymu i olbrzymi obszar nią objęty spowodował, że 

mieszkańcy terenów dawnego Cesarstwa Rzymskiego żyją obecnie wśród licznych śladów jej 

działalności. Użycie betonu w wielu przedsięwzięciach stanowiło ogromny postęp i przełom w 

budownictwie. Upadek Cesarstwa Rzymskiego doprowadził jednak do tego, że zapomniano o 

antycznej inżynierii betonu i stosowanej wówczas technologii wytwarzania „cementu”. 

Średniowiecze to okres, w którym wznoszono zamki, klasztory, kościoły, 

wykorzystując cegłę i kamień oraz zaprawę wapienną, a zapomnieniu uległy beton i cement66. 

Dopiero w epoce renesansu, w XV w. na fali powrotu do antycznych wzorców pojawiają się 

ponownie wzmianki o zastosowaniu zaprawy wymieszanej z okruchami kamiennymi w celu 

uzyskania monolitycznej masy. Wielce utalentowani włoscy architekci, tacy jak Leon Battista 

Alberti, Donato Bramante i Andrea Palladio, na nowo odkryli i zastosowali beton. 

W 1556 roku Andrea di Pietro, zwany Palladio, wybitny architekt okresu renesansu, 

zastosuje tynki jako sposób wykańczania powierzchni ceglanych. Do wypalania wapna 

wykorzystał twardy trawertyn, gąbczaste tufy, kamienie rzeczne, skały o szerokim spektrum 

zabarwienia od szarego aż do czerwonego. Palladio w swoich budowlach zalecał stosowanie 

wapieni zwartych do zapraw murarskich, natomiast lekkich do zapraw tynkarskich. 

 

1.3. Początki prac nad współczesnym betonem 

 

Ponowne odkrycie i wykorzystanie betonu jako materiału budowlanego nastąpiło w 

XVII w. Istotnym elementem tego procesu było opracowanie technologii cementu. We Francji 

w 1747 r. powstaje pierwsza na świecie budowlana szkoła inżynierska, École nationale des 

ponts et Chaussées, zajmująca się nauczaniem i pracami badawczymi w budownictwie. W 1748 

roku Bélidor, francuski matematyk i inżynier, w swoim dziele Architecture hydraulique 

zajmował się szczególnymi właściwościami hydraulicznymi betonu. Za ojca współczesnego 

betonu zaś uznać należy Anglika Johna Smeatona. Zapoczątkował on postęp w rozwoju wiedzy 

na temat spoiw mineralnych. W 1756 roku ustalił zależności chemiczne w spoiwie 

hydraulicznym z surowców naturalnych. Prowadził nie tylko badania, ale też praktycznie 

zastosował zaprawę opartą na bazie wapna gaszonego z dodatkiem trasu i żużla miedziowego 

do budowy latarni morskiej Eddystone w zatoce Plymouth. Mieszanina ta twardniała pod 

 
66 Por. J. Ballenstedt, op. cit., s. 169–247. 
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wodą67. Doceniając znaczenie gliny, uważanej dotąd za niepożądaną, Smeaton jako pierwszy 

zrozumiał istotę wapna hydraulicznego, tzn. spoiwa uzyskanego przez wypalanie mieszaniny 

wapienia i gliny68. 

W 1796 roku Parker odniósł sukces w kolejnym etapie prac nad spoiwem 

hydraulicznym. Opatentował produkcję spoiwa powstającego z grudek gliniastych wapieni 

zwanych wapniem marglistym. Złoża tego surowca odkryto na wyspie Sheep. Wypalony 

materiał mielono, a charakterystyczną cechą tego spoiwa było to, że nie gasił się on wodą. 

Początkowo nazwano go „cementem Parkera”. Sam odkrywca nazwał go cementem 

romańskim. Cement ten miał barwę lekko brunatną i przypominał rzymską puzolanę. Cement 

rozpowszechnił się w Anglii, Austrii, we Francji, w Niemczech, Rosji, jak i w Polsce. 

W 1818 roku Louis Joseph Vicat, inżynier wojskowy, wskazał proporcje surowców 

użytych do produkcji spoiw i ustalił kwalifikację spoiw wapniowych na: 

• wapno zwykłe – domieszek poniżej 10%; 

• wapno hydrauliczne – 10–34% gliny i 66–90% wapna; 

• cement – 40–60% gliny i 40–60% wapna69. 

Vicat stworzył również urządzenie do badania czasu wiązania zaprawy, które używane 

jest do dziś. 

Nazwy „cement” (caementum) i „beton” (bitumen) używane były już w czasach 

rzymskich, jednakże na większą skalę beton zaczął być wykorzystywany dopiero w XIX w., 

kiedy to Joseph Aspdin (1779–1855) opatentował w 1824 r. technologię sztucznego spoiwa, 

nazwaną przez niego cementem portlandzkim. Dodał przydomek „portlandzki”, sugerując się 

podobieństwem kamienia budowlanego pochodzącego z okolicy Portlandu. Rok później, czyli 

w 1825 r. w Anglii została zbudowana pierwsza cementownia. Pierwsza cementownia w Polsce 

powstała w Grodźcu k. Będzina przeszło trzydzieści lat później, bo w 1857 r. Historia 

przemysłu cementowego rozpoczyna się w naszym kraju, kiedy polskie ziemie są objęte trzema 

zaborami. Była to piąta na świecie fabryka cementu70. 

Do prekursorów w zakresie modyfikacji betonu należy Joseph Monier (1823–1906), 

który zastosował zbrojenia betonu, co doprowadziło w przyszłości do powstania żelbetowych 

 
67 Z. Jamroży, op. cit., s. 499. 
68 A.M. Neville, op. cit., s. 2. 
69 L.Westfal, op. cit., s. 34. 
70 htps://www. Polskicement.pl (dostęp: 19.01.2020). 
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mostów, wiaduktów i konstrukcji szkieletowych, o czym będzie jeszcze mowa w dalszej części 

dysertacji. Norman Shaw zaprojektował domy wiejskie, w których wykorzystano beton zwarty. 

William E. Ward i Thaddeus Hyatt poddali naukowej analizie zastosowanie łączne betonu i 

żelaza. To połączenie powodowało, że zbrojenie nadawało betonowi wytrzymałość na 

ściskanie (betonu) i wytrzymałość na rozciąganie (żelaza)71. 

Francuz François Hennebique nie tylko dysponował obszerną wiedzą o żelbetonie, ale 

był też przedsiębiorcą, co pozwoliło mu w latach 90. XIX w. wdrożyć zastosowanie żelbetu na 

większą skalę. Do zrealizowanych przez niego obiektów w różnych częściach Europy należą 

m.in.: młyn w Nantes, silosy w Strasburgu, spichlerze w Genui czy sanatoria w Szwajcarii. 

Stosował on beton zbrojony żelazem we wszystkich znaczących elementach takich jak podpory, 

dźwigary czy płyty. Hennebique wprowadził ponadto stal w miejsce żelaza i zastosował przy 

podporach gięte umocowania stalowe72. 

Użycie zbrojonego betonu, gdzie pręty pozostawały głęboko ukryte pod warstwą 

betonu, dawało ochronę przed korozją, co miało duże znaczenie zwłaszcza przy budowie hal 

przemysłowych w przemyśle tekstylnym i chemicznym. Jakość stosowanego do tego czasu 

betonu określa się jako zwykłą. Od 1940 roku mamy już do czynienia z betonem tzw. specjalnej 

jakości. Wiąże się to z wprowadzeniem domieszek i dodatków, a także barwienia, oraz ze 

stosowaniem zabezpieczeń chemicznych, dzięki czemu beton zyskał nowe właściwości 

fizyczne i chemiczne. Opracowano nowe techniki betonowania (w tym samorozlewność i 

zagęszczalność mieszanki). Beton zaczął być używany do budownictwa przemysłowego, 

powstał wówczas beton sprężony oraz powłokowy.  

Do końca XIX w. wybór tworzywa w architekturze prawie nigdy nie wiązał się z 

symboliką i znaczeniami metaforycznymi. Inaczej wygląda to w XX w., kiedy to wybór 

tworzywa twórczego nie był związany tylko z samą funkcją budowania, ale stał się narzędziem 

do nadawania znaczeń i symboliki. Beton poza tym, że pełnił funkcję materiału budowlanego, 

stał się też materiałem o określonej symbolice. 

 

 

 

 
71 W. Niebrzydowski, op. cit., s. 146. 
72 S. Giedion, Przestrzeń, czas i architektura – narodziny nowej tradycji, PWN, Warszawa 1968, s. 355. 
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2. Beton współczesny 

 

2.1. Rozwój innowacyjnych technologii betonu 

 

Od 1990 roku otrzymuje się już beton wysokiej jakości, o wytrzymałości powyżej 60 

MPa, o wysokiej trwałości. Technologia betonu wzbogaciła się o wprowadzenie 

mikrokrzemionki i superplastyfikatora, a stosuje się go także m.in. do budowy platform, 

elementów smukłych czy obiektów wysokich. Beton stosowany obecnie to beton o 

wyspecjalizowanej jakości, co pozwala na niezawodne projektowanie na żądaną trwałość. 

Może być wykorzystywany także w wypadku pływających obiektów przemysłowych73. 

Dzisiaj możemy mówić o jego dwóch aspektach, czyli o betonie jako materiale 

technologiczno-strukturalnym i materiale wykończeniowo-dekoracyjnym. W wypadku 

architektury minimalistycznej zaś mamy do czynienia z jego dominacją. Dzięki wdrażaniu 

coraz to nowszych i bardziej innowacyjnych technologii beton jest nie tylko budulcem, ale i 

środkiem ekspresji projektanta. 

Beton jako sztuczny kamień zróżnicowany strukturalnie dzięki użyciu różnych 

kruszyw, dodatków, cementu, przez zastosowanie odmiennych procesów starzenia się, 

osiągnięcie różnorodności faktur, pozwala zaobserwować unikalną grę świateł na jego 

powierzchni i nadaje niezwykłą atmosferę projektowanej architekturze. Poprzez swoją 

surowość tworzy wyjątkowy klimat w projektowanych przestrzeniach, podkreśla subtelność 

detali, a przez odpowiedni dobór szalunków uwypukla się jego wyrafinowanie i 

niepowtarzalność. Technologia betonu jest wciąż atrakcyjna i ciągle się rozwija. 

Do nowych technologii betonu możemy obecnie zaliczyć m.in.:  

• beton transparentny (przeźroczysty), 

• beton samonaprawialny, 

• beton elastyczny, 

• beton samoczyszczący, 

• beton przewodzący prąd, 

• fotowoltaiczne bloczki murowe, 

 
73 Z. Jamroży, op. cit., s. 4–7, 484. 



 40 

• powierzchnie betonowe, 

• beton dla przyszłości. 

 

2.1.1. Beton transparentny 

 

Rozwojowi podlega także estetyka rozwiązań w zakresie betonu, dająca architektom 

nowe narzędzia do kreowania przestrzeni, a przede wszystkim jej charakteru. Węgierski 

architekt Aron Losonczi zapoczątkował rewolucję w nowoczesnym budownictwie i aranżacji 

wnętrz oraz przestrzeniach publicznych. Uzyskał beton, który przepuszcza światło. 

Opatentowany w 2001 r. beton transparentny zrewolucjonizował myślenie o betonie, który był 

postrzegany przez większość odbiorców jako szary i nudny, a przez swoją transparentność 

zyskał nową energię. 

Początkowo pojawił się jeden produkt – LiTraCon, po pewnym czasie jednak ze 

względu na obniżenie kosztów produkcji stworzono drugi – LiTraConpXL. Różnią się głównie 

wyglądem. Pierwszy charakteryzuje nieuporządkowana, niemożliwa do odtworzenia struktura. 

Połączenie wytrzymałego betonu z niewielką ilością włókien światłowodowych sprawiło, że 

beton stał się półprzeźroczysty, przepuszcza bez większych strat promienie słoneczne do 20 

metrów. LiTraCon składa się z 96% mieszanki betonowej, która zawiera 4% światłowodów. 

Całość po rozformowaniu jest polerowana. Technologia ta jest bardzo droga, gdyż włókna 

światłowodowe są układane ręcznie, co sprawia, że każdy blok takiego betonu ma 

niepowtarzalny charakter. Beton ten może być stosowany nie tylko do produkcji elementów 

prefabrykowanych, ale również do budowy konstrukcji nośnych zarówno wewnętrznych, jak i 

zewnętrznych. 

LiTraConXL zamiast światłowodów zawiera szkielet wykonany z tworzywa 

sztucznego, składający się z wielu symetrycznie rozłożonych kropek. Produkcja jest o wiele 

prostsza i bardziej zmechanizowana, a w efekcie dużo tańsza. 

Beton przezroczysty stosuje się w elementach takich jak podświetlane schody, podłogi, 

ciągi piesze, ścianki działowe, w których wykorzystane zostaną jego niepowtarzalne 

właściwości. Obecnie produkowany jest w postaci prefabrykowanych bloczków oraz paneli74. 

 
74 http://mk-pzitb.waw.pl/?p=616 (dostęp: 21.01.2020). 

http://mk-pzitb.waw.pl/?p=616
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2.1.2. Beton samonaprawialny 

 

Ciekawym przykładem nowych technologii betonu jest beton samonaprawialny. Jest to 

koncepcja Y. Ohamy i jego współpracowników z zakresu betonu epoxycementowego. 

Opracowali oni metodę polegającą na dodaniu do mieszanki betonowej kapsułek ze 

zmodyfikowaną żywicą epoksydową, która w momencie zarysowania struktury betonowej 

zostaje uwolniona z mikrokapsułek, które przez zetknięcie z powierzchnią betonową, 

utwardzają się w alkalicznym środowisku i skleją rysę. 

Zdolność samonaprawczą posiadają również betony polimerowo-cementowe. W 

betonach tych występuje efekt mostkujący działania polimeru, dzięki czemu rysy zostają 

wypełnione. Ponieważ polimery są najdroższym składnikiem tego typu betonu, prowadząc tak 

zwany nanomonitoring, rozmieszcza się je racjonalnie w betonie. 

Samonaprawialność betonu oznacza zdolność do całkowitego lub częściowego 

odtworzenia właściwości, które utraciła konstrukcja na skutek uszkodzenia materiału, bez 

ingerencji z zewnątrz w proces naprawy. Beton samonaprawialny można uznać za istotny krok 

w kierunku „inteligentnych” materiałów budowlanych75. 

 

2.1.3. Beton elastyczny 

 

Zespół naukowców pod kierunkiem profesora budownictwa lądowego Victora C. Li z 

University of Michigan zaprezentował opracowany na uniwersytecie beton, który 

charakteryzuje się dużą elastycznością. Elastyczny beton wygina się, praktycznie nie pęka przy 

zginaniu, a właściwości fizykochemiczne ma takie same jak beton.  

Od lat trwają prace nad nadaniem betonowi elastyczności. Obiecujące efekty osiągnięto 

dzięki zastosowaniu kompozytu cementowego ECC (Engineered Cementitious Composte) – 

stworzono beton o niespotykanej elastyczności i zdolności do samoregeneracji za sprawą 

zastosowanych włókien, które w razie pojawienia się pęknięć wymuszają powrót betonu do 

stanu pierwotnego. Dodatkowo znajdujący się na powierzchni pęknięć suchy cement reaguje z 

wodą, tworząc węglan wapnia regenerujący beton. 

 
75 http://www.inzynieriaibudownictwo.pl/images/artykuly/inzyn-8_PAWE-UKOWSKI.pdf (dostęp: 

21.01.2020). 

http://www.inzynieriaibudownictwo.pl/images/artykuly/inzyn-8_PAWE-UKOWSKI.pdf%20dostęp%2021.01.2020
http://www.inzynieriaibudownictwo.pl/images/artykuly/inzyn-8_PAWE-UKOWSKI.pdf%20dostęp%2021.01.2020
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Inne zalety betonu z tak zmodyfikowaną mieszanką to: 

• redukcja stosowania zbrojenia na ścinanie; 

• możliwość znacznych odkształceń bez powstawania rys (1,3%); 

• wysoka wytrzymałość na zginanie; 

• tradycyjny beton ulega zniszczeniu przy wydłużeniu poniżej 0,1%, natomiast beton 

składający się z włókien wzmacniających ulega zniszczeniu przy wydłużeniu o 5%. 

Ponieważ proces samoregeneracji tak zmodyfikowanego betonu wymaga dostępu wody i 

odbywa się w kilku cyklach – nawilżania i suszenia, na obecnym etapie badań zastosowanie 

tego materiału jest ograniczone do terenów, na których występują odpowiednie warunki 

klimatyczne. Beton ten może znaleźć zastosowanie w konstrukcjach, które muszą być 

szczególnie odporne na pękanie76. 

 

2.1.4. Beton samoczyszczący 

 

Bardzo ciekawe efekty uzyskuje się, dodając do cementu portlandzkiego TiO2 (dwutlenku 

tytanu) w postaci białego proszku. Na powierzchni betonu pod wpływem nanokrystalicznego 

dwutlenku tytanu tworzą się rodniki wodorotlenowe (OH) o silnych właściwościach 

utleniających, które utleniają i rozkładają zabrudzenia organiczne (m.in. spaliny, oleje, tłuszcze 

i bakterie). Dodając do cementu domieszkę w postaci TiO2, uzyskuje się samoczyszczącą 

powierzchnię betonową, co może dać niezwykły efekt ciągłej czystości powierzchni 

betonowych w przestrzeni publicznej – oczywiście przy utrzymaniu odpowiedniego reżimu 

pielęgnacji betonu77. 

Dzięki użyciu domieszki TiO2 oraz białego cementu w mieszance betonowej w 

zaprojektowanym przez Richarda Meiera kościele Dives in Misericordia w Rzymie uzyskano 

efekt intensywności koloru białego na charakterystycznych dla tego kościoła 26-metrowych 

betonowych żaglach. 

 

 
76 https://inzynierbudowlany.wordpress.com/2012/10/26/czy-nadchodzi-era-elastycznego-i-samo-

regenerujacego-sie-betonu/ (dostęp: 21.01.2020). 
77 http://swiatbetonu.pl/produkty/samooczyszczajacy-sie-beton (dostęp: 21.01.2020). 

https://inzynierbudowlany.wordpress.com/2012/10/26/czy-nadchodzi-era-elastycznego-i-samo-regenerujacego-sie-betonu/
https://inzynierbudowlany.wordpress.com/2012/10/26/czy-nadchodzi-era-elastycznego-i-samo-regenerujacego-sie-betonu/
http://swiatbetonu.pl/produkty/samooczyszczajacy-sie-beton
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2.1.5. Beton przewodzący prąd 

 

Amerykańscy naukowcy z Uniwersytetu Nebraski w Lincoln zmodyfikowali recepturę 

betonu przez dosypanie opiłków metalu i cząsteczek węgla, które stanowią 20% normalnego 

składu kompozytu, i stworzyli beton o niebywałych właściwościach. Dzięki zastosowaniu 

takiej mieszanki uzyskany beton przewodzi prąd i można go podgrzać do +4 stopni Celsjusza, 

a więc do temperatury bezpiecznej dla ludzi i wystarczającej do roztopienia śniegu i lodu. 

Podgrzewany beton był już testowany na pasie startowym jednego z lotnisk w USA oraz przez 

5 lat na moście Roca w Nebrasce78. 

Również w Polsce zespół naukowców AGH opatentował wynalazek polegający na 

zastosowaniu szungitu w spoiwie cementowym przewodzącym prąd elektryczny, 

przeznaczonym do wytwarzania zapraw i betonów wykazujących dobre właściwości 

elektryczne79. 

 

2.1.6. Fotowoltaiczne bloczki murowe 

 

Firma Solablock LLC (USA) zaprezentowała nową, pionierską linię fotowoltaicznych 

bloczków murowych o nazwie Solar MasonryUnits-SMUTM. Nowa technologia umożliwia 

produkcję tradycyjnych bloczków murowych z zintegrowanymi ogniwami fotowoltaicznymi, 

które przekształcają rzadko wykorzystywane do tej pory pionowe powierzchnie w źródło 

energii odnawialnej. Ścianę z bloczków SolaBlock buduje się identycznie jak tradycyjną. 

Połączenia elektryczne wykonuje się łatwo po tym, jak stwardnieje zaprawa. Technologia ta ze 

względu na całkowite zintegrowanie bloczka betonowego z panelem solarnym otwiera nowe 

możliwości w miejscach narażonych na duże oddziaływanie wiatru, a jednocześnie intensywnie 

nasłonecznionych80. 

 

 
78 https://wyborcza.pl/1,75400,19523673,snieg-nie-szkodzi-nawierzchnia-sama-sie-

odsniezy.html?disableRedirects=true (dostęp: 21.01.2020). 
79 http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL231222B1.pdf (dostęp: 21.01.2020). 
80 https://www.cpi-

worldwide.com/pl/search/low_search_results/eyJyZXN1bHRfcGFnZSI6InBsXC9zZWFyY2hcL2xvd

19zZWFyY2hfcmVzdWx0cyIsImtleXdvcmRzIjoic3lzdGVtIGZvdG93b2x0YWljem55Y2ggYmxvY3

prXHUwMGYzdyBtdXJvd3ljaCJ9 (dostęp: 21.01.2020). 

https://wyborcza.pl/1,75400,19523673,snieg-nie-szkodzi-nawierzchnia-sama-sie-odsniezy.html?disableRedirects=true
https://wyborcza.pl/1,75400,19523673,snieg-nie-szkodzi-nawierzchnia-sama-sie-odsniezy.html?disableRedirects=true
http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL231222B1.pdf
https://www.cpi-worldwide.com/pl/search/low_search_results/eyJyZXN1bHRfcGFnZSI6InBsXC9zZWFyY2hcL2xvd19zZWFyY2hfcmVzdWx0cyIsImtleXdvcmRzIjoic3lzdGVtIGZvdG93b2x0YWljem55Y2ggYmxvY3prXHUwMGYzdyBtdXJvd3ljaCJ9
https://www.cpi-worldwide.com/pl/search/low_search_results/eyJyZXN1bHRfcGFnZSI6InBsXC9zZWFyY2hcL2xvd19zZWFyY2hfcmVzdWx0cyIsImtleXdvcmRzIjoic3lzdGVtIGZvdG93b2x0YWljem55Y2ggYmxvY3prXHUwMGYzdyBtdXJvd3ljaCJ9
https://www.cpi-worldwide.com/pl/search/low_search_results/eyJyZXN1bHRfcGFnZSI6InBsXC9zZWFyY2hcL2xvd19zZWFyY2hfcmVzdWx0cyIsImtleXdvcmRzIjoic3lzdGVtIGZvdG93b2x0YWljem55Y2ggYmxvY3prXHUwMGYzdyBtdXJvd3ljaCJ9
https://www.cpi-worldwide.com/pl/search/low_search_results/eyJyZXN1bHRfcGFnZSI6InBsXC9zZWFyY2hcL2xvd19zZWFyY2hfcmVzdWx0cyIsImtleXdvcmRzIjoic3lzdGVtIGZvdG93b2x0YWljem55Y2ggYmxvY3prXHUwMGYzdyBtdXJvd3ljaCJ9
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2.1.7. Powierzchnie betonowe  

 

Nowoczesna architektura w dużej mierze opiera się na błyszczących i coraz bardziej 

eleganckich wzorach powierzchni oraz czystości barw. Zastosowanie do mieszanek 

betonowych wysokiej jakości, w 100% naturalnych surowców zapewnia niezwykle jednorodne 

barwy, czystość koloru i jego trwałość. 

Firma RÖHRIGgranit wprowadziła nową linię produktów premium o nazwie Granolux – 

drobne ziarna piasków premium uzyskiwanych z granitu odenwaldzkiego o uziarnieniu od 0,1 

do 1,0 mm, o dwóch naturalnych kolorach: krystalicznie szarym oraz czerwonym. Granolux 

idealnie nadaje się do produkcji innowacyjnych powierzchni betonowych imitujących fakturę 

wyrobów z ceramiki, do zastosowań wewnątrz budynków, jak i na zewnątrz81. 

Fotografia na betonie (fotobeton) ma swój początek w projekcie biblioteki miejskiej w 

Lons-le-Saunier we Francji. Jednak ta technologia wykonania fotografii na betonie na miejscu 

budowy jest niezwykle rzadko stosowana. Obecnie przygotowuje się elementy w zakładzie 

prefabrykacji, metoda stosowana do tego procesu to sitodruk. Na płycie szalunkowej nakłada 

się wcześniej przygotowaną folię perforowaną, na którą jest nanoszona substancja opóźniająca 

powierzchniowo wiązanie. Powstały obraz po rozformowaniu i wypłukaniu wodą jest 

dwukolorowy – jaśniejszy w miejscach, gdzie nie działał środek opóźniający wiązanie, a 

ciemniejszy w miejscach odkrytych w wyniku płukania powierzchni. 

Inna metoda – fotograwerowania – opracowana przez niemiecką firmę Reckli, polega na 

komputerowym przetworzeniu dowolnego zdjęcia w trójwymiarowy obraz i przeniesieniu go 

za pomocą frezowania CNC na model formy. Model zaś służy do wykonania matrycy z 

poliuretanu, którą układa się w formie lub przykleja do płyty szalunkowej. Następnie nanosi 

się na nią środek antyadhezyjny i można tak przygotowaną formę lub szalunek zalewać 

mieszanką betonową o dowolnej konsystencji z użyciem kruszywa do 8 mm. Mieszankę tę 

można wibrować. Obraz na powierzchni betonu powstaje na skutek interakcji światła. Najlepiej 

obraz jest widoczny, gdy światło pada pod kątem 45°. 

Technologia fotobetonu daje możliwość urozmaicania surowej powierzchni betonu oraz 

tworzenia artystycznych obrazów. Na wrażenia, jakie wywiera budowla, ma wpływ nie tylko 

 
81 „ZBI – Zakłady Betonowe International” 2016, nr 1. 
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jej rozmiar, ale i materiał, z jakiego jest wykonana, oraz to, jaka technologia została użyta przy 

budowie82. 

 

2.1.8. Beton dla przyszłości 

 

Obecnie prowadzone są prace nad Carbon Concrete Composite (w skrócie C3). Jest to beton 

kompozytowy, w którym zbrojenie ze stali zastąpiono zbrojeniem z siatki z włókien 

węglowych. Ponieważ stal jest podatna na korozję, potrzebna jest gruba otulina betonowa, która 

wymaga alkalicznego zobojętnienia mieszanki betonowej. Siatka z włókien węglowych 

umożliwia zastosowanie receptur o znacznie mniejszej zawartości klinkieru cementu 

portlandzkiego w spoiwie. Otulina betonowa może być cieńsza, bez uszczerbku na 

wytrzymałości. 

Matryce cementowe betonu ze zbrojeniem w postaci siatki z włókien węglowych różnią się 

od tradycyjnego betonu (żelbetu) trzema podstawowymi cechami, takimi jak: 

1) Stosunkowo mała maksymalna średnica ziaren kruszywa dopasowana do oczek 

siatki i smukłości geometrii elementu konstrukcyjnego; 

2) Dopasowana do powyższych warunków konstrukcja mieszanki betonowej; 

3) Brak potrzeby spełnienia funkcji zabezpieczającej zbrojenie przed korozją. 

Do produkcji elementów z betonu zbrojonego siatką z kompozytu węglowego, która ma 

znacznie mniejsze oczka, opracowano całkiem nową mieszankę o znacznie mniejszym 

uziarnieniu. Zawartość klinkieru cementu portlandzkiego udało się (w zależności od receptury) 

obniżyć o 30–40% w stosunku do porównywalnych tradycyjnych receptur. 

Przez takie badania i uzyskanie nowej receptury z wykorzystaniem nowej technologii, 

która musi być zgodna z zasadami zrównoważonego rozwoju, poczynione zostały starania o 

zmniejszenie emisji CO2, gdyż – jak wiemy – produkcja betonu przy całej swojej 

energochłonności odpowiada za 7% emisji CO2. 

Istnieje szereg metod służących poprawie ekologicznych parametrów produkcji betonu 

w kierunku zrównoważonego rozwoju. Dwie najskuteczniejsze z nich polegają na zastąpieniu 

 
82 

http://www.inzynierbudownictwa.pl/technika,materialy_i_technologie,artykul,fotobeton___mozliwosc

i_i_zastosowanie,9025 (dostęp: 21.01.2020). 

http://www.inzynierbudownictwa.pl/technika,materialy_i_technologie,artykul,fotobeton___mozliwosci_i_zastosowanie,9025
http://www.inzynierbudownictwa.pl/technika,materialy_i_technologie,artykul,fotobeton___mozliwosci_i_zastosowanie,9025
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jak największej ilości cementu portlandzkiego dodatkami takimi jak popiół lotny, piasek 

hutniczy, pył krzemionkowy, metakaolin czy inne dodatki pucolanowe, a także wydłużenie 

efektywnego okresu użytkowania betonu – to znaczy zwiększenie jego trwałości83. 

 

2.2. Estetyka betonu w architekturze współczesnej. 

 

2.2.1. Estetyka betonu – pojęcie ogólne oraz próba klasyfikacji  

 

Znaczenie betonu w architekturze było od początku ambiwalentne – z jednej strony 

architekci i odbiorcy go uwielbiali, z drugiej strony budził on głęboką niechęć. Początkowo 

beton stanowił tylko „szlam-błoto” wylewane na wyrafinowaną konstrukcję prętów 

zbrojeniowych. Beton wydawał się sztuczną substancją „bez właściwości”, która może tworzyć 

wszystko i pasuje do wszystkiego. Znaczenie betonu w architekturze od początku oscyluje 

między uwielbieniem i niechęcią. Na przestrzeni ostatniego wieku materiał ten musiał odnaleźć 

własną tożsamość. Dzięki temu możemy teraz zupełnie inaczej odbierać to tworzywo. 

Współcześnie beton i jego formy są źródłem wszelkich emocji impresywnych, wywołujących 

skrajne odczucia i reakcje estetyczne. 

Estetyka, związana z namysłem nad pięknem i sztuką, jako taka funkcjonowała od zarania 

dziejów ludzkości.  Zręby definicji tej gałęzi epistemologii zarysował w XVII w. Alexander 

Gottlieb Baumgarten, który jednocześnie wskazał na jej znaczenie w opisywaniu systemów 

poznawczych84. Współcześnie funkcjonująca definicja słownikowa pojęcia „estetyka” określą 

ją jako „naukę zajmującą się badaniem istoty piękna oraz ocen i wartości artystycznych”85. Przy 

czym to właśnie zmiana kształtowania oceny wraz z rozwojem i przemianami społeczeństwa 

wciąż sprawia, że estetyka podąża za przemianami cywilizacyjnymi.  

Widać to zwłaszcza na przykładzie betonu. Pojmowanie tejże materii w kontekście estetyki 

ulega ciągłej ewolucji. Beton jako materiał konstrukcyjny stosowany w budownictwie 

masowym (np. wiadukty, konstrukcje szkieletowe czy infrastruktura techniczna) z racji braku 

 
83 „ZBI – Zakłady Betonowe International” 2017, nr 6. 
84 Por. P. Kozak, Wychować Boga. Estetyka antropologiczna Alexandra Gottlieba Baumgartena na tle 

myśli niemieckiej pierwszej połowy XVIII wieku, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 

Warszawa 2013.  
85 Słownik języka polskiego, t. 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 480. 
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przywiązania do warstwy wizualnej, lecz do pełnionej funkcji, często był na polu estetyki 

zaniedbywany. Wpływ na jego erozję, a przy tym spadek wartości estetycznych, mają przede 

wszystkim zmiany temperatury, kwestia braku izolacji poziomej i pionowej, uszkodzenia 

mechaniczne czy wykwity spowodowane wysalaniem lub błędami w tworzeniu mieszanki 

betonowej. Konsekwencją tego stanu rzeczy było powszechne traktowanie betonu wyłącznie 

jako materiału funkcjonalnego pozbawionego właściwości estetycznych, gdzie o odbiorze 

powstałej budowli decydować miała „szlachetna” okładzina, która miała stanowić wartość 

estetyczną. 

Zmiana myślenia nad estetyką betonu była i jest procesem długotrwałym. Trudno jest 

wyznaczyć dokładnie początek przemian nad pojmowaniem betonu jako elementu estetycznego 

w kształtowaniu przestrzeni – zwykle jako datę graniczną przyjmuje się połowę XIX w. i wiąże 

tę przemianę z nazwiskiem budowniczego François Coigneta.  

 

2.2.2. Początek zmiany myślenia nad estetyką betonu 

 

 Francuzi odegrali znaczącą rolę nie tylko w rozwoju budownictwa z użyciem betonu, 

ale zainicjowali też okres przemian nad pojęciem estetyki betonu in genere – przełomowa pod 

tym względem okazała się właśnie połowa XIX w.86. François Coignet był francuskim 

pionierem eksperymentalnego budownictwa z zastosowaniem konstrukcji betonowej. Wraz ze 

swoimi braćmi Louisem i Stéphane’em przejęli rodzinną pracownię chemiczną w Lyonie w 

1846 r. W roku 1854 opatentowali beton z kruszywem klinkierowym i otworzyli nową fabrykę 

w St. Denis, która sama została zbudowana z prefabrykowanych betonowych bloków z 

domieszką klinkieru. Aby reklamować swoje produkty, François Coignet wybudował w 1853 

r. dom (zaprojektowany przez Théodore’a Lachèza) w St. Denis, który był wykonany w całości 

ze sztucznego kamienia powstałego z opatentowanej technologii. Od tego czasu Coignet 

skoncentrował się na badaniach betonu – sztucznego kamienia. Jednym z jego najważniejszych 

projektów była budowa akweduktu Vanne (1857–1893)87.  

 
86 Por. https://www.oxfordreference.com/view/10.1093/oi/authority.20110803095622601 (dostęp: 

19.01.2020). 
87 Por. ibidem.  

https://www.oxfordreference.com/view/10.1093/oi/authority.20110803095622601
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Podczas Wystawy Światowej w Paryżu w roku 1855 François Coignet stwierdził, że w 

najbliższym czasie beton wyprze z budownictwa kamień naturalny w większości konstrukcji. 

Słowa te okazały się prorocze.  

W nieodległej przyszłości, w roku 1867, ogrodnik Joseph Monier, który 

eksperymentował z cementem, opatentował zbrojony żelbet, początkowo przeznaczony do 

odlewania doniczek betonowych. Następnie rozwinął swój pomysł przez zastosowanie 

opatentowanego materiału do innych konstrukcji inżynieryjnych, takich jak podkłady kolejowe, 

rury czy mosty i przejazdy betonowe88.  

Kolejnym przełomem były rozpoczęte w 1879 r. przez francuskiego inżyniera François 

Hennebique’a prace nad żelbetowymi płytami podłogowymi. Następnie w roku 1892 

opatentował on system prefabrykowanych belek konstrukcyjnych wzmocnionych prętami 

zaprojektowanymi tak, aby były one odporne na siły rozciągające. W ciągu kilku lat udoskonalił 

on system do wzmacniania kolumn, belek oraz podłóg betonowych89. Patent Hennebique’a dał 

w pewnym sensie początek przemianom w systemach budowlanych, które wprowadziły świat 

budownictwa na zupełnie nowe tory u schyłku XIX w.  

W 1889 roku pierwszy żelbetowy wiadukt powstał w San Francisco w Stanach 

Zjednoczonych. Znany jako Alvord Lake Bridge powstał dzięki projektowi Ernesta L. Ransona 

– twórcy oraz projektanta wykorzystującego nowinki technologiczne z zakresu konstrukcji 

betonowych oraz innowacyjne rozwiązania. Następnie w roku 1903 ukończona została z 

użyciem systemu bloczków betonowych Hennebique’a budowa Auguste’a Perreta przy ulicy 

Franklin w XXV dzielnicy Paryża. Jednym z ważniejszych budynków był ukończony w 1913 

r. Théâtre des Champs-Elysées przy 15 avenue Montaigne w Paryżu, pierwszy przykład 

architektury modernistycznej w tym mieście90.  

Na większą skalę eksperymentował z betonem Tony Garnier – zafascynowany 

dadaizmem zaprojektował Cité Industrielle, gdzie zarzucano mu utopijną konwencję 

stworzonej przestrzeni. Następnie powstał kościół Notre Dame de la Consolation w Le Raincy, 

gdzie po raz pierwszy do budowy obiektu w całości zastosowano zbrojony beton. Później został 

uznany za jeden z pionierskich obiektów epoki modernizmu, niemniej w chwili oddania go do 

użytku budził spore kontrowersje z racji użytego materiału, „niegodnego dla tak szczytnych 

 
88 https://www.britannica.com/biography/Joseph-Monier (dostęp: 19.01.2020). 
89 https://www.britannica.com/biography/Francois-Hennebique (dostęp: 19.01.2020). 
90 https://www.theatrechampselysees.fr (dostęp: 19.01.2020). 

https://www.britannica.com/biography/Joseph-Monier
https://www.britannica.com/biography/Francois-Hennebique
https://www.theatrechampselysees.fr/
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celów”91. Powstanie kościoła Notre Dame de la Consolation zmieniło myślenie na temat 

architektury. Od tej pory elementy konstrukcyjne miały być widoczne, a sam architekt nazwał 

przestępstwem ich fałszowanie przez stosowanie wymyślnych okładzin. Odtąd prawdziwy w 

architekturze był właśnie beton – oprócz pełnionej funkcji nie fałszował bowiem rzeczywistego 

wyglądu budynku92. 

 

2.2.3. Na drodze do nowoczesności  

 

 Utalentowani architekci na bardzo wczesnym etapie zdali sobie sprawę, że beton 

pozwala na znacznie większą swobodę w projektowaniu93. W Barcelonie Antoni Gaudí 

pracował ze zbrojonym betonem przy takich dziełach jak Casa Batlló czy Casa Milà94. Oprócz 

użycia materiałów uważanych wówczas za szlachetne, takich jak szereg płycin, płytek 

ceramicznych czy uszlachetnionego tynku, postanowił on po raz pierwszy uwidocznić elementy 

konstrukcyjne budynku, które wkomponował w przestrzeń całego obiektu, tworząc zupełnie 

nową jakość.  

 O krok dalej postanowił pójść niezwykle nowatorski architekt miejski Max Berg. 

Zaprojektowana przez niego we Wrocławiu Hala Stulecia (Jahrhunderthalle) była kamieniem 

milowym w architekturze pod względem konstrukcji oraz sposobu budowania. Dzięki 

systemowi wież poruszanych za pomocą silników elektrycznych proces budowlany został 

skrócony (pomimo tak monumentalnej skali obiektu) do czternastu miesięcy95. Innowacyjna 

konstrukcja betonowa, jak mawiał Auguste Perret, nie została w tym wypadku „zafałszowana” 

przez wszelkiego rodzaju okładziny. Od tej pory beton stał się ozdobą budynku, podkreślając 

jego innowacyjność pod względem zastosowanej technologii. Ten niezwykły jak na początek 

XX w. zabieg, oprócz podkreślenia zastosowanej konstrukcji, przyczynił się do 

monumentalizacji całego założenia. „Licząca 65 metrów rozpiętości kopuła Hali stulecia była 

 
91 https://www.citedelarchitecture.fr/sites/default/files/documents/2017-

09/fo_nddelaconsolation_def.pdf (dostęp: 19.01.2020). 
92Auguste Perret: „Celui qui dissimuleune partie quelconque de la charpentesepriveduseullégitime et 

plus bel ornement de l’architecture. Celui qui dissimuleunpoteaucommetunefaute. Celui qui faitun faux 

poteau, commetuncrime” – cyt. za: 

https://www.citedelarchitecture.fr/sites/default/files/documents/2017-

09/fo_nddelaconsolation_def.pdf, s. 5 (dostęp: 19.01.2020).  
93 Por. realizacje przełomu XIX i XX w. pod względem użycia betonu: P. Gössel, G. Leuthauser, 

Architektura XX wieku, Taschen, TMC Art, Kolonia 2006, s. 63–91. 
94 Gaudí. Człowiek i jego dzieło, red. J. Bergós, Arkady, Warszawa 2004, s. 66–68. 
95 http://halastulecia.pl/o-hali/historia-hali/budowa-hali/ (dostęp: 19.01.2020). 

https://www.citedelarchitecture.fr/sites/default/files/documents/2017-09/fo_nddelaconsolation_def.pdf
https://www.citedelarchitecture.fr/sites/default/files/documents/2017-09/fo_nddelaconsolation_def.pdf
https://www.citedelarchitecture.fr/sites/default/files/documents/2017-09/fo_nddelaconsolation_def.pdf
https://www.citedelarchitecture.fr/sites/default/files/documents/2017-09/fo_nddelaconsolation_def.pdf
http://halastulecia.pl/o-hali/historia-hali/budowa-hali/
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– w chwili zakończenia budowy – największą na świecie (…). Żelbetowa konstrukcja 

charakteryzowała się przy tym znacznie mniejszym ciężarem oraz większą wytrzymałością”96. 

Materiał wykorzystany do wzniesienia tego obiektu był najwyższej jakości: „specjalny cement 

do produkcji betonu, dostarczony przez opolską cementownię Silesia przechodził wcześniej 

restrykcyjne testy budowlane. Po wykonaniu prób łamliwości stali zdecydowano się na użycie 

walcowanej stali o podwyższonej wytrzymałości. W miejscach narażonych na szczególne 

obciążenia zastosowano granit strzegomski – kruszywo charakteryzujące się najlepszymi 

parametrami. Do wykonania stolarki okiennej użyto drewna żelazowego sprowadzonego z 

Australii”97. Prostota, a zarazem wysoka jakość użytych materiałów w połączeniu z 

dopracowaniem detalu przyczyniły się do nowego ujęcia estetyki betonu.  

 Kolejnym obiektem, jaki można uznać za kamień milowy we współczesnej 

architekturze, w której beton miał odgrywać wiodącą rolę wedle koncepcji architekta, jest 

budynek w stylu ekspresjonistycznym. Wieża Einsteina autorstwa Ericha Mendelsohna była 

jednym z pierwszych większych projektów tego architekta. Budynek wybudowano z myślą o 

zamontowanym wewnątrz niego teleskopie. Obiekt ten początkowo miał być wykonany w 

konstrukcji żelbetowej ze względu na potrzebę stabilizacji teleskopu. W związku z brakami 

finansowymi w przeważającej mierze został jednak zbudowany z cegły, a następnie 

otynkowany, tak by przypominał konstrukcję betonową98. Niemniej stworzona przez 

Mendelsohna forma, zaprojektowana z myślą o konstrukcji betonowej, była argumentem do 

zmiany myślenia kolejnych twórców nad pojęciem estetyki w budownictwie z użyciem 

betonu99.  

 

2.2.4. Styl „techniczny” czy dadaizm w architekturze 

 

Robert Maillart, którego współczesna teoria architektury uznaje za twórcę stylu 

„technicznego”, był wychowankiem Hennebique’a. Opracowany przez niego nowy nurt w 

architekturze miał na celu podkreślanie formy konstrukcji, pozbawiając ją zbędnego detalu, 

który mógłby ją w jakikolwiek sposób „zafałszować”. W latach 1902–1913 pracował nad 

 
96 Ibidem.  
97 Ibidem.  
98 https://www.archdaily.com/402033/ad-classics-the-einstein-tower-erich-mendelsohn (dostęp: 

19.01.2020).  
99 D. Watkin, Historia architektury zachodniej, Arkady, Warszawa 2001, s. 513–517. 

https://www.archdaily.com/402033/ad-classics-the-einstein-tower-erich-mendelsohn
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stworzeniem nowatorskiej konstrukcji stroponośnej. Tak zwany strop grzybkowy utrzymuje 

płytę stropową bez zastosowania belek i dźwigarów. Następnie podczas szeregu realizacji 

projektów mostów w latach 1914–1918 opracował innowacyjny system konstrukcji nazwany 

od jego nazwiska systemem Maillarta100. Polegał on na połączeniu łuków oraz ich stężeniu za 

pomocą betonowej nakrywy. Stworzone w ten sposób eleganckie obiekty wywarły ogromny 

wpływ na dalsze projektowanie oraz inżynierię mostów na całym świecie101.  

 

2.2.5. Nowe technologie – nowa estetyka. Prefabrykacja elementów betonowych 

 

 Prefabrykacja elementów betonowych, obejmująca formy wielokrotnie powielane, 

które przygotowywane są poza docelową budową, to główna metoda stosowana w światowym 

budownictwie. Elementy konstrukcyjne takie jak belki, kolumny, dźwigary czy całe segmenty 

mostów i autostrad można poddawać wstępnemu sprzężeniu już w zakładzie produkcyjnym, 

tak aby poprawić ich odporność na pęknięcia czy korozję, zwiększając tym samym ich 

wytrzymałość. W tym miejscu warto wspomnieć postać inżyniera budowlanego Eugène’a 

Freyssineta, który wprawdzie nie wynalazł betonu sprzężonego, jednak to za jego sprawą 

możemy mówić obecnie o powszechności tego materiału. Prowadził on szereg badań nad 

betonem sprężonym. Po skonstruowaniu innowacyjnego mostu w technologii Maillarta po roku 

1928 Freyssinet poświęcił się pracy nad rozwijaniem technologii betonu sprężonego, a także 

produkcji betonu o wysokiej wytrzymałości. Jego najbardziej znaczącym odkryciem było to, 

że tylko stal o wysokiej wytrzymałości przy dużym naprężeniu osiąga trwałe wstępne 

naprężenie w betonie. Po wynalezieniu w 1938 r. specjalnych narzędzi zwiększających 

naprężenie stali zastosowanie sprężonego betonu stało się powszechne na całym świecie102. 

 Do jednych z większych osiągnięć Eugène’a Freyssineta pod względem architektury 

betonowej należą niewątpliwie mosty, w tym most w Villeneuve-sur-Lot o konstrukcji łukowej 

czy betonowe dachy o cienkiej skorupie – hangary lotnicze w Istres, Bouches-du-Rhône i 

podparyskim Orly.  

 
100 https://www.britannica.com/biography/Robert-Maillart (dostęp: 19.01.2020). 
101 L.H. Berlow, The Reference Guide to Famous Engineering Landmarks of the World. Bridges, 

Tunnels, Dams, Roads, and Other Structures, Oryx Press, Chicago 1998; P.J. da Sousa Cruz, Structures 

and Architecture. Concepts, Applications and Challenges, CRC Press/Balkema, Leiden 2013, s. 1093; 

D. Langmead, C. Garnaut, Encyclopedia of Architectural and Engineering Feats, ABC-CLIO, Santa 

Barbara, California–Denvere, Colorado–Oxford 2001, s. 188. 
102 https://www.britannica.com/biography/Eugene-Freyssinet (dostęp: 19.01.2020). 

https://www.britannica.com/biography/Robert-Maillart
https://www.britannica.com/biography/Eugene-Freyssinet
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 Freyssinet doprowadził do unowocześnienia technologii prefabrykacji przez 

zastosowanie powielanych szalunków, zmiany zbrojenia, która spowodowała zwiększenie 

wytrzymałości, opracowanie zakotwień czy technologii wymuszonej pary wokół betonowych 

form – co w sposób znaczący przyspieszyło proces utwardzania betonu. Innowacyjność 

Freyssineta przyczyniła się do zwiększenia powszechności użycia betonu w budownictwie 

lądowym oraz umożliwiła realizowanie przedsięwzięć znacznie większych, o bardzo dużej 

nośności.  

 Z kolei Rudolf Steiner, urodzony na terenach obecnej Chorwacji austriacki filozof, 

mistyk, twórca antropozofii i badacz spuścizny Goethego, postanowił wybudować 

„Goetheanum” jako siedzibę dla Towarzystwa Antropozoficznego. Początkowo Steiner wybrał 

projekt Carla Schmid-Curtiusa, z którego następnie zrezygnował i sam podjął się pracy 

projektowej. Budynek zwany Goetheanum I posadowiony został na betonowych fundamentach, 

lecz całość konstrukcji wykonana była z drewna. Obiekt ten wpisywał się w nurt secesji, ale w 

zamyśle Steinera miał być wyrazem funkcjonalnej architektury organicznej – stąd określa się 

go jako jedną z podwalin budownictwa „organicznego”. Budynek ten, jak i Towarzystwo 

Antropozoficzne, budziły niechęć okolicznej rdzennej ludności szwajcarskiego kantonu Solura. 

W noc sylwestrową 1922/1923 r. budynek spłonął w wyniku podpalenia. Krótko potem, wiosną 

1923 r. Rudolf Steiner wygłosił cykl wykładów w Bazylei, Wiedniu i Pradze, gdzie wyjaśniał 

koncepcję Towarzystwa Antropozoficznego. Jednocześnie opublikował w piśmie „Das 

Goetheanum” projekt własnego autorstwa odbudowy budynku Goetheanum. Nowy budynek 

miał być znacznie większy od poprzedniego i zapewne aby zapobiec kolejnemu podpaleniu, 

miał być wykonany w całości z betonu. Steiner przygotował plastyczny model w skali 1:100, 

nad którym pochyliła się grupa architektów kierowana przez Ernsta Eisenpreisa. Prace nad 

Goetheanum II rozpoczęły się w styczniu 1925 r., natomiast sam Steiner zmarł w marcu 1925 

r. Prace nad obiektem były kontynuowane dzięki licznym darom i ochotniczej pracy wielu osób. 

Na marginesie warto dodać, że w pracach nad obiektem uczestniczyła również polska 

rzeźbiarka, radna miasta Lwowa znana ze swej twórczości dla Wytwórni Fajansów w 

Pacykowie – Luna Drexlerówna, późniejsza inicjatorka powstania Polskiego Towarzystwa 

Antropozoficznego. Budynek ten ukończono w 1928 r. (bez wykończenia wnętrz). Był 

pionierskim dziełem tamtych czasów ze względu na monumentalizm oraz skomplikowaną 

formę betonową103.  

 
103 https://www.goetheanum.org/en/anthroposophical-society/rudolf-steiner (dostęp: 19.01.2020); A. 

Colquhoun, Modern Architecture, Oxford University Press, Oxford 2001, s. 90–95. 

https://www.goetheanum.org/en/anthroposophical-society/rudolf-steiner
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2.2.6. Powrót do natury 

 

Dom zaprojektowany w 1935 r. dla Edgara Jonasa Kaufmanna przez Franka Lloyda 

Wrighta w południowo-zachodniej Pensylwanii stał się ikoną XX-wiecznego budownictwa. 

Fallingwater – bo tak brzmi oryginalna nazwa obiektu – łączy w niebanalnej formie 

funkcjonalność domu mieszkalnego z pięknem natury. Budynek „lewitujący” nad skałami 

mistrzowsko wpisuje się w swoje naturalne otoczenie. Kamienne ściany wraz ze 

wspornikowymi płytami żelbetowymi scalają rezydencję z naturą w sposób bezpośredni, 

jednocześnie czyniąc dom ten w pełni nowoczesnym. Kompozycja budynku, skonstruowana z 

dużych betonowych brył, zdaje się nadwieszona nad wodospadem. Betonowe bryły zostały 

skontrastowane z rustykowanymi bryłami kamiennymi. Dom zawieszony jest w pejzażu 

zieleni. Wright kontynuował tylko naturalną kompozycję, którą przyroda utworzyła z 

poziomych elementów i masywnych skał w zielonym zagłębieniu doliny104. Frank Lloyd 

Wright swój projekt poprzedził szeregiem analiz, w których wskazywał na kluczową rolę 

natury w dziele projektanta. W podniosłym stylu dowodził: „Myślę, że Natura powinna być 

wymawiana przez wielkie «N», nie dlatego, że natura jest Bogiem, lecz dlatego, że 

wszystkiego, czego możemy dowiedzieć się o Bogu, możemy nauczyć się z ciała Bożego, które 

nazywamy Naturą”105.  

 Budynek Fallingwater nie jest próbą naśladownictwa natury, lecz dostosowania się do 

jej potęgi, a zastosowany przez Wrighta materiał w postaci bardzo wytrzymałych płyt 

betonowych był budulcem w pełni zdolnym do sprostania intelektualnym wyzwaniom 

współczesnej architektury. 

Beton stał się jednym z podstawowych materiałów we współczesnej architekturze. 

Jednym z przykładów zastosowania betonu w budownictwie, który stał się ikoną 

rozpoznawalną na całym świecie, jest powstałe w 1959 r. Muzeum Guggenheima w Nowym 

Jorku, również projektu Franka Lloyda Wrighta. Budynek ten stanowi kolejny kamień milowy 

w rozwoju budownictwa, w którym beton odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu estetyki. 

Architekt, projektując muzeum, wykroczył poza granice możliwości czasów, w których obiekt 

powstał. Spiralna konstrukcja budynku czerpie inspirację z naturalnych muszli i przepełniona 

 
104 S.E. Rasmussen, Odczuwanie architektury, Karakter, Kraków 2015, s. 83. 
105 Tłum. własne: „That’s why I think Nature should be spelled with a capital N, not because Nature is 

God but because all that we can learn of God we will learn from the body of God, with we call Nature” 

– cyt. za: D.M. Hertz, Angels of Reality. Emersonian Unflodings in Wright, Stevens and Ives, Southern 

Illinois University, Illinois 1993, s. 67. 
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jest symboliką. Dyskutując nad swoim projektem, Wright tłumaczył: „te geometryczne formy 

sugerują pewne ludzkie idee i nastroje – jak na przykład koło symbolizujące nieskończoność; 

trójka symbolizująca jedność strukturalną; spirala symbolizująca organiczny postęp; kwadrat 

symbolizujący integralność”106.  

 Kolejną postacią, która przyczyniła się do zwiększenia powszechności betonu w 

architekturze, jak i zwiększenia świadomości społecznej w pojmowaniu estetyki tegoż 

materiału, był Pier Luigi Nervi. Syn pracownika poczty, ukończył studia w Szkole Inżynierskiej 

w Bolonii, uzyskując dyplom inżyniera budownictwa. Dostał pracę w przedsiębiorstwie 

betoniarskim w Bolonii, a następnie we Florencji. Po odbytej służbie wojskowej w wojskach 

inżynieryjnych założył własne biuro projektowe. Nervi bardzo często pracował w betonie, a 

jego życiowym celem stało się zakwestionowanie wszelkich ograniczeń technicznych, jak i 

intelektualnych, jakie narosły wokół tego materiału. Wybitnym przykładem jego geniuszu jest 

Palazzo del Lavoro w Turynie we Włoszech. Ten monumentalny obiekt wystawienniczy 

powstał przy okazji wystawy zatytułowanej Italia ’61 na 100-lecie zjednoczenia Włoch. 

Budynek został oddany do użytku w 1961 r. Palazzo powstał w zaledwie 18 miesięcy, a jego 

powierzchnia obejmuje 7897 metrów kwadratowych powierzchni wystawienniczej. Jego bryła 

została zaprojektowana tak, aby z łatwością mógł zostać zaadaptowany do nowej funkcji 

(obecnie mieszczą się tam Wydział Ekonomii Uniwersytetu Turyńskiego oraz urzędy). Jak 

wskazuje Denis Sharp: „Podobnie jak budynki Miesa van der Rohe, w budynkach Nervi 

dokonuje subtelnego połączenia struktury i przestrzeni. Ale podczas gdy Mies szukał wolnej 

przestrzeni wewnętrznej, estetyka Nerviego zależy od energicznej ekspozycji elementów 

konstrukcyjnych budynku. Palazzo del Lavoro nie był wyjątkiem… prosty kwadratowy kształt 

o powierzchni 525 stóp (160 metrów) został podzielony na szesnaście konstrukcyjnie 

odrębnych stalowych zadaszonych sektorów, z których każdy wsparty był na betonowych 

słupach o wysokości 65 stóp (ok. 20 metrów). Ściany zewnętrzne, całkowicie pokryte szkłem, 

owinęły się wokół obwodu budynku i obejmowały duże pionowe szprosy o wysokości 70 stóp 

(ok. 21 metrów)”107. 

 
106  Tłum. własne: „these geometric forms suggest certain human ideas, moods, sentiments – as for 

instance: the circle, infinity; the triangle, structural unity; the spiral, organic progress; the square, 

integrity” – cyt. za:  https://www.guildmagazine.com/art/celebrating-the-guggenheim-museum-60-

years-of-art/ (dostęp: 22.01.2020).  
107 Tłum. własne: „Like Mies van der Rohe’s buildings, there is a subtle fusion of structure and space 

in Nervi’s buildings. But whereas Mies searched for free internal space, Nervi’s aesthetic is 

dependent on an energetic exhibition of the structural parts of a building. The Palace of Labour was 

no exception… the simple 525 feet square shape was divided into sixteen structurally separate steel 

roofed compartments each supported on 65-foot-high concrete stems. The external walls, entirely 

https://www.guildmagazine.com/art/celebrating-the-guggenheim-museum-60-years-of-art/
https://www.guildmagazine.com/art/celebrating-the-guggenheim-museum-60-years-of-art/
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 Z punktu widzenia pojmowania estetyki betonu w naturze Nervi odegrał znaczącą rolę. 

Podczas serii wykładów, jakie wygłosił na Harvardzie, Nervi podjął próbę wyjaśnienia granic 

estetyki między tym, co naturalne, a tym, co przekształcone przez człowieka. Uznał wówczas 

za nad wyraz problematyczny fakt, że człowiek zachwyca się tak samo przestrzenią 

przekształconą, jak i nienaruszoną – naturalną. 

 W tym miejscu warto również wspomnieć o wybitnej architekt Ameryki Łacińskiej. 

Urodzona we Włoszech Lina Bo Bardi wybudowała „szklany dom” (Casa de Vidro). Ta 

realizacja z 1950 r., umieszczona w środku zachowanego lasu deszczowego w dzielnicy 

Morumbi w São Paulo, wykonana została z cienkich ścian betonowych z ogromnymi taflami 

szkła wypełniającymi przestrzeń posadowionej na palach bryły. To założenie, gdzie natura w 

sposób doskonały „wchodzi” do wnętrza domu, jest przykładem budynku, który nie ingeruje w 

naturalny ekosystem. Wzniesienie obiektu na smukłych palach sprawia, że otaczający budynek 

pierwotny las pozostaje wciąż nienaruszony108.  

 

2.2.7. Mistrzowie skorup 

 

Kolejnym zagadnieniem związanym z estetyką betonu, które wymaga wyodrębnienia, 

jest fascynacja cienkimi ścianami wykonanymi właśnie z tego materiału. Thin-shell, a więc 

cienka muszelka czy też skorupa, to termin, który został zaproponowany na jej określenie.  

Mistrzem w tej dziedzinie estetyki jest urodzony w Madrycie inżynier Félix Candela. 

W 1935 roku ukończył on architekturę wraz z naukami przyrodniczymi. Jako przeciwnik 

generała Francisco Franco w 1939 r. został internowany i musiał opuścić Hiszpanię. Wyjechał 

do Meksyku, gdzie zasłynął dzięki nowatorskiej konstrukcji dachu wykonanej z żelbetu, zwanej 

również cascarones. W swoich projektach Candela używał konstrukcji cienkościennej, lecz 

zupełnym przełomem w pracach architekta było opracowanie konstrukcji parasolowej. Tak 

zwany parasol składający się z czterech paraboloidów, które przenoszą swoje obciążenia na 

kolumnę centralną, tworzył wrażenie lekkości, będąc jednocześnie niezwykle wytrzymałym. 

Osiągnięcia Candeli takie jak oceanarium w Walencji czy Capela Bosjes pod Kapsztadem w 

RPA mogą być kwestionowane przez zwolenników Nerviego jako mało funkcjonalne. Jednak 

 
clad in glass, wrapped round the perimeter of the building and incorporated large 70-foot-high 

vertical mullions” – cyt. za: https://www.atlasofplaces.com/architecture/palazzo-del-lavoro/ (dostęp: 

21.01.2020).  
108 https://archeyes.com/glass-house-lina-bo-bardi/ (dostęp: 21.01.2020). 

https://www.atlasofplaces.com/architecture/palazzo-del-lavoro/
https://archeyes.com/glass-house-lina-bo-bardi/
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dzieła Candeli, wpisujące się w nurt architektury naturalistycznej, bronią się swą 

innowacyjnością i estetyką. Skorupy Candeli z początku przypominały praktyczne konstrukcje 

Nerviego, ale z czasem, gdy architekt nabierał pewności siebie, jego twórczość przybierała 

formę ekspresyjną, a coraz większe konstrukcje skorup czy też muszli wychodziły poza 

wszelkie granice wyobraźni ówczesnych architektów. Do wykonania swoich muszli Candela 

tworzył rusztowania, które określał jako tymczasową strukturę (zazwyczaj z drewna – 

deskowanie lub z metalu – szalunek), która wspierała formowany mokry beton. Następnie 

układano zbrojenie, które oblewano betonem o grubości zwykle czterech centymetrów. Jedną 

z istotnych zalet tak lekkiej i plastycznej konstrukcji żelbetowej była duża odporność na 

trzęsienia ziemi, które są dosyć częstym zjawiskiem sejsmicznym na terenie Meksyku109.  

Cienkie skorupy wykonane z betonu z racji niewielkich kosztów budowy stały się 

popularne w przestrzeni publicznej oraz w budownictwie przemysłowym. Warty przywołania 

jest Międzynarodowy Port Lotniczy im. Johna F. Kennedy’ego w Nowym Jorku, a właściwie 

jego część – Trans World Flight Center zaprojektowane przez urodzonego w Kirkkonummi w 

Finlandii Eero Saarinena. Żelbetowa skorupa terminalu TWA składa się z czterech elementów, 

które niczym rozpościerające się na zewnątrz skrzydła osłaniały znajdujących się wewnątrz 

pasażerów110. Podczas budowy architekt stwierdził: „Wszystkie zakręty, wszystkie przestrzenie 

i elementy aż do kształtu znaków, tablic, balustrad i stanowisk odpraw miały mieć identyczny 

charakter. Chcieliśmy, aby pasażerowie przechodzący przez budynek mogli doświadczyć w 

pełni zaprojektowanego środowiska, w którym każda część powstaje z innej i wszystko należy 

do tego samego formalnego świata”111.  

 Oprócz przestrzeni publicznej w kontekście estetyki betonu warto również pochylić się 

nad założeniami rezydencjonalnymi. Willa Milam w Jacksonville na Florydzie autorstwa Paula 

Rudolpha, o prostopadłej betonowej fasadzie przypominającej dzieła Pieta Mondriana112, 

zachwyca nie tylko swymi wyrafinowanymi wnętrzami. Jej fasada składająca się z niemal 

 
109 https://www.britannica.com/biography/Felix-Candela (dostęp: 21.01.2020).  
110 https://www.britannica.com/biography/Eero-Saarinen (dostęp: 21.01.2020). 
111  Tłum. własne: „All the curves, all the spaces and elements right down to the shape of the signs, 

display boards, railings and check-in desks were to be of a matching nature. We wanted passengers 

passing through the building to experience a fully-designed environment, in which each part arises from 

another and everything belongs to the same formal world” – cyt. za: 

https://www.archdaily.com/66828/ad-classics-twa-terminal-eero-saarinen (dostęp: 21.01.2020).  
112 Zob. np. Masterpieces of Western Art. A History of Art. In 900 Individual Studies from the Gothic to 

the Present Day. Volume II: From the Romantic Age to the Present Day, red. I.F. Walther, Taschen, 

Kolonia 2005, s. 597.  

https://www.britannica.com/biography/Felix-Candela
https://www.britannica.com/biography/Eero-Saarinen
https://www.archdaily.com/66828/ad-classics-twa-terminal-eero-saarinen
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abstrakcyjnych przestrzennych form geometrycznych tworzy budynek, który można 

zakwalifikować jako autentyczne dzieło sztuki w architekturze.  

 

2.2.8. Na pograniczu architektury i inżynierii 

 

 Pojmowanie estetyki betonu na przestrzeni dziejów wielokrotnie było powiązane z 

rozwojem technologii. To właśnie dzięki kreatywności wielu inżynierów i architektów 

zafascynowanych osiągnięciami Maillarta czy Freyssineta doszło do skoku technologicznego, 

który wywarł wpływ na estetykę tejże materii. Przywołani powyżej Félix Candela i Pier Luigi 

Nervi, dzięki swym innowacyjnym cienkim żelbetowym ścianom oraz nowatorskim 

rozwiązaniom konstrukcyjnym, wprowadzili architekturę betonową na zupełnie nowe tory.  

 Brazylijski architekt Oscar Niemeyer, zafascynowany nowatorskimi rozwiązaniami 

estetyczno-konstrukcyjnymi, łączył w swych projektach finezję Candela i funkcjonalność 

Nerviego. Komunistyczne poglądy architekta (należał do partii komunistycznej od 1945 do 

1990 r.) wywarły ogromny wpływ na jego pojmowanie architektury, a zarazem na jej 

funkcjonalność. Przykładem tych wpływów jest Palácio da Alvorada – będący siedzibą 

prezydenta Brazylii. Projekt ten, dzięki wybitnemu zaprojektowaniu konstrukcji nośnych, 

wydaje się niebywale lekki, a jego zwężające się ku ziemi ściany nośne tworzą wrażenie, jakby 

budynek ten ledwo co stykał się z ziemią. Podczas prac nad obiektem zacieśniła się współpraca 

architekta Oscara Niemeyera z inżynierem Joachimem Cardoso, dzięki której osiągnięto 

wrażenie niebywale lekkiej konstrukcji. Oscar Niemeyer powiedział wprost: „Nie pociągają 

mnie proste kąty ani prosta, twarda i nieelastyczna linia, stworzona przez człowieka. 

Przyciągają mnie swobodne, zmysłowe kształty. Krzywe, które znajduję w górach mojego 

kraju, w kręgu jego rzek, w falach oceanu i na ciele ukochanej kobiety. Krzywe tworzą cały 

wszechświat, zakrzywiony wszechświat Einsteina”113. Przyjaźniący się z Niemeyerem Le 

Corbusier miał nawet powiedzieć – „Oscar, zawsze masz przed oczami góry Rio. Robisz barok 

w żelbetonie, ale robisz to dobrze”. 

 
113 Tłum. własne: „I am not attracted to straight angles or to the straight line, hard and inflexible, created 

by man. I am attracted to free-flowing, sensual curves. The curves that I find in the mountains of my 

country, in the sinuousness of its rivers, in the waves of the ocean, and on the body of the beloved 

woman. Curves makeup the entire universe, the curved universe of Einstein” – cyt. za: 

https://uk.phaidon.com/agenda/architecture/articles/2012/december/06/oscar-niemeyer-1907-2012/ 

(dostęp: 21.01.2020). 

https://uk.phaidon.com/agenda/architecture/articles/2012/december/06/oscar-niemeyer-1907-2012/
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2.2.9. Sztuka ludowa jako inspiracja dla architektów 

 

 Meksykanin Luis Ramiro Barragán Morfin zaprojektował w 1948 r. własny dom wraz 

z pracownią. Obiekt ten jest jednym z wybitnych przykładów architektury współczesnej, w 

2004 r. został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Jak wskazuje w 

uzasadnieniu UNESCO, budynek ten jest arcydziełem nowoczesnego ruchu, który łączy w 

sobie elementy ludowe z różnorodnymi filozoficznymi i artystycznymi nurtami. Casa Luis 

Barragán od śmierci artysty w 1988 r. pozostaje w stanie niezmienionym i jest jednym z 

wybitnych dzieł architektury betonowej. Muzeum wraz z rezydencją jest obecnie własnością 

Rządu Stanu Jalisco w Meksyku. Według prowadzonych statystyk jest jednym z najczęściej 

odwiedzanych celów turystycznych przez architektów i koneserów sztuki114. Twórczość 

Barragána wywarła ogromny wpływ na zmianę pojmowania estetyki w projektowaniu głównie 

ogrodów, krajobrazu i placów. Właśnie przy zastosowaniu betonu w przestrzeni publicznej w 

kontekście twórczości Barragána warto się na chwilę zatrzymać. Stworzony przez architekta 

Torres de Satélite (wieże satelitarne) w Mexico City to jedne z pierwszych miejskich rzeźb 

zdobiących przestrzeń. Zaprojektowane w 1957 r. przez Luisa Barragána, pomalowane przez 

Jesúsa Reyes Ferreirę i rzeźbiarza Mathiasa Goeritza, posadowione na betonowym placu wieże, 

liczą od 38 metrów do 52 metrów115.  

 

2.2.10. Faktura jako zmienna emocji  

 

 Technologia budownictwa betonowego wciąż ewoluuje. Ogromny postęp widzimy w 

zmianach faktur betonu, co sprawia, że estetyka architektury betonowej staje się bardziej 

wysublimowana. Zmiana faktury betonu może skutkować wywoływaniem zupełnie innych 

emocji związanych z danym obiektem. Głębia czy płaskość faktury, szorstkość czy gładkość, 

ciepło czy zimno – te wszystkie elementy, jak i wiele innych, sprawiają, że identyczna bryła 

może być zupełnie inaczej odebrana przez widza116. Mnogość sposobów uzyskiwania faktur 

przechodzi obecnie najśmielsze oczekiwania. Od podstawowego betonu natryskowego czy tak 

 
114 http://www.casaluisbarragan.org/eng/en_index.html (dostęp: 21.01.2020). 
115 Niestety wraz z rozwojem urbanizacji miasta mieszkańcy zostali pozbawieni dostępu do tyh obiektów 

przez ich całkowite wyizolowanie otaczającymi je drogami. 
116 Więcej na temat faktury w architekturze zob. A. Basista, Kompozycja dzieła architektury, TAiWPN 

„Universitas”, Kraków 2006, s. 210–229. 

http://www.casaluisbarragan.org/eng/en_index.html
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zwanego gunitu117, które zostały wynalezione na początku XX w., po wszelkiego rodzaju 

faktury szalunkowe czy trawienie kwasem lica betonu118.  

 Le Corbusier użył gunitu m.in. w kaplicy Notre Dame du Haut we Francji niedaleko 

Ronchamp. Zrealizowany w latach 1950–1955 projekt, na miejscu zniszczonej w XV w. 

kaplicy, tworzy niebanalną strukturę fasady przypominającej muszlę. 

 Kolejnym przełomowym wynalazkiem z lat 30. XX w., który transponowany do 

architektury współczesnej nabrał zupełnie innego wyrazu, jest tzw. beton napowietrzany, znany 

w Polsce pod nazwą betonu komórkowego. Proces jego uzyskiwania polega na wtryskiwaniu 

pod ciśnieniem gazu (głównie powietrza) w proporcji w granicach 5–8% całkowitej objętości 

mieszanki. Napowietrzanie betonu znacznie poprawia odporność tak powstałego materiału. 

Dzięki przestrzeniom między strukturą zmniejsza się ciśnienie wewnętrzne materiału, przez co 

jest on bardziej odporny na czasowe zamarzanie. Napowietrzanie betonu zwiększa również jego 

odporność na groźne siarczany czy wysalanie.  

 Wiele nowszych budynków zostało wykonanych techniką odlewania betonu na miejscu 

do wcześniej przygotowanych szalunków. Do wiodących przykładów architektury powstałej 

właśnie w ten sposób zalicza się budynki Tadao Andō. Jego realizacje odróżniają się niebywałą 

gładkością dzięki zastosowaniu lakierowanych szalunków. Owa gładkość stanowi zaprzeczenie 

materiału, jakim jest beton – substancja płynna i bardziej organiczna, która po zakrzepnięciu 

staje się zazwyczaj matowa i szorstka. Kościół Światła autorstwa Tadao Andō ulokowany w 

dzielnicy Ibaraki w Osace w Japonii jest niewielkich rozmiarów budowlą, która dzięki 

zastosowanemu otworowi w kształcie krzyża zalewa wnętrze światłem. Innowacyjnie 

zastosowany w 1989 r. do budowy kaplicy beton nabrał nowego wyrazu. Został okrzyknięty 

materiałem szlachetnym i godnym podniosłego przeznaczenia budowli, zupełnie odmiennie niż 

w 1923 r. podczas powstania kościoła Notre Dame de la Consolation w Le Raincy Auguste’a 

Perreta. Surowość przestrzeni stworzonej przez Tadao Andō doskonale się wpisuje w filozofię 

tradycyjnego budownictwa japońskiego i koncepcji zagospodarowania przestrzeni. Koncepcja 

estetyki japońskiej, znana jako Wabi-sabi, nabrała tutaj zupełnie nowego wyrazu, włączając się 

w nurt współczesnej architektury119. 

 
117 Różnica między betonem natryskowym a gunitem tkwi w sposobie podawania wody do mieszanki 

betonu. Technologie ta stosowane są powszechnie w budownictwie basenów. 
118 Por. podrozdział Rozwój innowacyjnych technologii betonu. 
119 O filozofii Wabi-sabi zob. m.in.: A. Kerr, Japonia utracona, Karakter, Kraków 2019; J. Tanizaki, 

Pochwała cienia, Karakter, Kraków 2016.  
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2.2.11. Konkluzja i refleksja nad przyszłością estetyki betonowej 

 

Jak pokazują przywołane przykłady, rozwój estetyki betonu ściśle się łączy z rozwojem 

technologii. To dzięki postępowi technologicznemu nad materiałem, jakim jest beton, doszło 

do realizacji coraz to bardziej innowacyjnych przedsięwzięć, przewyższających poprzednie, 

dających nowe możliwości, a tym samym uwalniających nieograniczony potencjał architektów. 

Zwiększenie wytrzymałości betonu umożliwiło projektowanie coraz to bardziej innowacyjnych 

obiektów. Zmniejszenie powierzchni ścian i stropów pozwoliło na wprowadzenie finezyjnej 

estetyki organicznej. Refleksja nad strukturą samego betonu przyczyniła się do bardziej 

emocjonalnego odbierania dzieła architekta. 

Zmiana estetyki podyktowana była w przeważającej mierze zmianą technologii w 

budownictwie, lecz równie istotnym korelatem w historii estetyki był rozwój wiedzy, koncepcji 

filozoficznych czy zwykły rozwój gospodarczy. Wyodrębnienie estetyki nawiązującej do 

natury z pewnością było związane ze zmianami światopoglądowymi, dyskusją polityczną czy 

ruchami społecznymi. Budownictwo wielkopowierzchniowe i zastosowanie innowacyjnych 

rozwiązań łączyło się głównie z rozwojem gospodarczym państw, jak i zwiększeniem populacji 

czy ideologią polityczną. 

Spoglądając na kształtowanie się estetyki związanej z budownictwem betonowym w 

konfrontacji z już dostępnymi technologiami i tymi, które są w trakcie doskonalenia, należy się 

zastanowić, jak duży wpływ na architekturę w najbliższym czasie wywrze beton polimerowy 

czy beton transparentny. Niewątpliwie zmiana technologii produkcji betonu czy jego 

urozmaicenie będzie wpływała na kształtowanie się gustów społeczeństwa. Tylko wyobraźnia 

ludzka stanowi ograniczenie w zastosowaniu nowinek technologicznych – jak jednak pokazuje 

historia, wyobraźnia ludzka nie zna granic. 

Spoglądając w najbliższą przyszłość, warto pochylić się nad kwestią estetyki betonu w 

kontekście ekologii. Dyskusja dotycząca emisyjności, w tym ogromnej emisji dwutlenku 

węgla, który powstaje w procesie wiązania betonu, otwiera nowy rozdział w historii 

budownictwa z betonu120. Powstaje pytanie, jak ograniczyć emisyjność betonu, tak by nie 

ograniczyć osiągnięć inżynieryjnych tego materiału. Należy się zastanowić, czy czasy 

ekspresyjnych budynków o formach przypominających muszle czy fragmenty ciała ludzkiego, 

budowane w dużej skali – nie pozostaną już wyłącznie historią. Beton jest obecnie najbardziej 

 
120 Na temat emisji CO2 zob. podrozdział Beton dla przyszłości. 
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ekonomicznym i wydajnym budulcem. Zaprzestanie wznoszenia budynków z jego użyciem 

obecnie nie jest możliwe. Należy się w przyszłości skupić na dwóch podstawowych kwestiach. 

Czy możliwe jest obniżenie emisyjności betonu bez szkody dla bezpieczeństwa budownictwa 

lądowego oraz czy jest możliwe zrównoważenie emisyjności w nowo projektowanych 

budynkach121. Odpowiedź na pierwsze pytanie zależy od współpracy tym razem nie samych 

fizyków, lecz fizyków z chemikami. Odnośnie do drugiego pytania kluczem jest powstawanie 

niskoemisyjnego budownictwa, tak żeby wyrządzone przyrodzie szkody podczas wznoszenia 

obiektu zostały zrównoważone w procesie jego użytkowania. Źródła energii odnawialnej, 

zwiększenie szczelności budynków, odzyskiwanie utraconej energii czy zakładanie habitatów 

roślin w przestrzeni zurbanizowanej w najbliższych dekadach będzie stanowiło wyzwanie dla 

współczesnej architektury, gdzie interes społeczny winien być wyznacznikiem nowej estetyki.  

Proces owych przemian już postępuje, lecz potrzebne są stanowcze działania w tym 

zakresie, poprzedzone rzetelną analizą. I tutaj rysuje się kolejna płaszczyzna rozwoju 

budownictwa betonowego. Ta część dysertacji rozpoczęła się od zmian zapoczątkowanych 

przez architektów. Następnie to inżynierowie dokonali kolejnego otwarcia w historii 

budownictwa betonowego. Na chwilę obecną kluczową rolę odgrywać będą chemicy – 

pracujący nad ograniczeniem emisyjności betonu. Przyszłość stoi również przed biologami, 

którzy powinni zostać włączeni do dyskusji nad ekologią w kontekście budownictwa z betonu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
121 Szerzej na temat uwarunkowań ekonomicznych przy jednoczesnym uwzględnieniu kosztów 

zniszczenia środowiska podczas inwestycji zob. L.W. Kamionka, Architektura zrównoważona…, s. 23. 
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2.3. Przykłady zastosowania betonu we współczesnej architekturze  

 

2.3.1. Systematyka 

 

 Beton z racji swej powszechności jest obecnie wykorzystywany w wielu obiektach 

współczesnej architektury. Nie sposób tutaj przytoczyć wszystkie przykłady jego użycia. 

Przedstawione poniżej zestawienie powstało w wyniku selekcji obiektów ze względu na ich 

doniosłość społeczną, innowacyjność, estetykę czy historię. W celu jego uporządkowania 

posłużyłem się jedną z zasad logicznego rozumowania. Wybierając między rozumowaniem 

indukcyjnym (inductio) a redukcyjnym (czy dedukcyjnym), zdecydowałem się na to drugie 

rozwiązanie, jako że systematyka „od ogółu do szczegółu” w wypadku opisu najbardziej 

doniosłych zjawisk, jakie możemy zaobserwować we współczesnej architekturze, wydaje się 

słuszna, biorąc pod uwagę obecnie globalny rozwój architektury. Proponowana systematyka 

przykładów stosowania betonu we współczesnej architekturze rozpoczynać się będzie od opisu 

najbardziej doniosłych przykładów architektury na świecie, by następnie skupić się na 

architekturze rodzimej, która w żaden sposób nie odstaje od światowych trendów.  

 Dokonany wybór w sposób oczywisty jest wyborem subiektywnym, lecz 

niepodyktowanym przypadkiem. Selekcja dokonana w niniejszej części pracy poparta jest 

szeregiem badań i analiz oraz konfrontacji z historią opisywanej materii. 

 

2.3.2. Przykłady zastosowania betonu we współczesnej architekturze światowej 

 

Szwajcar Charles-Édouard Jeanneret-Gris, bo takie było prawdziwe nazwisko Le 

Corbusiera, urodził się w 1887 r. Od najmłodszych lat był przyzwyczajony do pracy, rozpoczął 

ją już od 13. roku życia jako pomocnik grawera, wtedy też poznał walory różnych materiałów 

i posiadł umiejętności rzemieślnicze. Zdobyte doświadczenia pomogły mu później w pracy 

architekta. Le Corbusier za namową nauczyciela historii w 1906 r. wyrusza w podróż ze 

szkicownikiem w ręku. Odwiedza Florencję, Rawennę, Padwę, Weronę, Budapeszt, Wiedeń, 

wędruje przez Serbię, Rumunię, Turcję i Grecję. Podróż ta odciśnie ogromne piętno na 

postrzeganiu architektury, krajobrazu, światła. Może już wtedy rodziła się „corbusierowska” 
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definicja architektury określająca ją jako „mistrzowską i wspaniałą grę mas w świetle”122. W 

1908 roku udaje się do Paryża i wstępuje do atelier Auguste’a Perreta, który obok Tony’ego 

Garniera wywiera poważny wpływ na ukształtowanie się talentu Le Corbusiera. To w tej 

pracowni Le Corbusier po raz pierwszy spotka się z konstrukcjami w żelbecie. W swoich 

wspomnieniach napisze o tym, jak uczestniczył w wykładach w École des Beaux-Arts i w 

trakcie wykładu o żelbecie prelegent został zagłuszony i wygwizdany. Ten nowy kierunek w 

architekturze dopiero się rodził i wówczas nikt nie sądził, jaki przyniesie postęp. 

Po zebranych doświadczeniach u Perreta udaje się do Niemiec do pracowni Petera 

Behrensa. W 1917 roku po powrocie do Paryża wchodzi w kręgi cyganerii artystycznej i 

kubistów. Następnie wraz z malarzem Amédée Ozenfantem zapoczątkowuje nowy kierunek w 

malarstwie – puryzm. W 1922 roku postanowił otworzyć pracownię architektoniczną. W 

okresie powojennym wiele istotnych w architekturze budynków było opartych na betonie. 

Powszechnie uważa się, że istnienie betonu w architekturze zawdzięczamy Le Corbusierowi, 

to on zachwycał się jego surowością i pięknem123. Zastosował go w wielu swoich realizacjach 

w Jednostce Marsylskiej, Villi Savoye czy kaplicy Notre Dame du Haut w Ronchamp124. 

Oprócz monumentalnej architektury betonowej Le Corbusier miał innowacyjną koncepcję 

mieszkaniową: z jednej strony to blok, maszyna do mieszkania, czyli „Jednostka Marsylska”, 

z drugiej bardziej kameralne budynki mieszkaniowe, w których budowie beton odgrywał 

istotną rolę estetyczną. W zaprojektowanym w Pessac koło Bordeaux osiedlu mieszkaniowym 

stworzył jedną kolorową kompozycję. Le Corbusier pisał: „Jedynym zadaniem muru było 

tworzenie ram dla widoku”125. 

Architekt lubił umieszczać swe domy na cienkich filarach. Wyglądają więc, jakby 

unosiły się w powietrzu. Le Corbusier stosował żelbet w budynkach, w których stropy 

spoczywały na kilku filarach stojących wewnątrz, a nie wzdłuż linii zabudowy, a ściany 

zewnętrzne opierały się na stropach z lanego betonu. Odgrywały one jedynie rolę osłaniającej 

kurtyny, a zatem słusznie robiły wrażenie zaledwie cienkich przesłon126. Mimo stosowania 

„ciężkiego materiału”, jakim jest beton, twórca nadawał lekkość swoim obiektom, pozbawiając 

je masy. 

 
122 P. Trzeciak, Przygody architektury XX wieku, Nasza Księgarnia, Warszawa 1974, s. 224. 
123 Le Corbusier, W stronę architektury, Wydawnictwo Centrum Architektury, Warszawa 2012. 
124 P. Trzeciak, op. cit., s. 206, 208, 215, 224–261. 
125 S.E. Rasmussen, op. cit., s. 103. 
126 Ibidem, s. 104. 
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W Indiach Le Corbusier miał możliwość zaplanowania i stworzenia półmilionowego 

miasta Chandigarh, w którym obok planu generalnego zaprojektował także budynki centrum 

administracyjnego – tak zwany Kapitol. Miasto to stanowi jeszcze jeden przykład 

wykorzystania betonu, ukazując jego nową estetykę. 

 

Frank Lloyd Wright, amerykański architekt, żył w latach 1867–1959. Jego praca 

twórcza przypadła na drugą i trzecią dekadę XX w. Odkrywając beton jako materiał twórczy, 

starał się go eksponować, ukazując jego nowe oblicze. W swoich realizacjach wcześnie zaczął 

stosować projekty z wykorzystaniem eksponowanego betonu. Beton pełnił tu nie tylko funkcję 

konstrukcyjną, ale tworzył też nowy estetyczny wymiar założenia. 

Brutalizm jako nowy nurt w architekturze, stworzony przez architektów Petera i Alison 

Smithsonów, miał mieć charakter szczery, wyrazisty i poważny. Nurt brutalizmu istniał już w 

latach 50. XX w. i trwał do lat siedemdziesiątych, widoczny był w realizacjach w Wielkiej 

Brytanii, ale również w USA. Reyner Banham nurt brutalizmu streścił w trzech zasadach: 

budowle miały mieć zapadający w pamięć wygląd, klarownie wyeksponowaną konstrukcję, a 

materiały budowlane powinny być traktowane i używane „jak znalezione, bez zmieniania ich 

wyrazu, bez tuszowania ich cech”127. Beton brut – to francuskie określenie na odciśnięte 

deskowanie na powierzchni betonu. To właśnie charakterystyczne deskowanie niedokończonej 

struktury jest typowe dla architektury brutalizmu. Do wybitnych przykładów architektury 

brutalizmu zalicza się następujące obiekty128: 

1. Wieża kapsułowa w Tokio, Japonia. 

2. Ratusz w Bostonie, USA. 

3. Rudolph Hall, New Haven, Connecticut, USA. 

4. Buffalo City Court Building, Buffalo, Nowy Jork, USA. 

5. Uniwersytet Kalifornijski, San Diego, USA. 

 
127 Piękny beton, op. cit., s. 132. 

128 Opracowano na podstawie zestawień w: F. Chaubin, CCCP. Cosmic Communist Constructions 

Photographed, Taschen GmbH, Kolonia 2011; Piękny beton, op. cit.; Więcej na temat architektury doby 

komunizmu zob.: O. Hatherley, Landscapes of Communism. A History through Buildings, Penguin 

Books, New York 2015; E. Kiecko, Futurologia i architektura w PRL, Fundacja Nowej Kultury Bęc 

Zmiana, Warszawa 2018. 
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6. Biblioteka Robarts, Toronto, Kanada. 

7. Banco De Guatemala, Guatemala City, Guatemala. 

8. Banco de Londres y América del Sur, Buenos Aires, Argentyna. 

9. Biblioteca Nacional, Buenos Aires, Argentyna. 

10. Centro De Exposições da Bahia, Bahia, Brazylia. 

11. Bank Gruzji, Tbilisi, Gruzja. 

12. Torres Blancas, Madryt, Hiszpania. 

13. Zachodnia Brama Miasta, Belgrad, Serbia. 

14. Bezanijski Housing Estate, Belgrad, Serbia. 

15. Trelick Tower, Londyn, Anglia. 

16. Housing Unit, Marsylia, Francja. 

17. Hotel Salute, Kijów, Ukraina. 

18. Makedonium, Kruševo, Północna Macedonia. 

19. Robin Hood Gardens, Londyn, Anglia. 

20. Pomnik rewolucji ludu Moslaviny, Podgarić, Chorwacja. 

21. Alfragide Towers, Alfragide, Amadora, Portugalia. 

22. Barbican Centre, Londyn, Anglia. 

 

Innym przykładem zastosowania betonu jako czystego, nieskazitelnego materiału do 

wyrażenia mocnej ekspresji, jest budynek prezentujący nowy nurt w architekturze, 

zaprojektowany przez Tadao Andō. Stworzona w 1995 r. Przestrzeń Medytacji w Paryżu nie 

jest świątynią, lecz miejscem zadumy i refleksji. Pokazuje nam nowe trendy w rozwoju 

architektury betonowej. Ta niewielka cylindryczna budowla zlokalizowana jest między główną 

siedzibą UNESCO a halą konferencyjną. Budynek stoi na niewielkim placu o powierzchni 350 

m2, wyłożonym pochylonymi płytami granitowymi, po których nieprzerwanie spływa woda. 

Ścianę cylindra stanowi beton, a wewnątrz ściany umieszczono dwa stojące naprzeciw siebie 

prostokątne otwory, które stanowią wejście lub wyjście – bez jasnego wskazania. Otwarte 

wycięcia, jak i prześwity między stropodachem a ścianą doświetlają wnętrze pogrążone w 
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półmroku. Tadao Andō po raz kolejny w swoich realizacjach wykorzystał beton. Jak wskazuje 

Dariusz Kozłowski, charakter jego architektury budowany jest „zmysłową jakością 

żelbetonowych konstrukcji”129. Racjonalistyczne podejście do projektowania Tadao Andō 

możemy nazwać minimalizmem130. Zastosowanie przez japońskiego architekta betonu 

powoduje, że materia pozbawiona zostaje narracji, w której racjonalizm jest absolutnie 

radykalny i pozostaje w sferze milczącego stylu abstrakcji131. 

W 2006 roku architektura betonowa odnalazła swój nowy wyraz w niewielkim obiekcie 

sakralnym zaprojektowanym przez Petera Zumthora w Wachendorf. Ta mała kaplica polna 

poświęcona jest świętemu Mikołajowi Van der Flüe (1417–1487), znanemu jako Brat Klaus. 

Peter Zumthor stwierdził: „Kiedy buduję w pejzażu, zależy mi na tym, by wykorzystane 

materiały dostroić do jego substancji narosłej w przebiegu historycznym. Materialność rzeczy 

wybudowanych musi współgrać z materialnością okolicy. Dostrzegam u siebie wyraźną 

wrażliwość na związek między miejscem, materiałem i konstrukcją. W moim przekonaniu 

materiał i konstrukcja muszą mieć cechy wspólne z danym miejscem, niekiedy nawet 

pochodzić właśnie stamtąd. Odnoszę wrażenie, że w przeciwnym razie pejzaż nie przyjmie 

nowej budowli”132. 

Obiekt ten jest przykładem powrotu do natury, w przestrzeni rolniczego krajobrazu 

wyróżnia się prostą formą głazu – menhiru. W kulturze celtyckiej menhir stanowił nieociosany 

lub częściowo obrobiony głaz (najczęściej zaostrzony od góry). Był on stawiany pionowo na 

grobie zmarłego, pełniąc funkcję pomnika. Takie wrażenie wywołuje stworzona przez 

Zumthora kaplica polna. Zastosowanie betonu wskazuje na prostotę materii, z której można 

stworzyć niepowtarzalną formę. Graniasta bryła wraz z wydrążonym wnętrzem upodabnia się 

do neolitycznego głazu (betonowe ściany budynku mają zmienną grubość). Materiałem, z 

którego zbudowana została kaplica Brata Klausa, jest tzw. beton pierwotny – naturalny 

konglomerat ubijany w szalunkach deskowych na sposób „domów ziemi” (pisé), będący 

substancją powstałą z wymieszania cementu z lokalnym kruszywem. Do budowy tej 

monolitycznej bryły nie użyto zaawansowanych technologii, lecz ubijając ręcznie betonową 

 
129 D. Kozłowski, O naturze betonu…, s. 11. 
130 Lub węziej – minimalizmem japońskim. Zob. idem, Czy beton architektoniczny…, s. 82. 
131 M. Charciarek, Idealizacja materii betonowej…, s. 7.  
132 P. Zumthor, Myślenie architekturą, Karakter, Kraków 2010, s. 99. 
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masę, uzyskano niepowtarzalny efekt pracy ludzkich rąk133. Surowa faktura betonu jest wręcz 

„superbrutalistyczna”, jak wskazuje Dariusz Kozłowski134. 

Czarne po wypalonych pniach szalunkowych ściany wnętrz kaplicy, a także 

nieregularne otworowanie w ścianach wraz ze świetlikami o widocznym powinowactwie z 

rzymskim oculusem ma świadczyć o nieprzerwanym poszukiwaniu symboliki przez twórcę 

budowli. Zastosowanie betonu, jego niespieszne wylewanie i ubijanie warstwami, a następnie 

wypalanie wnętrza, pokazało, że użycie w ten sposób prostego materiału może stworzyć dzieło 

o nowej niezależnej awangardowej symbolice. 

 

2.3.3. Przykłady zastosowania betonu we współczesnej architekturze polskiej 

 

Polskim architektom w okresie powojennym znane były światowe trendy. Wiele 

ciekawych realizacji z tego okresu możemy zakwalifikować jako brutalistyczne. W 1957 roku 

Marek i Ewa Dziekońscy wygrali konkurs na muzeum we Wrocławiu, które miało pomieścić 

Panoramę Racławicką. W budynku tym wykorzystano beton. Budynek wejściowy i rotunda 

tworzą betonową rzeźbę. Marek Dziekoński po przeprowadzce do Tychów zaprojektował wiele 

obiektów, np. budynek Górniczego Klubu Technika NOT, w którym wykorzystał beton. 

Tworzył masywne finezyjne bryły. W Krakowie Krystyna Tołłoczko-Różycka zastosowała 

odważnie beton w pawilonie Biura Wystaw Artystycznych w sąsiedztwie Plant i Starego 

Miasta. W betonowej fasadzie odciśnięte zostały deski szalunkowe dla podkreślenia poziomej 

fasady. Katowicki Spodek zaprojektowany przez Macieja Gintowa i Macieja Krasińskiego 

zawiera również elementy betonowe. Przykładem brutalizmu w Polce był rozebrany w latach 

2010–2011 Dworzec Kolejowy w Katowicach, dzieło Wacława Kłyszewskiego, Jerzego 

Mokrzyńskiego i Eugeniusza Wierzbickiego. Dworzec zaprojektowano w 1959 r., a oddano do 

użytku w 1972 r. Budowla była utworzona przez szesnaście żelbetonowych kielichów. Do dziś 

budzi zachwyt także monumentalny warszawski Dworzec Centralny, który po renowacji i 

umyciu zyskał ponownie nowy wyraz, a od 2019 r. wpisany został do Rejestru Zabytków. 

Zastosowanie betonu w okresie PRL wiąże się z tworzeniem prefabrykatów do 

budownictwa mieszkalnego. Przykładem takich betonowych osiedli jest tzw. Manhattan we 

Wrocławiu projektu Jadwigi Grabowskiej-Hawrylak. 

 
133 M. Charciarek, Idealizacja materii betonowej…, s. 7.  
134 D. Kozłowski, Beton surowy…  
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W współczesnych polskich realizacjach dzięki nowym technologiom beton 

wykorzystuje się nadal, jest on jednak bardziej subtelny i elegancki. Polskie współczesne 

przykłady wykorzystania betonu to Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, użycie 

czerwonego barwionego betonu w Muzeum II Wojny Światowej, siedziba Sądu Okręgowego 

w Katowicach, budynek Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, warszawskie Centrum 

Chopinowskie, w Lublinie Centrum Spotkań Kultur i Zana House. W indywidualnych 

projektach zastosowano beton do stworzenia niepowtarzalnych domów, takich jak np. Arka 

projektu Roberta Koniecznego. 

Przykładem zastosowania materii betonowej w Polsce jest projekt Muzeum Lotnictwa 

Polskiego i Apartamenty na Błoniach w Krakowie, wspólne dzieło Pysall Ruge Architekten i 

B. Kisielewskiego. Twórcy ci uznali, że w wypadku wykorzystania betonu jako materiału 

konieczne jest współdziałanie wszystkich uczestników procesu realizacji, a na końcowy efekt, 

oprócz projektanta i wykonawcy, ma także wpływ producent betonu, inspektor nadzoru, 

inwestor oraz project manager135. Beton jest bowiem materiałem trudnym w realizacji, a 

najtrudniejsze są: dobór odpowiednich składników mieszanki, aby uzyskać antracytowy kolor 

betonu kontrastujący z jasnym kruszywem, i ustalenie parametrów reologicznych (konsystencji 

mieszanki), pozwalających na otrzymanie w pełni gładkich powierzchni przez cały rok 

realizacji, biorąc pod uwagę zmianę pór roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
135 B. Kisielewski, M. Kurek, op. cit., s. 112–113. 
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3. Podsumowanie  

 

 Droga do współczesnego betonu na przestrzeni dziejów pełna była niespodziewanych 

zwrotów. To chęć zwiększenia jakości i wytrzymałości (a wiec bezpieczeństwa) obiektów stała 

za nieustającym pędem ludzkości do doskonalenia materiału, jakim jest beton. 

Czy mieszkańcy obszarów wschodniej Turcji używający namiastki betonu już 12 000 

lat przed naszą erą zdawali sobie sprawę, do jakiego punktu w historii architektury doprowadzi 

nas rozwój zwykłego lepiszcza, które stosowali? Czy starożytni mieszkańcy Neapolu, którzy w 

latach 37–41 n.e. wybudowali pierwszy znany budynek prefabrykowany, zdawali sobie sprawę, 

że prefabrykacja betonowa prawie 2000 lat po nich stanie się podstawą budownictwa 

lądowego? Nie znamy odpowiedzi na te pytania, wiemy jednak, że bez pracy ludzi przez 

kolejne tysiąclecia i stulecia na rzecz rozwoju technologii dzisiaj nie moglibyśmy mówić o 

zastosowaniu betonu powszechnie. Beton jest drugą po wodzie najczęściej stosowaną na naszej 

planecie substancją. Choć zwykle pozostaje ukryty, są architekci, którzy jego wyrazistość 

obecnie świadomie wykorzystują136.  

Historia betonowej materii nie jest oczywista. Jej początkowe dzieje wyłaniają się za 

mgłą historii. Rozwój betonu w starożytnym Imperium Rzymskim, jak i w Grecji helleńskiej 

jest już jednak lepiej poznany, bowiem kultura antyku doprowadziła do rozkwitu budownictwa 

z użyciem tego materiału. Pozostawione do dnia dzisiejszego pomniki architektury antycznej, 

takie jak Panteon, akwedukty, łaźnie czy drogi – dzięki którym Imperium Romanum przeżywało 

prawdziwy rozkwit i rozrost – pokazują w sposób znakomity, jak ważnym w historii 

architektury i urbanistyki materiałem był i jest beton. 

 Historia betonu, jak każda historia, nie jest czarno-biała. Beton – osiągnięcie cywilizacji 

rzymskiej, został zapomniany na ponad 1500 lat. Dzięki wybitnym architektom renesansu, 

takim jak Alberti, Bramante czy Palladio, powrócił do budownictwa na nowo. Natomiast za 

sprawą XIX-wiecznych wybitnych architektów i inżynierów, czy jak pokazuje historia – 

również ogrodników, rozwój betonu wkroczył na zupełnie nowe tory, przewyższając 

najśmielsze oczekiwania starożytnych wynalazców. Coignet, Monier, Hennebique, Garnier, 

Freyssinet – to nazwiska, które zapisały się złotymi literami na kartach betonowej historii, bez 

których architektura współczesna nie byłaby w tym miejscu, w jakim jest obecnie. 

 
136 Piękny beton, op. cit., s. 132. 
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 Rozwój technologii betonu dał asumpt do rozwoju społeczeństwa in genre w wielu 

aspektach życia. Postęp w doskonaleniu materii betonowej wciąż trwa. Beton transparentny, 

samonaprawialny, elastyczny, samoczyszczący, przewodzący prąd czy fotowoltaiczny to 

odkrycia niebanalne, lecz czas pokaże, które z nich skierują rozwój architektury na nowe tory.  

Należy przyznać, że choć technologia związana z betonem architektonicznym w 

ostatnich latach znacznie się rozwinęła, materiał ten – obok niewątpliwych zalet – ma także 

swoje wady. Trzeba pamiętać, że projektowanie z wykorzystaniem betonu jako materiału musi 

być projektowaniem świadomym, ponieważ w wypadku elementów wykonanych z tego 

materiału nie da się już wprowadzić żadnych poprawek, dlatego zaleca się, by współpraca 

zarówno ze specjalistami od szalunków, jak i z technologiem betonu, została nawiązana już na 

etapie projektowania137. Jednak naprzeciw tym dylematom wychodzą odkrywcy betonu 

samonaprawialnego. Czy właśnie ta technologia okaże się jedną z kluczowych? Gdzie z punktu 

widzenia ekonomii, jak i dbałości o środowisko naturalnego, bardziej korzystne będzie 

tworzenie budynków z technologią samonaprawialną niż wyburzanie budynków 

uszkodzonych. 

 Rozwój estetyki betonu w architekturze współczesnej pokazuje, jak zmieniająca się 

technologia w konfrontacji z wybitnymi umysłami projektantów oddziałuje na rozwój 

światowej architektury. Coignet, Perret, Gaudi, Berg, Mendelsohn, Millart, Freyssinet, Steiner, 

Wright, Nervi, Bardi, Candela, Saarinen, Rudolph, Niemeyer, Morfín (Barragán), Le Corbusier, 

Tadao Andō to nazwiska projektantów, którzy zmienili myślenie o projektowaniu i wywarli 

ogromny wpływ na cały świat współczesnej architektury. 

Beton jak każdy materiał podlega modom, są okresy, gdy jest go mniej i są momenty, 

gdy jest powszechnie stosowany. Beton jako jeden z materiałów stosowanych powszechnie 

przez architektów obecnie przeżywa renesans138. Po okresie tendencji postmodernistycznych, 

gdy nie był materiałem pierwszoplanowym, obecnie można zaobserwować powrót do jego 

świadomego używania. 

 Architektura wciąż się rozwija i „wybiega” w przyszłość. Zmiany potrzeb 

mieszkaniowych, zmiana myślenia o samorządzie terytorialnym139 i wydatkach budżetowych, 

 
137 B. Kisielewski, M. Kurek, op. cit., s. 112–113. 
138 „Budownictwo Monolityczne” 2010, nr 1. 
139 Potrzeba współpracy architektów, a w szczególności uczelni technicznych jest coraz bardziej 

dostrzegana przez samorząd terytorialny, który przez otwarcie na dokładną analizę naukową przestrzeni 

publicznej i zaproponowane zmiany może w przyszłości być beneficjentem zmian zarówno w aspekcie 

społecznym, jak i ekonomicznym. Por. przykład współpracy gminy Zwierzyniec z Wydziałem 
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zmiana stylu życia czy w końcu najaktualniejsze, dotykające każdego mieszkańca globu – 

zmiany klimatyczne, stawiają przed nami pytanie: w jakim kierunku powinna zmierzać 

architektura? Beton jako jeden z największych emitentów CO2 – co nie ulega wątpliwości –

szkodzi planecie. Z drugiej jednak strony jego funkcjonalność, bezpieczeństwo czy kwestie 

estetyczne nie pozwolą na zaprzestanie jego stosowania. Czy zatem kolejny skok w technologii 

budownictwa w betonie będzie podyktowany troską o naszą planetę – czas i świadomość 

człowieka przyniesie odpowiedź na to niebanalne i zarazem trudne pytanie. 

 
Architektury Politechniki Krakowskiej w: M. Jagiełło-Kowalczyk, Rola współpracy uczelnia – 

samorząd…, s. 45–56. 
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BETON W KSZTAŁTOWANIU 

WSPÓŁCZESNYCH PLACÓW 

MIEJSKICH 
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1. Rola i znaczenie placu w mieście 

 

1.1. Pojęcie, istota placu oraz określenie jego roli 

 

Plac ze swej definicji słownikowej z punktu widzenia urbanistyki jest kawałkiem wolnej 

przestrzeni140 w mieście, na którym zbiegają się ulice. Otoczony jest zwykle budynkami. 

Placem jest również kawałek wolnej przestrzeni w terenie, ze wskazaniem celu jego 

użytkowania (np. jako plac targowy czy parking)141. Etymologia słowa „plac” kieruje nas w 

stronę niemieckiego Platz, by przez Niemcy dotrzeć do Francji, gdzie w języku francuskim 

napotykamy na słowo Place, które swą genezę wywodzi od łacińskiego Platea oznaczającego 

ulicę142. Zatem plac w rozumieniu in genere jest miejscem spotkań ludzi w przestrzeni 

wydzielonej w tkance miejskiej. 

Definicja, jaka wiąże się ze słowem „plac”, jak i wyobrażenie, jak przestrzeń ta powinna 

wyglądać, ulegały zmianie na przestrzeni dziejów. Podążając za przemianami społecznymi, 

rozwojem urbanistycznym czy ciągłą redefinicją estetyki w architekturze, również plac jako 

przestrzeń publiczna ulegał przemianom. Zmiany te dotyczyły przeznaczenia (a więc funkcji), 

kompozycji samego placu, jak i obszaru wokół, która wyznacza pustą sferę przeznaczoną do 

wykonywania określonych czynności. Gdy zestawimy ze sobą grecką agorę, rzymskie forum 

(forum romanum), średniowieczny rynek, plac przed kościołem143, plac przed pałacem czy 

rezydencją dworską (fr. la cour d’honneur; niem. Ehrenhof) – zobaczymy, jak różnorodne 

funkcje może pełnić pozornie banalnie definiowany plac. Gdy to zestawienie rozbudujemy o 

przykładowe nawierzchnie takie jak: klepisko, tłuczeń, bruk drzewny, bruk kamienny, 

ceramikę, beton czy płyty kamienne – zobaczymy, że zestawienie nawierzchni w sposób 

znaczący doprowadzi do zmiany pojmowania z pozoru prostej do zdefiniowania przestrzeni. 

Gdy na to wszystko nałożymy kontekst miejsca: centrum gromady wiejskiej, środek miasta, 

główne wejście do pałacu, przestrzeń przy świątyni – niby zwykły plac będzie już zupełnie 

inaczej odbierany. Na to wszystko nałóżmy przemiany społeczne, zmiany światopoglądowe, 

 
140 Plac określany jest również jako: powierzchnia, obszar, teren. 
141 Słownik języka polskiego, t. 3, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 520. 
142 A. Brückner, Słownik etymologiczny języka polskiego, Krakowska Spółka Wydawnicza, Kraków 

1927. 
143 Np. plac św. Piotra w Watykanie. 



 75 

wojny, rewolucje czy zwykłe życie w mieście. Dodajmy rozwój technologii, ewolucję gustów, 

a będziemy się mogli przekonać, jak ewoluował temat tej przestrzeni publicznej. 

Definicje słownikowe czy encyklopedyczne placu wskazują na jego lokalizację 

(miejską bądź prowincjonalną – w osadzie czy na wsi) oraz funkcję (zaspokajanie potrzeb 

handlowych – organizowane targi; komunikacyjnych – pod postacią np. ruchu pieszego; 

społecznych – zgromadzenia, spotkania, koncerty; reprezentacyjnych – powitanie ważnych 

gości etc.). Wciąż jednak jest to zbyt zawężające ujęcie tego terminu, dlatego autor proponuje 

jego własną definicję: „plac jest to wydzielona w sposób świadomy, wolna od zabudowy 

przestrzeń, powstała w celu zaspokojenia potrzeb społecznych”144. Definicja ta rozszerza 

wykładnię omawianego terminu, ale ma jedną nieścisłość – chodzi o wskazanie przestrzeni 

wolnej od zabudowy. Przyjmujemy tutaj wąskie rozumienie zabudowy obszaru – a więc 

przestrzeń wyróżniającą się na tle założenia urbanistycznego przestrzenią wolną, zupełnie lub 

częściowo. Znane są bowiem przypadki placów, których centralny fragment jest zabudowany 

– czy to budynkiem ratusza, pomnikiem, karczmą, a nawet licznymi innymi budowlami, 

wszystkie one są jednak odrębne stylistycznie od istniejącej wokół tkanki, często oddzielone 

od niej przestrzenią podkreślającą ich separację145.  

Jeśli chodzi o różne rodzaje placów, które wpisują się w ten zbiór m.in. ze względu na 

pełnioną funkcję, należy tutaj wymienić146:  

• La cour d’honneur 

• Agorę 

• Forum 

• Plac broni 

• Plac ćwiczeń 

• Plac defilad 

• Plac królewski  

• Plac sportowy 

• Plac targowy 

• Plac wyścigowy 

 
144 Definicja terminu „plac” opracowana przez autora w toku dokonanej analizy podczas przygotowania 

niniejszej dysertacji. 
145 Por. A. Basista, Architektura jako sztuka, TAiWPN „Universitas”, Kraków 2016, s. 104–113. 
146 Por. D. Hayden, The Power of Place. Urban Landscapes as a Public History, MIT Press, Cambridge, 

Mass. 1997. 
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• Plac zabaw 

• Plac zamkowy 

• Rondo 

• Rynek 

• Skwer 

• Zieleniec. 

Pojęcie funkcji placu ulegało zmianie wraz z rozwojem koncepcji urbanistycznych i 

przemianami miast. Zmiana klasycznej struktury miasta wraz z jego urbanizacją, rozwojem 

osiedli mieszkaniowych i decentralizacją przemysłu spowodowały, że powstające nowe 

„centra” w przestrzeni publicznej nie skupiały wokół siebie dużego zainteresowania jak dawne 

place targowe czy rynki miejskie. Dopiero określenie ich funkcji na nowo, a następnie 

wprowadzenie elementów z nią związanych zaczęło stymulować mieszkańców, by coraz 

liczniej korzystali z nowo powstałej przestrzeni publicznej właśnie ze względu na jej funkcję.  

Klasycznym przykładem funkcji, jaka pojawia się w przestrzeni publicznej, to miejsce 

spotkań. W tym wypadku nie sposób wymusić aktem prawa miejscowego, że dana przestrzeń 

będzie odgrywać taką a nie inną rolę. Aby przestrzeń publiczna zaczęła pełnić funkcję miejsca 

spotkań, musi wystąpić wiele czynników. O popularności miejsca decyduje jego wygląd. 

Odpowiednio zdefiniowany obszar będzie przyciągał ludzi ze względu na sport, wypoczynek 

czy szeroko pojętą rekreację. O popularności miejsca zadecydują również dostępne usługi (jak 

np. restauracje, sklepy) czy bliskość budynków administracyjnych (urzędów, sądów). Dzięki 

podniesieniu atrakcyjności przestrzeni publicznej do miejsca tego ściąga coraz więcej osób, a 

interakcje międzyludzkie są tam zwiększone. Ważnym czynnikiem, który wpływa na 

atrakcyjność danego miejsca, jest jego dostępność i bezpieczeństwo. Aby przestrzeń publiczna 

pełniła funkcję miejsca spotkań, nie może być ona w żaden sposób ograniczona dla jej 

użytkowników. Istotnym aspektem jest też swobodny dostęp do przestrzeni publicznej osób o 

zróżnicowanym statusie majątkowym czy wykluczonych z powodu koloru skóry bądź 

rozmaitych dysfunkcji147 (w tym osób poruszających się o kulach, na wózkach inwalidzkich 

czy osób niewidomych). Na bezpieczeństwo natomiast wpływ będą miały zarówno rozwiązania 

komunikacyjne, jak i zapobieganie krzyżowaniu się ciągów komunikacji kołowej z ciągami 

komunikacji pieszej, a także eliminowanie przejawów chuligaństwa czy mowy nienawiści148.  

 
147 Por. J. Przywojska, op. cit., s. 54–63. 
148 D. Wantuch-Matla, op. cit., s. 86–89. 
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Innym przykładem aktywizacji społeczeństwa w przestrzeni publicznej jest stworzenie 

miejsca kreatywnego149 z przeznaczeniem dla różnych grup wiekowych. Przykłady takich 

przestrzeni to wszelkiego rodzaju ścieżki edukacyjne (przyrodnicze, naukowe, historyczne), 

place gier towarzyskich (wydzielone boiska czy plansze do gry), przestrzeń do uprawiania 

sportu (miejsca spotkań tanecznych czy do jazdy na łyżwach w zimie), przestrzeń do prezentacji 

dzieł sztuki (instalacje czy rzeźba), przestrzeń do organizacji wydarzeń (koncertów, targów 

okolicznościowych) etc. Sposobów na zwiększenie kreatywności przestrzeni publicznej jest 

więc bardzo dużo. Zamysł projektanta tworzącego czy rewitalizującego obszar przestrzeni 

publicznej powinien być podyktowany przede wszystkim charakterem danego miejsca, jego 

odwołaniami, a co najważniejsze – potrzebami lokalnej społeczności. Musi więc łączyć w sobie 

wiele koncepcji, pozwalających na dopasowanie przestrzeni publicznej do zmieniających się 

pór roku i wydarzeń cyklicznych. 

Przeobrażanie się przestrzeni publicznej zaskakuje użytkowników, a wywołany efekt 

świeżości przyczynia się do utrzymania atrakcyjności danego miejsca. Pozbawienie przestrzeni 

publicznej miejsc kreatywnych – zaskakujących i stymulujących do jej użytkowania – 

przyczynia się do zniechęcenia użytkowników i do degradacji samej przestrzeni. Miejsca takie 

stają się wyludnione, padają ofiarą wandalizmu i zatracają poczucie społecznej tożsamości. Ta 

ostatnia cecha ma ogromny wpływ na zaangażowanie społeczeństwa w dbanie o przestrzeń 

publiczną przez stymulowanie samorządu terytorialnego (czy innych inwestorów) do jej 

modernizacji i pielęgnacji150. 

W obecnych czasach zastanawiające jest istnienie znanej z historii przestrzeni la cour 

d’honneur, a zachowanej w wielu zabytkowych założeniach pałacowych czy dworskich. 

Dziedziniec reprezentacyjny współcześnie wkracza do szeroko rozumianej przestrzeni 

publicznej, a jego tak zdefiniowana funkcja okazuje się bardzo istotna ze względu na charakter 

obiektów, w których sąsiedztwie się znajduje. Funkcja reprezentacyjna znana z historii 

architektury nabiera współcześnie nowego wyrazu, a jej istota nie jest już związana z 

ceremoniałem dworskim. Dzięki specjalnie wykreowanej przestrzeni przed ważnym dla 

społeczeństwa budynkiem można świetnie zagrać psychologią obioru tego budynku. 

Zaakcentowanie w tkance miejskiej doniosłości obiektu zmienia jego psychologiczny odbiór. 

 
149 Dorota Wantuch-Matla z kolei dokonała podziału na „przestrzeń kreatywną” i „przestrzeń sztuki”. 

Uważam, że taki podział jest uzasadniony, niemniej na potrzeby tego rozdziału wystarczające jest 

wyodrębnienie samej „przestrzeni kreatywnej”, gdyż „przestrzeń kreatywna” i „przestrzeń sztuki” to 

funkcje o bardzo zbliżonym charakterze. Por. ibidem, s. 95–101. 
150 Ibidem, s. 95–101. 
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Wyobraźmy sobie budynek państwowego urzędu, zarządu przedsiębiorstwa, opery czy teatru – 

tyle że otoczony zaniedbanym placem lub zdegradowaną przestrzenią publiczną. Odbiór 

takiego miejsca przez potencjalnych odwiedzających byłby co najmniej negatywny. 

Zaadaptowanie otoczenia budynku, placu, przez który prowadzi wejście do niego, na funkcję 

reprezentacyjną podkreśla rangę danego miejsca. A gustowne lub innowacyjne zaadaptowanie 

przestrzeni reprezentacyjnej wywiera pozytywne wrażenie na społeczeństwie, które 

podprogowo zupełnie inaczej odbiera pozycję danego miejsca. 

Kreując przestrzeń reprezentacyjną obiektu, możemy oddziaływać na emocje 

odbiorców. Tworząc przykładowo układ przestrzeni publicznej o cechach 

monochromatycznych z elementami ortogonalnymi możemy wywołać wrażenie porządku i 

stabilności instytucji (np. urzędu czy sądu). Kreując przestrzeń z obiektami monumentalnymi, 

takimi jak odpowiednio zaprezentowana rzeźba czy fontanna, możemy stworzyć wrażenie siły 

i zasięgu przedsiębiorstwa aspirującego do funkcjonowania na rynku międzynarodowym. 

Natomiast tworząc przestrzeń przepełnioną zielenią, o niesymetrycznym kształcie, z użyciem 

wielu kolorów – podkreślamy czy to bliskość natury, kreatywny charakter instytucji, a nawet 

opiekuńczość (np. szkoły plastyczne, organizacje zajmujące się ochroną przyrody)151. 

Coraz większe znaczenie dla tworzenia przestrzeni miejskiej ma rekreacja miejska. 

Dojrzałość społeczeństwa przejawia się w poczuciu odpowiedzialności za własne zdrowie, 

dlatego ludzie zwracają uwagę na kwestie zanieczyszczenia powietrza, zanieczyszczenia wody, 

zdrowego odżywiania i dbałości o zdrowie psychiczne i fizyczne. Stąd też potrzeba tworzenia 

przestrzeni w mieście przewidzianej dla rekreacji. Nie wystarczą już okazjonalnie tworzone 

lodowiska w okresie targów świątecznych czy zbudowanie ścieżki rowerowej. Do znanych w 

Europie przykładów adaptowania przestrzeni publicznej na cele rekreacyjne należy 

wydzielanie miejsc do gry w bule, krokieta, siatkówki plażowej, do biegania czy uprawiania 

street workoutu152. Tradycyjnie przestrzenią wydzieloną do tego typu aktywności były parki 

czy okolice boisk sportowych. Obecnie następuje redefinicja placów miejskich, a rozdzielane 

dotąd funkcje zaczynają się przenikać153. 

Kolejna klasyfikacja placów odnosi się do podziału związanego z ich lokalizacją. Do 

przykładowych lokalizacji należy zaliczyć m.in. miasto (stolica państwa, miasto na prawach 

 
151 Ibidem, s. 101–102. 
152 Ćwiczenie mięśni z wykorzystaniem własnej siły za pomocą specjalnie do tego celu przygotowanych 

poprzeczek czy kół gimnastycznych umieszczonych w plenerze.  
153 D. Wantuch-Matla, op. cit., s. 89–95. 
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powiatu, miasto powiatowe, miasteczko) i wieś (duża miejscowość wiejska, mała wioska, 

prowincja). W tym kontekście problematyczne wydaje się wyszczególnienie jednostek 

administracyjnych, które pomimo że zlokalizowane są w obrębie miast czy wsi, z racji swojej 

specyfiki stanowią odrębny byt. Tak będzie np. z terenami jednostek wojskowych (np. plac 

defilad), terenem pałacowym podmiejskim (la cour d’honneur), ośrodkiem sportowym (z 

usytuowanym wewnątrz placem), klasztorem (z usytuowanym placem). Przy czym rynek może 

być usytuowany zarówno w mieście, jak i na wsi, a plac defilad w centrum miasta lub np. przy 

pomniku upamiętniającym bitwę zlokalizowanym na prowincji.  

Plac jako element przestrzeni wykreowanej w sposób świadomy przez człowieka ma 

szereg cech, które podkreślają jego znaczenie, stawiając go w centralnym punkcie założeń 

urbanistycznych. Istotą placu jest jego wyróżniający się spośród reszty tkanki miejskiej 

charakter. Plac powinien być przestrzenią szerszą niż ulica go otaczająca. Wyróżniać się 

powinien rozległością oraz w sposób konkretny wydzielonymi ramami. Istotą placu jest 

również jego centryczność (będąca pojęciem innym niż centralność). Plac częstokroć 

posadowiony jest w miejscu centralnym, co nie zawsze jest regułą. Może być również 

posadowiony na skraju tkanki miejskiej czy wiejskiej. Niezależnie od posadowienia dzięki 

swojej osobliwej funkcji będzie miejscem centralnym dla lokalnej społeczności. Jego 

centryczność przejawiać się będzie także jako forma punktu orientacyjnego, miejsce spotkań, 

przestrzeń skupiająca lokalną społeczność np. w czasie świąt czy imprez masowych.  

Rola, jaką można przypisać przestrzeni publicznej, jaką jest plac, jest niewątpliwie jej 

charakter służebny. Place służą one przede wszystkim ludziom. Służebna rola tej przestrzeni 

publicznej często sprzężona jest z funkcją, jaką dany plac pełni. Intensyfikacja roli służebnej 

placu będzie również zależeć od liczby osób odwiedzających dane miejsce, co wiąże się z samą 

jakością przestrzeni publicznej (o której będzie mowa w dalszej części dysertacji). Rolą placu 

jest też pozostawanie łącznikiem z krajobrazem miejskim czy wiejskim. Umiejętnie 

zaprojektowana przestrzeń placu potrafi łączyć niespójną tkankę miasta, nadając jej 

właściwego wyrazu. Na tym polega także jego rola porządkująca przestrzeń publiczną 

(wyznaczenie ciągów pieszych, ruchu kołowego, miejsc do parkowania samochodów i 

rowerów etc.). Zadaniem placu jest ponadto indywidualizacja przestrzeni przez niepowtarzalny 

projekt placu. Charakter placu staje się znakiem rozpoznawczym danej przestrzeni, a zarazem 

jej wizytówką.  
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1.2. Determinanty wysokiej jakości przestrzeni publicznej, ze szczególnym 

uwzględnieniem placów 

 

Urbanizacja zarówno przestrzeni miejskiej, jak i prowincjonalnej jest zjawiskiem 

dynamicznym i nieuniknionym154. Przyrost liczby ludności, wzrost cen na rynku 

nieruchomości, niskie warunki bytowe, stres związany z pracą – to tylko niektóre przykłady 

zjawisk powodujących, że człowiek dla swojej równowagi psychicznej potrzebuje przestrzeni 

– a więc natury. Jej namiastką w obszarze zurbanizowanym są właśnie place jako miejsca 

odpoczynku i odzyskiwania równowagi wewnętrznej, ale też identyfikacji z daną przestrzenią. 

Czynniki te w połączeniu z powszechnym dostępem do informacji powodują wzrost 

świadomości użytkowników na temat estetyki miejsca. Ten pozytywny aspekt ludzkiej 

dociekliwości w sposób naturalny wymusza na inwestorach (głównie samorządzie 

terytorialnym czy kierownictwie budynków biurowych) potrzebę zmiany.  

Jednakże zmiana, która wraz z nadejściem kolejnych epok, przemianami 

światopoglądowymi oraz ewolucją estetyki jest potrzebna, powinna się również wiązać z 

zasadą zrównoważonego rozwoju155. Ta koronna zasada planowania przestrzennego oznacza 

ochronę wartościowych elementów już zastanych w danym miejscu. Poszanowanie krajobrazu 

kulturowego czy elementów stanowiących o tożsamości konkretnego miejsca składa się 

niewątpliwie na jakość kreowanej przestrzeni publicznej, jaką jest plac156. 

Poszukując determinantów wysokiej jakości przestrzeni publicznej, należy zastanowić 

się nad cechami, które pozwalają zakwalifikować ją do miejsc atrakcyjnych. Wśród cech 

kreujących przestrzeń publiczną jako przestrzeń wysokiej jakości należy wyróżnić157: 

 

 
154 Por. D. Hayden, op. cit. 
155 Szerzej o problematyce ładu przestrzennego we współczesnym mieście, projektowaniu 

zrównoważonym oraz architekturze zrównoważonej w kontekście kulturowym miasta w: L.W. 

Kamionka, Rozwój zrównoważony…, s. 84–89. Na temat parametrów w projektowaniu 

zrównoważonym zob. idem, Projektowanie zrównoważone…, s. 11–18. 
156 P. Haupt, Rola tożsamości w kształtowaniu przestrzeni publicznych, [w:] Miejsce, Nie-miejsce Marca 

Auge’a, red. J. Kobylarczyk, K. Paprzyc, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2016, s. 31. 

Jak wskazuje Wacław Seruga: „Współcześnie kształtowane miejskie przestrzenie w miastach 

europejskich według zasad zrównoważonego rozwoju charakteryzują między innymi relacje ze 

środowiskiem przyrodniczym, a w szczególności zielenią i wodą” – cyt. za: W. Seruga, Zieleń i woda 

we współczesnych założeniach architektoniczno-urbanistycznych, „Środowisko Mieszkaniowe. 

Housing Environment” 2021, nr 34, s. 174. 
157 P. Haupt, op. cit., s. 32–33. 
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1. Aktywność – możliwość reorganizacji przestrzeni dla wydarzeń okresowych 

takich jak targi, koncerty, pikniki, wystąpienia publiczne, organizacja wystaw 

etc. Przestrzeń publiczna jako żywa tkanka oprócz wartości estetycznych 

powinna nieść ze sobą wartość funkcjonalną podyktowaną potrzebą miejsca.  

 

2. Atrakcyjność – pod względem projektowym (dzięki innowacyjności założenia, 

kompozycji, użytych materiałów), pod względem lokalizacyjnym, pod 

względem turystycznym, jako modne miejsce spotkań (np. za sprawą oferty 

gastronomicznej). 

 

3. Bezpieczeństwo – rozumiane szeroko, jako bezpieczeństwo komunikacyjne w 

postaci uregulowanych ciągów komunikacyjnych oraz odpowiedniego 

oświetlenia. Również bezpieczeństwo w postaci komfortu psychicznego 

użytkowników (osób narażonych na wykluczenie społeczne) poprzez eliminację 

przestrzeni niebezpiecznej czy przejawów chuligaństwa w postaci aktów 

wandalizmu. Również bezpieczeństwo rozumiane wąsko – poprzez łatwość 

kontroli przestrzeni podczas imprez masowych, możliwość szybkiego 

wyłączenia części obszaru na wypadek aktów terroryzmu, możliwość szybkiej 

komunikacji i dostępności miejsca dla pogotowia, straży pożarnej czy policji.  

 

4. Dostępność komunikacyjna – łatwy dostęp do wykreowanej przestrzeni 

publicznej, nieoznaczający bezpośredniego dojazdu czy wręcz możliwości 

zaparkowania samochodem w jej obrębie. Dostępność komunikacyjna 

charakteryzuje się łatwym dostępem w postaci bliskości linii metra, linii 

tramwajowych i autobusowych czy głównych szlaków pieszych i rowerowych. 

Dostępność komunikacyjna oznacza również brak barier komunikacyjnych dla 

osób z ograniczoną sprawnością ruchową, jak i osób poruszających się na 

wózkach inwalidzkich. Zapewnienie dostępności komunikacyjnej w postaci 

przystosowanej infrastruktury (rampy, windy czy poręcze) powoduje, że 

przestrzeń ta jest dostępna dla wszystkich zainteresowanych, dzięki czemu 

miejsce to nie jest przyczyną wykluczenia społecznego, które jest 

determinantem niskiej jakości przestrzeni publicznej. 
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5. Dostępność społeczna – brak ograniczeń ze względu na wiek, rasę czy 

pochodzenie. Determinantem wysokiej jakości przestrzeni publicznej jest jej 

pozytywny odbiór społeczny. Ograniczenia związane ze statusem majątkowym 

czy przynależnością do danej grupy nie mogą mieć miejsca w przestrzeni 

publicznej. Ich istnienie powoduje spadek atrakcyjności danego miejsca, a tym 

samym spotyka się ze społecznym napiętnowaniem. Przestrzeń publiczna o 

ograniczonej dostępności społecznej przestaje być przestrzenią społeczną.  

 

6.  Komfort – komfort psychiczny oraz komfort użytkowania. Odpowiednia ilość 

miejsc przeznaczonych do odpoczynku i rekreacji. Dobre rozwiązania 

komunikacyjne nieprzecinające się ze strefą komfortu psychicznego osób 

odpoczywających. Eliminacja stresogennych rozwiązań. 

 

7.  Komunikacja – zapewnienie odpowiedniego połączenia z głównymi ośrodkami 

miasta lub regionu. Bliska lokalizacja usług.  

 

8. Proekologiczność – zrównoważony rozwój przestrzeni publicznej w wymiarze 

ekologicznym. Odnawialne źródła energii, eliminacja zanieczyszczeń przez 

ograniczenie wjazdu pojazdów emitujących spaliny, filtracja wody opadowej z 

miejsc narażonych na skażenie, magazynowanie wód opadowych w celu 

nawodnienia rabat kwiatowych i drzewostanu. 

 

9. Prospołeczność – otwartość przestrzeni publicznej na wszystkie grupy 

społeczne. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. 

 

10. Przyjazność – miejsce otwarte dla różnych grup społecznych, dla ludzi w 

różnym wieku i o zróżnicowanym wykształceniu. Przestrzeń otwarta dla 

użytkowników ze zwierzętami. 
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11. Sezonowość – dopasowanie przestrzeni publicznej do różnych pór roku. Brak 

barier związanych ze zmianami atmosferycznymi, takich jak powstawanie zasp 

śnieżnych, zbyt śliska powierzchnia w wyniku opadów atmosferycznych, zbyt 

duża absorbcja ciepła podczas dni upalnych, brak schronienia przed słońcem 

etc.158 

 

12. Tożsamość – pozostawienie lub stworzenie elementów, które stanowią lub będą 

stanowić o tożsamości użytkowników. Zachowanie elementów krajobrazu 

kulturowego czy rozwiązań charakterystycznych dla danego miejsca. 

Pozostawienie odniesień, które stanowią o tożsamości danego miejsca, jest 

szalenie istotne z punktu widzenia pojmowania jakości miejsca. 

 

Wymienione powyżej determinanty wysokiej jakości przestrzeni publicznej to 

zestawienie teoretyczne. Spełnienie ich wszystkich łącznie nie gwarantuje, że przestrzeń 

publiczna zostanie uznana za obszar wysokiej jakości. Spełnienie tylko kilku z wymienionych 

punktów może się przyczynić do uznania przestrzeni publicznej za obszar wysokiej jakości. 

Oprócz spełnienia powyższych kryteriów na tę ocenę wpływ ma wiele cech niezależnych od 

projektanta, jak i inwestora, takich jak np.: odpowiednia dojrzałość społeczeństwa, gust i moda 

panujące w danej epoce czy świadomość społeczna.  

Współczesne trendy w projektowaniu przestrzeni publicznej wciąż ulegają 

dynamicznym przemianom. Zmieniają się potrzeby społeczne, ale i gusta. Przepływ i 

powszechna dostępność informacji także mają tutaj znaczenie. Obecnie dominującym trendem, 

który determinuje pozytywne pojmowanie przestrzeni publicznej, jest niewątpliwie ekologia159. 

Zastosowanie odnawialnych źródeł energii, stworzenie odpowiedniej ilości miejsc zielonych, 

oczyszczanie przestrzeni publicznej z zanieczyszczeń, które wytwarzają ludzie, segregacja 

odpadów, zastosowanie naturalnych materiałów i ich niskoemisyjność – to tylko niektóre 

 
158 Dostosowanie przestrzeni publicznej do panujących warunków klimatycznych to zagadnienie 

pojawiające się w każdym kraju niezależnie od szerokości geograficznej. Jak czytamy: „Istotnym 

problemem kształtowania zabudowy niezależnie od lokalizacji, charakterystyki, kontekstu i klimatu jest 

kreowanie przestrzeni służących wspólnemu życiu, integracji mieszkańców” – cyt. za: M. Jagiełło-

Kowalczyk, W. Kujawski, A. Żabicka, Przestrzenie miejskie a uwarunkowania klimatyczne. 

Spitzbergen, „Środowisko Mieszkaniowe. Housing Environment” 2019, nr 29, s. 31. 
159 Problematyka ekologii w architekturze pozostaje tematem wciąż świeżym i aktualnym. Por. m.in. M. 

Jagiełło-Kowalczyk, Kształtowanie osiedli mieszkaniowych… 
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przykłady trendów panujących we współczesnym projektowaniu przestrzeni publicznej. Przy 

czym wszelkiego rodzaju programy społeczne prowadzone przez samorząd terytorialny, takie 

jak ankiety czy budżet obywatelski, sprzyjają zwiększeniu świadomości społecznej. 

Zwiększenie swobód obywatelskich w zakresie planowania przestrzennego, wymóg konsultacji 

społecznych podczas sporządzania planu miejscowego czy studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego wywołują nierzadko ożywioną dyskusję społeczną160. 

Niestety instrumenty, jakie przewiduje prawo, stymulują do działania tylko osoby najbardziej 

zainteresowane. Sposób publikacji ogłoszeń samorządu terytorialnego w 

zinstrumentalizowanym Biuletynie Informacji Publicznej, brak informacji w mediach 

społecznościowych, organizowanie spotkań i konsultacji społecznych w dni zwykłe tygodnia 

w godzinach pracy obywateli – to wszystko powoduje degradację wprowadzonych regulacji, 

które miały zwiększać decyzyjność obywateli w kreowaniu przestrzeni publicznej. 

A kluczowa jest tutaj identyfikacja z miejscem161. Zwiększona migracja ludzi z 

prowincji do miast, rozrost aglomeracji miejskich, tworzenie powtarzalnych budynków 

socjalnych, wyludnianie się wsi –  to tylko nieliczne przykłady zatracania tożsamości lokalnej. 

Migracja jednak nie musi przekreślać zdolności do utożsamienia się z danym miejscem. To 

kultura, zwyczaje czy charakterystyczne obiekty lub kreacje urbanistyczny sprawiają, że 

zarówno starzy, jak i nowi mieszkańcy czują się jego częścią. Chodzi tu o poczucie więzi z 

konkretną przestrzenią, dzięki której mieszkańcy pragną działać dla wspólnego dobra. Brak 

utożsamienia się z danym miejscem nierzadko implikuje brak zainteresowania działaniami na 

jego rzecz, a tym samym prowadzi do zobojętnienia mieszkańców na ich otoczenie. Tożsamość 

miejsca jest czynnikiem kluczowym dla kształtowania więzi społeczeństwa z otaczającą 

przestrzenią. Zjawisko to nie może zostać narzucone w żaden sposób odgórnie. Powstaje ono 

przez pokolenia i wiąże się z historią danego miejsca. Nawet gdy mówimy o nowej inwestycji, 

tożsamość tej przestrzeni tworzy już od początku społeczność, która z niej korzysta. Tożsamość 

się staje punktem skupiającym i łączącym społeczeństwo, a jej siła stymuluje ludzi do rozwoju 

przestrzeni publicznej. Jak pisze Patrycja Haupt: „Tożsamość buduje się za pośrednictwem 

tradycji. Zakłada ona istnienie znaczenia; ale również nieustanny proces odtwarzania i 

reinterpretacji. To stworzenie niezmienności w czasie, zbudowanie łączności między 

 
160 Oczywiście niektóre konsultacje społeczne toczą się jako wypadkowa starć rozmaitych grup 

interesów czy efekt medialnej nagonki. Obserwując jednak zaangażowanie zwłaszcza młodego 

pokolenia w tym zakresie, należy mieć nadzieję, że dyskusja merytoryczna wyprze w przyszłości interes 

poszczególnych grup kierujących się zyskiem, a nie dobrem społecznym.  
161 P. Haupt, op. cit., s. 33–34. 
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przeszłością a przewidywaną przyszłością. Mobilność otwiera nowe płaszczyzny 

konstruowania tożsamości, niewystępujące wcześniej elementy z innych kultur są adaptowane 

w nowych przestrzeniach i po czasie uznawane za zwyczajny element pejzażu codzienności”162. 

Dorota Wantuch-Matla wskazuje natomiast na globalizację i powtarzalność przestrzeni 

miejskiej. Stwierdza, że „bezkrytyczne przyzwolenie na dalszy rozwój tej tendencji mogłoby 

zaowocować zacieraniem się lokalnych wartości i dziedzictwa kulturowego”163. Zdaniem 

autorki współczesne projektowanie przestrzeni miejskich powinno nie tylko dokonywać 

reasumpcji jakości estetyczno-formalnej, ale również odzwierciedlać związek z miejscem, jak 

i podkreślać oddziaływanie przestrzeni na otoczenie164. Dalej czytamy: „Przestrzenie, które 

mają budować i wzmacniać tożsamość miejsca, muszą czerpać z tradycji danego obszaru lub 

odnosić się do pewnych jego szczególnych walorów, tak aby ich użytkownicy dostrzegli istotny 

związek pomiędzy charakterem zastanego, znanego im od lat otoczenia a nowymi elementami 

przestrzeni i jej form. Nie oznacza to, że jedynym rozwiązaniem jest odnowa i konserwacja. 

Nowe idee, formy i funkcje mogą wnieść przecież nową jakość w strukturę miasta, nie negując 

jego charakteru, lecz wzmacniając go”165. 

 Poszanowanie dziedzictwa w postaci architektury, krajobrazu kulturowego, zwyczajów 

i tradycji nie musi być zatem związane tylko z bezwzględną ochroną konserwatorską. Możliwa 

jest bowiem reinterpretacja przestrzeni, odkrywanie jej na nowo, gdy projektant odnosi się do 

zastanego dziedzictwa nie tylko architektonicznego, ale też kulturowego. Szacunek dla zastanej 

kultury, nieprzekreślanie i nienegowanie tradycji lokalnych jest receptą na architekturę 

posiadającą wysokie walory atrakcyjnej przestrzeni publicznej.  

 

 

 

 

 

 
162 Ibidem, s. 34. 
163 D. Wantuch-Matla, op. cit., s. 118. 
164 Ibidem.  
165 Ibidem.  
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1.3. Zarys przemian struktury placów miejskich na przestrzeni dziejów 

 

Wraz z rozwojem cywilizacji obserwujemy przeobrażanie się miejsca spotkań osiadłych 

na danym terenie grup etnicznych. To centralne miejsce spotkań żyjących na danym terenie 

grup stanowi zalążek przyszłego placu. Plac nieustannie, pomimo biegnącego czasu, spełniał 

dla społeczności ważną funkcję. Był miejscem, w którym podejmowało się ważne decyzje, był 

miejscem związanym z kultem, spełniał funkcję miejsca spotkań, integracji, zabaw. Na placach 

początkowo zachodziła wymiana towarów, a następnie rozwinął się handel. Na przestrzeni 

dziejów te podstawowe funkcje zostały w różnych miejscach albo uwydatnione, albo 

zapomniane. Przeobrażenia placów związane były i są z zachodzącymi przemianami, z 

ewolucją ekonomiczną, rozwojem cywilizacji, istnieniem wzajemnej wymiany, migracją 

społeczeństw. Zmieniający się ustrój, przeobrażenia polityczne kształtowały potrzeby 

społeczeństw i w tym aspekcie miejsce wspólne – centralne – ulegało zmianie. Przestrzenie 

placów coraz częściej oferowały bogaty program funkcjonalny, a ich wygląd stawał się coraz 

bardziej finezyjny. 

Wydzielania wspólnych przestrzeni można się doszukać wiele tysięcy lat temu, od czasu 

gdy ludzie zaczęli budować pierwsze osady. Takie formacje można znaleźć w Mezopotamii, w 

Egipcie. Jednak wyraźnie zdefiniowaną formą placu jest grecka agora. W Grecji sercem miasta 

był plac centralnie położony, otoczony budynkami użyteczności publicznej i administracji oraz 

świątyniami. Takie nagromadzenie różnych funkcji kształtowało dobrze zorganizowaną 

przestrzeń publiczną. Agora była miejscem rozpraw sądowych, debat politycznych, walnych 

zgromadzeń, wymiany myśli, informacji, a w późniejszych czasach – w VIII i V w. p.n.e. – na 

placu rozwijał się handel. Agora miała najczęściej kształt prostokąta, wejście do niego tworzyły 

portyki kolumnowe – tzw. stoa. Portyki kolumnowe znajdowały się również po bokach agory, 

tworząc jednorodną kolumnadę – tzw. perystyl. Tak skonstruowane boki agory tworzyły 

podział między miejską przestrzenią a wnętrzami budynków publicznych. Kolumnada 

oferowała166 jednak dogodne miejsce do spotkań, rozmów, zabaw i handlu. Wydzielenie w 

sposób znaczący przestrzeni miało na celu jej odróżnienie i identyfikację. Charakterystyczne 

elementy stanowiły o tożsamości danego miejsca i przywoływały konkretne skojarzenia. 

Podejmowanie istotnych dla społeczeństwa decyzji mogło się odbywać tylko w tym 

konkretnym miejscu. To właśnie słowa suwerena, który spotykał się w tak wydzielonej strefie, 

 
166 F. Durando, Grecja – ludzie, myśl, sztuka, Ars Polona, Warszawa 1997, s. 266. 
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miały doniosłość prawną i mogły następnie być stosowane wobec wszystkich obywateli. 

Miejsce to oprócz swej symbolicznej funkcji odgrywało istotną rolę w funkcjonowaniu kultury 

helleńskiej.  

Imperium Romanum w sposób rozważny prowadziło ekspansję. Rozrost imperium i 

przejmowanie nowych terenów o już ugruntowanej kulturze i tożsamości nie mogły się 

odbywać z negacją wszystkiego, co z podbitymi terenami się wiązało. Takie działanie miało na 

celu łatwiejsze utrzymanie podbitych terenów w granicach jurysdykcji stolicy. Rzymianie byli 

doskonałymi obserwatorami. Uważali, że warto jest zapożyczać osiągnięcia cywilizacyjne 

innych kultur, by je potem adaptować na własne potrzeby. Z początku podobna idea co 

helleńskiej Grecji przyświecała Rzymianom przy budowie placów miejskich. Z czasem 

koncepcja ta uległa zatarciu, a w samym Rzymie powstawały liczne place o charakterze mniej 

doniosłym. Prym wiódł handel. Tworzenie jednego placu centralnego w stolicy imperium, pod 

którego dachem znajdowało się wiele różnorodnych kultur, nie miało sensu. Zaczęły zatem 

powstawać liczne małe place, które z czasem wyspecjalizowały się w handlu określonymi 

dobrami. 

Sposób budowania rzymskich miast polegał na wyznaczaniu ulic na liniach wschód–

zachód i północ–południe. Życie miast skupiało się wokół wyznania i administracji. 

Monumentalne gmachy świątyń i budynków rządowych dominowały nad otoczeniem. 

Specyficzny zresztą był sam Rzym. Jego geologiczne położenie wymusiło wykształcenie się 

nietypowej dla Rzymian struktury miasta. Brak symetrii kłócił się z koncepcją miast rzymskich. 

Umieszczony w centrum rynek – Forum Romanum, znany też pod nazwą Forum Magnum – 

skupiał wokół siebie wszystkich mieszkańców i odwiedzających Rzym. Ulokowany przy 

najważniejszych świątyniach, był centrum kultu religijnego oraz centralnym ośrodkiem 

politycznym starożytnych. Pochodzące z VI w. p.n.e. Forum Romanum zainspirowało 

powstanie według podobnej koncepcji mniejszych forów cesarskich – tworzone symetrycznie, 

otoczone budynkami świątyń i gmachami administracji, pełniły funkcję reprezentacyjną, 

zarazem podkreślając monumentalny charakter powstałej budowli. Przez specyficzną strukturę 

geomorfologiczną Rzymu wiele z nich zaopatrzonych zostało w schody stanowiące element 

przemyślanej kompozycji. Około II wieku n.e. znaczenie Forum Romanum stopniowo słabło. 

Przyczyną była decentralizacja życia politycznego i religijnego i przeniesienie tych funkcji na 
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peryferia miasta. Ostatnim tchnieniem Forum Romanum była funkcja ceremonialna. Ta z 

czasem też traciła na znaczeniu, by w końcu zniknąć167.  

Po podziale, a następnie upadku Cesarstwa Rzymskiego w wyniku licznych najazdów 

plemion barbarzyńskich zatarła się kultywowana przez Rzymian koncepcja miasta 

ortogonalnego. Wyludniające się dawne ośrodki miejskie, migracja ludów i zmiana statutu 

gospodarczego terenów byłego Cesarstwa Rzymskiego stały się przyczyną powstawania 

nowych koncepcji placów miejskich. Średniowiecze jest okresem niebywale długim, a początki 

tworzenia przestrzeni publicznej w tej epoce są związane przede wszystkim z obronnością. Cel 

ten determinował tworzenie małych założeń urbanistycznych. Często przejmowano już 

istniejącą tkankę miejską i adaptowano ją na nowe cele. Miasta były okalane murami, co 

uniemożliwiało ich rozrost. Z czasem powstające poza murami miejskimi przedmieścia były 

otaczane kolejną warstwą murów i włączane do pierwotnego grodu. Duże znaczenie dla 

funkcjonowania miast miały zamki, ale też budynki biskupstw, kościoły i klasztory – to one 

stanowiły nowe centrum miasta. Często wokół tych budynków powstawały place miejskie, a 

wokół nich rozrastało się miasto. Tak naturalnie wyodrębnione centrum miasta i tkanka, która 

się rozrastała, spowodowały stworzenie założeń w pełni przystosowanych dla człowieka. 

Znaczenie miała tu funkcja, a wygląd schodził na drugi plan. Funkcją placu w centrum miast 

były handel, uroczystości sezonowe, ważne wydarzenia w grodzie, ale również wiece i 

egzekucje – jako wyraz stosowania prawa wobec poddanych. 

W czasach średniowiecza wykształciła się koncepcja rynku znanego nam współcześnie. 

To średniowieczne centrum miasta było w założeniach podobne do koncepcji funkcjonalnej 

poprzednich epok, jednak z tą różnicą, że w centrum przy rynku oprócz najważniejszych 

budynków administracji i kultu religijnego skupiały się budynki zamożnego mieszczaństwa – 

reprezentacyjnymi fasadami skierowanymi do rynku. Funkcja okresowo odbywających się 

targów miejskich, na które zjeżdżali mieszkańcy okolicznych miejscowości i wsi, stawała się 

istotnym elementem funkcjonowania miasta. Wymiana handlowa przyczyniła się do tego, że 

oprócz domów zamożnego mieszczaństwa, kościołów i budynków administracji dobrze było 

lokować przy placach stałe obiekty zajmujące się wytwarzaniem i sprzedażą wszelkiego 

rodzaju dóbr – a więc zakłady rzemieślnicze. Z czasem spowodowały one zabudowę ścisłego 

centrum rynku, tworząc coś w rodzaju małego miasta rzemieślniczego pośrodku właściwego 

miasta. Prawodawstwo średniowieczne w sposób znaczący wpłynęło na wygląd miasta i 

 
167 A.E.J. Morris, History of Urban Forms, Longman Scientific & Technical, New York 1994. 
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pojmowanie jego idei. Akt lokacji na prawie magdeburskim przyczynił się do ujednolicenia w 

większości państw europejskich wyglądu centralnego placu miejskiego. Magdeburger Recht 

(Ius municipale Magdeburgense), potocznie znane w Polsce jako prawo niemieckie, wiązało 

się przede wszystkim z regulacją kwestii poddańczych społeczeństwa i ściągania trybutów. 

Bardzo często na ziemiach polskich przekształcano już istniejące miasta czy osady z prawa 

polskiego na prawo niemieckie. Efektem ubocznym tak skonstruowanego prawa był obowiązek 

podporządkowania się kwestiom zagospodarowania przestrzennego unormowanym we 

wspomnianym akcie erekcyjnym. Od tej pory miasto powinno mieć ortogonalny układ ulic z 

centralnie umieszczonym placem przeznaczonym głównie na handel. Norma zawarta w prawie 

magdeburskim była odzwierciedleniem kształtujących się w innych częściach Europy 

zwyczajów. Wokół centralnego placu lokowane były ratusz, kościoły czy obiekty handlu 

rzemieślniczego168.  

Okres renesansu w architekturze i sztuce to czas przełomu w myśleniu i odkrywaniu 

nauki na nowo. Fascynacja kulturą antyku doprowadziła do ponownego „odkrycia” betonu. To 

epoka odkryć geograficznych i przyrodniczych, a także rozwoju nauk poznawczych. Również 

miasto zostało poddane naukowej analizie. Ludzie renesansu zaczęli się ponownie zastanawiać 

nad funkcjonującymi zwyczajami. Analizie został poddany podział funkcjonalny miasta. A i 

wygląd nie pozostał bez znaczenia. Pojawiła się wówczas koncepcja miasta idealnego. Jego 

założenie wychodziło od wciąż istotnej funkcji, jaką była obronność. Symetrycznie 

rozstawione bastiony połączone murami i bramami tworzyły przeróżne figury geometryczne. 

Ulice były rozstawione symetrycznie, zbiegając się do centralnego placu jako najważniejszego 

punktu w mieście. Wielokrotnie założenia miasta idealnego przewidywały podział na dzielnice 

(zazwyczaj związane z grupami etnicznymi czy grupami rzemieślniczymi), nierzadko w 

obrębie dzielnic powstawały mniejsze place. Planowanie przestrzenne najczęściej przybierało 

formę gwiaździstą (zamiennie koncentryczną). Do rzadszych typów rozwiązań należała forma 

promienista, która była trudna do zrealizowana w praktyce ze względu na problematyczne 

podziały tkanki miejskiej. 

Oprócz kwestii funkcjonalnych podzielonego w sposób doskonały miasta duże 

znaczenie miała też estetyka. Centralny plac miejski musiał od tej pory pełnić funkcję 

reprezentatywną. Pięknie przyozdobione kamienice czy eksponowane rzeźby miały za zadanie 

budzić zdumienie odwiedzających miasto gości. Natomiast place, które były posadowione poza 

 
168 Ibidem.  
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centralnym punktem, służyły głównie do wymiany handlowej. Renesans zmienił myślenie o 

przestrzeni publicznej. Place miały dawać oddech od zwartej, często zbliżonej do siebie 

zabudowy. Koniec renesansu przyniósł również rozwój placów przy założeniach parkowo-

pałacowych – formy, która nie była znana poprzednim epokom169.  

W baroku kontynuowano rozwijanie estetyki w projektowaniu miast. Jednakże 

funkcjonalność miała ustąpić reprezentatywności. To właśnie elementy splendoru stały się dla 

epoki baroku priorytetowe. Urbanizacja dużych ośrodków miejskich nabierała zupełnie 

nowego wyrazu. Wiek XVII przyniósł ogromne przebudowy arterii miast, powstawały ogrody 

przypałacowe i reprezentatywne place, nierzadko zwieńczone monumentalnymi pomnikami. 

Jak wskazuje Dorota Wantuch-Matla: „Miejskie przeobrażenia zaczęły dokonywać się, bazując 

na koncepcji ciągłości płaszczyzn, integracji między przestrzenią zewnętrzną i wewnętrzną 

oraz na wrażeniu przestrzenności”170. 

 Czas baroku wiąże się z powstającymi założeniami osiowymi, które przecinały 

dotychczas istniejącą tkankę miejską, tworząc w jej centralnym punkcie plac. Również rozwój 

budownictwa rezydencjonalnego przyczynił się do powstawania placów przed pałacami, 

których funkcją było podkreślenie monumentalności budynku, jak i pełnienie funkcji 

reprezentacyjnych. Tak zwany la cour d’honneur służył głównie do przyjmowania ważnych 

gości u wejścia do rezydencji. Karoca podjeżdżająca pod pałac witana była gwardią i licznie 

przybyłą służbą. Ten ceremoniał wraz z eleganckim otoczeniem placu, podkreślającym 

monumentalność obiektu, miał wywrzeć jak najlepsze wrażenie na odwiedzających dwór. 

Izolacja placu przez jego ogrodzenie od warstwy miasta, oprócz kwestii bezpieczeństwa, miało 

wzmóc poczucie niedostępności. Przekraczając bramy rezydencji, gość miał poczucie 

dostąpienia ogromnego wyróżnienia.  

Barok przyniósł rozwój placów miejskich także w przestrzeni publicznej. Coraz większą 

wagę zaczęto przywiązywać do tworzenia perspektywy i otwarć w tkance miejskiej. Place 

miejskie pełniące funkcję reprezentatywne podkreślały rangę miasta. Duże aglomeracje 

miejskie konkurowały ze sobą pod względem wyglądu. Powstawały coraz to nowe place 

miejskie, a już istniejące były ponownie adaptowane wedle współcześnie panującej mody. 

Przyozdabiane różnorodnymi pomnikami – świeckimi bądź religijnymi, fontannami czy 

obeliskami – tworzyły ogromną mozaikę miast. Epokę baroku cechuje zresztą największe 

zróżnicowanie w architekturze placów miejskich. Oprócz różnorodnej dekoracji i umeblowania 

 
169 Ibidem.  
170 D. Wantuch-Matla, op. cit., s. 30. 
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placów zaskakiwać miała również ich forma. Place przyjmowały rozmaite formy geometryczne 

– mogły być okrągłe, owalne, kwadratowe, prostokątne, trójkątne, sześciokątne czy 

ośmiokątne171. 

 Oświecenie zaczerpnęło bardzo dużo z poprzedniej epoki i w sposób naturalny 

kontynuowało jej osiągnięcia. Zmieniono jednak podejście do nauki. Powrócono do korzeni 

epoki renesansu. Podjęto znów badania nad cywilizacjami starożytnymi. Popularne były 

wykopaliska, a rozwój nauki przyczynił się do reinterpretacji architektury. Znów zmianie 

uległy cele, które przyświecały tworzeniu miast. Pragmatyzm zaczął dominować nad 

splendorem i teatralnością poprzedniej epoki. W projektowaniu placów miejskich powrócono 

do renesansowych założeń ortogonalnych. Funkcjonalność wygrała z estetyką i zaczęły 

powstawać klasycystyczne założenia o charakterze instytucjonalnym. Przełomowym zwrotem 

w epoce oświecenia była niewątpliwie rewolucja przemysłowa. Przyniosła ona ogromną 

migrację ludzi z prowincji do ośrodków miejskich, czego konsekwencją był ich 

niekontrolowany rozrost – głównie o nowo powstałe przedmieścia. Z powodu tego „rozpełzania 

się” miast konieczne było wdrożenie w XIX w. radykalnych programów przebudowy tkanki 

miejskiej. Nieuporządkowana tkanka miejska przy przeludnieniu sprzyja bowiem rozwojowi 

chorób czy przestępczości. Ta „tykająca bomba” musiała zostać szybko rozbrojona. Z pomocą 

ruszyli urbaniści, którzy postanowili dokonać diametralnych zmian: wyburzyć część budowli 

miejskich w celu stworzenia nowych arterii i wdrożyć nowe rozwiązania komunikacyjne oraz 

sanitarne. 

Miasta oprócz generalnych planów urbanistycznych zyskały szereg parków miejskich i 

placów. Charakterystyką tego okresu jest dbałość o zieleń miejską. Powstają nowe skwery i 

założenia parkowe – wszystko w celu poprawy wizerunku, a przede wszystkim jakości miasta. 

Ciekawym zjawiskiem właściwym tej epoce jest przeobrażanie się małych niedostępnych 

placów w place miejskie. Powstające w naturalny sposób u zbiegu ulic czy podwórek place 

były strefą przeznaczoną na prywatny użytek mieszkańców. Pełniły często rolę służebną – 

magazynową, przeładunkową czy socjalną (czyszczenie mebli i wyposażenia wnętrz, suszenie 

prania). Była to także przestrzeń dla spotkań i biesiad organizowanych przez rodziny czy 

najbliższych mieszkańców. Na fali przemian związanych z poprawą wizerunkową i bytową 

miast te małe przestrzenie z czasem zostały zaadaptowane na potrzeby miejskie, co oznaczało, 

że traciły swój kameralny charakter, kiedy były przeznaczone dla wąskiej grupy 

 
171 A.E.J. Morris, op. cit.  
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użytkowników, i stawały się miejscami publicznymi – placami miejskimi. Tym sposobem na 

wiek XIX przypada zupełnie nowe zjawisko, jakim był rozwój najmniejszych placów 

miejskich. Od tej pory powstanie placu nie musiało się wiązać z odpowiednią skalą oraz 

ograniczoną funkcją. Ta zmiana podejścia w rozumieniu przestrzeni publicznej, jaką są place 

betonowe, dała asumpt do otwartości i innowacyjności w tworzeniu placów miejskich 

współcześnie. 

Ważną z perspektywy historycznej zmianą w kontekście placów miejskich był też 

rozwój węzłów komunikacyjnych. Powstające coraz to nowe linie kolejowe, tramwajowe i 

metra przyczyniły się do ogromnej migracji ludzi. Dopiero co wzniesione dworce kolejowe 

wymagały przebudowy na znacznie większe. Gmachy te oprócz funkcji komunikacyjnej pełniły 

także funkcje reprezentacyjne. Aby podkreślić znaczenie budynków dworców kolejowych, 

postanowiono projekty ich rozbudowy łączyć z projektami placów. Oprócz funkcji czysto 

technicznej – jak przepływ pasażerów, place te miały podkreślać monumentalność gmachu 

dworca kolejowego, ale też potęgę kolei żelaznej.  

 Przełom XIX i XX wieku oraz cały XX wiek to okres niebywałych przemian w 

architekturze i urbanistyce. Rozwój nowych technologii, postęp nauki, rozwój komunikacji i 

dostępu do informacji zmieniły obraz świat na skalę dotąd niespotykaną w historii. Nowo 

powstałe ideologie – komunistyczna i faszystowska – także odcisnęły swoje piętno na 

projektowanej tkance miejskiej. Konieczność budowy placów miejskich była podyktowana 

celami propagandowymi. Hitlerowskie Niemcy, nawiązujące w budownictwie do czasów 

Cesarstwa Rzymskiego, tworzyły architekturę neoklasycystyczną. Place miały podkreślać 

monumentalność budynków administracyjnych i wojskowych oraz służyć propagandzie. 

Defilady i wiece stały się ich priorytetową funkcją. Do przykładów takich założeń z pewnością 

można zaliczyć place defilad w Monachium i Norymberdze. Z kolei państwa tzw. bloku 

wschodniego otrzymały w swych tkankach miejskich place służące propagandzie ideologii 

komunizmu. Powstawały one w centralnych punktach miast czy przed pomnikami Armii 

Czerwonej. Koronnym przykładem w Polsce jest plac Defilad w Warszawie. Podkreślał 

monumentalną bryłę Pałacu Kultury i Nauki i był miejscem organizowania politycznych 

wieców.  

Innym typem placów, jakie powstawały w Polsce w czasach PRL, były place przy 

blokach mieszkaniowych oraz place targowe. Te drugie były z czasem zabudowywane małymi 

budynkami przeznaczonymi na cele handlowe. Wraz z nastaniem gospodarki wolnorynkowej 

wzorem innych krajów zaczęły rozwijać się place i atria przy centrach biznesowych oraz 



 93 

centrach handlowych. Kolejną tendencją na świecie było powstawanie nowych dzielnic 

biznesowych, takich jak La Défense w Paryżu czy Canary Wharf w Londynie. Otrzymywały 

one place o przeznaczeniu głównie kompozycyjnym, z zaznaczoną funkcją reprezentacyjną. 

Celem tych założeń jest przede wszystkim podkreślenie znaczenia danej dzielnicy oraz 

doniosłości i monumentalności budynków otaczających plac. 

 Przemiana placów ukazuje w sposób znakomity przemiany społeczne, ekonomiczne i 

polityczne. Odzwierciedla gusta i nowe możliwości, jakie stwarza technologia. Place mogą 

oddawać przyjazny charakter miasta lub podkreślać siłę i dążenie do hegemonii. Ich 

zmieniające się na przestrzeni wieków wielkość i kształt portretowały dążenia, ambicje czy 

nawet obawy ich twórców. Ujawniały zapędy władców, aspiracje społeczne i tendencje w nauce 

i sztuce. Zmiana wielkości, dążenie do symetrii lub nieładu obrazowały na przestrzeni wieków 

przemiany społeczne in genere. 

Kształtowanie przestrzeni publicznej, jaką jest plac, jest procesem ciągle żywym. 

Wstępnie zarysowane na przestrzeni dziejów ramy tego, czym jest plac, co do zasady nie 

ulegają zmianie. Przez tysiąclecia zmieniają się za to tendencje w funkcji placów miejskich, jak 

i tendencje związane z ich kompozycją. Nie sposób odpowiedzieć na pytanie, jakiemu 

przeobrażeniu ulegnie forma, jaką jest plac, w przyszłości. Jaka będzie jego skala, funkcja czy 

estetyka. Obecnie w architekturze istotne są takie zagadnienia, jak ekologia, niskoemisyjność, 

odnawialne źródła energii, ale również dążenie do projektowania miast o „ludzkiej skali” – 

gdzie pieszo możemy załatwić najważniejsze sprawy. Coraz ważniejsze stają się problemy 

dostępności do wody czy zaopatrzenia miast w żywność. Sądzę, że właśnie te kwestie staną się 

priorytetem w projektowaniu placów miejskich w najbliższych latach, lecz jak wspomniałem – 

nie sposób przewidzieć przyszłości i nagłych zwrotów w architekturze i sztuce, w ekonomii i 

polityce, od których architektura i urbanistyka, tak jak wiele innych dziedzin, pośrednio zależą.  
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2. Współczesne place europejskie wykorzystujące beton jako materiał twórczy 

 

2.1. Charakterystyka ogólna 

 

 Przemiany społeczne i rozwój nowych technologii sprawiają, że projektanci wciąż 

podejmują się redefinicji przestrzeni publicznej, która towarzyszy człowiekowi od zarania 

dziejów. Doskonałym przykładem pokazującym, jak istotnym przemianom podlega przestrzeń 

publiczna, są niewątpliwie place wykorzystujące beton jako materiał twórczy. 

 Jak pokazała wcześniejsza część dysertacji172, ewolucja i rozwój betonu były i są 

przyczyną licznych przemian w budownictwie, jak i rozwoju myśli inżynieryjnej i projektowej. 

Powstanie samego betonu znanego współcześnie przyczyniło się do rozpędu budownictwa, a 

zmiana technologii w postaci opracowania żelbetu czy udoskonalenia prefabrykacji wyniosły 

architekturę na zupełnie nowy poziom. Odtąd myśl architekta przestała być w jakikolwiek 

sposób ograniczana przez technologię. Pełna  swoboda zaś przyczyniła się do rozwoju 

budownictwa i powstawania coraz to bardziej innowacyjnych projektów. Nie inaczej jest z 

przestrzenią publiczną, jaką są place. Ta towarzysząca ludzkości od początków cywilizacji 

przestrzeń jako punkt centralny dla społeczeństwa przechodzi obecnie coraz większe 

przemiany. Proces krzyżowania się funkcji placów doprowadził do powstania przestrzeni o 

charakterze niejednolitym, przepełnionym wieloma funkcjami – tworząc tym samym coraz 

bardziej unikatową przestrzeń o nieraz zaskakującej kombinacji zadań.  

 Postępująca urbanizacja i pęd gospodarczy doprowadziły do dwóch zasadniczych 

tendencji w projektowaniu placów miejskich. Pierwsza z nich – rewitalizacja, dotyczy zarówno 

dużych metropolii, jak i miasteczek. Oprócz likwidacji ruchu kołowego na centralnych placach 

miejskich (głównie małe miasta) w ramach rewitalizacji tego obszaru, światowym trendem jest 

przerzucanie dzielnic przemysłowych na obrzeża miast. Doprowadziło to do adaptacji 

„porzuconej” przestrzeni postindustrialnej. Tereny dawnych zakładów przemysłowych 

adaptowane są na budownictwo mieszkaniowe, a place służące niegdyś za powierzchnię 

magazynową i przeładunkową zmieniają się w nowe place miejskie. Drugą tendencją 

prowadzącą do zmiany warstwy wizualnej przestrzeni publicznej jest rywalizacja miast pod 

względem gospodarczym. Odświeżenie wizerunku miasta ma przyciągnąć nowych inwestorów 

 
172 Zob. np. rozdział II Beton wczoraj i dziś, s. 71–90.  
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i kapitał ludzki. Najprostszym, a zarazem najefektywniejszym sposobem przemiany miasta jest 

zmiana wizerunku jego centralnego punktu – a zatem placu miejskiego. Miasta konkurują ze 

sobą, by stworzyć najbardziej innowacyjny i charakterystyczny punkt centralny tkanki 

miejskiej. Element kompozycji, który będzie świadczył o tożsamości miasta – a tym samym 

będzie prowadził do identyfikacji mieszkańców właśnie z nim.  

 W literaturze przedmiotu dotyczącej przestrzeni publicznej pojawia się podział rozwoju 

współczesnego projektowania na dwa nurty – koncepcyjny i ekonomiczny. Nurt koncepcyjny, 

o którym szerzej będzie mowa w dalszej części dysertacji, wiąże się z innowacyjnym 

kreowaniem przestrzeni publicznej placów miejskich. Swoisty wyścig na tym polu prowadzi 

do ewolucji gustów i postrzegania architektury jako takiej. Związany jest z architektami, którzy 

reinterpretują dotychczasowe rozwiązania projektowe. Natomiast nurt ekonomiczny jest 

zjawiskiem niebezpiecznym. Oznacza kształtowanie przestrzeni publicznej bardziej przez 

budżet niż przez projektanta, który staje się „narzędziem” w rękach urzędników. Nurt ten 

oznacza kreowanie przestrzeni publicznej poza powszechnymi zasadami estetyki albo wbrew 

tym zasadom, a także ignorowanie światowych trendów w rozwoju projektowania przestrzeni 

publicznej. Opiera się zaś na wyśrubowanym budżecie, współpracy samorządu terytorialnego 

ze sponsorami – firmami tworzącymi archaiczne rozwiązania technologiczne, na błędach w 

rozpisywaniu zamówień publicznych czy autokratycznych rządach przywódców lokalnej 

społeczności – którzy kierując się własnym gustem, kreują przestrzeń publiczną.  

   

 W ramach nurtu koncepcyjnego literatura przedmiotu wyróżnia173: 

1. Nurt koncepcyjny skupiony wokół idei zrównoważonego rozwoju. 

2. Nurt koncepcyjny skupiony wokół urbanistyki krajobrazu. 

3. Nurt koncepcyjny skupiony wokół nowej urbanistyki. 

 

 

 

 

 
173 Wyliczenie nurtu koncepcyjnego (ideowego) w: Dorota Wantuch-Matla. Przestrzeń publiczna 2.0. 

Miasto u progu XXI wieku. Wyd. Księży Młyn Dom Wydawniczy. Łódź 2016. s.156-165. 
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2.2. Wybrane place miejskie – studium przypadków 

 

Do analizy wybrano następujące place miejskie, w których zastosowano beton: 

• Landhausplatz 

 

• Neugestaltung Tessiner Platz 

 

• SPA Plaza Hall 

 

• The City Dune 

 

• Square Depression 

 

• Central Garden Block B4 

 

• Zollhallen Plaza 

 

• Plac Solidarności – Muzeum Narodowe w Szczecinie – Centrum Dialogu 

Przełomy 

 

2.2.1. Kryteria doboru przykładów 

 

 Dobór przykładów placów miejskich, w których zastosowano beton jako istotny 

element stanowiący o kompozycji przestrzeni publicznej, został dokonany na podstawie 

podziału ustalonego dzięki prowadzonym dyskusjom podczas konferencji naukowych oraz 

konsultacji z badaczami zajmującymi się omawianą tematyką. 

 W pierwszej kolejności zostały wyodrębnione wyłącznie place, których głównym 

elementem kompozycyjnym jest beton. W doborze tego kryterium nie uwzględniono podziału 

na fakturę czy kolor betonu. Beton nie miał stanowić wyłącznie części konstrukcyjnej 

przestrzeni publicznej, lecz główny element wizualny realizacji. 

 Kolejnym kryterium decydującym o wyborze placu była jego lokalizacja. Ta została 

ograniczona wyłącznie do placów europejskich znajdujących się w miejscach zbliżonych 

klimatycznie i kulturowo do Polski. Zawężenie lokalizacji do takich miejsc związane jest z 

celem pracy, jakim jest wskazanie dobrych praktyk przy realizacji przestrzeni publicznej z 

użyciem betonu. Place wskazane w opracowaniu leżą w zbliżonej strefie klimatycznej, co z 
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racji zastosowanych rozwiązań jest istotne z punktu widzenia planowanych realizacji na 

gruncie krajowym. Zmiany warunków pogodowych podobne do tych występujących w Polsce 

są przydatne do analizy rozwiązań technologicznych, takich jak użyta faktura betonu czy 

kwestie sanitarne. 

 Dokonany dobór wedle rozumowania indukcyjnego174 został w kolejnej fazie zawężony 

do przykładów reprezentatywnych wyodrębnionych na podstawie takich kryteriów, jak: 

możliwość przeprowadzenia badań in situ, reprezentatywne rozwiązania technologiczne, 

oryginalne rozwiązania formalne oraz wykonane analizy poprzedzające pracę badawczą 

związane z lokalizacją w podobnych warunkach klimatycznych. 

Dzięki założonym kryteriom doboru przykładów analiza została zawężona do łącznie 

ośmiu projektów placów, w których beton stanowi element dominujący kompozycji 

stanowiących o charakterze przestrzeni publicznej. 

 

2.2.2. Kryteria analizy 

 

Do kryteriów analizy należą: użyteczność, wygoda, trwałość, bezpieczeństwo, kształt, 

elementy zaskoczenia, symbolika, wrażenia (emocje), niepowtarzalność oraz ład przestrzenny. 

W pierwszej kolejności została przeprowadzona analiza projektów placów objętych 

badaniami oraz ich realizacji na podstawie dokumentacji projektowej pod względem: idei 

założenia, potrzeby realizacji oraz tradycji i tożsamości miejsca. Następnie w każdym 

przypadku autor dokonał oglądu placu zlokalizowanego w danej przestrzeni publicznej i jego 

bezpośredniego otoczenia. 

 Badania ankietowe polegały na przeprowadzeniu wywiadów. Ankiety były rozsyłane 

do osób, które miały okazję użytkować plac w przeszłości. Osoby te były proszone o rozesłanie 

ankiety do innych osób, które również korzystały z tego placu. Respondentom były zadawane 

pytania odpowiadające treści kryteriów analizy i oceny przykładów. Badania ankietowe zostały 

wykorzystane do zestawień statystycznych. 

 
174 Typ rozumowania redukcyjnego „od ogółu do szczegółu” jako przeciwieństwo rozumowania 

dedukcyjnego „od szczegółu do ogółu”, por. Słownik języka polskiego, 

https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/redukcja;3966583.html (dostęp: 27.04.2022). 

https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/redukcja;3966583.html
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Dołączona do każdej ankiety metryczka uwzględniała: płeć respondenta, miejsce 

zamieszkania, wykształcenie (podstawowe, zawodowe, średnie, wyższe) i wiek (w podziale na 

grupy wiekowe: do 20 lat, 21–40 lat, 41–60 lat i powyżej 60 lat). 

 

2.2.3. Opis próby badawczej 

 

Ankiety zostały przeprowadzone na grupie 80 respondentów (36 kobiet i 44 mężczyzn). 

Wśród kobiet najliczniejszą grupę stanowiły respondentki w wieku 18–29 lat, natomiast wśród 

mężczyzn respondenci w wieku 30–44 lat. Na potrzeby pracy badawczej wykorzystane zostały 

tylko te ankiety, w których respondenci udzielili odpowiedzi na wszystkie zadane pytania, stąd 

18 niekompletnych ankiet nie zostało włączonych do analiz. 

 

 

Wykres 1. Zestawienie badanej grupy kobiet według poziomu wykształcenia 
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Wykres 2. Zestawienie badanej grupy mężczyzn  

według poziomu wykształcenia 

 

Osoby, które wyraziły zgodę na udział w anonimowym badaniu ankietowym, otrzymały 

do oceny wszystkie wykorzystane do badania przykłady placów betonowych. Respondenci 

mieli za zadanie wyrazić swoją opinię co do każdego z placów miejskich pod względem jego: 

użyteczności, wygody, trwałości, bezpieczeństwa, kształtu (formy przestrzennej), elementów 

zaskoczenia, symboliki, wrażeń (emocji), niepowtarzalności, ładu przestrzennego. 

Do ankiet dołączona była dokumentacja w postaci fotografii, rzutów oraz źródeł 

internetowych. Początkowo przeprowadzenie ankiety miało się odbywać w miejscu 

poddawanym badaniu, a więc wśród użytkowników wybranych placów miejskich, jednak ze 

względu na dynamiczną sytuację epidemiologiczną spowodowaną pandemią Covid-19 badania 

ankietowe zostały przeprowadzone online. 

Wyniki badań zostały przedstawione w rozbiciu na kryteria dla poszczególnych placów 

wraz z wnioskami płynącymi z przeprowadzonej analizy. Natomiast na końcu zestawienia 

dokonano zbiorczego porównania zebranych wyników oraz wniosków na temat ogólnej oceny 

placów oraz poszczególnych kryteriów poddanych analizie na przedstawionych przykładach.  
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2.3. Analiza przykładów 

 

LANDHAUSPLATZ 

 

 

 

Nazwa placu: Landhausplatz  

Projektant: LAAC Architekten oraz Stiefel Kramer Architecture 

Lokalizacja: Innsbruck, Austria 

Czas powstania projektu: 2008–2010 

Czas realizacji: 2010–2011 

Powierzchnia: 9000 m2 

 

Opis z wykorzystaniem analizy krytycznej źródeł 

 

Landhausplatz w Innsbrucku w Austrii jest jednym z ciekawszych projektów placów 

betonowych znajdujących się w tej części Europy. Położony w Tyrolu plac jest dziełem 

austriackiego studia architektów LAAC Architekten oraz Stiefel Kramer Architecture 

zrealizowanym w latach 2008–2010175. Zlokalizowany nieopodal stacji kolejowej, kształtem 

przypominający na swym rzucie trapez, odgrywa rolę służebną wobec monumentalnego 

gmachu Amt der Tiroler Landesregierung – Unser Land Tirol, będącego odpowiednikiem 

 
175 https://www.dezeen.com/2011/06/02/landhausplatz-by-laac-architekten-and-stiefel-kramer-

architecture/ (dostęp: 1.01.2019). 

https://www.dezeen.com/2011/06/02/landhausplatz-by-laac-architekten-and-stiefel-kramer-architecture/
https://www.dezeen.com/2011/06/02/landhausplatz-by-laac-architekten-and-stiefel-kramer-architecture/
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naszego Urzędu Wojewódzkiego. Landesregierung jest organem kolegialnym, sprawującym 

władzę w danym regionie Austrii. Oprócz sejmiku Landesregierung posiada rozbudowany 

system administracji, z którego zobowiązani są korzystać mieszkańcy regionu. Zatem do 

budynku mieszczącego się przy Landhausplatz ściągają obywatele Austrii zamieszkujący 

region Tyrolu, jak również przedstawiciele władz państwowych. Tym samym o odbiorze 

samego urzędu decyduje również jego najbliższe otoczenie – a więc prowadzący ku jego 

wnętrzom plac. 

Początkowo Eduard-Wallnöfer-Platz (bo tak brzmiała historyczna nazwa placu) 

posiadał cztery pomniki i prezentował się jako pozbawiona spójnych cech przestrzeń. Często 

przez mieszkańców odbierany był jako boczna przestrzeń wewnątrz miasta. Lokalizacja na 

tyłach dworca kolejowego, jak i nieatrakcyjność tego miejsca sprawiały, że mieszkańcy 

odwiedzający budynek administracji nie zamierzali pozostać w tej lokalizacji na dłużej176. Nie 

bez znaczenia był też tutaj historyczny kontekst powstania największego budynku – pochodził 

z okresu faszyzmu, zbudowano go w latach 1938–1939 jako Gauhaus rządu narodowo-

socjalistycznego Tyrolu, w którym swoją siedzibę miało NSDAP. Po przegranej wojnie Tyrol 

znalazł się we francuskiej strefie okupacyjnej gdzie Francuzi postanowiła upamiętnić ruch 

oporu działający w Tyrolu przez budowę w latach 1946–1948 Pomnika Wyzwolenia177. 

Przestrzeń o tak dramatycznym kontekście historycznym, z budowlami niosącymi negatywne 

przesłanie, nie była dla mieszkańców atrakcyjna.  

Ta sytuacja się zmieniła z chwilą rozstrzygnięcia przez Biuro Rządu Tyrolu konkursu 

na zagospodarowanie tej przestrzeni. Zwycięzcami I nagrody byli odpowiedzialni za projekt: 

Kathrin Aste, Frank Ludin, Peter Griebel, Thomas Feuerstein; wykonanie: Kathrin Aste, Frank 

Ludin, Thomas Feuerstein, Peter Griebel; partner projektu: Stiefel Kramer Architecture, 

Wiedeń oraz Christopher Grüner (artysta), Innsbruck178. 

Jak wskazuje biuro projektowe LAAC, bohaterami tej nowo zaprojektowanej 

przestrzeni miejskiej mają być przechodnie, użytkownicy oraz pomniki179 (jako element 

kompozycji), a sam plac ma być łącznikiem między dworcem kolejowym a główną ulicą Maria-

Theresien-Straße180. 

 
176 http://www.laac.eu/de/projects/landhausplatz-eduard-wallnoefer-platz (dostęp: 1.01.2019). 
177 http://www.laac.eu/de/news/new-environments/lhp-landhausplatz-erinnerungslandschaft (dostęp: 

1.01.2019). 
178 http://www.laac.eu/de/projects/landhausplatz-eduard-wallnoefer-platz (dostęp: 1.01.2019). 
179 Ibidem.  
180 Ibidem.  
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Grupa projektowa odpowiedzialna za stworzenie Landhausplatz postanowiła się 

odwołać do otaczającego Innsbruck alpejskiego krajobrazu. Grupa łagodnych wzgórz, które 

rozciągają się w poprzek kompozycji placu, ma stanowić kontrapunkt dla dominującego 

krajobrazu181. Jak tłumaczą projektanci: „Jednocześnie jednak topografia w kontekście 

miejskim staje się rzeźbą miejską poprzez swoją materializację i funkcję”182. Stworzona 

podłoga placu miejskiego jest w tym wypadku swoistą rzeźbą, która ma nawiązywać do 

sielskości i łagodności tyrolskich pagórków u podnóża alpejskich szczytów183. Natomiast 

celowy zabieg polegający na otoczeniu Pomnika Wyzwolenia łagodnymi „pagórkami” miał 

złagodzić odbiór wizualny pomnika kojarzonego z architekturą imperialną184.  

Podczas rekompozycji placu miejskiego przez zwycięską grupę projektantów jednym z 

kluczowych elementów było poszanowanie zastanej historii, a więc priorytetem stało się 

pozostawienie historycznych pomników znajdujących się w tej przestrzeni. Sama kompozycja 

placu miała na celu ich odpowiednie wyeksponowanie oraz stworzenie wrażenia ładu 

przestrzennego tego miejsca185. 

Jak wskazują sami projektanci: „Wyzwanie architektoniczne, formalnie i 

merytorycznie, było ogromne. Z jednej strony Landhausplatz nie miał granic i z wyjątkiem 

budynku administracyjnego (…) jest otoczony ze wszystkich stron architektoniczną 

banalnością. Przestrzeń do projektowania musiała być skomponowana w taki sposób, aby 

mogła sama się zadomowić. Z drugiej strony chodziło o zajęcie się polityką pamięci z domem 

wiejskim jako budynkiem nazistowskim i z Pomnikiem Wyzwolenia jako odbiciem portalu 

wejściowego do budynku administracji. Dominacja tych dwóch obiektów stanowiła nie tylko 

brzemię przeszłości, które wymagało nowego, wrażliwego na historię podejścia, ale także 

 
181 Ibidem. O architekturze zharmonizowanej z otoczeniem zob. L.W. Kamionka, Architektura 

zharmonizowana z otoczeniem – aspekt wybranych metod oceniających, [w:] Architektura 

zharmonizowana w przestrzeni…, s. 21–29. 
182 http://www.laac.eu/de/projects/landhausplatz-eduard-wallnoefer-platz (dostęp: 1.01.2019). 
183 Więcej na temat regionalizmu w architekturze zob. W.J. Chmielewski, Regionalizm współczesnej 

architektury reakcją na procesy globalizacji, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2017, 

s. 49–58. 
184 http://www.laac.eu/de/news/new-environments/lhp-landhausplatz-erinnerungslandschaft (dostęp: 

1.01.2019). 
185 http://www.laac.eu/de/projects/landhausplatz-eduard-wallnoefer-platz (dostęp: 1.01.2019). Na 

marginesie warto wskazać za Maciejem Złowodzkim, że: „ludzie nie preferują jednego, określonego 

stylu lub konkretnego kierunku twórczego. Natomiast zauważają i cenią jakość architektury wyrażoną 

wysokim stopniem spójności, umiarkowane użycie kontrastu, wyważoną różnorodność i wysoki stopień 

uporządkowania i czytelności układu. Równowaga pomiędzy swojskością a nowatorstwem jest 

odbierana jako harmonia. Istnieje potrzeba zrozumienia i łatwości odczytania układu otaczającego. 

Ludzie najwyżej cenią przestrzeń dobrze skonstruowaną, spójną i umiarkowanie różnorodną”. M. 

Złowodzki, O ergonomii i architekturze, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2008, s. 178. 
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stworzyła przytłaczającą atmosferę, która pozbawiła przechodniów chęci pozostania. (…) W 

przeciwieństwie do innych uczestników konkursu LAAC i inni nie przedstawili projektu 

ogrodniczego, który ukryłby pomnik za drzewami, a tym samym zmarnowałby szansę na 

społeczno-polityczną dyskusję na temat pozostałego dziedzictwa narodowego socjalizmu i 

czasów powojennych”186. 

Głównym elementem kompozycyjnym placu jest beton. Był to też materiał jedyny 

możliwy do zastosowania – jest on bowiem nie tylko ekonomiczny, ale też niezwykle 

praktyczny i plastyczny. Dzięki użyciu betonu grupa projektantów mogła stworzyć 

powierzchnię o zróżnicowanej kompozycji nawiązującej do pobliskiego krajobrazu, a zarazem 

kluczowa była jego funkcja użytkowa oraz elementy wizualne istotne dla odbiorcy placu z 

perspektywy przechodnia. W związku z tym wprowadzono duże zróżnicowanie w fakturze 

betonu. Dzięki temu plac miejscami jest bardzo szorstki, o powierzchni wręcz chropowatej, a 

po chwili, kawałek dalej przechodzi w powierzchnię wypolerowaną, wręcz lustrzaną187. Ten 

efekt kompozycyjny oprócz kwestii wizualnych ma za zadanie uwydatnienie kształtów 

pofalowanej powierzchni, jak również poprawę bezpieczeństwa przechodniów w regionie 

słynącym z surowych i mroźnych zim.  

 

 

 

 

 
186 http://www.laac.eu/de/news/new-environments/lhp-landhausplatz-erinnerungslandschaft (dostęp: 

1.01.2019). 
187 http://www.laac.eu/de/projects/landhausplatz-eduard-wallnoefer-platz (dostęp: 1.01.2019). 
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Il. 1. Landhausplatz – widok w kierunku północnym – widoczna posadzka o zróżnicowanej geometrii (źródło: 

http://guenterrichardwett.com/gallery/landhausplatz-innsbruck/, dostęp: 14.11.2021) 

Il. 2. Widok w kierunku północnym – widoczny element betonowych donic wkomponowanych w plac miejski (źródło: 

https://www.archdaily.com/155050/new-design-for-eduard-wallnofer-platz-public-square-laac-architekten-stiefel-kramer-

architecture/5015141328ba0d02f0000077-new-design-for-eduard-wallnofer-platz-public-square-laac-architekten-stiefel-kramer-architecture-

image, dostęp: 14.11.2021) 

Il. 3. Widok w kierunku południowym – widoczny element wejścia do garażu podziemnego zwieńczony szklaną barierką (źródło: 

https://aasarchitecture.com/2013/04/eduard-wallnofer-platz-by-laac-architekten-stiefel-kramer-architecture.html/, dostęp: 14.11.2021) 

https://aasarchitecture.com/2013/04/eduard-wallnofer-platz-by-laac-architekten-stiefel-kramer-architecture.html/


 105 

 

 

Il. 4. Widok placu w kierunku północnym – widoczne zastosowane zróżnicowanie rzeźby terenu (źródło: https://www.architectural-

review.com/buildings/eduard-wallnofer-platz-in-innsbruck-austria-by-laac-architekten-and-stiefel-kramer-architecture, dostęp: 14.11.2021) 

Il. 5. Widok na stronę południową – na pierwszym planie odznacza się mocna krawędź wykończenie krzywizny placu (źródło: 

https://aasarchitecture.com/2013/04/eduard-wallnofer-platz-by-laac-architekten-stiefel-kramer-architecture.html/, dostęp: 14.11.2021) 

 



 106 

 

 

 

Il. 6. Widok z lotu ptaka – widoczny podział funkcji na placu (źródło: https://literatur.zement.at/themen/49-platzgestaltung/5749-

landhausplatz-innsbruck, dostęp: 14.11.2021) 

Il. 7. Zbliżenie na strefę kawiarni wydzieloną przez geometrię placu (źródło: http://www.lichtfabrik-halotech.com/aussenbereich/, dostęp: 

14.11.2021) 

Il. 8. Widok na fontannę wkomponowaną w strukturę krzywizn placu (źródło: https://www.dbz.de/artikel/dbz_Erinnerungslandschaft 

_mit_Systembruch_Eduard-Wallnoefer-Platz_Innsbruck_AT_1807375.html, dostęp: 14.11.2021) 

https://literatur.zement.at/themen/49-platzgestaltung/5749-landhausplatz-innsbruck
https://literatur.zement.at/themen/49-platzgestaltung/5749-landhausplatz-innsbruck
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Il. 9. Detal wykończenia placu obrazuje zastosowanie zróżnicowanej faktury posadzki (źródło: https://www.archdaily.com/155050/new-

design-for-eduard-wallnofer-platz-public-square-laac-architekten-stiefel-kramer-architecture, dostęp: 14.11.2021)  

Il. 10. Detal wykończenia krzywizny placu (źródło: https://www.archdaily.com/155050/new-design-for-eduard-wallnofer-platz-public-

square-laac-architekten-stiefel-kramer-architecture/5015144d28ba0d02f0000085-new-design-for-eduard-wallnofer-platz-public-square-laac-

architekten-stiefel-kramer-architecture-image, dostęp: 14.11.2021) 

Il. 11. Detal krzywizny placu (źródło: https://landezine.com/innsbruck-landscape-architecture/, dostęp: 14.11.2021) 
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Il. 12. Widok na stronę północną placu – ujęcie pokazuje iluminację placu po zmroku oraz uwydatnioną strukturę betonową (źródło: 

https://landezine.com/innsbruck-landscape-architecture/, dostęp: 14.11.2021) 
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Il. 13. Zdjęcie z lotu ptaka obrazujące lokalizację placu w przestrzeni miejskiej (źródło: https://www.google.com/maps/place/Innsbruck,+ 

Austria/@47.2634081,11.3954349,291m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x479d6ecfe1f8ca73:0x9d201c7d281d9b0d!8m2!3d47.2692124!4d11.

4041024, dostęp: 14.11.2021) 

Rzut 1. Rzut obrazujący strukturę i krzywizny całego założenia (źródło: https://landezine.com/innsbruck-landscape-architecture/, dostęp: 

14.11.2021) 
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Analiza na podstawie badania ankietowego według zastosowanych kryteriów 

 

Na podstawie badania ankietowego została przeprowadzona analiza według założonych 

kryteriów. 

Analizowany plac uzyskał najwyższą ocenę ze względu na jego trwałość, kształt oraz 

ład przestrzenny. Najniżej oceniono symbolikę. 

 

 

Wykres 3. Zestawienie oceny wszystkich ankietowanych  

pod względem poszczególnych kryteriów oceny dla analizy Landhausplatzu 
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Użyteczność 

 

Wykres 4. Zestawienie reprezentatywne pod względem  

oceny użyteczności dla analizy Landhausplatzu 

 

Plac pod względem użyteczności został oceniony relatywnie wysoko. Średnia ocena 

wśród wszystkich badanych wyniosła 4,15. Osoby starsze i w średnim wieku wskazują na 

wysoki poziom jego użyteczności. Plac nie pełni zatem jedynie swoich podstawowych funkcji 

społecznych, ale jest również przestrzenią odwiedzin interesantów urzędu. Stosunkowo niską 

ocenę respondentów z grupy poniżej 18. roku życia można uzasadnić pominięciem tej funkcji 

placu i odbiorem placu wyłącznie z punktu widzenia jego estetyki, na którą składają się 

zróżnicowana powierzchnia i rozmieszczenie małej architektury. 
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Wygoda 

 

Wykres 5. Zestawienie reprezentatywne pod względem  

oceny wygody dla analizy Landhausplatzu 

 

Wygoda nie została uznana za istotne kryterium, średnia ocena wszystkich 

respondentów była na poziomie 4,11. Czynnikiem, który w sposób znaczący wpływa na 

relatywnie wysoką ocenę, może być bliskie sąsiedztwo dworca kolejowego czy też 

zlokalizowany przy placu Urząd Wojewódzki. Na ocenę wpłynęły także elementy małej 

architektury. Najwyższe oceny przyznali respondenci w przedziale wiekowym między 30. a 60. 

rokiem życia – zatem osoby, które w szerszej perspektywie odniosły się do funkcji placu. 

Najniższe noty pod względem wygody samego placu przyznały osoby młode, które nie 

korzystają z budynków administracji publicznej zlokalizowanych przy placu. 
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Trwałość 

 

Wykres 6. Zestawienie reprezentatywne pod względem  

oceny trwałości dla analizy Landhausplatzu 

 

Plac w kontekście trwałości użytego materiału budulcowego został przez wszystkich 

respondentów oceniony bardzo wysoko – średnia ocena kształtuje się na poziomie 4,39. Jest to 

najwyżej ocenione kryterium spośród założonych w pracy aspektów analizy betonu. Trwałość 

betonu szczególnie doceniają badani w wieku 30–44 lat oraz 45–60 lat. Respondenci ci 

wyraźnie znają materiał i jego właściwości.  
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Bezpieczeństwo 

 

Wykres 7. Zestawienie reprezentatywne pod względem  

oceny bezpieczeństwa dla analizy Landhausplatzu 

 

Bezpieczeństwo placu zostało uznane za jeden z istotniejszych czynników analizy, a co 

szczególnie ważne – zarówno respondenci z grupy wiekowej 60+, jak i młodzi poniżej 18. roku 

życia wyrazili ocenę na podobnym poziomie. Zróżnicowanie powierzchni, elementy małej 

architektury nie wpływają w sposób znaczący na poziom odczuwanego bezpieczeństwa przez 

użytkowników placu. 
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Kształt 

 

Wykres 8. Zestawienie reprezentatywne pod względem  

oceny kształtu dla analizy Landhausplatzu 

 

Plac pod względem kształtu zyskuje aprobatę nie tylko osób młodych, w przedziale 

wiekowym 30–44 lat, które niejako w sposób naturalny są otwarte na niestandardowe 

rozwiązania, ale również osób starszych po studiach wyższych, które cenią innowacyjność i 

odejście od utartych schematów. Zróżnicowanie w fakturze betonu znajduje odzwierciedlenie 

w ocenie respondentów. Kształt placu jest drugim co do ważności kryterium oceny. Najgorzej 

kształt placu oceniają osoby starsze z wykształceniem podstawowym, których gust jest 

zapewne bardziej konserwatywny. 
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Elementy zaskoczenia 

 

Wykres 9. Zestawienie reprezentatywne pod względem  

oceny elementów zaskoczenia dla analizy Landhausplatzu 

 

Plac w aspekcie użytych elementów zaskoczenia najbardziej doceniają osoby młode, 

które przypuszczalnie upatrują nawet w tego typu przestrzeniach detali różnicujących powstałą 

przestrzeń. W pozostałych grupach wiekowych aspekt zaskoczenia nie był tak istotnym 

kryterium. 
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Symbolika 

 

Wykres 10. Zestawienie reprezentatywne pod względem  

oceny symboliki dla analizy Landhausplatzu 

 

Plac w kontekście użytej symboliki jest najgorzej oceniany na tle pozostałych 

wybranych kryteriów, średnia ocena kształtuje się na poziomie 3,54. Jedynie respondenci z 

grupy wiekowej 45–60 lat oraz osoby 60+ dały temu kryterium wyższe noty, co można 

tłumaczyć tym, że podjęły próbę doszukania się elementów historycznych na tej przestrzeni, 

jej dawnego przeznaczenia i aktualnego odniesienia. 
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Wrażenia (emocje) 

 

Wykres 11. Zestawienie reprezentatywne pod względem  

oceny wrażeń (emocji) dla analizy Landhausplatzu 

 

Plac pod względem emocji i wrażeń, jakie dostarcza, nie został oceniony zbyt wysoko 

(średnia ocena wynosi 3,89). Najlepsze odczucia wzbudza wśród młodych użytkowników, 

najmniejsze emocje wywołuje u osób starszych. Wyniki można tłumaczyć większą otwartością 

wobec rozwiązań innowacyjnych i podążaniem za nowymi trendami wśród młodych 

respondentów. 
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Niepowtarzalność 

 

Wykres 12. Zestawienie reprezentatywne pod względem  

oceny niepowtarzalności dla analizy Landhausplatzu 

 

Plac w kontekście niepowtarzalności nie został oceniony zbyt wysoko (średnia ocena 

3,95). Niepowtarzalność przyjętego rozwiązania dostrzegają raczej osoby młode. Taka ocena 

można wynikać z otwartości wobec rozwiązań innowacyjnych, w tym wypadku – wobec 

użytego betonu. 
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Ład przestrzenny 

 

Wykres 13. Zestawienie reprezentatywne pod względem  

oceny ładu przestrzennego dla analizy Landhausplatzu 

 

Przestrzeń placu pod względem jego ładu została oceniona wysoko (średnia ocena 

wynosi 4,16). Zarówno respondenci z grupy wiekowej powyżej 60. roku życia, jak i osoby 

poniżej 18. roku życia oceniają go na podobnym poziomie. Plac zatem spełnia swoje 

podstawowe funkcje, nie deprecjonuje istniejących elementów, a zastosowane nowe 

rozwiązania nie wpłynęły negatywnie na jego kompozycję. 
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Tabela 1. Zestawienie zbiorcze wyników ankiety dla Landhausplatzu 

 

 

 

Przedział wiekowy Wykształcenie 
Użytecz- 

ność 
Wygoda Trwałość 

 Bezpieczeń- 
stwo 

Kształt  
 Elementy 

zaskoczenia 
Symbolika 

 Wrażenie 
(emocje) 

Niepowta- 
rzalność 

 Ład przestrzenny 

Poniżej 18. roku życia podstawowe 2,00 2,00 3,00 5,00 4,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

18–29  średnie 5,00 3,00 5,00 4,00 5,00 5,00 5,00 4,00 4,00 5,00 

  w trakcie studiów 4,47 4,47 4,63 4,42 4,58 4,37 3,95 4,37 4,37 4,47 

  wyższe 3,00 2,33 4,00 3,33 3,33 2,67 3,33 3,00 2,67 3,67 

  zawodowe 3,50 4,00 4,00 3,75 4,50 4,25 3,75 4,00 4,00 3,75 

30–44 podstawowe 4,00 3,00 5,00 4,00 3,00 1,00 2,00 3,00 2,00 4,00 

  średnie 4,80 4,50 4,60 4,30 4,00 4,10 2,80 3,60 4,30 3,60 

  wyższe 4,09 4,00 4,22 3,91 4,13 4,13 3,57 3,74 3,70 4,09 

  zawodowe 4,25 4,25 4,75 4,50 3,75 3,50 3,00 3,75 3,75 4,25 

45–60 średnie 2,00 4,50 4,00 4,50 4,00 4,50 4,00 3,50 4,50 4,00 

  wyższe 4,33 4,33 5,00 5,00 4,67 4,67 4,33 4,67 5,00 5,00 

  zawodowe 5,00 4,00 5,00 4,00 3,00 5,00 1,00 4,00 3,00 5,00 

Powyżej 60. roku życia podstawowe 3,00 4,00 3,50 2,50 3,00 1,50 1,00 2,50 2,00 2,50 

  średnie 3,50 3,00 3,50 3,50 4,00 3,50 4,50 3,50 3,50 4,50 

  wyższe 4,75 4,75 4,50 4,50 4,75 4,50 4,00 4,25 4,25 4,75 

Suma końcowa   4,15 4,11 4,39 4,14 4,19 4,06 3,54 3,89 3,95 4,16 
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NEUGESTALTUNG TESSINER PLATZ 

 

 

 

Nazwa placu: Neugestaltung Tessiner Platz 

Projektant: Kuhn Truninger 

Lokalizacja: Zurych, Szwajcaria 

Czas powstania projektu: 2005 r. 

Czas realizacji: 2006 r. 

Powierzchnia: 2500 m2 

 

Opis z wykorzystaniem analizy krytycznej źródeł 

 

Neugestaltung Tessiner Platz to przestrzeń miejska zaprojektowana w 2005 r., a 

zrealizowana w 2006 r. przez Kuhn Truninger w Zurychu w Szwajcarii188. 

Tessiner Platz jest istotnym obszarem dla komunikacji miejskiej w Zurychu. Z tego 

względu jednym z kluczowych elementów poprzedzających projekt było wysłuchanie obaw 

miejskiego przedsiębiorstwa transportowego. Kolejna sprawa to stworzenie otwartej wizualnie 

przestrzeni miejskiej oraz przejście między strefą przeznaczoną dla pieszych a  strefą 

komunikacji linii tramwajowych. Kwestie, jakie się pojawiły w debacie publicznej 

poprzedzającej przebudowę placu, dotyczyły jego otwartego charakteru, zniesienia barier 

 
188 https://laud8.wordpress.com/2010/08/03/neugestaltung-tessiner-platz-zurich/ (dostęp: 1.01.2021). 
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społecznych, które utrudniały korzystanie z linii tramwajowej osobom starszym i 

niepełnosprawnym, oraz zachowanie tej samej liczby miejsc parkingowych189. 

Jak wynika z analizy poprzedzającej przystąpienie do sporządzania projektu placu: 

„Tessinerplatz to typowy obszar tranzytowy z wysokim odsetkiem osób odjeżdżających do 

pracy i krótkim pobytem trwającym średnio ok. 10 min. Plac jest intensywnie uczęszczany, 

zwłaszcza w godzinach szczytu w dni robocze. Natomiast podczas pory obiadowej plac jest 

odwiedzany przez uczniów oraz osoby pracujące w okolicy, które spożywają posiłki na placu. 

Wieczorami oraz w weekendy miejsce to jest znacznie mniej ruchliwe niż w ciągu dni pracy. 

Tessinerplatz znajduje się w obszarze z dużą liczbą miejsc pracy wraz z ośrodkami 

szkoleniowymi znajdującymi się w okolicy. Odsetek mieszkańców stale zamieszkujących ten 

obszar jest stosunkowo niewielki. Miejsce to jest łatwo dostępne, natomiast zaopatrzenie 

lokalnych sklepów w produkty jest na tym terenie poniżej średniej. (…) Tessinerplatz jest 

postrzegany i używany przez ludność jako nowoczesny obszar komunikacyjny”190.  

Projekt przebudowy Tessiner Platzu był przedmiotem debaty publicznej od 1993 r. 

Przez ponad 10 lat przebudowa nie była możliwa z racji istnienia w sąsiedztwie linii 

tramwajowej, której wówczas nie planowano modernizować. Z czasem jednak stwierdzono, że 

szerokość pętli linii tramwajowej, jak i odległość wysepek dla pasażerów wymagają 

modernizacji. Dopiero potrzeba zmiany pętli tramwajowej dała zielone światło dla 

rekompozycji tej przestrzeni miejskiej Zurychu. Władze lokalne uznały za kluczowe zmiany 

linii tramwajowej, tak aby była wygodniejsza dla pasażerów, a cała przestrzeń powinna 

wyglądać bardziej jak plac, a nie infrastruktura techniczna191.  

Podłoga Tessiner Platzu składa się z pięciokątnych płyt betonowych, które wyznaczają 

strefę dla przechodniów – jest ona oddzielona asfaltem i tworzy geometryczne figury 

rozrzucone po całym placu. Pośrodku niektórych płyt betonowych wyrastają drzewa192. 

Wybranym gatunkiem do nasadzeń został platan klonolistny (Platanus acerifolia), który słynie 

z przystosowania do wysokich temperatur nagrzanego placu, oferując latem cień z szerokich 

liści193. Zastosowana w projekcie faktura betonu oprócz czysto pragmatycznej funkcji (ma 

zapewniać odpowiednią przyczepność użytkowników) swą ziarnistością ma też przypominać 

 
189 https://www.gebrüder-dürst.ch/turicum/strassen/t/tessinerplatz/tessinerplatz_baustelleninfo2004.pdf 

(dostęp: 1.01.2021). 
190 C. Marti, T. von Stokar, Aufenthaltsqualität und nutzung von öffentlichen räumen in der stadt Zürich 

– Synthese der Erkenntinisse 2007–2010, Zürich 2011, s. 8–10. 
191 https://www.nzz.ch/articleA2C0K-1.349173?reduced=true (dostęp: 1.01.2021). 
192 Ibidem.  
193 https://www.austria-architects.com/it/kuhn-landschaftsarchitekten-zurich/project/tessinerplatz 

https://www.nzz.ch/articleA2C0K-1.349173?reduced=true
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granit tessyński194. Odwołanie to jest bardzo istotne dla zuryskiej administracji, bowiem granit 

o charakterystycznej fakturze, jak i kolorze, występuje w najdalej wysuniętym na południe 

kantonie Szwajcarii – Ticino (z niem. Tessin), którego nazwę nosi właśnie omawiany plac. Sam 

wyraz betonu nawiązujący do wspomnianego granitu uzyskano przez pigmentację, dobór 

odpowiedniego kruszywa, a następnie płukanie195.  

Elementami umeblowania placu są drewniana okrągła ławka otaczająca wybrane 

drzewa oraz fontanna wykonana z prawdziwego granitu. Całość ma nawiązywać do 

odpoczynku, jakiego zażywają wędrowcy w górskim regionie Ticino przed dalszą podróżą196. 

Po zakończeniu projektu na zlecenie władz lokalnych Zurychu w 2011 r. 

przeprowadzono ankietę wśród użytkowników placu. Spośród ankietowanych prawie 90% 

przebadanych osób stwierdziło, że projekt jest zadowalający. Dużą popularnością wśród 

ankietowanych cieszą się otwartość i przestronność placu, fontanna, drzewa oraz okrągła ławka. 

Najbardziej negatywnie oceniono „jałowość” oraz „sterylność” tej przestrzeni. Z krytyką 

spotkało się też natężenie ruchu oraz bezpieczeństwo. Ankietowani zwrócili uwagę, że 

zagrożenie stanowią tramwaje przejeżdżające przez plac. W niewielkim stopniu badane osoby 

wyraziły się krytycznie o liczbie miejsc siedzących (jedna centralna okrągła ławka) oraz 

komforcie jej użytkowania (prosta deska). Niektórym ankietowanym nie podoba się fontanna, 

inni zaś tęsknią za poprzednimi nasadzeniami kwietnymi. Podkreślają, że plac potrzebuje 

więcej zieleni lub wskazują na potrzebę rozrostu korony posadzonych platanów. Zasadniczo 

oprócz niewielkiej ilości konstruktywnej krytyki ankietowani wypowiedzieli się pozytywnie o 

modernizacji Tessiner Platzu i jednogłośnie stwierdzili, że jakość przestrzeni publicznej się 

poprawiła, zostały usunięte bariery, a jedynym mankamentem jest za mała liczba miejsc 

siedzących w porze lunchu. Dzięki zastosowanemu oświetleniu w nocy bezpieczeństwo na 

placu się poprawiło, a sam plac jest czysty. Jedynym problemem są gołębie, które 

zanieczyszczają tę przestrzeń197. 

 
194 https://www.nzz.ch/articleA2C0K-1.349173?reduced=true (dostęp: 1.01.2021). 
195 Uzyskanie odpowiedniej faktury betonu czy jego zabarwienie sprzyjają zwiększeniu tożsamości 

miejsca. Por. K. Pluta, Rola barwy w kształtowaniu przestrzeni publicznych współczesnych miast, 

„Środowisko Mieszkaniowe. Housing Environment” 2019, nr 29, s. 13–29. 
196 https://www.nzz.ch/articleA2C0K-1.349173?reduced=true (dostęp: 1.01.2021). 
197 C. Marti, T. von Stokar, op. cit., s. 8–10. 

https://www.nzz.ch/articleA2C0K-1.349173?reduced=true
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Il. 14. Detal wykończenia Tessiner Platzu – ujęcie pokazuje płyty betonowe uwydatnione na tle asfaltu (źródło: https://www.world-

architects.com/it/kuhn-landschaftsarchitekten-zurich/project/tessinerplatz, dostęp: 14.11.2021) 
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Il. 15. Drewniana ławka (źródło: https://www.world-architects.com/it/kuhn-landschaftsarchitekten-zurich/project/tessinerplatz, dostęp: 

14.11.2021) 

Il. 16. Widok z lotu ptaka pokazujący całe założenie (źródło: https://www.world-architects.com/it/kuhn-landschaftsarchitekten-

zurich/project/tessinerplatz, dostęp: 14.11.2021) 
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Il. 17. Detal wykończenia placu (źródło: https://landezine.com/neugestaltung-tessiner-platz/, dostęp: 14.11.2021) 

Il. 18. Detal wykończenia placu miejskiego – widoczne tory tramwajowe przecinające strukturę posadzki (źródło: 

https://landezine.com/neugestaltung-tessiner-platz/, dostęp: 14.11.2021) 
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Il. 19. Ławka na placu miejskim oraz jego zagospodarowanie po kilku latach użytkowania placu (źródło: https://www.world-

architects.com/it/kuhn-landschaftsarchitekten-zurich/project/tessinerplatz, dostęp: 14.11.2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 130 

 

Rzut 2. Rzut obrazujący betonową strukturę placu (opracowanie własne autora) 
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Analiza na podstawie badania ankietowego według zastosowanych kryteriów 

 

Na podstawie badania ankietowego została przeprowadzona analiza według założonych 

kryteriów. 

Analizowany plac uzyskał najwyższą ocenę ze względu na jego użyteczność, trwałość,  

oraz wygodę. Najniżej oceniono symbolikę. 

 

 

Wykres 14. Zestawienie oceny wszystkich ankietowanych  

pod względem poszczególnych kryteriów oceny dla analizy Neugestaltung Tessiner Platz 
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Użyteczność 

 

Wykres 15. Zestawienie reprezentatywne pod względem oceny użyteczności dla analizy 

Neugestaltung Tessiner Platz 

 

W ogólnej ocenie użyteczność placu została wskazana jako najważniejsze kryterium, ze 

średnią oceną na poziomie 4,26. Respondenci zwrócili uwagę na to, że przestrzeń placu 

odgrywa przede wszystkim rolę obszaru komunikacyjnego z przecinającymi się tam liniami 

tramwajowymi. Na poziom oceny wpłynęła także zaprojektowana mała architektura – okrągła, 

drewniana ławka, która pomimo iż zapewnia komfort oczekującym pasażerom, to może nie być 

wystarczająca, szczególnie dla osób starszych. 
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Wygoda 

 

Wykres 16. Zestawienie reprezentatywne pod względem oceny wygody dla analizy 

Neugestaltung Tessiner Platz 

 

Wygoda okazała się istotnym aspektem postrzegania placu, ze średnią oceną wszystkich 

respondentów na poziomie 4,18. Plac wedle ankietowanych jako przestrzeń transferowa spełnia 

swoją funkcję, a istniejąca mała architektura ją dopełnia. Wyłącznie osoby starsze krytykują 

poziom wygody przyjętego rozwiązania, a w przeprowadzonej wśród mieszkańców ankiecie 

szczególnie kwestionowana była drewniana ławka pod kątem jej rozmiaru i typu siedziska. W 

badaniach zwrócono także uwagę na niedostateczną liczbę miejsc parkingowych dla pasażerów 

przesiadających się na komunikację miejską. 
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Trwałość 

 

Wykres 17. Zestawienie reprezentatywne pod względem oceny trwałości dla analizy 

Neugestaltung Tessiner Platz 

 

Trwałość użytego materiału budulcowego została dość wysoko oceniona, średnia ocena 

kształtuje się na poziomie 4,25. Jest to drugie co do ważności kryterium oceny. Tę właściwość 

betonu dostrzegają szczególnie osoby młode, a także z przedziału wiekowego 45–60+ z 

wyższym wykształceniem. Najmniej trwałość betonu doceniają osoby starsze z podstawowym 

wykształceniem, co może świadczyć o braku świadomości wykorzystania tego materiału w 

takim celu. Odnosząc się do ankiety przeprowadzonej wśród mieszkańców Zurychu, można 

stwierdzić, że opisywane tutaj badanie jest tożsame, jeśli chodzi o odczucia co do wysokiej 

jakości zastosowanego betonu. 
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Bezpieczeństwo 

 

Wykres 18. Zestawienie reprezentatywne pod względem oceny bezpieczeństwa dla 

analizy Neugestaltung Tessiner Platz 

 

Przestrzeń placu pod względem bezpieczeństwa nie została oceniona zbyt dobrze, ze 

średnią oceną na poziomie 3,9. Jedynie osoby młode oceniły tę przestrzeń jako miejsce 

bezpieczne, w przeciwieństwie do pozostałych grup respondentów, którzy poddali krytyce 

poziom bezpieczeństwa przyjętego rozwiązania. Wyniki ankiety w dużym stopniu pokrywały 

się z rezultatami badań własnych. Na tamtym etapie mieszkańcy kwestionowali szczególnie 

niewystarczająco czytelne rozgraniczenie strefy pieszych od linii tramwajowych 

przecinających plac. 
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Kształt 

 

Wykres 19. Zestawienie reprezentatywne pod względem oceny kształtu dla analizy 

Neugestaltung Tessiner Platz 

 

Plac pod względem kształtu zyskuje aprobatę zwłaszcza najmłodszych badanych, 

którzy niejako w sposób naturalny są otwarci na niestandardowe rozwiązania, ale również 

respondentów w wieku 45–60 lat, którzy cenią innowacyjność i odejście od utartych 

schematów. Zastosowane betonowe płyty kształtem i ułożeniem mają wyznaczać linie podziału 

stref, a sam układ i otwartość są wyrazem nowego zredefiniowania dawnej przestrzeni. 

Najgorzej kształt, jego otwartość, przestronność i układ oceniają osoby starsze z 

wykształceniem podstawowym, które zapewne podchodzą do tychże przestrzeni w sposób 

bardziej konserwatywny. 
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Elementy zaskoczenia 

 

Wykres 20. Zestawienie reprezentatywne pod względem oceny elementów zaskoczenia 

dla analizy Neugestaltung Tessiner Platz 

 

Element zaskoczenia, w tym jeśli chodzi o użycie betonu, nie został wskazany jako 

istotne kryterium. Najwyższą ocenę przyznali mu młodzi respondenci, którzy zapewne upatrują 

nawet w tego typu przestrzeniach detali uatrakcyjniających choćby taką przestrzeń. W 

pozostałych grupach wiekowych aspekt zaskoczenia nie był tak mocnym kryterium, 

szczególnie wśród osób starszych z wykształceniem podstawowym wzbudził przeciwstawne 

odczucia. 
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Symbolika 

 

Wykres 21. Zestawienie reprezentatywne pod względem oceny symboliki dla analizy 

Neugestaltung Tessiner Platz 

 

Symbolika placu została najgorzej oceniona spośród wybranych kryteriów, średnia 

ocena wyniosła 3,30. Jedynie najmłodsi ankietowani przyznali jej wyższą notę, doszukując się 

w tej przestrzeni ukrytej symboliki. W założeniu projektowym zabiegiem symbolicznym było 

wykorzystanie betonu na wzór granitu z Tessin w nawiązaniu do nazwy placu. Dzięki 

zastosowanym zabiegom pigmentacji, w doborze kruszywa i płukaniu w efekcie beton sprawia 

wrażenie granitu. 
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Wrażenia (emocje) 

 

Wykres 22. Zestawienie reprezentatywne pod względem oceny wrażeń (emocji) dla 

analizy Neugestaltung Tessiner Platz 

 

Plac pod względem emocji i wrażeń, jakie dostarcza, nie został oceniony zbyt wysoko 

(średnia ocena 3,80). Najlepsze odczucia wzbudza wśród młodych użytkowników, najmniej 

wpływa na osoby starsze. Taki efekt można tłumaczyć faktem otwartości wobec rozwiązań 

innowacyjnych, w tym wypadku wobec użytego betonu. Zbliżone odczucia wyrazili 

mieszkańcy Zurychu w przeprowadzonym badaniu, gdzie pomimo wskazanych obszarów 

krytyki plac w ogólnej ocenie wypadł pozytywnie, a co istotne – zauważono poprawę jakości 

tej przestrzeni. 
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Niepowtarzalność 

 

Wykres 23. Zestawienie reprezentatywne pod względem oceny niepowtarzalności dla 

analizy Neugestaltung Tessiner Platz 

 

Plac w kontekście jego niepowtarzalności nie został oceniony zbyt wysoko (średnia 

ocena wyniosła 3,94). Niepowtarzalność przyjętego rozwiązania widzą raczej osoby 

najmłodsze. Taka ocena można wynikać z otwartości wobec rozwiązań innowacyjnych, w tym 

wypadku wobec przyjętego rozwiązania funkcjonalnego samego placu, a także użytego w tym 

celu betonu. 
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Ład przestrzenny 

 

Wykres 24. Zestawienie reprezentatywne pod względem oceny ładu przestrzennego dla 

analizy Neugestaltung Tessiner Platz 

 

Przestrzeń placu pod względem jego ładu została oceniona relatywnie wysoko (średnia 

ocena 4,11). Jest to jeden z kluczowych kryteriów oceny. Najlepiej przyjęte rozwiązanie 

oceniają osoby młode oraz użytkownicy w wieku średnim, najgorzej zaś osoby starsze. Z 

pewnością zastosowanie otwartej przestrzeni, zniesienie barier utrudniających korzystanie z 

placu osobom starszym i niepełnosprawnym, a także dostępność do środków transportu 

zbiorowego przyczyniły się do wysokiej oceny ładu przestrzennego uzyskanego na placu. 
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Tabela 2. Zestawienie zbiorcze wyników ankiety dla Neugestaltung Tessiner Platz 

 

 

 

Przedział wiekowy Wykształcenie 
Użytecz- 

ność 
Wygoda Trwałość 

 Bezpieczeń- 
stwo 

Kształt  
 Elementy 

zaskoczenia 
Symbolika 

 Wrażenie 
(emocje) 

Niepowta- 
rzalność 

 Ład przestrzenny 

Poniżej 18. roku życia podstawowe 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

18–29 średnie 5,00 4,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,00 4,00 5,00 5,00 

  w trakcie studiów 4,63 4,26 4,16 4,00 3,79 4,11 4,37 4,53 4,47 4,47 

  wyższe 4,33 3,33 3,33 3,67 2,67 3,00 3,67 4,00 4,00 3,33 

  zawodowe 5,00 5,00 4,75 4,75 4,25 4,50 4,25 4,75 4,25 4,75 

30–44 podstawowe 4,00 4,00 4,00 4,00 2,00 4,00 3,00 4,00 5,00 4,00 

  średnie 4,60 3,90 3,40 3,20 2,60 3,20 4,20 4,00 4,60 4,70 

  wyższe 3,83 3,43 3,57 3,48 3,22 3,74 3,57 3,74 4,04 3,83 

  zawodowe 4,25 4,00 4,25 4,25 3,00 4,00 3,75 4,50 4,75 4,25 

45–60 średnie 3,50 3,00 4,50 3,50 2,50 4,00 3,50 4,00 2,50 3,00 

  wyższe 5,00 4,33 4,00 4,67 3,33 3,67 4,00 4,33 5,00 4,33 

  zawodowe 3,00 4,00 5,00 4,00 4,00 5,00 4,00 3,00 4,00 5,00 

Powyżej 60. roku życia podstawowe 2,50 3,50 2,50 1,50 1,00 2,50 3,50 2,50 2,50 2,50 

  średnie 3,50 3,50 3,50 3,00 3,00 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 

  wyższe 4,25 4,25 4,00 4,25 4,00 4,00 4,00 4,75 4,50 4,50 

Suma końcowa   4,25 3,90 3,86 3,75 3,30 3,80 3,94 4,11 4,26 4,18 
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SPA PLAZA HALL 

 

 

 

Nazwa placu: SPA Plaza Hall 

Projektant: Maria Auböck, János Kárász 

Lokalizacja: Hall, Tyrol, Austria 

Czas powstania projektu: 2004 r. 

Czas realizacji: 2005 r. 

Powierzchnia: 2130 m2 

 

Opis z wykorzystaniem analizy krytycznej źródeł 

 

SPA Plaza w miejscowości Hall pod Innsbruckiem jest projektem autorstwa duetu 

Maria Auböck i János Kárász. Projekt powstał w 2004 r. i został zrealizowany w 2005 r. 

Plac zlokalizowany jest na obrzeżach Innsbrucku, w średniowiecznej miejscowości 

Hall. W sąsiedztwie placu górują nad panoramą dwa budynki hotelowe o charakterystycznej 

architekturze, projektu Welzenbachera z 1931 r. oraz grupy Henke i Schreieck z 2004 r., 

wpisane między dom zdrojowy a budynek banku z lat 30. XX w. Projekt przebudowy placu 

stanowi większą koncepcję urbanistyczną, która ma na celu dokonanie rewitalizacji dawnego 

parku zdrojowego wraz z rekompozycją całej przestrzeni. Elementami, jakie zastali projektanci 
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przed przystąpieniem do aranżacji placu, były garaż wielopoziomowy oraz porastająca go 

wierzba płacząca198. 

Maria Auböck, profesor na Akademii Sztuk Pięknych w Monachium, specjalizuje się w 

architekturze krajobrazu, natomiast János Kárász jest architektem i socjologiem, zajmuje się 

również architekturą krajobrazu – razem współtworzą wiedeńską pracownię z tego zakresu199. 

Zrealizowany przez nich w 2005 r. projekt zakłada zwiększenie dostępu z placu do pobliskich 

kamienic i unowocześnienie zastanej przestrzeni publicznej, przy jednoczesnym pozostawieniu 

istniejącego garażu podziemnego. Głównymi odbiorcami omawianego placu mają być lokalna 

społeczność oraz turyści odwiedzający region200. 

Plac został zaaranżowany przez stworzony podział na część z płytami betonowymi oraz 

część wysypaną żwirem. Puste przestrzenie między płytami betonowymi wypełniają stara 

wierzba, rosnąca wcześniej na placu, oraz nowe nasadzenia drzew (klonów srebrnych). Część 

żwirowa składa się z ustawionych naprzeciwlegle ławek drewnianych z nasadzeniami w postaci 

bambusów mrozoodpornych201. Powstałe miejsce ma odgrywać rolę przestrzeni do 

medytacji202. 

Z betonu wykonano posadzkę betonową placu, obrzeża donicy wierzby oraz schody. 

Posadzka betonowa została wykonana z płyt o geometrycznych wzorach, które były odlewane 

na miejscu203. W projekcie nie zastosowano specjalnego barwienia betonu, przez co jego 

koloryt pozostaje naturalny. Również faktura betonu posadzki nie została poddana obróbce – 

pozostawiono naturalną szorstkość płyt betonowych, co zwiększa bezpieczeństwo 

użytkowników placu, w szczególności w okresie zimowym. Sam geometryczny kształt płyt 

betonowych ma przypominać użytkownikom krę lodową bądź pęknięcia w lodowcu204 – „co 

stanowi charakterystyczną metaforę jego podziemnego zastosowania”205.  

 

 
198 https://www.auboeck-karasz.at/project/spa-plaza-hall (dostęp: 1.01.2021). 
199 https://www.auboeck-karasz.at/info (dostęp: 1.01.2021). 
200 http://landezine.com/index.php/2011/01/town-square-in-hall-by-aubock-karasz/ (dostęp: 1.01.2021). 
201 Ibidem.  
202 Ibidem.  
203 Ibidem.  
204 Ibidem.  
205 Ibidem.  
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Il. 20. Widok z lotu ptaka pokazuje podział betonowej posadzki placu oraz wydzieloną strefę wypoczynku (źródło: 

https://landezine.com/town-square-in-hall-by-aubock-karasz/, dostęp: 14.11.2021) 
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,  

Il. 21. Detal płyt betonowych na placu (źródło: https://landezine.com/town-square-in-hall-by-aubock-karasz/, dostęp: 14.11.2021) 

Il. 22. Korespondencja placu z otoczeniem Alp (źródło: https://landezine.com/town-square-in-hall-by-aubock-karasz/, dostęp: 14.11.2021) 

https://landezine.com/town-square-in-hall-by-aubock-karasz/
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Il. 23. Mała architektura na placu oraz zastosowane rozwiązanie nasadzeń roślinnych (źródło: https://landezine.com/town-square-in-hall-

by-aubock-karasz/, dostęp: 14.11.2021) 
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Rzut 3. Rzut placu obrazujący podział płyt betonowych tworzących strukturę posadzki placu (źródło: https://landezine.com/town-square-

in-hall-by-aubock-karasz/, dostęp: 14.11.2021) 
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Analiza na podstawie badania ankietowego według zastosowanych kryteriów 

 

Na podstawie badania ankietowego została przeprowadzona analiza według założonych 

kryteriów. 

Analizowany plac uzyskał najwyższą ocenę ze względu na jego wygodę, użyteczność 

oraz trwałość. Najniżej oceniono symbolikę. 

 

 

Wykres 25. Zestawienie oceny wszystkich ankietowanych  

pod względem poszczególnych kryteriów oceny dla analizy SPA Plaza Hall 
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Użyteczność 

 

Wykres 26. Zestawienie reprezentatywne pod względem oceny użyteczności dla analizy 

SPA Plaza Hall 

 

W ogólnej ocenie użyteczność placu została uznana za drugie najważniejsze kryterium, 

ze średnią oceną na poziomie 4,33. Ankietowani zwrócili uwagę na funkcje, jakie pełni plac 

dla lokalnej ludności, a także dla turystów odwiedzających zdrój – to miejsce, gdzie 

komfortowo można spędzić czas. 
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Wygoda 

 

 

Wykres 27. Zestawienie reprezentatywne pod względem oceny wygody dla analizy SPA 

Plaza Hall 

 

Wygoda placu została wskazana jako najistotniejsze kryterium, gdzie średnia ocena 

wynosi 4,35. Wskaźnik odczuwanej wygody kształtuje się na podobnym poziomie zarówno 

wśród młodych, jak i starszych ankietowanych. Przyjęte rozwiązanie projektowe miało 

zwiększyć dostęp do tej przestrzeni oraz ją odświeżyć przez jej wyposażenie w nowe, bardziej 

funkcjonalne elementy. Zabieg ten został najwyraźniej zauważony przez wszystkich 

respondentów. 
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Trwałość 

 

Wykres 28. Zestawienie reprezentatywne pod względem oceny trwałości dla analizy SPA 

Plaza Hall 

 

Trwałość użytych materiałów, w tym szczególnie zastosowanie płyt betonowych, 

została wysoko oceniona, gdzie średnia ocena kształtuje się na poziomie 4,26. Jest to trzecie co 

do ważności kryterium oceny. Tę właściwość betonu dostrzegają szczególnie osoby młode, a 

także z przedziału wiekowego 45–60+ lat z wyższym wykształceniem. Najmniej trwałość 

betonu doceniają osoby starsze z podstawowym wykształceniem, co może świadczyć o braku 

świadomości wykorzystania tego materiału w takim celu. Istotna jest w tym wypadku także 

decyzja projektantów o niezabarwianiu betonu, co wpływa na jeszcze lepszą trwałość tego 

materiału. 
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Bezpieczeństwo 

 

Wykres 29. Zestawienie reprezentatywne pod względem oceny bezpieczeństwa dla 

analizy SPA Plaza Hall 

 

Przestrzeń placu pod względem bezpieczeństwa została oceniona niemalże na 

równoważnym poziomie, ze średnią wynoszącą 4,25. Projektanci nie zastosowali licznych 

zabiegów różnicowania powierzchni czy niestandardowych elementów małej architektury, co 

mogłoby wpływać na poczucie bezpieczeństwa, a jedynie wykorzystali beton w formie 

geometrycznych płyt w jego naturalnej fakturze i szorstkości, co zapewnia wysoki poziom 

bezpieczeństwa w porze zimowej. 
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Kształt 

 

Wykres 30. Zestawienie reprezentatywne pod względem oceny kształtu dla analizy SPA 

Plaza Hall 

 

Kształt plac został doceniony przez większość respondentów. Dostrzeżono zabieg 

podziału powierzchni na część komunikacyjną wyłożoną płytami betonowymi o 

geometrycznym kształcie oraz część rekreacyjną, strefę do medytacji z podłożem żwirowym i 

nowymi zielonymi nasadzeniami. Kształt placu definiują także zastane stare nasadzenia, które 

nie zostały zastąpione, a jedynie na nowo zinterpretowane. 
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Elementy zaskoczenia 

 

Wykres 31. Zestawienie reprezentatywne pod względem oceny elementów zaskoczenia 

dla analizy SPA Plaza Hall 

 

Plac w aspekcie użytych elementów zaskoczenia nie uzyskał szczególnej aprobaty. Jest 

to drugie z najmniej istotnych kryteriów oceny, ze średnią na poziomie 3,73. Zaskoczenie 

odczuwają jedynie respondenci z najmłodszych grup, których mogło zaskoczyć choćby samo 

użycie betonu jako materiału wykończeniowego posadzki placu. 
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Symbolika 

 

Wykres 32. Zestawienie reprezentatywne pod względem oceny symboliki dla analizy 

SPA Plaza Hall 

 

Symbolika placu była najgorzej ocenianym kryterium, ze średnią oceną na poziomie 

3,48. Najlepiej symbolikę w tym wypadku odebrali najmłodsi z respondentów, którzy 

dostrzegli wykorzystanie płyt betonowych w charakterystycznym geometrycznym kształcie 

jako odniesieniu do kry lodowej czy spękanego lodowca. Pozostali respondenci byli wobec 

kwestii symboliki nieco sceptyczni, czego wyrazem jest ich niezbyt wysoka ocena. 
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Wrażenia (emocje) 

 

Wykres 33. Zestawienie reprezentatywne pod względem oceny wrażeń (emocji) dla 

analizy SPA Plaza Hall 

 

Plac pod względem emocji i wrażeń, jakie dostarcza, nie został oceniony zbyt wysoko 

(średnia ocena 3,89). Najlepsze odczucia wzbudza wśród najmłodszych i młodych do 29. roku 

życia. Taki efekt można tłumaczyć ich większą otwartością wobec rozwiązań innowacyjnych, 

w tym wypadku użytego betonu. W ogólnej ocenie na poziomie 3,89 plac wydaje się nie budzić 

poważnych kontrowersji, choć osoby z przedziału wiekowego 30–44 lat z wykształceniem 

podstawowym mają całkiem przeciwstawne odczucia. Przestrzeń wraz z placem została 

poddana niemalże całkowitej rekompozycji, by unowocześnić ten obszar i sprawić, że stanie 

się on bardziej dostępny dla lokalnej społeczności i kuracjuszy z pobliskiego domu zdrojowego. 
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Niepowtarzalność 

 

Wykres 34. Zestawienie reprezentatywne pod względem oceny niepowtarzalności dla 

analizy SPA Plaza Hall 

 

Plac w kontekście jego niepowtarzalności nie został oceniony zbyt wysoko (średnia 

ocena 3,84). Niepowtarzalność przyjętego rozwiązania widzą głównie osoby najmłodsze i w 

średnim wieku. Taka ocena można wynikać z ich otwartości wobec rozwiązań innowacyjnych, 

w tym wypadku wobec przyjętego rozwiązania konstrukcyjnego i użytego do jego realizacji 

betonu. Dla osób z przedziału wiekowego 30–44 lat oraz 60+ z wykształceniem podstawowym 

plac nie wyróżnia się niepowtarzalnością. Można to tłumaczyć nieznajomością użytych 

materiałów, w tym płyt betonowych. 
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Ład przestrzenny 

 

Wykres 35. Zestawienie reprezentatywne pod względem oceny ładu przestrzennego dla 

analizy SPA Plaza Hall 

 

Przestrzeń placu pod względem jego ładu została oceniona dość wysoko (średnia ocena 

4,16). Najlepiej przyjęte rozwiązanie oceniają osoby młode oraz użytkownicy w średnim 

wieku, najgorzej zaś osoby starsze w wieku 60+ z podstawowym wykształceniem. Na taką 

ocenę zapewne wpłynęło całościowe podejście do rewitalizacji przestrzeni wraz z istniejącym 

domem zdrojowym i sąsiadującą infrastrukturą. 
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Tabela 3. Zestawienie zbiorcze wyników ankiety dla SPA Plaza Hall 

 

 

 

 

Przedział wiekowy Wykształcenie 
Użytecz- 

ność 
Wygoda Trwałość 

 Bezpieczeń- 
stwo 

Kształt  
 Elementy 

zaskoczenia 
Symbolika 

 Wrażenie 
(emocje) 

Niepowta- 
rzalność 

 Ład przestrzenny 

Poniżej 18. roku życia podstawowe 5,00 4,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,00 5,00 5,00 

18–29 średnie 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

  w trakcie studiów 4,63 4,63 4,16 4,05 3,63 4,16 4,11 4,53 4,58 4,58 

  wyższe 3,67 4,67 4,33 4,33 3,67 4,33 4,33 4,00 4,00 3,67 

  zawodowe 3,50 4,00 3,50 4,25 4,00 4,50 4,25 4,00 4,00 3,75 

30–44 podstawowe 4,00 3,00 3,00 2,00 1,00 1,00 2,00 3,00 4,00 4,00 

  średnie 4,60 3,70 3,70 3,00 3,00 3,60 3,90 4,40 4,60 4,40 

  wyższe 4,04 4,13 3,65 3,39 3,39 3,70 3,43 3,91 4,04 4,39 

  zawodowe 4,50 4,50 4,50 4,00 3,75 4,25 4,00 4,50 4,75 4,75 

45–60 średnie 4,00 4,50 3,00 3,00 4,00 3,50 4,00 4,00 4,00 4,00 

  wyższe 3,67 4,67 4,33 4,00 3,00 3,67 4,00 4,33 4,33 3,67 

  zawodowe 4,00 3,00 4,00 4,00 2,00 4,00 4,00 3,00 4,00 3,00 

Powyżej 60. roku życia podstawowe 3,50 3,00 3,00 3,00 2,50 2,50 2,50 2,50 4,50 4,00 

  średnie 4,50 5,00 5,00 4,50 4,00 4,50 4,00 4,50 4,00 4,50 

  wyższe 4,50 4,50 4,00 4,50 4,00 4,00 4,00 4,25 4,25 4,50 

Suma końcowa   4,26 4,25 3,91 3,73 3,48 3,89 3,84 4,16 4,33 4,35 
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THE CITY DUNE 

 

 

 

Nazwa placu: The City Dune 

Projektant: SLA 

Lokalizacja: Kopenhaga, Dania 

Czas powstania projektu: 2005–2007 

Czas realizacji: 2007–2010 

Powierzchnia: 7300 m2 

 

Opis z wykorzystaniem analizy krytycznej źródeł 

 

The City Dune jest to plac zamówiony przez SEB Bank & Pension w Kopenhadze w 

Danii. Plac został zaprojektowany w latach 2005–2007 przez biuro projektowe SLA, a 

zrealizowany w latach 2007–2010206. 

 
206 http://landezine.com/index.php/2011/10/park-by-sla-landscape-

architecture/?__cf_chl_jschl_tk__=caf234e24a570065c951d66275b44577b8711ccd-1619875599-0-

ASgrN5IFAEwPiVrQGgFUiB_BmdiLiUTjcGSKtW7Vh9uzZ0cfjPHiquWTo3k75oZnehqvP_Ap3Vk

wlpwWtkQUTbb01nhVRzB2CK2UOusCpdzUNOA9c9achKCm7nbQgWjVkk8LObc1EQy8-

txvp6OzXU-1SHZF9uukwwtcIS5kNMQQkoQMyO5-

DjKUVGTBryqaoyXwakI8FuhgR7v4RHXf_Yszy8X_J8kiG9M4S_TYxuqtFf11o3rTi4xjcksr9yB3g5

RvmP32oioGil8WF1XQMUpqyKLaUKx4d5G-r_-

vewX9pytbHp0VOenamHx7dVKG5rigPZFIgxLfL4k605r7YWdA2Ji5SUW_5bkYBfArLuibE2vEyv

GibQy9GucluNxgOK8T3-SaN0FDQvv3L9qAv3NnendCWTh0AlkTAt1zWr7BkjSQFbJvnyN9MRB-

YOqZRpNpCZZdyb96N12Jl0bNVT8 (dostęp: 1.01.2021). 
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Obszar, na jakim zrealizowano plac, był przez lata fragmentem portu, który wraz z 

zmianami w ostatnich dekadach XX w. tracił na znaczeniu. Pozostawione instalacje portowe 

oraz fabryki były stopniowo wypierane przez biurowce207. Przez wiele lat poddawany był 

krytyce jako przestrzeń o niskiej jakości z budynkami biurowymi, z centrami handlowymi oraz 

z kiepską infrastrukturą drogową. Obszar ten, usytuowany w pobliżu dworca kolejowego, był 

pozbawiony przestrzeni publicznej, która zachęcałaby do odwiedzin lub wypoczynku. 

„Najbardziej zatłoczony kawałek Kopenhagi” – tak nazywano obszar, w którym SEB Bank 

postanowił zlokalizować swoją siedzibę208. Od początku prac nad projektem istotną kwestią był 

odbiór wizualny siedziby banku z przyczyn marketingowych. „SEB jest żywym dowodem na 

to, że dzięki przestrzeni miejskiej można tworzyć wartość. Wartość marki naszego krajobrazu 

jest pięć razy większa niż to, co mogłaby nam dać zwykła kampania brandingowa z tym samym 

budżetem”209. 

Istotnym zadaniem, jakie postawiono przed biurem projektowym SLA, było stworzenie 

przestrzeni, która doprowadzi do połączenia tego odosobnionego skrawka Kopenhagi z resztą 

miasta i pobliskim portem. Przestrzeń wykreowana między budynkami banku miała być 

otwarta dla ludzi, przepełniona zielenią, dostępna zarówno dla ludzi z zewnątrz, jak i dla 

pracowników banku210.  

Zaprojektowana przestrzeń zajmuje powierzchnię 7300 m2. Kształtem ma przypominać 

śnieżną zaspę lub wydmę, która wsuwa się między budynki. Zabieg ten ma na celu połączenie 

 
207 https://www.publicspace.org/works/-/project/g363-the-city-dune (dostęp: 1.01.2021). 
208 http://landezine.com/index.php/2011/10/park-by-sla-landscape-

architecture/?__cf_chl_jschl_tk__=caf234e24a570065c951d66275b44577b8711ccd-1619875599-0-

ASgrN5IFAEwPiVrQGgFUiB_BmdiLiUTjcGSKtW7Vh9uzZ0cfjPHiquWTo3k75oZnehqvP_Ap3Vk

wlpwWtkQUTbb01nhVRzB2CK2UOusCpdzUNOA9c9achKCm7nbQgWjVkk8LObc1EQy8-

txvp6OzXU-1SHZF9uukwwtcIS5kNMQQkoQMyO5-

DjKUVGTBryqaoyXwakI8FuhgR7v4RHXf_Yszy8X_J8kiG9M4S_TYxuqtFf11o3rTi4xjcksr9yB3g5
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vewX9pytbHp0VOenamHx7dVKG5rigPZFIgxLfL4k605r7YWdA2Ji5SUW_5bkYBfArLuibE2vEyv

GibQy9GucluNxgOK8T3-SaN0FDQvv3L9qAv3NnendCWTh0AlkTAt1zWr7BkjSQFbJvnyN9MRB-

YOqZRpNpCZZdyb96N12Jl0bNVT8 (dostęp: 1.01.2021). 
209 https://www.sla.dk/en/projects/city-dune/ (dostęp: 1.01.2021). 
210 http://landezine.com/index.php/2011/10/park-by-sla-landscape-

architecture/?__cf_chl_jschl_tk__=caf234e24a570065c951d66275b44577b8711ccd-1619875599-0-

ASgrN5IFAEwPiVrQGgFUiB_BmdiLiUTjcGSKtW7Vh9uzZ0cfjPHiquWTo3k75oZnehqvP_Ap3Vk

wlpwWtkQUTbb01nhVRzB2CK2UOusCpdzUNOA9c9achKCm7nbQgWjVkk8LObc1EQy8-

txvp6OzXU-1SHZF9uukwwtcIS5kNMQQkoQMyO5-

DjKUVGTBryqaoyXwakI8FuhgR7v4RHXf_Yszy8X_J8kiG9M4S_TYxuqtFf11o3rTi4xjcksr9yB3g5

RvmP32oioGil8WF1XQMUpqyKLaUKx4d5G-r_-

vewX9pytbHp0VOenamHx7dVKG5rigPZFIgxLfL4k605r7YWdA2Ji5SUW_5bkYBfArLuibE2vEyv

GibQy9GucluNxgOK8T3-SaN0FDQvv3L9qAv3NnendCWTh0AlkTAt1zWr7BkjSQFbJvnyN9MRB-

YOqZRpNpCZZdyb96N12Jl0bNVT8 (dostęp: 1.01.2021). 
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dwóch przeciwległych budynków, tak aby tworzyły one spójną całość. Różnica wzniesień 

powstałego pagórka wynosi 7 m. Mimo to plac zapewnia mobilność uczestników ruchu 

pieszego czy rowerzystów oraz nie stawia barier osobom niepełnosprawnym odwiedzającym 

tę przestrzeń. Powstały plac urozmaica tę część Kopenhagi w pieszej wędrówce do Archiwów 

Narodowych Danii czy mieszczących się dalej budynków kongresowych211. 

Beton użyty do realizacji tego placu miejskiego kolorem zbliżony jest do bieli. 

Zabarwienie betonu w tej kolorystyce oraz jego falisty układ mają za zadanie przywoływać na 

myśl wydmy północnej Danii, jak również śnieżne zaspy towarzyszące srogim skandynawskim 

zimom. Zastosowanie betonu oprócz warstwy czysto estetycznej niesie za sobą najistotniejszy 

element konstrukcyjny. Aby zrealizować odpowiednią warstwę nośną dla wzgórza 

porośniętego lasem oraz urozmaiconą roślinnością, które jednocześnie przykrywa podziemny 

parking samochodowy, beton był najlepszym rozwiązaniem. Stworzenie betonowych 

meandrów kształtujących wykreowane zbocze zapewnia zasadzonym roślinom odpowiednią 

przyczepność, drenaż, ale również dostęp do światła. Powstałe dzięki zastosowaniu betonowej 

konstrukcji przewyższenia, oprócz czysto funkcjonalnego aspektu, tworzą przestrzeń 

zróżnicowaną pod względem wysokości, co sprzyja wypoczynkowi w niejednolitym, a zarazem 

bezpiecznym otoczeniu212. Falujący układ jasnego betonu pozwala na odbicie się i rozproszenie 

we wszystkich kierunkach padającego światła zimą, natomiast latem rozproszone światło 

obniża temperaturę otoczenia, tworząc przyjazny mikroklimat dla uczestników przestrzeni 

publicznej213. Wykreowane zbocze zostało również zaopatrzone w specjalny system 

nawadniania i 110 atomizerów, które emitują wilgotne powietrze rozprowadzane przez 

naturalny ruch powietrza. W efekcie osoby korzystające z tej przestrzeni mają wrażenie, jakby 

właśnie były na wycieczce w środku bujnego skandynawskiego lasu214. Jak czytamy w 

materiałach SEB Banku: „Skandynawska roślinność i drzewa zapewniają cień w gorące letnie 

dni i schronienie podczas deszczu. Jednocześnie City Dune zapewnia SEB Bankowi silną i 

 
211 Ibidem. 
212 Ibidem. 
213 O redukcji wysp ciepła przez wprowadzenie wody i zieleni w przestrzeni publicznej zob. J. 

Klimowicz, op. cit., s. 26–33. 
214 Por. zagadnienie roli zielonych terenów rekreacyjnych dla mieszkańców terenów zurbanizowanych 

na przykładzie analizy Parc Central de Nou Barris w Barcelonie w: M. Gyurkovich, Parc Central de 

Nou Barris jako element systemu zieleni hybrydowej struktury urbanistycznej Metropolii Barcelońskiej, 

„Środowisko Mieszkaniowe. Housing Environment” 2016, nr 17, s. 41–51. Wprowadzenie elementów 

przyrody i wody do przestrzeni publicznej sprzyja jej pojmowaniu jako cechującej się wysoką jakością 

oraz innowacyjnością technologiczną, gospodarczą i przestrzenną – zob. A. Wójcik, A. Gajdek, Czy 

innowacje potrzebują zieleni? O 10 najbardziej wpływowych miastach świata, „Środowisko 

Mieszkaniowe. Housing Environment” 2017, nr 19, s. 28–36. 
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unikalną nordycką tożsamość”215. Układ i profilacja betonu sprzyjają też retencji wody 

deszczowej. Zbierana z betonowych profilów woda jest magazynowana w dwóch zbiornikach, 

skąd trafia bezpośrednio do nasadzonych roślin i do atomizerów. Dzięki temu zabiegowi woda 

deszczowa, która mogła trafić na drogę, a następnie do studzienek ściekowych, jest ponownie 

wykorzystywana216. 

Jak słusznie wskazują autorzy LANDEZINE – Landscape Architecture Platform: „Aby 

doświadczyć w pełni The City Dune, trzeba fizycznie przez nią przejść. Gdy przechodzi się 

przez ten obszar, przestrzeń ewoluuje i otwiera się w różnych kierunkach, tworząc przy tym 

nowe połączenia przestrzenne. Poczynając od Bernstorffsgade, przestrzeń stopniowo się 

rozwija, gdy idziesz wzdłuż 300-metrowego i krętego wzniesienia. Gdy spoglądamy wstecz na 

miasto, widzimy, jak budynki otaczają solidna bryłę Kopenhagi. Podejście z Kalvebod Brygge 

jest krótsze i bardziej strome. Tutaj wkrótce wyłoni się wspaniały widok na port”217. Ci sami 

autorzy odnieśli się pozytywnie do zastosowanego w projekcie betonu: „The City Dune 

zapewnia nie tylko aklimatyzację i użyteczność poprzez zróżnicowane wykorzystanie betonu i 

plantacji; nadaje również bardzo potrzebną wartość rekreacyjną części Kopenhagi od dawna 

zaniedbanej przez urbanistów”218. 

W ostatnich latach podczas dyskusji nad demokratyzacją przestrzeni publicznej i jej 

zrównoważonym rozwojem pojawił się zarzut pod adresem omawianego placu. Podniesiony 

został argument, że ciężko ów plac uznać za publiczny, skoro jest prywatną własnością 

korporacji finansowej. Krytyce została też poddana sama koncepcja placu na dachu garaży 

powstałego z użyciem betonu jako niewiele mająca wspólnego z ekologią. Niemniej owa 

dyskusja doszła do nieco odmiennej konkluzji. Pomimo że stanowi własność prywatną, plac 

ten nie jest zamknięty jak w wypadku pozostałych przestrzeni korporacyjnych, a jego otwarcie 

dla innych użytkowników czyni go obiektem użyteczności publicznej. Ponadto przestrzeń ta 

 
215 https://www.sla.dk/en/projects/city-dune/ (dostęp: 1.01.2021). 
216 http://landezine.com/index.php/2011/10/park-by-sla-landscape-

architecture/?__cf_chl_jschl_tk__=caf234e24a570065c951d66275b44577b8711ccd-1619875599-0-

ASgrN5IFAEwPiVrQGgFUiB_BmdiLiUTjcGSKtW7Vh9uzZ0cfjPHiquWTo3k75oZnehqvP_Ap3Vk

wlpwWtkQUTbb01nhVRzB2CK2UOusCpdzUNOA9c9achKCm7nbQgWjVkk8LObc1EQy8-

txvp6OzXU-1SHZF9uukwwtcIS5kNMQQkoQMyO5-

DjKUVGTBryqaoyXwakI8FuhgR7v4RHXf_Yszy8X_J8kiG9M4S_TYxuqtFf11o3rTi4xjcksr9yB3g5

RvmP32oioGil8WF1XQMUpqyKLaUKx4d5G-r_-

vewX9pytbHp0VOenamHx7dVKG5rigPZFIgxLfL4k605r7YWdA2Ji5SUW_5bkYBfArLuibE2vEyv

GibQy9GucluNxgOK8T3-SaN0FDQvv3L9qAv3NnendCWTh0AlkTAt1zWr7BkjSQFbJvnyN9MRB-

YOqZRpNpCZZdyb96N12Jl0bNVT8 (dostęp: 1.01.2021). 
217 Ibidem.  
218 Ibidem.  
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została głęboko przemyślana pod względem ekologicznym, dzięki czemu nie padła ofiarą 

wybrukowania – jak w innych tego typu realizacjach znajdujących się w sąsiedztwie 

omawianego placu. Ostatecznie architekt David Bravo Bordas stwierdza: „Niezależnie od tego, 

czy [plac] jest demokratyczny i zrównoważony, czy też nie – stanowi on przyjemny, dostępny 

ogród, w którym pracownicy biurowi mogą odpocząć i gdzie ludzie spotykający się 

nieformalnie na świeżym powietrzu mieszają się ze spacerującymi emerytami i nastolatkami, 

którzy dobrze wykorzystują jego geometrię do jazdy na deskorolce. Co więcej, jeśli sam fakt 

zapewnienia przestrzeni do zabawy dla różnych ludzi nie był wystarczający, należy również 

podkreślić cel poprawy krajobrazu w niegościnnym kontekście miejskim, w którym się 

znajduje (…)”219. 

 

 

 
219 https://www.publicspace.org/works/-/project/g363-the-city-dune (dostęp: 1.01.2021). 
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Il. 24. Widok na stronę wschodnią placu – podział struktury betonowej (źródło: https://landezine.com/park-by-sla-landscape-architecture/, 

dostęp: 14.11.2021) 
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Il. 25. Widok z lotu ptaka na całe założenie (źródło: https://landezine.com/park-by-sla-landscape-architecture/, dostęp: 14.11.2021) 

Il. 26. Widok na stronę zachodnią – posadzka betonowa przenika się z zielenią komponowaną (źródło: https://landezine.com/park-by-

sla-landscape-architecture/, dostęp: 14.11.2021) 
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Il. 27. Widok na stronę południową obrazujący różnice wzniesień placu (źródło: https://landezine.com/park-by-sla-landscape-architecture/, 

dostęp: 14.11.2021) 

Il. 28. Detal stopnic betonowych oraz zadaszenia sąsiadujących budynków (źródło: https://laurenfolkerts.wordpress.com/2013/08/27/seb-

bank-headquarters/, dostęp: 14.11.2021) 
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Il. 29. Widok placu pokazujący iluminację po zmroku (źródło: https://landezine.com/park-by-sla-landscape-architecture/, dostęp: 

14.11.2021) 

Il. 30. System atomizerów wody ukryty w betonowej strukturze placu (źródło: https://landezine.com/park-by-sla-landscape-architecture/, 

dostęp: 14.11.2021) 
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Il. 31. Detal styku placu z przylegającą ulicą i budynkami korporacji (źródło: https://www.ltarkitekter.dk/seb-en-0, dostęp: 14.11.2021) 

Il. 32. Wejście do obiektu oraz zróżnicowana rzeźba terenu (źródło: https://www.ltarkitekter.dk/seb-en-0, dostęp: 14.11.2021) 
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Rzut 4. Rzut obrazujący założenie placu (źródło: https://www.ltarkitekter.dk/seb-en-0, dostęp: 14.11.2021) 

Przekrój 1. Przekrój placu obrazujący zróżnicowaną wysokość placu oraz parking podziemny (źródło: https://landezine.com/park-by-

sla-landscape-architecture/, dostęp: 14.11.2021) 

 

 

https://landezine.com/park-by-sla-landscape-architecture/
https://landezine.com/park-by-sla-landscape-architecture/
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Analiza na podstawie badania ankietowego według zastosowanych kryteriów 

 

Na podstawie badania ankietowego została przeprowadzona analiza według założonych 

kryteriów. 

Analizowany plac uzyskał najwyższą ocenę ze względu na jego trwałość, 

bezpieczeństwo oraz ład przestrzenny. Najniżej oceniono symbolikę. 

 

 

Wykres 36. Zestawienie oceny wszystkich ankietowanych  

pod względem poszczególnych kryteriów oceny dla analizy The City Dune 
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Użyteczność 

 

Wykres 37. Zestawienie reprezentatywne pod względem oceny użyteczności dla analizy 

The City Dune 

 

 

W ogólnej ocenie plac pod względem swojej użyteczności został oceniony dość 

wysoko, ze średnią oceną na poziomie 4,23. Użyteczność tej przestrzeni dostrzegają zwłaszcza 

młodzi oraz osoby z pozostałych przedziałów wiekowych z wykształceniem wyższym. 

Zastosowane globalne podejście do rewitalizacji całego obszaru zostało zatem dostrzeżone i 

docenione przez respondentów. Projektanci postawili sobie za cel stworzyć niejako nową 

przestarzeń, dotychczas nieco oddzieloną od pozostałej tkanki miasta. W założeniu 

projektowym zostało również ujęte otoczenie istniejących zabudowań biurowych, z ideą 

poprawy jego utartego wizerunku.  
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Wygoda 

 

Wykres 38. Zestawienie reprezentatywne pod względem oceny wygody dla analizy The 

City Dune 

 

Wygoda placu nie została uznana za istotne kryterium oceny, ze średnią na poziomie 

4,14. Poziom odczuwanej wygody jest zbliżony w grupie młodszych i starszych respondentów. 

Jedynie respondenci z grupy wiekowej 45–60 lat ze średnim wykształceniem wyrazili się 

najbardziej krytycznie. Przyjęte rozwiązanie projektowe miało podnieść jakość tej przestrzeni 

oraz umożliwić różnym grupom użytkowników lepszą komunikację – i zabieg ten się powiódł 

wedle badanych.  
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Trwałość 

 

Wykres 39. Zestawienie reprezentatywne pod względem oceny trwałości dla analizy The 

City Dune 

 

Trwałość zastosowanego materiału budulcowego, jakim jest beton, została doceniona 

przez wszystkie grupy badanych. Z punktu widzenia respondentów jest to najistotniejsze 

kryterium oceny, ze średnim wynikiem na poziomie 4,4. Dowodzi to tego, że pomimo licznych 

zabiegów projektowych, konieczności zastosowania materiału umożliwiającego odpowiednią 

konstrukcję do wsparcia porośniętego wzgórza, które jednocześnie przykrywa podziemny 

parking samochodowy, a także zróżnicowania terenu wokół istniejących obiektów, użyty beton 

jest jak najbardziej słusznym wyborem. 
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Bezpieczeństwo 

 

Wykres 40. Zestawienie reprezentatywne pod względem oceny bezpieczeństwa dla 

analizy The City Dune 

 

Bezpieczeństwo placu zostało przez badanych ocenione niemalże na identycznym 

poziomie, ze średnią wynoszącą 4,35. Zarówno respondenci młodzi, jak i starsi ten aspekt 

analizy wyróżnili jako drugie co do ważności kryterium. Pomimo zastosowanej przez zespół 

projektowy różnorodności przestrzeni pod względem wysokości użytkownicy placu mają 

możliwość odpoczynku w bezpiecznym otoczeniu. Jak wynika z założenia projektowego, 

przestrzeń placu ma służyć i pieszym, i rowerzystom, eliminując jakiekolwiek bariery dla osób 

starszych czy niepełnosprawnych. 
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Kształt 

 

Wykres 41. Zestawienie reprezentatywne pod względem oceny kształtu dla analizy The 

City Dune 

 

Kształt placu uznano za jedno z ważniejszych kryteriów, ze średnią oceną na poziomie 

4,23. Zastosowane rozwiązania co do nadanego temu miejscu kształtu najmocniej 

odzwierciedla ocena młodych respondentów, którzy niejako w sposób naturalny są otwarci na 

niestandardowe rozwiązania. Wśród ankietowanych w średnim i starszym wieku widać również 

aprobatę dla zastosowanego innowacyjnego projektu. W tym konkretnym przypadku 

projektanci wykorzystali możliwości manipulacji betonem, tworząc efekt falującej powierzchni 

z zaaranżowaną infrastrukturą pieszą i rowerową. 
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Elementy zaskoczenia 

 

Wykres 42. Zestawienie reprezentatywne pod względem oceny elementów zaskoczenia 

dla analizy The City Dune 

 

Przestrzeń placu pod względem użytych elementów zaskoczenia jest dla większości 

respondentów na zadowalającym poziomie, ze średnią wynoszącą 4,15. Najlepsze odczucia 

wzbudza wśród najmłodszych i młodych do 29. roku życia, a także wśród osób starszych po 

60. roku życia ze stopniem wykształcenia średnim i wyższym. Na pierwszym planie najmocniej 

dominuje falujący, jasny beton, którego układ z pewnością stanowił dla respondentów główny 

czynnik oceny. Największy sceptycyzm wyrazili ankietowani w wieku 60+ z wykształceniem 

podstawowym, interpretując to kryterium w sposób bardziej standardowy. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 181 

Symbolika 

 

Wykres 43. Zestawienie reprezentatywne pod względem oceny symboliki dla analizy The 

City Dune 

 

Symbolika placu została najgorzej oceniona, ze średnią na poziomie 3,5. Najbardziej 

jego symbolikę odebrali  najmłodsi respondenci. Dostrzegli użycie betonu jako falującej 

powierzchni odnoszącej się do kształtu wydm. Pozostali respondenci byli wobec kwestii 

symboliki sceptyczni. 
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Wrażenia (emocje) 

 

Wykres 44. Zestawienie reprezentatywne pod względem oceny wrażeń (emocji) dla 

analizy The City Dune 

 

Plac pod względem emocji i wrażeń jest dla większości respondentów na 

zadowalającym poziomie (średnia ocena 4,15). Najlepsze odczucia wzbudza wśród osób 

najmłodszych i młodych do 29. roku życia, a także wśród osób starszych po 60. roku życia ze 

stopniem wykształcenia średnim i wyższym. Zatem zastosowane rozwiązanie oraz użyty do 

jego realizacji beton zyskały aprobatę respondentów. Przestrzeń ta jest miejscem spacerów, 

rekreacji dla nastolatków, a także strefą relaksu dla pracowników.  
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Niepowtarzalność 

 

Wykres 45. Zestawienie reprezentatywne pod względem oceny niepowtarzalności dla 

analizy The City Dune 

 

Plac w kontekście jego niepowtarzalności został wyraźnie doceniony przez niemalże 

wszystkich respondentów. Niepowtarzalność przyjętego rozwiązania widzą zwłaszcza osoby 

najmłodsze i w średnim wieku. Taka ocena można wynikać z ich otwartości wobec rozwiązań 

innowacyjnych, w tym wypadku wobec użytego betonu, przemyślanego układu placu, jego 

profilacji oraz aranżacji nasadzeń. Zastosowany zabieg falującego betonu różnicuje natężenie 

światła, latem dając przyjemny cień, a zimą rozpraszając światło we wszystkich kierunkach. 

Projekt ma ponadto wymiar proekologiczny, gdyż została przewidziana infrastruktura do 

retencjonowania wody deszczowej. Dla osób w wieku powyżej 60 lat z wykształceniem 

podstawowym przestrzeń ta nie ma wyraźnych znamion niepowtarzalności, co można 

tłumaczyć niedocenieniem użytych materiałów, a także wyszczególnionych rozwiązań. 
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Ład przestrzenny 

 

Wykres 46. Zestawienie reprezentatywne pod względem oceny ładu przestrzennego dla 

analizy The City Dune 

 

Przestrzeń placu pod względem jego ładu została oceniona dość wysoko (średnia ocena 

4,31). Jest to trzecie w hierarchii ważności kryterium oceny. Najlepiej przyjęte rozwiązanie 

oceniają osoby młode oraz użytkownicy w średnim wieku, najgorzej zaś osoby starsze w wieku 

60+ z wykształceniem podstawowym. Przed rewitalizacją przestrzeń tej części miasta 

kojarzona była z niską jakością zabudowań, a także niedostateczną infrastrukturą drogową. W 

efekcie przeprowadzonej rewitalizacji powstały liczne ciągi piesze, rowerowe, przestrzeń 

relaksu dla pracowników obiektów biurowych czy miejsca zabawy dla dzieci i nastolatków. 

Osiągnięty został ponadto nadrzędny cel scalenia tejże przestrzeni z pobliskim portem i 

pozostałą częścią miasta. 
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Tabela 4. Zestawienie zbiorcze wyników ankiety dla The City Dune 

 

 

 

Przedział wiekowy Wykształcenie 
Użytecz- 

ność 
Wygoda Trwałość 

 Bezpieczeń- 
stwo 

Kształt  
 Elementy 

zaskoczenia 
Symbolika 

 Wrażenie 
(emocje) 

Niepowta- 
rzalność 

 Ład przestrzenny 

Poniżej 18. roku życia podstawowe 5,00 4,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,00 5,00 5,00 

18–29 średnie 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

  w trakcie studiów 4,63 4,63 4,16 4,05 3,63 4,16 4,11 4,53 4,58 4,58 

  wyższe 3,67 4,67 4,33 4,33 3,67 4,33 4,33 4,00 4,00 3,67 

  zawodowe 3,50 4,00 3,50 4,25 4,00 4,50 4,25 4,00 4,00 3,75 

30–44 podstawowe 4,00 3,00 3,00 2,00 1,00 1,00 2,00 3,00 4,00 4,00 

  średnie 4,60 3,70 3,70 3,00 3,00 3,60 3,90 4,40 4,60 4,40 

  wyższe 4,04 4,13 3,65 3,39 3,39 3,70 3,43 3,91 4,04 4,39 

  zawodowe 4,50 4,50 4,50 4,00 3,75 4,25 4,00 4,50 4,75 4,75 

45–60 średnie 4,00 4,50 3,00 3,00 4,00 3,50 4,00 4,00 4,00 4,00 

  wyższe 3,67 4,67 4,33 4,00 3,00 3,67 4,00 4,33 4,33 3,67 

  zawodowe 4,00 3,00 4,00 4,00 2,00 4,00 4,00 3,00 4,00 3,00 

Powyżej 60. roku życia podstawowe 3,50 3,00 3,00 3,00 2,50 2,50 2,50 2,50 4,50 4,00 

  średnie 4,50 5,00 5,00 4,50 4,00 4,50 4,00 4,50 4,00 4,50 

  wyższe 4,50 4,50 4,00 4,50 4,00 4,00 4,00 4,25 4,25 4,50 

Suma końcowa   4,26 4,25 3,91 3,73 3,48 3,89 3,84 4,16 4,33 4,35 
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SQUARE DEPRESSION 

 

 

 

Nazwa placu: Square Depression 

Projektant: Bruce Nauman 

Lokalizacja: Münster, Niemcy 

Czas powstania projektu: 1977 r. 

Czas realizacji: 2007 r. 

Powierzchnia: 625 m2 

 

Opis z wykorzystaniem analizy krytycznej źródeł 

 

Square Depression to zrealizowana w 2007 r. przestrzeń publiczna na kampusie w 

Münsterze, która jest rzeźbą autorstwa Bruce’a Naumana220, jednego z najbardziej znanych 

artystów powojennego modernizmu221. Jego twórczość polega na tworzeniu rzeźb 

architektonicznych oraz performance’ów, które mają wywoływać dyskusję na temat relacji 

między przestrzenią a ciałem ludzkim222. 

 
220 https://www.skulptur-projekte-archiv.de/en-us/2007/projects/21/ (dostęp: 1.01.2021). 
221 https://www.monopol-magazin.de/bruce-nauman-square-despression-muenster-abriss (dostęp: 

1.01.2021). 
222 Ibidem. W ostatnich latach wywiązała się dyskusja na temat urbanistów spoza kręgu architektów, 

czego wyrazem jest m.in. artykuł: K. Matysiak, M. Mojduszka, op. cit., s. 23–30. 
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Miejsce, w którym wykonano rzeźbę, stanowiło od lat 60. XX w. przestrzeń 

niezagospodarowaną. Rozwijający się Uniwersytet w Münsterze rozbudowywał kolejne 

budynki wydziałów na kampusie. W tamtych czasach powstały Instytut Fizyki Teoretycznej 

(Institut für theoretisch Physik) oraz Instytut Fizyki Jądrowej (Institut für Kernphysik). 

Architekturę budynków instytutów stanowią mocno zgeometryzowane bryły. W niedługim 

czasie od ich powstania Bruce Nauman stworzył koncepcję „kwadratowej depresji”. Rzeźba 

została zaplanowana w 1977 r., by po dokładnie 30 latach zostać zrealizowana według 

pierwotnej koncepcji w niezmienionej lokalizacji. Do realizacji rzeźby w tym samym miejscu 

i kształcie przyczyniły się między innymi nieprzekształcone bryły budynków kampusu, jak 

również warunki geofizyczne gruntu, które pozostały niezmienne na przestrzeni lat223. 

Zlokalizowana w przestrzeni między dwoma budynkami instytutów na kampusie w 

Münsterze rzeźba ma korespondować z sześcienną architekturą kampusu. Stąd zastosowany 

materiał – beton oraz forma na planie kwadratu. To właśnie niezmienione na przestrzeni lat 

bryły sąsiadujących z rzeźbą budynków miały oddziaływać na nią, stwarzając wrażenie 

przestrzeni składającej się z geometrycznych struktur224. 

Rzeźba Naumana zatytułowana Square Depression to odwrócona piramida, lekko 

zagłębiona w ziemi. Rzeźba ta jest dostępna dla użytkowników kampusu, przez co stanowi ona 

plac, tworząc dziedziniec między budynkami dwóch instytutów. Rzeźba składa się z czterech 

betonowych płaszczyzn w kształcie trójkąta, których wierzchołki schodzą się do środka, 

tworząc zagłębienie w ziemi. Całość zajmuje powierzchnię o wymiarach 25 x 25 m. Artysta, 

tworząc rzeźbę, założył, że istotą jej oddziaływania będzie człowiek, dla którego użytkowanie 

tej przestrzeni będzie intelektualnym przeżyciem, a zarazem skłoni do refleksji także 

obserwatorów. Wejście do głębi rzeźby ma z jednej strony symbolizować zniknięcie, z drugiej 

jednak ma pokazywać ekspozycję wchodzącego po jasnej przestrzeni człowieka225. „Pozycja 

widza wpisuje go w bezpośredni związek z rzeźbą, otoczeniem i przestrzenią publiczną. 

Depresja oznacza zarówno «zagłębienie», jak i «depresję» w sensie psychologicznym”226. Jak 

wskazuje Anna-Lena Treese: „Ciało ludzkie, jego pozycja i ruch w negatywnej przestrzeni 

stanowią podstawową skalę pojmowania rzeźby. Ciało i przestrzeń to pojęcia matematyczne, a 

 
223 https://www.skulptur-projekte-archiv.de/en-us/2007/projects/21/ (dostęp: 1.01.2021). Zabieg, jakim 

jest połączenie rzeźby z placem, został również zastosowany w muzeum upamiętniającym Polaków 

ratujących Żydów w Markowej. Zob. T. Michalak, op. cit., s. 76–81. 
224 https://www.skulptur-projekte-archiv.de/en-us/2007/projects/21/ (dostęp: 1.01.2021). 
225 Ibidem.  
226 Ibidem.  
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także parametry konstytutywne rzeźby, podobnie jak czas, w którym następuje percepcja. Są to 

pojęcia wywołujące mentalne skojarzenia i obrazy. Zwyczaje związane z oglądaniem 

ograniczają wyobraźnię, a względność czasu i przestrzeni jest na przykład zachowana jako 

abstrakcyjna idea. Oszacowanie odległości i wysokości staje się trudniejsze, gdy obserwuje się 

je w ramach «Depresji Kwadratowej», ponieważ wymiary i proporcje wydają się wizualnie 

zniekształcone na wzór układanki obrazkowej, umożliwiając artyście odniesienie się do relacji 

między sztuką a nauką”227. Tak rozpoznana koncepcja twórcy przestrzeni publicznej oprócz 

funkcji estetycznej spójnie łączącej całe założenie kampusu prowadzi odbiorców do refleksji 

naukowej.  

Do stworzenia rzeźby Square Depression użyto jasnego betonu, z wyraźnie 

zdylatowaną przestrzenią oddzielającą poszczególne płaszczyzny składające się na kwadratową 

formę placu. Wyraźne oddzielenie czterech płaszczyzn placu miało pełnić funkcję nie tylko 

koncepcyjną, lecz również techniczną. W przerwach między płaszczyznami umieszczono 

system odprowadzania wody, dzięki czemu przy nawet dużych opadach utrzymywano suchość 

placu. Faktura betonu została urozmaicona przez pionowe i poziome zamazania jego struktury. 

Ten celowy zabieg artysty pełnił również funkcje praktyczną, zwiększając przyczepność 

użytkowników. 

Zmiana przestrzeni wokół rzeźby Square Depression oraz potrzeba rozwoju kampusu 

Uniwersytetu w Münsterze stały się przyczyną, dla której postanowiono w 2020 r. rozebrać 

rzeźbę. Jak zapewnia Skulptur Projekte Archives w Münsterze, rzeźba zostanie relokowana, a 

tak naprawdę zrekonstruowana. W listopadzie 2020 r. rozpoczęto rozbieranie rzeźby z użyciem 

młotów pneumatycznych, a cały proces unicestwiania rzeźby relacjonowano na żywo na kanale 

na Facebooku. Organizatorami wydarzenia były CuratorLab at Konstfack University we 

współpracy z Publiczną Agencją Sztuki w Sztokholmie, Skulptur Projekte Archives oraz 

Włoskim Instytutem Kultury w Sztokholmie228. Muzeum Sztuki i Kultury, właściciel rzeźby, 

przed jej wyburzeniem oświadczyło, że „straci jedno ze swoich najważniejszych dzieł na czas 

nieokreślony”229. 

 
227 Ibidem.  
228 https://www.konstfack.se/en/News/Calendar/2020/On-the-Skulptur-Projekte-Archives/ (dostęp: 

1.01.2021). 
229 https://www.monopol-magazin.de/bruce-nauman-square-despression-muenster-abriss (dostęp: 

1.01.2021). 
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Il. 33. Widok placu w przestrzeni kampusu (źródło: https://divisare.com/projects/347058-bruce-nauman-roman-mensing-square-depression, 

dostęp: 14.11.2021) 
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Il. 34. Detal obrazujący połączenie czterech elementów płyt (źródło: https://landezine.com/square-depression/, dostęp: 14.11.2021) 

https://landezine.com/square-depression/
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Il. 35. Detal struktury posadzki placu (źródło: https://landezine.com/square-depression/, dostęp: 14.11.2021) 

Il. 36. Plac jako miejsce kontemplacji i refleksji (źródło: https://landezine.com/square-depression/, dostęp: 14.11.2021) 
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Il. 37. Skala placu (źródło: https://landezine.com/square-depression/, dostęp: 14.11.2021) 

Il. 38. Detal obrazujący zatarcie betonu w charakterystyczne prostokątne paski, które zwiększają przyczepność użytkowników (źródło: 

https://landezine.com/square-depression/, dostęp: 14.11.2021) 
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Il. 39. Demontaż placu w związku z rozwojem kampusu (źródło: https://www.konstfack.se/en/News/Calendar/2020/On-the-Skulptur-

Projekte-Archives/, dostęp: 14.11.2021) 

Il. 40. Proces demontażu placu był transmitowany przez media społecznościowe (źródło: https://www.monopol-magazin.de/bruce-

nauman-square-despression-muenster-abriss, dostęp: 14.11.2021) 
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Rzut 5. Rzut obrazujący posadowienie placu (opracowanie własne autora) 
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Analiza na podstawie badania ankietowego według zastosowanych kryteriów 

 

Na podstawie badania ankietowego została przeprowadzona analiza według założonych 

kryteriów. 

Analizowany plac uzyskał najwyższą ocenę ze względu na jego bezpieczeństwo, 

trwałość oraz ład przestrzenny. Najniżej oceniono symbolikę. 

 

 

Wykres 47. Zestawienie oceny wszystkich ankietowanych  

pod względem poszczególnych kryteriów oceny dla analizy Square Depression 
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Użyteczność 

 

Wykres 48. Zestawienie reprezentatywne pod względem oceny użyteczności dla analizy 

Square Depression 

 

Użyteczność placu została oceniona niezbyt wysoko, ze średnią oceną na poziomie 3,59. 

Użyteczność tej przestrzeni dostrzegają głównie osoby z przedziału wiekowego 45–60 lat, a na 

przeciwległym biegunie są osoby starsze z wykształceniem podstawowym. Respondenci 

wyrazili zatem krytykę funkcji użytkowej placu. To miejsce raczej do spotkań, relaksu i 

przestrzeń refleksji naukowej dla pracowników akademickich. Funkcje te nie okazały się 

jednak wystarczające. 
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Wygoda 

 

Wykres 49. Zestawienie reprezentatywne pod względem oceny wygody dla analizy 

Square Depression 

 

Wygoda placu-rzeźby nie została uznana za istotne kryterium oceny, ze średnią na 

poziomie 4,53. Wygodę placu najwyżej ocenili respondenci młodzi, z przedziału wiekowego 

18–29 lat ze średnim wykształceniem, a także w wieku 45–60 lat oraz 60+ z wykształceniem 

wyższym. Przestrzeń pomimo swojej inności nie została całkiem skrytykowana pod kątem jej 

wygody. 
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Trwałość 

 

Wykres 50. Zestawienie reprezentatywne pod względem oceny trwałości dla analizy 

Square Depression 

 

Trwałość zastosowanego betonu została uznana za drugie co do ważności kryterium. 

Średnia ocena kształtuje się na poziomie 4,09. Plac-rzeźba w kontekście trwałości jest w sposób 

zbliżony oceniany przez osoby młode, w średnim i starszym wieku z wykształceniem wyższym, 

co dowodzi, że pomimo inności tego projektu w stosunku do pozostałych beton został oceniony 

jako trwały budulec. Potwierdza to też fakt, że w toku prac rozbiórkowych konieczne było 

użycie młotów pneumatycznych, które stopniowo kruszyły trwały materiał. 
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Bezpieczeństwo 

 

Wykres 51. Zestawienie reprezentatywne pod względem oceny bezpieczeństwa dla 

analizy Square Depression 

 

Przestrzeń placu-rzeźby pod względem bezpieczeństwa została przez respondentów 

oceniona na najwyższym poziomie, ze średnią wynoszącą 4,16. Najbezpieczniej czuli się tam 

młodzi, a także ankietowani z przedziału wiekowego 45–60 lat z wykształceniem wyższym i 

zawodowym. Największe obawy co do poziomu bezpieczeństwa wyrazili rzecz jasna starsi 

respondenci, którzy zapewne obawialiby się stąpania po przestrzeni, która nie jest dla nich do 

końca czytelna. Nie ma bowiem wyraźnych linii podziału nierówności powierzchni, stopni ani 

spoczników. Autor zastosował jednak pionowe i poziome ryflowanie struktury betonu, co 

zwiększa przyczepność. Natomiast sam efekt braku poczucia bezpieczeństwa i swego rodzaju 

przytłoczenia dla użytkowników placu był wizją artysty, którą udało się zrealizować. 
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Kształt 

 

Wykres 52. Zestawienie reprezentatywne pod względem oceny kształtu dla analizy 

Square Depression 

 

Kształt placu został oceniony jako jedno z ważniejszych kryteriów, ze średnią oceną na 

poziomie 3,61. Projekt zyskał najlepsze oceny wśród ludzi młodych z przedziału wiekowego 

18–29 lat z wykształceniem średnim, a także wśród respondentów w wieku 45–60+ z 

wykształceniem wyższym, co wskazuje na ich otwartość wobec projektów o znamionach 

innowacyjnych. Plac w kształcie kwadratu został skonstruowany z czterech trójkątnych 

betonowych elementów, schodzących ku wierzchołkom w zagłębienie terenu. Jest to z całą 

pewnością projekt unikatowy, częstokroć określany nie jako plac, ale rzeźba betonowa. Jak 

dowodzą wyniki przeprowadzonej ankiety, przykład ten wzbudził raczej pozytywny odbiór 

respondentów. 
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Elementy zaskoczenia 

 

Wykres 53. Zestawienie reprezentatywne pod względem oceny elementów zaskoczenia 

dla analizy Square Depression 

 

Przestrzeń placu pod względem użytych elementów zaskoczenia spełnia tę przesłankę 

niemalże wyłącznie dla respondentów z grupy wiekowej 18–29 lat ze średnim wykształceniem. 

Średnia dla tego kryterium kształtuje się na poziomie 3,28 i jest to drugie najniżej ocenione 

kryterium. Respondenci do analizy podeszli w sposób całościowy, trudno bowiem ocenić 

poszczególne elementy, jako iż projekt składa się z czterech powtarzalnych płyt betonowych. 
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Symbolika 

 

Wykres 54. Zestawienie reprezentatywne pod względem oceny symboliki dla analizy 

Square Depression 

 

Plac w kontekście użytej symboliki został najgorzej oceniony, średnia ocena kształtuje 

się na poziomie 3,19. Projekt co do zasady ma wyraźny przekaz symboliczny, co było celowym 

zabiegiem autora. Przestrzeń ta określana jest jako rzeźba, która jako dzieło sztuki wymaga 

refleksji. Najwyżej symbolikę w tym wypadku ocenili młodzi z przedziału wiekowego 18–29 

lat ze średnim wykształceniem, a także respondenci z grupy 60+ z wyższym wykształceniem. 

Pozostali respondenci byli wobec symboliki placu zdystansowani.  
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Wrażenia (emocje) 

 

Wykres 55. Zestawienie reprezentatywne pod względem oceny wrażeń (emocji) dla 

analizy Square Depression 

 

Średnia ocena w zakresie wywoływanych przez plac emocji wyniosła 3,36. Najlepsze 

odczucia budzi on wśród młodych w przedziale wiekowym 18–29 lat z wykształceniem 

średnim, a także wśród osób w wieku 45–60 lat z wykształceniem wyższym i zawodowym. W 

pozostałych grupach respondentów oceny są bardziej krytyczne z racji dużego dystansu wobec 

analizowanej przestrzeni. 
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Niepowtarzalność 

 

Wykres 56. Zestawienie reprezentatywne pod względem oceny niepowtarzalności dla 

analizy Square Depression 

 

Niepowtarzalność placu została uznana za jedno z ważniejszych kryteriów, ze średnią 

oceną na poziomie 3,63. Projekt w ocenie ludzi młodych z przedziału wiekowego 18–29 lat z 

wykształceniem średnim, a także respondentów w wieku 45–60 lat został oceniony pod tym 

kątem najwyżej. Wśród osób z przedziału wiekowego 30–44 z wykształceniem zawodowym 

plac-rzeźba wzbudza najwięcej krytyki. Projekt jest jednak dla większości założeniem 

niepowtarzalnym nie tylko ze względu na jego kształt, ale także interpretację autora. 
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Ład przestrzenny 

 

Wykres 57. Zestawienie reprezentatywne pod względem oceny ładu przestrzennego dla 

analizy Square Depression 

 

Przestrzeń placu pod względem jego ładu została oceniona dość wysoko (średnia ocena 

3,83). Jest to trzecie w hierarchii ważności kryterium oceny. Najlepiej przyjęte rozwiązanie 

oceniają osoby młode z przedziału wiekowego 18–29 lat ze średnim wykształceniem lub w 

toku studiów, a także osoby w wieku 60+ z wykształceniem średnim lub wyższym. Największą 

krytykę wyrazili respondenci młodzi z przedziału wiekowego 18–29 lat z wykształceniem 

zawodowym. Wobec takich opinii można wnioskować, że plac pod względem swojego 

rozmiaru, kształtu, a także lokalizacji dobrze wpisuje się w całe założenie kampusu. 
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Tabela 5. Zestawienie zbiorcze wyników ankiety dla Square Depression 

 

 

 

Przedział wiekowy Wykształcenie 
Użytecz- 

ność 
Wygoda Trwałość 

 Bezpieczeń- 
stwo 

Kształt  
 Elementy 

zaskoczenia 
Symbolika 

 Wrażenie 
(emocje) 

Niepowta- 
rzalność 

 Ład przestrzenny 

Poniżej 18. roku życia podstawowe 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

18–29 średnie 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

  w trakcie studiów 2,89 3,26 4,47 4,16 3,37 3,32 3,79 4,47 3,47 4,42 

  wyższe 2,33 2,33 2,67 2,67 2,33 2,33 4,00 3,00 2,67 4,00 

  zawodowe 2,50 3,00 3,75 2,50 3,00 2,75 3,00 2,50 2,75 3,75 

30–44 podstawowe 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 4,00 3,00 

  średnie 2,80 4,10 4,50 3,80 3,10 3,10 4,00 4,00 4,20 4,60 

  wyższe 3,91 3,30 4,09 3,48 3,57 3,61 3,65 3,52 3,43 3,87 

  zawodowe 1,50 3,50 4,25 2,75 1,75 2,50 2,00 3,00 3,00 3,75 

45–60 średnie 3,00 4,50 4,50 3,50 3,00 3,50 3,00 3,00 4,50 4,00 

  wyższe 3,33 5,00 4,67 4,00 4,33 4,67 5,00 4,33 4,67 4,67 

  zawodowe 3,00 4,00 5,00 5,00 4,00 5,00 4,00 5,00 5,00 4,00 

Powyżej 60. roku życia podstawowe 3,00 3,00 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 3,00 2,50 2,50 

  średnie 3,00 3,50 3,50 3,50 3,00 3,50 3,00 5,00 3,50 3,50 

  wyższe 4,50 4,50 4,50 4,00 3,50 4,00 3,75 4,50 4,25 4,25 

Suma końcowa   3,19 3,53 4,16 3,61 3,28 3,36 3,63 3,83 3,59 4,09 
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CENTRAL GARDEN BLOCK B4 

 

 

 

Nazwa placu: Central Garden Block B4 

Projektant: TN+ landscape architects 

Lokalizacja: Boulogne-Billancourt, Francja 

Czas powstania projektu: 2013 r. 

Czas realizacji: 2014 r. 

Powierzchnia: 1000 m2 

 

Opis z wykorzystaniem analizy krytycznej źródeł 

 

Central Garden Block B4 to przestrzeń zaprojektowana na powierzchni jednego hektara 

w podparyskim Boulogne-Billancourt we Francji. Za koncepcję założenia odpowiada 

pracownia TN+ landscape architects. 

Podparyskie Boulogne-Billancourt jest gminą sąsiadującą z 16 dzielnicą Paryża, przez 

którą przepływa Sekwana. Jako gmina plasuje się na 2 miejscu pod względem zaludnienia230, 

co jasno wskazuje, że jest to jedna z sypialni Paryża. Realizacja placu przypadła na dzielnicę 

mieszkaniową z domem opieki społecznej oraz przedszkolem231, która była projektowana „jak 

 
230 https://www.insee.fr/fr/statistiques/3293086?geo=COM-92012 (dostęp: 1.01.2021). 
231 https://www.ileseguin-rivesdeseine.fr/fr/projet/lot-b4b (dostęp: 1.01.2021). 
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skały w ogrodzie zen”232. Cała przestrzeń mieszkaniowa otaczająca plac jest bardzo spójna. 

Kontrapunktem dla tego obszaru jest znajdujący się na dziedzińcu zabudowy mieszkaniowej 

kościół. Forma kościoła miała go odciąć od innych nowo powstałych budynków, podkreślać 

jego wyjątkowość i odrębność miejsca sakralnego. Kościół został pokryty blachą cynkową w 

kolorze szarej patyny, układaną na rąbek stojący. Ściany pionowe również wykonano z 

ocynkowanej listwy pokrytej patyną o tym samym zabarwieniu. Natomiast wgłębienia ram 

okiennych i otworów zostały pokryte stalą nierdzewną polerowaną, co miało podkreślać 

kontrast między zmatowionym cynkiem a stalą nierdzewną233. Właśnie w tak specyficznej 

przestrzeni, z ujednoliconym budownictwem mieszkaniowym i mocno dominującą bryłą 

kościoła, miał powstać plac łączący to miejsce. 

Zadania stworzenia placu na osiedlu w Boulogne-Billancourt podjęło się w 2013 r. biuro 

TN+ landscape architects, które zajmuje się na co dzień projektowaniem krajobrazu i 

przestrzeni publicznej. Projekt zakładał stworzenie pomostu łączącego budynki mieszkalne ze 

sobą i z kontrastującą bryłą kościoła. „Pofalowany zielony cokół”234 – tak biuro TN+ landscape 

architects określiło projekt budowy placu pomiędzy osiedlem mieszkaniowym. Stworzony 

przez architektów płaskowyż ma nawiązywać do lokalnej topografii terenu, tworząc 

jednocześnie przypadkowy horyzont, który ma zaciekawić odbiorcę i wywołać w nim wrażenie 

nieregularności. Powstałe w płaskiej betonowej powierzchni szczeliny wypełnione roślinnością 

mają tworzyć pozory ograniczonej powierzchni, dzięki czemu użytkownik ma mieć poczucie, 

jakby plac był zawieszony niczym pomost nad ziemią235. Bliskość wysokich zabudowań 

mieszkaniowych sprawia, że omawiany plac jest przez większość dnia zacieniony. Stąd jednym 

z głównych założeń projektowych było maksymalne wykorzystanie promieni słonecznych i 

jego niezacienienie przy jednoczesnym wprowadzeniu zieleni236. W tym celu zdecydowano się 

na nasadzenia z kłęku amerykańskiego (Gymnocaldus dioicus), który jest drzewem o 

 
232 https://archello.com/project/boulogne-b4d-church-pastoral-center-in-boulogne-billancourt (dostęp: 

1.01.2021). 
233 Ibidem.  
234 http://www.tnplus.fr (dostęp: 1.01.2021). 
235 Zastosowanie zieleni w przestrzeni publicznej ma wiele cech wspólnych ze stosowaniem zieleni w 

pomieszczeniach zamkniętych. Zieleń bowiem redukuje hałas i poprawia jakość powietrza. 

Wprowadzenie zieleni sprzyja również zwiększeniu produktywności i kreatywności, polepszeniu 

zdrowia i samopoczucia. Zob. A. Bucka, „Ogród” w przestrzeni mieszkalnej – korzyści z obecności 

zieleni i wody we wnętrzach na przykładzie analizy wybranych przykładów, „Środowisko 

Mieszkaniowe. Housing Environment” 2018, nr 23, s. 51. 
236 O wpływie zieleni w kształtowaniu przestrzeni publicznej por. M. Bednarz, Zieleń jako istotny 

element tworzenia przestrzeni społecznych, „Środowisko Mieszkaniowe. Housing Environment” 2018, 

nr 22, s. 46–53.  
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powolnym wzroście i jasnym, rzadkim ulistnieniu, dzięki czemu przepuszcza maksymalnie 

dużo promieni słonecznych. Natomiast w części runa, z racji ograniczonej przestrzeni, 

zastosowano byliny o niskim pokroju występujące naturalnie na terenach podmokłych i 

bagiennych. Natomiast w niektórych przestrzeniach, oprócz wspomnianej roślinności, 

zamontowano metalowe kratownice, które swym wyglądem mają nawiązywać do liści 

niesionych wraz z podmuchem wiatru237. 

Beton zastosowany do stworzenia placu, który z założenia jest pomostem lewitującym 

nad zielenią, został dobrany tak, aby maksymalnie korespondował z naturą wprowadzoną w 

przestrzeni placu. Kolor betonu jest naturalny, odcieniem zbliżony do koloru białego. 

Zastosowanie tej barwy miało na celu odbicie maksymalnej ilości promieni słonecznych. 

Również zastosowanie szerokich płaskich pasów betonu stanowi ekran dla odbijającego się 

sztucznego światła rozjaśniającego plac nocą. Beton użyty w projekcie strukturą przypomina 

beton architektoniczny, ponieważ na całej długości realizacji wykorzystano jeden poziom 

płaszczyzny podłogi, nie było potrzeby tworzenia dodatkowej matowości powierzchni czy 

polerowania jej. Struktura betonu została podkreślona celowym obniżeniem gruntu bądź przez 

stworzone zagłębienia, dzięki czemu cała posadzka betonowa sprawia wrażenie spójnej i 

niczym pomost – zawieszonej nad oazą zieleni.  

 

 

 
237 http://landezine.com/index.php/2014/10/central-garden-block-b4-by-tn-landscape-

architects/?__cf_chl_jschl_tk__=30d05f68059f6849f4319cf04175342f3f990a5b-1619989564-0-

ASx3pOn6DKwo6_ge1Z5uq26zXYyz7cwSoyVXjFa7gHmDfvcr0_6c701aDAvDy8whLIECwiA2vX

LfMWOE9-

vQ1Q_UuZtMFwGAU3Hp_DHuWIS6Q4BZRVXQDmX8lOgvOmSsrWNn2ZaenqG9EwEBJ33MEx

D0KDwZLSlRnTjayLLdIEJCMc-

YIQMFSHi4f3dTumJMc8WS5h29mhSzxE8Aa1wcJHMBcYuP9LK6qGPXo-

tcSD3H6uUBNH8TQhtCW0ldzr2VKq4beyg-ygmrSQUrvH7ce-zp3eUeiXD7UJ2SeYg1nRK-

vbEhORYiUEGDksIgtAsYmzWDj7iQzQw_igpBGss1_NCKmI2_e47VUCCIXlmuGVZIiukVDNCQ

9YswdNWe8YX4swobVmg3dFLYJc4HLCgqAqK_rO9LeMs2O9CPEHI0aPctYcW1pj0GwRVxKBq

fTIYSGi9Y49rxRuEwHscvdmg37CJCflvKSxkP2bFQtvuDmpDa (dostęp: 1.01.2021). 
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Il. 41. Widok na całe założenie pokazujący nocną iluminację placu podkreślającą betonową posadzkę (źródło: https://landezine.com 

/central-garden-block-b4-by-tn-landscape-architects/, dostęp: 14.11.2021) 

Il. 42. Detal wykończenia placu – obrazuje podniesienie krawędzi lekko ponad powierzchnią zielni (źródło: https://landezine.com/central-

garden-block-b4-by-tn-landscape-architects/, dostęp: 14.11.2021) 
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Il. 43. Detal małej architektury zastosowanej na placu (źródło: https://landezine.com/central-garden-block-b4-by-tn-landscape-architects/, 

dostęp: 14.11.2021) 

Il. 44. Detal pokazujący nadwieszenie posadzki placu nad przestrzenią rabat kwiatowych (źródło: https://landezine.com/central-garden-

block-b4-by-tn-landscape-architects/, dostęp: 14.11.2021) 
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Il. 45. Widok południowej części placu (źródło: https://landezine.com/central-garden-block-b4-by-tn-landscape-architects/, dostęp: 

14.11.2021) 

Il. 46. Struktura posadzki placu (źródło: https://landezine.com/central-garden-block-b4-by-tn-landscape-architects/, dostęp: 14.11.2021)  



 213 

 

 

Il. 47. Roślinność komponowana w przestrzeni placu (źródło: https://landezine.com/central-garden-block-b4-by-tn-landscape-architects/, 

dostęp: 14.11.2021) 

Il. 48. Strona wschodnia placu wraz z małą architekturą oraz oświetleniem przestrzeni (źródło: https://landezine.com/central-garden-

block-b4-by-tn-landscape-architects/, dostęp: 14.11.2021) 
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Rzut 6. Rzut całego założenia placu oraz zielni komponowanej (źródło: https://landezine.com/central-garden-block-b4-by-tn-landscape-

architects/, dostęp: 14.11.2021) 
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Analiza na podstawie badania ankietowego według zastosowanych kryteriów 

 

Na podstawie badania ankietowego została przeprowadzona analiza według założonych 

kryteriów. 

Analizowany plac uzyskał najwyższą ocenę ze względu na jego trwałość, użyteczność 

oraz ład przestrzenny. Najniżej oceniono symbolikę. 

 

 

Wykres 58. Zestawienie oceny wszystkich ankietowanych  

pod względem poszczególnych kryteriów oceny dla analizy Central Garden Block B4 
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Użyteczność 

 

Wykres 59. Zestawienie reprezentatywne pod względem oceny użyteczności dla analizy 

Central Garden Block B4 

 

W ogólnej ocenie plac pod względem swojej użyteczności został oceniony tak samo 

wysoko jak trwałość tego budulca, ze średnią oceną na poziomie 4,15. Najlepiej użyteczność 

placu oceniają osoby w wieku 60+ ze średnim i z wyższym wykształceniem. W pozostałych 

grupach respondentów oceny są również na zadowalającym poziomie. W tak zaprojektowanej 

przestrzeni z użyciem betonu odnajdują się zatem zarówno osoby młode, jak i starsze. 

Przestrzeń pełni głównie funkcję komunikacyjną, łącząc część mieszkalną z pozostałą 

infrastrukturą osiedlową, a także z nowo powstałym kościołem. 
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Wygoda 

 

Wykres 60. Zestawienie reprezentatywne pod względem oceny wygody dla analizy 

Central Garden Block B4 

 

Wygoda placu została oceniona na poziomie 4,06. We wszystkich grupach 

respondentów wygoda placu jest oceniana jako wystarczająca, zatem zarówno młodzi, jak i 

starsi respondenci nie dostrzegli czynników wpływających na jej obniżenie. 
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Trwałość 

 

Wykres 61. Zestawienie reprezentatywne pod względem oceny trwałości dla analizy 

Central Garden Block B4 

 

Trwałość zastosowanego materiału została oceniona przez respondentów na równi z 

użytecznością placu i były to dwa najważniejsze kryteria. Średnia ocena kształtuje się na 

poziomie 4,15. Trwałość użytego betonu została wysoko oceniona zarówno przez grupę 

młodych respondentów, jak i z przedziału 60+. Autorzy projektu, by uzyskać zamierzony efekt 

lewitującej, betonowej podłogi, wykorzystali beton o konkretnych parametrach (w tym jeśli 

chodzi o grubość, zbrojenie czy strukturę). 
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Bezpieczeństwo 

 

Wykres 62. Zestawienie reprezentatywne pod względem oceny bezpieczeństwa dla 

analizy Central Garden Block B4 

 

Przestrzeń placu pod względem bezpieczeństwa nie została przez respondentów 

oceniona jako istotne kryterium, ze średnią wynoszącą 4,93. Najbezpieczniej czuliby się tam 

młodzi z przedziału wiekowego 18–29 lat. Osoby starsze 60+ również nie były tutaj krytyczne. 

Plac ma przemyślany ciąg komunikacyjny i rozsądnie rozmieszczoną małą architekturę. 

Największe obawy co do poziomu bezpieczeństwa wyraziły osoby najmłodsze, poniżej 18. 

roku życia. Być może przestrzeń placu nie jest wystarczająco duża jak na potrzeby rekreacji 

dzieci i młodzieży. 
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Kształt 

 

Wykres 63. Zestawienie reprezentatywne pod względem oceny kształtu dla analizy 

Central Garden Block B4 

 

Kształt placu został uznany za jedno z ważniejszych kryteriów, ze średnią oceną na 

poziomie 4,11. Projekt w odczuciu wszystkich respondentów jest rozwiązaniem 

innowacyjnym, szczególnie biorąc pod uwagę zastosowany kształt betonu. Autorzy stworzyli 

złudzenie meandrującej, unoszącej się nad powierzchnią ziemi platformy z jasnego betonu. 

Gdzieniegdzie wyrastają niskie nasadzenia ze względu na duże zacienienie całej przestrzeni. 

Przy ujęciach z góry wyraźnie widać miękką linię kształtu betonu. 
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Elementy zaskoczenia 

 

Wykres 64. Zestawienie reprezentatywne pod względem oceny elementów zaskoczenia 

dla analizy Central Garden Block B4 

 

Elementy zaskoczenia na placu zadowoliły respondentów z przedziału wiekowego 18–

29 lat z wyższym wykształceniem, osoby w wieku 45–60 lat z wykształceniem zawodowym 

oraz ankietowanych z grupy 60+ z wykształceniem średnim i wyższym. Najmniej zaskakujący 

pod względem swych elementów jest plac dla osób powyżej 60. roku życia z wykształceniem 

podstawowym. Taka ocena może wynikać z braku otwartości wobec rozwiązań 

innowacyjnych, w tym wypadku betonu. 
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Symbolika 

 

Wykres 65. Zestawienie reprezentatywne pod względem oceny symboliki dla analizy 

Central Garden Block B4 

 

Symbolika placu została najgorzej oceniona spośród wybranych kryteriów, jej średnia 

ocena kształtuje się na poziomie 3,49. W projekcie zastosowano zabieg ukształtowania placu 

jako odniesienie do otaczającego plac terenu. Nie jest to jednak zabieg odczuwalny 

wystarczająco mocno, co odzwierciedlają wyniki niniejszej ankiety. Najwyżej symbolikę 

oceniły osoby z przedziału wieku 45–60 lat ze średnim wykształceniem, a najniżej najmłodsi 

poniżej 18. roku życia. Pozostali respondenci byli wobec kwestii symboliki zdystansowani.  
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Wrażenia (emocje) 

 

Wykres 66. Zestawienie reprezentatywne pod względem oceny wrażeń (emocji) dla 

analizy Central Garden Block B4 

 

Plac pod względem wrażeń i emocji, jakie budzi, został oceniony na średnim poziomie 

4,09. Jest to zatem ocena wskazująca, że odbiór placu przez wszystkich respondentów był 

raczej pozytywny, bez wyraźnych sygnałów krytyki. Najlepsze emocje budzi jednak wśród 

osób z wykształceniem wyższym, osób młodych z przedziału wiekowego 18–29 lat, a także 

wśród osób powyżej 60. roku życia. W takiej przestrzeni odnalazłyby się zatem osoby młode, 

korzystające z traktów pieszych, przestrzeni do aktywności fizycznej, jak i osoby starsze 

korzystające z funkcji rekreacyjnej i komunikacyjnej. 
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Niepowtarzalność 

 

Wykres 67. Zestawienie reprezentatywne pod względem oceny niepowtarzalności dla 

analizy Central Garden Block B4 

 

Plac nie został uznany przez respondentów za rozwiązanie o znamionach unikalności. 

Niepowtarzalność została oceniona na zadowalającym poziomie, ze średnią oceną wynoszącą 

4,01. Przesłanki niepowtarzalności najmocniej odczuwają odbiorcy z przedziału wiekowego 

18–29 lat, a także osoby w średnim wieku ze średnim wykształceniem oraz osoby 60+ ze 

średnim i wyższym wykształceniem. Najmniej pochlebni byli respondenci najmłodsi poniżej 

18. roku życia, a także najstarsi powyżej 60. roku życia z wykształceniem podstawowym. 

Wobec takich opinii należy wnioskować, że użyty beton dla większości jest zabiegiem 

innowacyjnym, jednak niewystarczająco niepowtarzalnym. 
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Ład przestrzenny 

 

Wykres 68. Zestawienie reprezentatywne pod względem oceny ładu przestrzennego dla 

analizy Central Garden Block B4 

 

Przestrzeń placu pod względem jego ładu została oceniona jako jeden z istotniejszych 

kryteriów, ze średnią na poziomie 4,13. Jest to de facto drugie w hierarchii ważności kryterium 

oceny. Przestrzeń placu jest zarówno dla osób młodych, jak i respondentów z pozostałych grup 

na zadowalającym poziomie. Zauważalna jest krytyka wśród ankietowanych z grupy 60+ z 

wykształceniem podstawowym. W ogólnej ocenie plac jednak spełnia przesłanki względem 

zastosowanego ładu. Respondenci swą oceną wyrazili pochwałę wobec zastosowanego 

rozwiązania i użytego w tym kontekście betonu. 
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Tabela 6. Zestawienie zbiorcze wyników ankiety dla Central Garden Block B4 

 

 

 

 

Przedział wiekowy Wykształcenie 
Użytecz- 

ność 
Wygoda Trwałość 

 Bezpieczeń- 
stwo 

Kształt  
 Elementy 

zaskoczenia 
Symbolika 

 Wrażenie 
(emocje) 

Niepowta- 
rzalność 

 Ład przestrzenny 

Poniżej 18. roku życia podstawowe 3,00 2,00 3,00 3,00 2,00 3,00 2,00 3,00 3,00 4,00 

18–29 średnie 5,00 5,00 5,00 4,00 3,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

  w trakcie studiów 4,58 4,42 4,53 4,11 3,68 4,42 4,26 4,58 4,58 4,53 

  wyższe 4,33 4,00 4,33 5,00 4,00 4,67 4,33 5,00 4,00 4,00 

  zawodowe 3,50 4,25 4,00 3,75 3,50 4,00 3,75 3,25 4,00 4,00 

30–44 podstawowe 5,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 5,00 

  średnie 4,40 4,00 4,20 4,40 2,70 3,50 4,30 4,50 4,50 4,20 

  wyższe 3,96 3,87 3,96 3,70 3,78 4,00 3,83 3,83 3,91 4,04 

  zawodowe 3,75 3,00 4,00 3,50 2,50 3,75 3,75 3,75 4,00 3,50 

45–60 średnie 4,00 3,00 3,50 4,00 4,50 4,50 4,00 4,00 3,00 3,00 

  wyższe 3,33 3,33 3,67 3,67 2,67 4,00 4,00 3,67 4,00 3,00 

  zawodowe 3,00 5,00 4,00 5,00 4,00 5,00 4,00 5,00 4,00 4,00 

Powyżej 60. roku życia podstawowe 3,00 3,50 3,00 2,50 3,00 3,50 2,50 2,50 2,50 3,50 

  średnie 4,50 4,50 4,00 4,50 4,00 4,00 4,50 4,50 5,00 4,00 

  wyższe 4,75 3,00 4,25 4,50 3,75 4,75 4,50 4,50 4,50 3,75 

Suma końcowa   4,15 3,93 4,11 3,98 3,49 4,09 4,01 4,13 4,15 4,06 
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ZOLLHALLEN PLAZA 

 

 

 

Nazwa placu: Zollhallen Plaza 

Projektant: Ramboll Studio Dreiseitl 

Lokalizacja: Freiburg, Niemcy 

Czas powstania projektu: 2009–2010 

Czas realizacji: 2011 r. 

Powierzchnia: 5600 m2 

 

Opis z wykorzystaniem analizy krytycznej źródeł 

 

Zollhallen Plaza to ekologiczna betonowa przestrzeń zaprojektowana przez Ramboll 

Studio Dreiseitl w latach 2009–2010238. Powstała we Freiburgu w Niemczech w 2011 r. Łączy 

odwołania do historii i współczesności, dbając zarazem o ekologię miejsca. 

 
238 http://landezine.com/index.php/2015/04/flood-zone-on-public-plaza-design-atelier-dreiseitl-

landscape-architecture/?__cf_chl_jschl_tk__=9f7c360781b8bd836a8111397a77ddb8404a9711-

1619994287-0-AYRKnMRQMjLhsLgesiuXRhCUDOHhq0M1K-

ARMae1lEBpRXtq5EIHd5p0JF6RX5ogo8xDev70CVxZpQceMzH5DnV1vT1V2isGYljnEkpPwy76

W-

o8Z2SHb7J5NB97Uy9CFSwOS3B6XEjQI2aOHhdPoeAubwM48_oyCgPYh1XcwJW9w3FDOKXL

XTw8Iwoe1h-0d-mf0vsbGrso6dgFIyW5ekbxlgD5vqN7rJd75f7-

EKHAMomt_E3FzDZ8hgqN5sIDcWGFov-

hPbeXB859KRGWBp3LgT0VAtmaczLYEI5ikIdXIODP6WVax1NGBW4B6GwUpzvULuDYvkdjTt

XfuRRlvbAQYExLTH93IiN-0kVFyPZILpeYY22jR5aD9hg6pYjrTJI0MuJkHgKnxxHb-

ODUkeDw_AnwzlnUywHM5p4K65aBiWyVEMUtN_Qw46DFxcS9CUAC1gzGmvBzY7BBpeEVks
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Historia tej przestrzeni była związana od początku z Halą Celną towarzyszącą linii 

kolejowej. Obiekt ten z czasem stracił na znaczeniu. Wpisany do rejestru zabytków został 

odrestaurowany w 2009 r. Plac przy Hali Celnej pełnił funkcję terminalu dla pociągów 

towarowych. W końcu terminal przestał być używany, przestrzeń towarzysząca Hali Celnej 

została zapomniana, a ruch pieszy wokół wygasł239. 

Powstała potrzeba zmiany tej przestrzeni dla lokalnej społeczności240. Pojawiły się trzy 

główne zagadnienia, które stały przed projektantami. Był nimi: problematyka aktywizacji 

społecznej w tym miejscu, odwołanie do historii miejsca oraz problematyka ekologii tego 

terenu241. Ten ostatni problem wiązał się z niewydolną siecią kanalizacyjną w tym obszarze i 

obawą przed powstaniem zatorów w przyszłości spowodowanych nadmierną ilością wód 

opadowych gromadzonych z placu. Ramboll Studio Dreiseitl przed przystąpieniem do realizacji 

projektu rozpoczęło działania zmierzające do odłączenia terenu od systemu miejskiej 

kanalizacji, która stawała się stopniowo niewydajna. Również na etapie konceptualnym 

zauważono, że Zollhalen Plaza jest miejscem nadmiernej kumulacji ciepła. Postanowiono więc 

doprowadzić do jego redukcji już na etapie projektowym242. 

Do realizacji projektu użyto elementów powstałych z rozbiórki poprzedniego placu, a 

więc kostki brukowej czy torów kolejowych. Wykorzystanie elementów pozyskanych z 

rozbiórki jest proekologiczne, jak również nawiązuje do tożsamości miejsca i podkreśla 

zabytkowy charakter Hali Celnej243. 

 
JlSA_WJ2QoImIdzT8o1SCzgMbg2StEQxWh12RjcxA7KUVMit-2JjNUHEYJo85kDc4 (dostęp: 

1.01.2021). 
239 https://urbannext.net/zollhallen-plaza/ (dostęp: 1.01.2021). O problematyce rewitalizacji przestrzeni 

terenów związanych niegdyś z funkcją kolei spotykamy się w wielu krajach świata, a sam temat 

pozostaje wciąż świeży również na gruncie polskim. Por. M. Duda, P. Trębacz, Regeneracja struktury 

przestrzennej terenów po-kolejowych na przykładzie warszawskiej Pragi, „Środowisko Mieszkaniowe. 

Housing Environment” 2017, nr 21, s. 44–57. 
240 Przykładów rewitalizacji przestrzeni miejskiej z użyciem betonu jako głównego elementu 

kompozycyjnego jest coraz więcej na świecie. Można tu przytoczyć rekompozycję przestrzeni po 

wyburzonym centrum handlowym w Tainan na Tajwanie. Powstały plac betonowy został częściowo 

zapełniony płytką warstwą wody, dzięki czemu użytkownicy mogą zamoczyć nogi w upalny dzień bądź 

przejść się między wyspami w centrum miasta. Por. M. Mozga-Górecka, Zabawa w ruinach, s. 46–53. 

Również na gruncie krajowym do udanych realizacji ożywienia zastanej tkanki miejskiej z użyciem 

betonu należy Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu. Zob. T. Głowacki, op. cit., s. 70–72. 
241 Szerzej na temat problematyki uwarunkowań ekologicznych wpływających na kształtowanie 

architektury zrównoważonej por. L.W. Kamionka, Architektura zrównoważona…, s. 20–21. 
242 https://urbannext.net/zollhallen-plaza/ (dostęp: 1.01.2021). O problematyce rewitalizacji miast 

więcej w: K. Olbińska, Planowanie procesów rewitalizacji miast. Teoria a praktyka, Wydawnictwo 

Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2020, s. 57–80; S. Kaczmarek, Demolowanie w kontekście teorii 

rewitalizacji miast, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2019, s. 55–78. 
243 https://urbannext.net/zollhallen-plaza/ (dostęp: 1.01.2021). 

https://urbannext.net/zollhallen-plaza/
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Jak wskazuje pracownia Ramboll Studio Dreiseitl: „Wszystkie materiały to wysokiej 

jakości materiały rozbiórkowe odzyskane ze starej stacji kolejowej. Ma to sens nie tylko z 

punktu widzenia zarządzania zasobami, ale także łączy nowy, czysty, nowoczesny design z 

historyczną architekturą hali centralnej”244. 

 Centralną część przekryto płytami betonowymi odlewanymi na miejscu, które oprócz 

funkcji praktycznej i estetycznej są częścią ekologicznej oczyszczalni ścieków, jaka znajduje 

się pod poziomem posadzki placu245. Aby zredukować punkty zbyt dużego ciepła na 

powierzchni placu, postanowiono przeznaczyć obszar między płytami betonowymi dla 

nasadzeń bylin płożących oraz drzew. Przestrzeń ta stanowi również warstwę przepuszczalną, 

przez którą zebrana na powierzchni placu woda przesiąka do podziemnej infrastruktury246. 

Do stworzenia placu użyto betonu bez zabarwienia. Płyty odlane na miejscu posiadają 

stalowe obramowanie, które ma nawiązywać do torów kolejowych, a sam kształt płyty ma za 

zadanie odwoływać się do peronów dworca kolejowego. Faktura płyt zastosowanych na placu 

jest dwojakiego rodzaju. Główną część placu zajmują płyty o gładkiej powierzchni. W 

częściach zewnętrznych podczas odlewania płyt użyto płytko położonych prętów 

zbrojeniowych, które zmieniają wizualnie fakturę betonu. Układ kratownicy zalanej w betonie 

ma nawiązywać do zastosowanego bruku pozyskanego z odzysku, tym samym powodując 

łagodne przenikanie się użytych materiałów. Elementami umeblowania placu są ławki 

wykonane z barwionego w kolorze antracytowym betonu, zakończone trzema drewnianymi 

belkami, oraz boczne wąskie ławki wykonane z monolitycznego betonu o zabarwieniu 

antracytowym. Skala ławki, która jest w stanie pomieścić kilka siedzących osób, ma 

przypominać peron kolejowy, a użyte belki niosą skojarzenie z dawną infrastrukturą torów 

kolejowych. Peryferyczne ławki z betonowego monolitu przypominają natomiast pakunki, co 

nawiązuje do dworca towarowego bezpośrednio247. 

Projekt ten został pozytywnie odebrany przez mieszkańców, organizowane są na nim 

pchle targi, rozstawiają się tam obwoźne kawiarnie248. Innowacyjność projektu pod względem 

 
244 https://ramboll.com/projects/germany/zollhallen-plaza (dostęp: 1.01.2021). 
245 Więcej na temat gospodarki wodnej i ściekowej w miastach w: J.F.P. Rose, Dobrze nastrojone 

miasto, Karakter, Kraków 2019, s. 216–240. 
246 https://urbannext.net/zollhallen-plaza/ (dostęp: 1.01.2021). Problematyka równowagi ekologicznej 

zarówno części nadziemnej, jak i podziemnej przestrzeni publicznej jest coraz częściej jednym z 

istotnych elementów nowo powstałych koncepcji projektowych. Por. M. Mizia, Warunki ekologicznej 

równowagi naziemia i podziemia, „Przestrzeń / Urbanistyka / Architektura” 2020, nr 1, s. 25–38. 
247 https://urbannext.net/zollhallen-plaza/ (dostęp: 1.01.2021). 
248 Ibidem.  https://fudder.de/am-samstag-ist-flohmarkt-auf-dem-gueterbahnhof-areal--128317123.html 

(dostęp: 1.01.2021). 
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ekologii użytych materiałów czy podziemnej oczyszczalni ścieków stała się tematem badań 

Politechniki Berlińskiej249. Niskie koszty utrzymania terenu oraz donice, które są w 

rzeczywistości częścią filtracji wody, przyczyniają się do poprawy ekologii na tym obszarze. 

Woda opadowa, zanim trafi do rowu wypełnionego żwirem drenarskim, jest filtrowana w 

warstwie ziemi. Następnie może uzupełniać poziom wód gruntowych. Tym samym przez 

zwiększenie poziomu wód gruntowych przyczynia się do odciążenia systemu kanalizacji 

miasta250. 

 

 

 
249 https://urbannext.net/zollhallen-plaza/ (dostęp: 1.01.2021). 
250 Ibidem.  
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Il. 49. Widok na płyty betonowe oraz betonowe ławki na placu (źródło: https://livinspaces.net/projects/gardens-and-outdoor/the-zollhallen-

plaza-in-germany-by-ramboll-studio-dreiseitl-adopts-water-sensitive-urban-design/, dostęp: 14.11.2021) 
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Il. 50. Widok pokazujący całe założenie placu miejskiego (źródło: https://landezine.com/flood-zone-on-public-plaza-design-atelier-

dreiseitl-landscape-architecture/, dostęp: 14.11.2021) 

Il. 51. Detal styku zielni miejskiej z płytami betonowymi wykończonymi stalowymi ceownikami (źródło: https://landezine.com/flood-

zone-on-public-plaza-design-atelier-dreiseitl-landscape-architecture/, dostęp: 14.11.2021) 
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Il. 52. Styk płyt betonowych z historycznym brukiem (źródło: https://landezine.com/flood-zone-on-public-plaza-design-atelier-dreiseitl-

landscape-architecture/, dostęp: 14.11.2021) 

Il. 53. Detal wykończenia ławki wykonanej z betonu oraz drewna jako siedziska (źródło: https://landezine.com/flood-zone-on-public-

plaza-design-atelier-dreiseitl-landscape-architecture/, dostęp: 14.11.2021) 
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Il. 54. Zieleń miejska zakomponowana z betonowym wykończeniem placu (źródło: https://landezine.com/flood-zone-on-public-plaza-

design-atelier-dreiseitl-landscape-architecture/, dostęp: 14.11.2021) 

Il. 55. Widoczna część betonowa placu, która komponuje się z istniejącą zabudową dawnej hali celnej (źródło: https://landezine.com/ 

flood-zone-on-public-plaza-design-atelier-dreiseitl-landscape-architecture/, dostęp: 14.11.2021) 
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Rzut 7. Rzut placu pokazujący centralny element kompozycji powstały z użyciem betonu jako głównego elementu kompozycyjnego 

(źródło: https://landezine.com/flood-zone-on-public-plaza-design-atelier-dreiseitl-landscape-architecture/, dostęp: 14.11.2021) 

 

 

 

https://landezine.com/flood-zone-on-public-plaza-design-atelier-dreiseitl-landscape-architecture/
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Analiza na podstawie badania ankietowego według zastosowanych kryteriów 

 

Na podstawie badania ankietowego została przeprowadzona analiza według założonych 

kryteriów. 

Analizowany plac uzyskał najwyższą ocenę ze względu na jego trwałość, użyteczność 

oraz bezpieczeństwo. Najniżej oceniono symbolikę. 

 

 

Wykres 69. Zestawienie oceny wszystkich ankietowanych  

pod względem poszczególnych kryteriów oceny dla analizy Zollhallen Plaza 
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Użyteczność 

 

Wykres 70. Zestawienie reprezentatywne pod względem oceny użyteczności dla analizy 

Zollhallen Plaza 

 

W ogólnej ocenie użyteczność placu została uznana za drugie w hierarchii kryterium 

oceny. Średnia ocena kształtuje się na poziomie 4,11. Najlepiej plac pod względem 

użyteczności oceniają osoby z przedziału wiekowego 18–29 lat ze średnim wykształceniem, 

jak również respondenci w wieku 45–60 lat z wykształceniem zawodowym. Według osób 

najstarszych powyżej 60. roku życia z wyższym wykształceniem plac też spełnia przesłankę 

użyteczności. Krytycznie oceniły ją najmłodsze osoby poniżej 18. roku życia. Być może 

przestrzeń nie spełnia wymogów tak młodych użytkowników, brak w niej infrastruktury do 

realizacji ich potrzeb. Przestrzeń jest wykorzystywana jako miejsce do spotkań, cyklicznie 

odbywają się tam też pchle targi. 

 

 

 

 

 

 

 



 239 

Wygoda 

 

Wykres 71. Zestawienie reprezentatywne pod względem oceny wygody dla analizy 

Zollhallen Plaza 

 

Plac pod kątem jego wygody został oceniony na poziomie 4,01 i było to jedno z 

istotniejszych kryteriów oceny. Niemalże dla wszystkich grup respondentów (z wyjątkiem osób 

z przedziału wiekowego 18–29 lat z wyższym wykształceniem) wygoda placu jest 

wystarczająca, zatem zarówno młodzi, jak i starsi respondenci nie zakwestionowali przyjętych 

rozwiązań. Plac jest dostatecznie umeblowany, brak zróżnicowania terenu, a poszczególne jego 

elementy są wyraźnie funkcjonalne. 
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Trwałość 

 

Wykres 72. Zestawienie reprezentatywne pod względem oceny trwałości dla analizy 

Zollhallen Plaza 

 

Trwałość zastosowanego materiału, w tym samego betonu, jest najważniejszym 

kryterium oceny, gdzie średnia kształtuje się na poziomie 4,13. Trwałość użytego betonu, a 

także pozostałych materiałów, w tym kostki brukowej i torów kolejowych, została wysoko 

oceniona zarówno przez grupę najmłodszych ankietowanych poniżej 18. roku życia, młodych 

respondentów ze średnim wykształceniem, jak i przez osoby 60+ z wyższym wykształceniem. 

Autorzy projektu zastosowali nie tylko trwałe surowce, ale wykorzystali również wtórnie 

elementy z poprzedniego założenia i w procesie budowy dowiedli swojego proekologicznego 

podejścia. 
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Bezpieczeństwo 

 

Wykres 73. Zestawienie reprezentatywne pod względem oceny bezpieczeństwa dla 

analizy Zollhallen Plaza 

 

Bezpieczeństwo placu zostało uznane przez respondentów za trzecie co do ważności 

kryterium, ze średnią wynoszącą 4,1. Najbezpieczniej czuliby się tam młodzi respondenci z 

przedziału wiekowego 18–29 lat ze średnim wykształceniem lub w toku studiów. Osoby 

najstarsze powyżej 60. roku życia z wykształceniem wyższym również uznały tę przestrzeń za 

bezpieczną. Z kolei osoby z przedziału 60+ z wykształceniem podstawowym mają pewne 

obawy wobec stopnia bezpieczeństwa tejże przestrzeni. W ogólnej ocenie plac spełnia 

przesłanki bezpieczeństwa, przestrzeń jest na jednym poziomie, z szerokimi traktami pieszymi 

i miejscami do wypoczynku. 
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Kształt 

 

Wykres 74. Zestawienie reprezentatywne pod względem oceny kształtu dla analizy 

Zollhallen Plaza 

 

Kształt placu został uznany za jedno z ważniejszych kryteriów, ze średnią oceną na 

poziomie 4,01. W opinii osób z przedziału wiekowego 45–60 z wykształceniem średnim, jak 

również osób powyżej 60. roku życia z wyższym wykształceniem przyjęte rozwiązania są 

świetne. Dla osób młodych przestrzeń placu jest na zadowalającym poziomie, choć w grupie 

osób w wieku 18–29 lat z wyższym wykształceniem średnia ocena świadczy o ich bardziej 

krytycznym spojrzeniu. Kształt placu kwestionują też osoby powyżej 60. roku życia z 

wykształceniem podstawowym. Projektanci skoncentrowali się na odświeżeniu zastanej 

przestrzeni dawnej Hali Celnej, której wiodącą funkcją była obsługa pociągów pasażerskich i 

towarowych. Celem nadrzędnym było nadanie tej przestrzeni nowej funkcji z zastosowaniem 

innowacyjnych rozwiązań i materiałów, w tym betonu. Same płyty betonowe o regularnych 

kształtach wpisane są w układ przypominający tory kolejowe. Jest to celowy zabieg, 

odwołujący się do historii miejsca. 
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Elementy zaskoczenia 

 

Wykres 75. Zestawienie reprezentatywne pod względem oceny elementów zaskoczenia 

dla analizy Zollhallen Plaza 

 

Przestrzeń placu pod względem elementów zaskoczenia jest dla większości 

respondentów na zadowalającym poziomie, ze średnią oceną na poziomie 3,75. Nie jest to tym 

samym jedno z istotniejszych kryteriów oceny. Najlepiej ocenili ten parametr respondenci z 

grupy 60+ z wyższym wykształceniem, a najgorzej respondenci 60+ z wykształceniem 

podstawowym.  
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Symbolika 

 

Wykres 76. Zestawienie reprezentatywne pod względem oceny symboliki dla analizy 

Zollhallen Plaza 

 

Symbolika placu została najgorzej oceniona spośród wybranych kryteriów, gdzie 

średnia ocena kształtuje się na poziomie 3,53. W projekcie zastosowano jedynie odniesienie do 

kontekstu miejsca i dawnej funkcji. Nie jest to jednak zabieg wystarczająco czytelny. Najwyżej 

symbolikę w tym wypadku oceniły osoby najmłodsze poniżej 18. roku życia, a także osoby z 

grupy 60+ z wyższym wykształceniem. Z kolei najgorzej użytą symbolikę oceniły osoby 

najstarsze z grupy powyżej 60. roku życia z wykształceniem podstawowym. Pozostali 

respondenci byli wobec kwestii symboliki zdystansowani, czego obrazem jest relatywnie niska 

ocena. 
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Wrażenia (emocje) 

 

Wykres 77. Zestawienie reprezentatywne pod względem oceny wrażeń (emocji) dla 

analizy Zollhallen Plaza 

 

Plac pod względem wrażeń i emocji, jakie budzi, został oceniony na poziomie 3,84. Jest 

to zatem ocena wskazująca, że prezentowany przykład zastosowania betonu w przestrzeni placu 

miejskiego budzi raczej neutralne odczucia. Najlepsze emocje wywołuje zaś zarówno wśród 

osób najmłodszych poniżej 18. roku życia, jak i najstarszych respondentów z grupy powyżej 

60. roku życia ze średnim i z wyższym wykształceniem. Świadczy to o tym, że użyty w 

projekcie beton jest odbierany w podobny sposób zarówno przez osoby najmłodsze, jak i 

najstarsze, co dowodzi, że jest to właściwie użyty materiał do takiej przestrzeni. Najmniej 

pochlebnie wobec zastosowanego materiału wypowiedzieli się respondenci z grupy powyżej 

60. roku życia z wykształceniem podstawowym, kwestionując tym samym użycie tego 

materiału. 
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Niepowtarzalność 

 

Wykres 78. Zestawienie reprezentatywne pod względem oceny niepowtarzalności dla 

analizy Zollhallen Plaza 

 

Niepowtarzalność placu nie została wskazana jako istotne kryterium, z oceną na 

poziomie 3,84. Przesłanki niepowtarzalności najmocniej dostrzegają najmłodsi odbiorcy z 

przedziału poniżej 18. roku życia, najmniej osoby z przedziału powyżej 60. roku życia z 

wykształceniem podstawowym. Rozwiązanie, które z pewnością odróżnia tę przestrzeń od 

pozostałych, to system ekologicznej oczyszczalni ścieków. Woda gromadzona pomiędzy 

posadzką placu jest filtrowana przez warstwę gleby, a następnie przenika do podziemnej 

infrastruktury. To ukłon zespołu projektowego wobec problemu niewydolnej sieci 

kanalizacyjnej tego obszaru miasta. 
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Ład przestrzenny 

 

Wykres 79. Zestawienie reprezentatywne pod względem oceny ładu przestrzennego dla 

analizy Zollhallen Plaza 

 

Przestrzeń placu pod względem jego ładu nie wyróżnia się w sposób szczególny wobec 

innych kryteriów, ze średnią na poziomie 3,94. Niemniej przestrzeń pod kątem jego ładu w 

sposób pozytywny odbierają zarówno najmłodsi ankietowani poniżej 18. roku życia i osoby z 

przedziału wiekowego 18–29 lat w trakcie studiów, jak i ankietowani z grupy powyżej 60. roku 

życia ze średnim i z wyższym wykształceniem. Rewitalizacja tej przestrzeni odnosi się mocno 

do zastanego gmachu dworca kolejowego z niepełniącą swej funkcji halą celną, nadając jej 

bardziej użytkowy i funkcjonalny wymiar. Najmniej entuzjazmu wyrazili respondenci z grupy 

powyżej 60. roku życia z wykształceniem podstawowym, którzy ład postrzegają w odmienny 

sposób. 
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Tabela 7. Zestawienie zbiorcze wyników ankiety dla Zollhallen Plaza 

 

 

 

Przedział wiekowy Wykształcenie 
Użytecz- 

ność 
Wygoda Trwałość 

 Bezpieczeń- 
stwo 

Kształt  
 Elementy 

zaskoczenia 
Symbolika 

 Wrażenie 
(emocje) 

Niepowta- 
rzalność 

 Ład przestrzenny 

Poniżej 18. roku życia podstawowe 5,00 4,00 4,00 4,00 5,00 5,00 5,00 5,00 2,00 4,00 

18–29 średnie 5,00 5,00 4,00 4,00 3,00 4,00 3,00 3,00 5,00 5,00 

  w trakcie studiów 4,63 4,79 4,53 4,05 3,89 4,42 4,53 4,53 4,58 4,58 

  wyższe 3,33 3,33 2,33 2,33 2,33 2,33 3,33 3,00 3,00 2,67 

  zawodowe 3,50 4,00 3,75 3,50 3,25 3,25 4,00 3,25 3,50 3,75 

30–44 podstawowe 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 3,00 3,00 

  średnie 4,50 4,00 4,70 4,00 3,20 4,10 4,10 4,30 4,40 4,50 

  wyższe 3,70 3,87 3,57 3,61 3,57 3,52 3,39 3,74 3,87 3,65 

  zawodowe 4,00 4,00 3,75 3,25 1,75 2,75 2,75 3,25 4,00 3,75 

45–60 średnie 4,50 4,00 5,00 4,00 4,50 4,50 4,00 3,50 4,50 4,00 

  wyższe 3,67 4,00 3,67 4,00 3,67 4,00 4,00 3,67 4,67 4,00 

  zawodowe 4,00 3,00 4,00 3,00 4,00 4,00 3,00 4,00 5,00 4,00 

Powyżej 60. roku życia podstawowe 3,50 2,50 2,50 2,00 2,00 2,00 2,50 2,00 3,00 3,00 

  średnie 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 5,00 4,00 4,50 4,00 3,50 

  wyższe 4,75 4,25 4,75 4,75 4,75 4,50 4,25 4,50 4,50 4,50 

Suma końcowa   4,13 4,10 4,01 3,75 3,53 3,84 3,84 3,94 4,11 4,01 
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PLAC SOLIDARNOŚCI – CENTRUM DIALOGU PRZEŁOMY 

 

 

 

Nazwa placu: Plac Solidarności – Muzeum Narodowe w Szczecinie – Centrum 

Dialogu Przełomy 

Projektant: KWK Promes – Robert Konieczny 

Lokalizacja: Szczecin, Polska 

Czas powstania projektu: 2009 

Czas realizacji: 2016 r. 

Powierzchnia: 9000 m2 

 

Opis z wykorzystaniem analizy krytycznej źródeł 

 

Plac Solidarności to projekt przebudowy placu miejskiego połączony z budową filii 

Muzeum Narodowego w Szczecinie – Centrum Dialogu Przełomy. Inwestorem 

przedsięwzięcia w Szczecinie jest Muzeum Narodowe w Szczecinie, a zwycięzcą konkursu 

zostało KWK Promes – Robert Konieczny, które w składzie: Robert Konieczny (główny 

projektant), Michał Lisiński (architekt prowadzący), wraz z autorami: Robertem Koniecznym, 

Dorotą Żurek oraz Katarzyną Furgalińską, przy współpracy autorskiej z: Aleksandrą Stolecką, 

Piotrem Tokarskim, Adamem Radzimskim, Joanną Biedną i Magdaleną Adamczak 
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zaprojektowali Centrum Dialogu Przełomy wraz z przebudową placu. Czas realizacji projektu 

przypadł na rok 2016251. 

Omawiany plac pełni częściowo funkcję dachu Centrum Dialogu Przełomy252. Warto 

wspomnieć pokrótce historię miejsca. Szczecin, wówczas miasto niemieckie, w wyniku 

bombardowań został poważnie naruszony. Bombardowania z 1944 r. trwale usunęły kamienice, 

które tworzyły pierzeję jednej z ulic. Powstała pusta przestrzeń została wykorzystana na plac253. 

Miejsce to, otoczone zielenią, było często uczęszczane przez przechodniów wraz z dziećmi. 

Plac był niemym świadkiem historii z grudnia 1970 r., kiedy to szesnastu ludzi poniosło tam 

śmierć, a około stu zostało rannych. Na placu w 2005 r. powstał Anioł Wolności jako pomnik 

upamiętniający te tragiczne wydarzenia254. 

Przed przystąpieniem do realizacji projektu KWK Promes dokonało analizy 

historycznej terenu255. Wówczas pojawiła się koncepcja budowy budynku filharmonii 

autorstwa Estudio Barozzi Veiga256, która w późniejszym czasie została nagrodzona pierwszą 

nagrodą im. Miesa van der Rohe, zwaną potocznie Nagrodą Nobla w dziedzinie architektury257. 

Jak wskazuje samo biuro KWK Promes: „Już wtedy uznaliśmy, że budynek stanie się ikoną, 

dlatego postanowiliśmy z naszym muzeum zejść na drugi plan”258. Dalej czytamy: „Budynek 

godzi dwie sprzeczne tradycje: przedwojennego kwartału kamienic i powojennego placu. Tak 

powstała urbanistyczna hybryda – domyka przestrzeń niczym kwartał, zachowując 

jednocześnie walory miejskiego placu”259. 

Projektanci, by chronić budynek filharmonii przed zasłonięciem oraz pozostawić 

przedpole przed kościołem, zdecydowali się na utrzymanie w tych miejscach poziomu placu. 

Dawny kwartał zabudowy miejskiej ma być zasygnalizowany przez budynek Centrum oraz 

przeciwległe wypiętrzenie placu ponad jego pierwotny poziom. Oprócz względów 

 
251 https://www.architekturaibiznes.pl/centrum-dialogu-przelomy-muzeum-narodowe-w-

szczecinie,2731.html (dostęp: 1.01.2021). 
252 Szerzej na temat Centrum Dialogu Przełomy por. ibidem.  
253 Szerzej o powojennych przemianach Szczecina por. K. Bizio, Architektura i urbanistyka śródmieścia 

Szczecina w latach 1945–1981. Analiza genezy i próba oceny obecności w mieście współczesnym w 

oparciu o wybrane przykłady, [w:] Studia architektury nowoczesnej, red. J. Kucharzewska, Polski 

Instytut Studiów nad Sztuką Świata, Wydawnictwo Tako, Warszawa–Toruń 2018, s. 189–207; C. 

Frejlich, M. Sietnicki, P. Śmierzewski, op. cit., s. 50. 
254 https://www.architekturaibiznes.pl/centrum-dialogu-przelomy-muzeum-narodowe-w-

szczecinie,2731.html (dostęp: 1.01.2021). 
255 C. Frejlich, M. Sietnicki, P. Śmierzewski, op. cit., s. 55. 
256 Szerzej na temat projektu filharmonii zob.: https://barozziveiga.com/projects/philharmonic-hall. 
257 https://www.miesarch.com (dostęp: 1.01.2021). 
258 https://www.kwkpromes.pl/centrum-dialogu-przelomy/12071 (dostęp: 1.01.2021). 
259 Ibidem.  
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symbolicznych markujących dawny kwartał mieszkaniowy tak stworzone wypiętrzenie w 

sposób naturalny chroni użytkowników od wzmożonego ruchu kołowego, tworząc bezpieczną 

enklawę. 

Beton zastosowany do stworzenia placu składa się na jego posadzkę, fasadę budynku 

pod placem oraz umeblowanie. Powstały z wypiętrzenia budynku Centrum Dialogu Przełomy 

oraz przeciwległego boku –plac stworzył przestrzeń przypominającą amfiteatr. Jak wyjaśniają 

projektanci: „By uzyskać jednorodny, monolityczny charakter całego założenia, przypisaliśmy 

mu jeden materiał – beton, a jego podziały na placu przechodzą w podziały elewacji”260. 

Zastosowane płyty betonowe wykonane są w kształcie kwadratu o gładkiej powierzchni z 

naturalnym zabarwieniem, o wymiarze 60 x 60 cm i grubości 8 cm261. Faktura płyt betonowych 

została pozostawiona w naturalnej szorstkości, bez polerowania – co zwiększa przyczepność w 

częściach wypiętrzonych. Również dopasowanie płyt sprawia, że powierzchnia pomimo 

wyraźnych podziałów jest gładka, co było celowym działaniem KWK Promes: „Mimo zakazu, 

przeforsowaliśmy gładką posadzkę, po której da się jeździć i uprawiać sport, dlatego gdy 

muzeum jest zamknięte, życie na placu toczy się dalej”262. Zastosowane umeblowanie placu w 

postaci betonowych ławek powstało przez podniesienie poziomu placu w miejscach uznanych 

za odpowiednie do odpoczynku czy kontemplacji tego miejsca. Miejsce siedzące pokryte jest 

tą samą płytą betonową co posadzka, dzięki czemu cały plac jest jednolity263. 

Projekt ten spotkał się z pozytywnym odbiorem, jak wskazuje KWK Promes: „Plac 

zachował swój wymiar symboliczny, nadal jest to miejsce uroczystości rocznicowych. Władze 

miasta zaczęły wykorzystywać pochyłą płaszczyznę placu na koncerty i projekcje kina letniego. 

Szczecinianie zrozumieli, że to ich plac miejski i gromadzą się na nim, by wspólnie świętować, 

manifestować i wyrażać swoje poglądy”264. Pojawiły się również słowa krytyki, zarzucające 

wprowadzenie ujednoliconej powierzchni placu, która sprzyja jeździe na deskorolce czy innych 

pojazdach kołowych265. Związkowcy Solidarności interweniowali w tej sprawie u marszałka 

 
260 Ibidem.  
261 R. Konieczny, M. Lisiński, op. cit., s. 94. 
262 https://www.kwkpromes.pl/centrum-dialogu-przelomy/12071 (dostęp: 1.01.2021). 
263 Zastosowanie gładkiej powierzchni betonowej przez KWK Promes dotyczyło również zgłoszonego 

na konkurs projektu Galerii Sztuki Współczesnej Plato w Ostrawie. T. Żylski, Co się projektuje, 

„Architektura. Murator” 2018, nr 5, s. 14. 
264 https://www.kwkpromes.pl/centrum-dialogu-przelomy/12071 (dostęp: 1.01.2021). 
265 Umożliwienie użytkownikom rekreacji na terenie założeń architektoniczno-urbanistycznych jest w 

mojej ocenie korzystne. Również na funkcję rekreacji i wypoczynku we współczesnych założeniach 

architektoniczno-urbanistycznych jako jeden z ich istotnych elementów zwraca uwagę Wacław Seruga. 

Zob. W. Seruga, Rekreacja we współczesnych założeniach architektoniczno-urbanistycznych, 

„Środowisko Mieszkaniowe. Housing Environment” 2019, nr 29, s. 89–95. 
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województwa, któremu podlega Muzeum Narodowe266. Jednak głos krytyki był głosem 

marginalnym wobec ogólnego zadowolenia z miejsca, które stało się centrum koncertów 

plenerowych, miejscem wyrażania poglądów, zadumy i jednocześnie codziennego życia 

miasta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
266 https://gs24.pl/skatepark-czy-miejsce-pamieci-zwiazkowcom-nie-podoba-sie-plac-solidarnosci-

zdjecia/ar/4967776 (dostęp: 1.01.2021). 
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Il. 56. Widok na wejście do Muzeum Przełomy na placu Solidarności – wszystkie elementy wykończone w betonie (źródło: 

https://www.forbes.pl/life/sztuka/najlepszy-budynek-swiata-centrum-dialogu-przelomy-w-szczecinie/6m23r0v#articleGallery, dostęp: 

14.11.2021) 

Il. 57. Widok na Muzeum Przełomy – dach budynku stanowi fragment placu miejskiego (źródło: https://www.forbes.pl/ 

life/sztuka/najlepszy-budynek-swiata-centrum-dialogu-przelomy-w-szczecinie/6m23r0v#articleGallery, dostęp: 14.11.2021) 
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Il. 58. Widoczna różnica wysokości na placu miejskim oraz jednolity podział posadzki miejskiej (źródło: https://divisare.com/ 

projects/337249-robert-konieczny-kwk-promes-jakub-certowicz-juliusz-sokolowski-dialogue-center-przelomy#lg=1&slide=15, dostęp: 

14.11.2021) 
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Il. 59. Widok na plac od strony Filharmonii Szczecińskiej (źródło: https://www.forbes.pl/life/sztuka/najlepszy-budynek-swiata-centrum-

dialogu-przelomy-w-szczecinie/6m23r0v, dostęp: 14.11.2021) 

Il. 60. Widok na Muzeum Przełomy (źródło: https://divisare.com/projects/337249-robert-konieczny-kwk-promes-jakub-certowicz-juliusz-

sokolowski-dialogue-center-przelomy, dostęp: 14.11.2021) 

Il. 61. Użytkownicy placu miejskiego zimą (źródło: https://www.dezeen.com/2016/12/07/video-interview-robert-konieczny-national-

museum-szczecin-poland-movie/, dostęp: 14.11.2021) 
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Il. 62. Podział płyt betonowych i ich modularność komponująca się z miejscami strefy zieleni miejskiej (źródło: https://divisare.com/ 

projects/337249-robert-konieczny-kwk-promes-jakub-certowicz-juliusz-sokolowski-dialogue-center-przelomy, dostęp: 14.11.2021) 

Il. 63. Zastosowanie placu w okresie letnim (źródło: https://gs24.pl/burzliwa-dyskusja-o-placu-solidarnosci-w-szczecinie-zabraklo-

glownych-zainteresowanych/ar/4969766, dostęp: 14.11.2021) 
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Il. 64. Istniejący pomnik wkomponowany w nową przestrzeń placu (źródło: https://szczecin.wyborcza.pl/szczecin/7,34939,16312292,nie-

otworza-muzeum-przelomow-w-sierpniu-i-dobrze-komentarz.html?disableRedirects=true, dostęp: 14.11.2021) 

Il. 65. Modularność posadzki placu podkreślona nocną porą przez iluminację (źródło: https://divisare.com/projects/337249-robert-

konieczny-kwk-promes-jakub-certowicz-juliusz-sokolowski-dialogue-center-przelomy#lg=1&slide=16, dostęp: 14.11.2021) 
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Il. 66. Widok makiety prezentującej plac miejski (źródło: https://divisare.com/projects/337249-robert-konieczny-kwk-promes-jakub-

certowicz-juliusz-sokolowski-dialogue-center-przelomy, dostęp: 14.11.2021) 

Rzut 8. Rzut obrazujący plac miejski wraz z jego umiejscowieniem w tkance miejskiej (źródło: https://divisare.com/projects/337249-

robert-konieczny-kwk-promes-jakub-certowicz-juliusz-sokolowski-dialogue-center-przelomy, dostęp: 14.11.2021) 
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Analiza na podstawie badania ankietowego według zastosowanych kryteriów 

 

Na podstawie badania ankietowego została przeprowadzona analiza według założonych 

kryteriów. 

Analizowany plac uzyskał najwyższą ocenę ze względu na jego trwałość, ład 

przestrzenny oraz użyteczność. Najniżej oceniono elementy zaskoczenia. 

 

 

Wykres 80. Zestawienie oceny wszystkich ankietowanych  

pod względem poszczególnych kryteriów oceny dla analizy placu Solidarności w 

Szczecinie 
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Użyteczność 

 

Wykres 81. Zestawienie reprezentatywne pod względem oceny użyteczności dla analizy 

placu Solidarności w Szczecinie 

 

W ogólnej ocenie użyteczność placu została oceniona przez niemalże wszystkich 

respondentów jako istotna w hierarchii kryteriów oceny. Średnia ocena kształtuje się na 

poziomie 4,25. Użyteczność tej przestrzeni widzą zarówno osoby młode, w średnim wieku, jak 

i osoby najstarsze. Ma to zapewne związek z różnorodnymi funkcjami, jakie pełni ta przestrzeń. 

To nie tylko miejsce do odpoczynku, rekreacji, ale również przestrzeń wydarzeń kulturalnych 

czy rocznicowych. W sposób nieco bardziej krytyczny odniosły się do tego zagadnienia osoby 

najmłodsze poniżej 18. roku życia, ankietowani z przedziału wiekowego 45–60 lat ze średnim 

wykształceniem, a także osoby najstarsze 60+ z wykształceniem podstawowym. 
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Wygoda 

 

Wykres 82. Zestawienie reprezentatywne pod względem oceny wygody dla analizy placu 

Solidarności w Szczecinie 

 

Wygoda placu została oceniona na poziomie 4,23 i było to jedno z istotniejszych 

kryteriów oceny. Niemalże we wszystkich grupach respondentów, z wyjątkiem osób 

najmłodszych poniżej 18. roku życia, wygoda placu została oceniona jako wystarczająca, zatem 

zarówno młodzi, jak i starsi nie zakwestionowali przyjętych rozwiązań. Dla osób szukających 

wytchnienia plac jest dostatecznie umeblowany, dla osób wizytujących filię muzeum dostępny, 

a pozostałe zabiegi kreowania przestrzeni, takie jak choćby wypiętrzenie budynku Centrum 

Dialogu Przełomy z efektem amfiteatru, zachęcają do uczestnictwa w cyklicznych 

wydarzeniach kulturalnych. 
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Trwałość 

 

Wykres 83. Zestawienie reprezentatywne pod względem oceny trwałości dla analizy 

placu Solidarności w Szczecinie 

 

Trwałość zastosowanego materiału, w tym samego betonu, jest najważniejszym 

kryterium oceny, gdzie średnia kształtuje się na poziomie 4,48. Trwałość użytego betonu 

została wyraźnie doceniona zarówno przez młodych, jak i starszych ankietowanych. Wedle 

założeń projektowych plac miał być jednolity co do użytego materiału, a zatem i powierzchnia 

samego placu, i całe umeblowanie wykonane są z tego materiału. W odbiorze respondentów to 

rozwiązanie zyskało jednak w większości aprobatę. Niską ocenę przyznali mu tylko 

ankietowani z grupy poniżej 18. roku życia. Fakt ten można tłumaczyć obawą wobec trwałości 

betonu w miejscu, gdzie młodzi uprawiają sporty deskorolkowe. 
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Bezpieczeństwo 

 

Wykres 84. Zestawienie reprezentatywne pod względem oceny bezpieczeństwa dla 

analizy placu Solidarności w Szczecinie 

 

Bezpieczeństwo placu zostało uznane przez respondentów jako trzecie co do ważności 

kryterium, ze średnią wynoszącą 4,29. Najbezpieczniej czują się tam respondenci z grupy w 

wieku 18–29 lat ze średnim wykształceniem oraz najstarsi powyżej 60. roku życia z wyższym 

wykształceniem. Należy zatem uznać, że projekt jest dalece przemyślany w kontekście 

zastosowanych rozwiązań wobec kwestii bezpieczeństwa i łatwości poruszania. Beton, choć 

jest idealnie gładki, nie został uznany za czynnik podwyższający poziom dyskomfortu 

użytkowania. Jedyną obawę w tym zakresie wyrazili najmłodsi respondenci, którzy analizując 

tę przestrzeń jako miejsce do uprawiania sportów, ocenili, że jest dalece niewystarczająca. 
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Kształt 

 

Wykres 85. Zestawienie reprezentatywne pod względem oceny kształtu dla analizy placu 

Solidarności w Szczecinie 

 

Kształt placu nie został wyróżniony jako najistotniejsze kryterium, niemniej średnia 

ocena kształtuje się na poziomie 3,8. W opinii osób w wieku 18–29 lat z wykształceniem 

średnim, jak również osób powyżej 60. roku życia z wyższym wykształceniem, przyjęte 

rozwiązanie jest świetne. Jedyny sygnał o swym większym dystansie wobec przyjętego 

rozwiązania wyraziły osoby z przedziału wiekowego 45–60 lat ze średnim wykształceniem. 

Pozytywna ocena zarówno osób młodych, jak i starszych dowodzi, że projekt nie zaszkodził tej 

przestrzeni, jest trafną odpowiedzią na wymagania otaczającego plac sąsiedztwa i powstała z 

poszanowaniem instytucji kultury, jaką jest filia Muzeum Narodowego w Szczecinie. Całe 

założenie zostało ujednolicone betonową strukturą, która swym kształtem nie dominuje, a 

podkreśla majestatyczność miejsca i jego historię. 
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Elementy zaskoczenia 

 

Wykres 86. Zestawienie reprezentatywne pod względem oceny elementów zaskoczenia 

dla analizy placu Solidarności w Szczecinie 

 

Elementy zaskoczenia obecne na placu zostały wskazane jako najmniej istotne 

kryterium oceny, ze średnią na poziomie 3,7. Na taki wynik największy wpływ miała opinia 

osób z przedziału wiekowego 30–44 lat z wykształceniem zawodowym, a także najmłodszych 

respondentów poniżej 18. roku życia. W pozostałych przedziałach respondenci ocenili użyte 

elementy na zadowalającym poziomie. Projekt zakładał odtworzenie przestrzeni jako placu 

miejskiego, ale jednocześnie stał się także nowym miejscem filii muzeum. Wedle ogólnej oceny 

respondentów zabieg ten udało się osiągnąć, na co również wpływa wykorzystany w projekcie 

beton. 
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Symbolika 

 

Wykres 87. Zestawienie reprezentatywne pod względem oceny symboliki dla analizy 

placu Solidarności w Szczecinie 

 

Symbolika placu nie jest jednym z istotniejszych kryteriów oceny. Średnia ocena 

kształtuje się na poziomie 3,86. W niemalże wszystkich przedziałach wiekowych respondenci 

doszukali się elementów symbolicznych, które z tej racji, że jest to jedyny przykład projektu 

krajowego, było im łatwiej zinterpretować. Symbolikę placu bardzo negatywnie ocenili jednak 

respondenci z grupy wiekowej 30–44 lat z wykształceniem podstawowym. Zespół projektowy 

pozostawił pochodzący z 2005 r. pomnik upamiętniający tragiczną historię sprzed lat. Plac jest 

też miejscem rocznicowych uroczystości upamiętniających historię miasta. W swym założeniu 

plac Solidarności stanowi doskonałe tło dla otaczających teren zabudowań, takich jak choćby 

gmach Filharmonii Szczecińskiej. 
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Wrażenia (emocje) 

 

Wykres 88. Zestawienie reprezentatywne pod względem oceny wrażeń (emocji) dla 

analizy placu Solidarności w Szczecinie 

 

Plac pod względem wrażeń i emocji, jakie budzi, został oceniony na poziomie 3,78. Jest 

to zatem ocena wskazująca, że prezentowany przykład zastosowania betonu w przestrzeni placu 

miejskiego budzi raczej pozytywne odczucia. Najlepsze emocje budzi zarówno wśród osób 

młodych między 18. a 29. rokiem życia ze średnim wykształceniem, jak również wśród osób z 

przedziału wiekowego 45–60 lat z wykształceniem wyższym i zawodowym. Istotna jest też 

relatywnie wysoka ocena wśród osób najstarszych, które w pochlebny sposób odniosły się do 

prezentowanego placu. Świadczy to zatem, że użyty w projekcie beton jest odbierany w 

podobny sposób zarówno przez osoby najmłodsze, jak i najstarsze, co dowodzi, że jest to 

właściwie użyty materiał w takiej przestrzeni. Najmniej pochlebnie wobec zastosowanego 

materiału wypowiedzieli się respondenci z grupy wiekowej pomiędzy 30. a 44. rokiem życia z 

wykształceniem podstawowym, a także osoby z grupy wiekowej 45–60 lat ze średnim 

wykształceniem, kwestionując przyjęte rozwiązanie. 
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Niepowtarzalność 

 

Wykres 89. Zestawienie reprezentatywne pod względem oceny niepowtarzalności dla 

analizy placu Solidarności w Szczecinie 

 

Plac w kontekście niepowtarzalności nie wyróżnia się szczególnie spośród pozostałych 

kryteriów. Niepowtarzalność została oceniona na poziomie 4,08. Całe założenie jednak jako 

niepowtarzalne oceniły osoby z przedziału wiekowego 18–29 lat ze średnim wykształceniem i 

w toku studiów. Dla osób z przedziału wiekowego 45–60 lat z wyższym wykształceniem oraz 

dla respondentów powyżej 60. roku życia ze średnim i z wyższym wykształceniem przestrzeń 

placu także w wysokim stopniu spełnia to kryterium. Jedynie osoby w wieku 30–44 lat z 

wykształceniem podstawowym, a także w wieku 45–60 lat z wykształceniem średnim odniosły 

się do przestrzeni placu bardziej krytycznie. Zespół projektowy dokonał zapewne 

szczegółowych analiz, aby plac spełniał wszystkie zadane i oczekiwane funkcje, a przy tym był 

propozycją o innowacyjnym charakterze, do czego przyczyniło się, jak wynika z oceny 

respondentów, użycie betonu jako materiału wykończeniowego placu. 
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Ład przestrzenny 

 

Wykres 90. Zestawienie reprezentatywne pod względem oceny ładu przestrzennego dla 

analizy placu Solidarności w Szczecinie 

 

Przestrzeń placu pod względem jego ładu została wskazana jako drugie co do ważności 

kryterium oceny, ze średnią na poziomie 4,39. We wszystkich grupach ankietowanych nie 

widać znaczącej krytyki. Co zaskakuje, to bardzo wysoki odbiór całego założenia przez osoby 

najstarsze powyżej 60. roku życia ze średnim i z wyższym wykształceniem. Dowodzi to, że 

projekt w trafny sposób odnosi się do całego założenia, kontekstu wokół, a także został 

stworzony z poszanowaniem historii miejsca. W nieznacznym stopniu dla respondentów z 

grupy poniżej 18. roku życia, osób z przedziału wiekowego 30–44 lat z wykształceniem 

podstawowym, respondentów z przedziału wiekowego 45–60 lat z wykształceniem 

zawodowym, a także ankietowanych powyżej 60. roku życia z wykształceniem podstawowym 

plac nie spełnia wszystkich przesłanek, jeśli chodzi o zróżnicowanie jego wysokości i relacje z 

istniejącym otoczeniem. 
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Tabela 8. Zestawienie zbiorcze wyników ankiety dla placu Solidarności w Szczecinie 

 

 

 

Przedział wiekowy Wykształcenie 
Użytecz- 

ność 
Wygoda Trwałość 

 Bezpieczeń- 
stwo 

Kształt  
 Elementy 

zaskoczenia 
Symbolika 

 Wrażenie 
(emocje) 

Niepowta- 
rzalność 

 Ład przestrzenny 

Poniżej 18. roku życia podstawowe 2,00 2,00 3,00 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,00 

18–29 średnie 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

  w trakcie studiów 4,79 4,11 3,89 3,89 4,47 3,89 4,68 4,79 4,53 4,68 

  wyższe 5,00 4,00 4,00 3,67 3,33 3,00 3,00 3,67 3,33 4,00 

  zawodowe 4,25 4,50 3,75 3,50 3,00 3,75 3,75 4,25 4,25 4,25 

30–44 podstawowe 5,00 4,00 4,00 4,00 1,00 2,00 2,00 3,00 5,00 5,00 

  średnie 4,80 4,70 3,50 3,70 4,00 3,80 4,40 4,70 4,60 4,70 

  wyższe 4,22 4,43 3,87 3,70 3,65 3,65 3,83 4,13 3,96 3,87 

  zawodowe 4,50 3,75 3,50 1,75 2,50 3,50 3,75 4,50 4,25 4,00 

45–60 średnie 3,00 3,50 2,50 3,50 3,00 2,50 2,00 4,50 3,00 2,50 

  wyższe 5,00 4,67 4,00 4,67 5,00 5,00 4,67 4,33 4,67 4,67 

  zawodowe 4,00 5,00 4,00 4,00 5,00 5,00 4,00 3,00 5,00 4,00 

Powyżej 60. roku życia podstawowe 3,50 3,00 3,00 4,00 3,00 3,00 3,50 3,00 3,00 3,00 

  średnie 4,50 4,00 4,00 4,00 4,50 4,50 4,50 5,00 4,50 4,00 

  wyższe 4,75 5,00 4,50 4,00 4,50 4,50 4,50 5,00 5,00 4,75 

Suma końcowa   4,48 4,29 3,80 3,70 3,86 3,78 4,08 4,39 4,25 4,23 
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2.4. Wyniki badania 

 

Użyteczność 

Cechą, która w opinii respondentów została wysoko oceniona jest użyteczność. 

Wykorzystanie betonu w prezentowanych w pracy placach nie zaburzyło realizacji ich 

podstawowych funkcji, co dowodzi, że beton jako materiał twórczy nie szkodzi tym 

przestrzeniom, nie dominuje nad ich przeznaczeniem, a jest jedynie ich uniwersalnym tłem. 

 

Wygoda 

W kwestii wygody prezentowanych przykładów placów miejskich respondenci wyrazili 

ocenę pozytywną. Było to jedno z istotniejszych kryteriów oceny. Z punktu widzenia 

użytkowników przestrzeni publicznych wygoda jest kluczowym czynnikiem, bowiem stanowi 

o postrzeganiu placu przez użytkowników przestrzeni publicznej. Pod tym pojęciem kryje się 

nie tylko sama powierzchnia placu, jego zróżnicowanie wysokości, ale także rozmieszczenie 

elementów małej architektury, w tym oświetlenia, czy wyodrębnienie stref do relaksu. Użyty 

beton stanowi zatem odpowiednie tło i świadczy o słusznym wykorzystaniu tego materiału. 

 

Trwałość 

Wedle zaprezentowanych wyników badań kryterium, które w sposób znaczący 

wpłynęło na ocenę respondentów, jest trwałość betonu jako materiału twórczego. Jest to 

najwyżej ocenione kryterium we wszystkich prezentowanych przykładach. Trwałość odnosi się 

nie tylko do użytego betonu jako powierzchni samych placów (ich podłogi), ale również do 

wykorzystania jego właściwości przy tworzeniu elementów małej architektury – umeblowania 

placów. Elementami tymi w większości są ławki lub siedziska, które zostały wykonane z litego 

betonu, często w połączeniu z innymi materiałami takimi jak drewno czy stal. Wysoka ocena 

betonu dotyczy zarówno prefabrykowanych elementów, jak i form wytwarzanych na miejscu. 

Wybrane w pracy przykłady placów są projektami zlokalizowanymi w miejscach 

zurbanizowanych. Omawiana przestrzeń użyteczności publicznej jest narażona na 

oddziaływanie czynników atmosferycznych oraz zużycie. Przeprowadzone badania dowiodły, 

że mimo jego innowacyjnego charakteru beton jest wyborem słusznym jako materiał o wysokiej 

jakości, trwałości i wytrzymałości. 
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Bezpieczeństwo 

W aspekcie bezpieczeństwa wykorzystanie betonu w opinii respondentów jest drugą co 

do ważności cechą charakterystyczną placów betonowych. Zważywszy na to, że mamy do 

czynienia wyłącznie z projektami użyteczności publicznej, jest to istotna cecha. Tym samym 

należy wyciągnąć wniosek, że przez respondentów beton został oceniony jako materiał 

bezpieczny zarówno dla ruchu pieszego, jak i kołowego. W poszczególnych przykładach 

ankietowani mogli zapoznać się także z dodatkowymi zabiegami, jakie zastosowano w 

projektach, dzięki którym podniesiono poziom bezpieczeństwa dla użytkowników placu. 

Chodzi tu przede wszystkim o samą fakturę, ryflowania czy odpowiednie mieszanki betonu, 

dające większy efekt szorstkości czy chropowatości. 

 

Kształt 

Ocena kształtu zaprezentowanych w badaniu placów miejskich nie została uznana przez 

respondentów za jeden z kluczowych czynników. Niemniej przyjęte rozwiązania były 

rozpatrywane wobec całego założenia, a zatem formy w ogólnym obrysie, następnie użytych 

kształtów elementów betonowych, a finalnie kształtu poszczególnych elementów małej 

architektury. Wobec kształtu elementów wykonanych z betonu zespoły projektowe 

zastosowały zróżnicowane pomysły, od miękkich linii po geometryczne wieloboki. Beton jako 

materiał wykończeniowy nie stawia jednak barier wobec nawet bardzo innowacyjnych w 

kształcie rozwiązań. Wszystko opiera się na odpowiednim zbrojeniu, szalunku czy mieszance. 

W ogólnej ocenie projekty o znamionach tradycyjnych, gdzie kształt był dla respondentów 

bardziej czytelny, uzyskały lepsze wyniki w stosunku do tych o kształtach nieregularnych. 

 

Elementy zaskoczenia 

Wobec elementów zaskoczenia przeważająca większość respondentów wykazała duży 

sceptycyzm. Było to drugie najniżej ocenione kryterium w ankiecie. W zaprezentowanych 

przykładach placów miejskich w sposób innowacyjny potraktowane zostały m.in. takie 

elementy jak gospodarka wodna (w tym oczyszczanie i filtrowanie wód opadowych), kwestia 

nasłonecznienia czy zacienienia placu. Zaskoczenie mogły też wzbudzić rozwiązania pod 

względem funkcji, które dotychczas te przestrzenie pełniły, a jakie zyskały po przeprowadzonej 

rekompozycji. W tym całym zabiegu swą rolę odegrał też rzecz jasna sam budulec, beton. 

Pozostawał w harmonii do przyjętych rozwiązań, a często wręcz umożliwiał ich realizację. 
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Symbolika 

W aspekcie symboliki ankietowani wyrazili poglądy graniczne. Poddane badaniu place 

miejskie były krytykowane lub otrzymywały najbardziej zachowawcze oceny. Było to 

najgorzej ocenione kryterium w całym badaniu. W przestrzeni placów miejskich trudno szukać 

wielu punktów symbolicznych. W kilku przypadkach były to nawiązania do przyrody, a w 

pozostałych nieco silniej akcentowano odniesienia do historii miejsca. Sam beton jednak nie 

przeszkadzał w realizacji wizji projektantów, ale raczej podkreślał założenia projektowe. 

 

Wrażenie (emocje) 

W kwestii wrażeń i emocji, jakie oddziaływały na ankietowanych, wnioskować należy, 

że został osiągnięty stan zadowalający. Kryterium to z pewnością nie było jednym z wiodących 

w badaniu. Prezentowane przykłady placów były dla ankietowanych rozwiązaniami o 

przesłankach innowacyjnych, lecz w dużej mierze z jasno określonymi funkcjami i 

przeznaczeniem. Wykorzystanie betonu nie było czynnikiem szczególnie wpływającym na 

pogorszenie oceny. 

 

Niepowtarzalność 

W badaniu kryterium niepowtarzalności zostało uznane za jedno z mniej liczących się 

kryteriów. W ogólnej ocenie prezentowane place miały jasno zdefiniowane funkcje i 

przeznaczenie. O niepowtarzalności mogły zatem bardziej decydować przyjęte pewne 

rozwiązania dotyczące choćby gospodarki wodnej (w tym oczyszczanie i filtrowanie wody), 

nasłonecznienia czy zacienienia placu. W kontekście betonu należy uwzględnić również ten 

czynnik, gdyż niektórych przypadkach wyznaczony do zagospodarowania obszar wymagał 

zastosowania wyłącznie unikatowych form, faktur czy samego montażu. Wtedy respondenci 

rozstrzygali o unikalności wykorzystania betonu, czego efektem była zróżnicowana ocena. 

 

Ład przestrzenny 

Wyniki badania ankietowego pokazały, że beton w kontekście ładu przestrzennego jest 

następnym ważnym kryterium. Z zebranych wyników wnioskować należy, że jego 

zastosowanie idealnie dopełnia miejską przestrzeń, wtapia się w istniejące założenia lub jest 

tłem dla istniejących obiektów. Dodatkowo przez odpowiedni dobór mieszanek, faktur można 
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uzyskać efekt odpowiedni dla kontekstu miejsca. Szeroki wachlarz możliwości 

niepowtarzalnego kreowania przestrzeni daje też prefabrykowanie elementów betonowych lub 

odlewanie ich bezpośrednio na miejscu. Badanie dowiodło zatem, że beton jest materiałem, 

który właściwie zastosowany, może kreować przestrzeń harmonijną pod względem ładu 

przestrzennego. 

 

 

Wykres 91. Oceny prezentowanych placów betonowych pod względem ich trwałości, 

wygody, elementów zaskoczenia, bezpieczeństwa, kształtu, symboliki, użyteczności, 

niepowtarzalności, ładu przestrzennego oraz wrażeń (emocji) 

 

Wyniki niniejszego badania dowodzą, że spośród przedstawionych kryteriów 

poddanych analizie najlepiej oceniono trwałość placów betonowych. Rodzaj użytego materiału 

przez zastosowanie odpowiednich domieszek i zbrojenia wykazuje największą trwałość w 

ocenie respondentów. Długotrwałe użytkowanie przestrzeni publicznej, do której budowy 

posłużył beton, potwierdza, że jest to jeden z najtrwalszych materiałów w powszechnej opinii 

użytkowników. Bezpieczeństwo, użyteczność i ład przestrzenny zostały ocenione najwyżej 

jako te cechy, które charakteryzują place betonowe. W ocenie respondentów beton jest 

materiałem, który właściwie zastosowany przez projektanta prowadzi do zwiększenia ładu 
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przestrzennego. Bezpieczeństw dla użytkowników zapewnia też możliwość zmiany faktury 

posadzki betonowej, dzięki której osoby korzystające z placu niezależnie od warunków 

atmosferycznych mają poczucie pewności podczas jego użytkowania. Plastyczność betonu jest 

cechą, która najlepiej odzwierciedla właściwości betonu bardzo pozytywnie odbierane przez 

respondentów. 

 Ankietowani najniżej ocenili symbolikę, elementy zaskoczenia oraz wrażenia (emocje). 

Wynik ankiety może obrazować bardzo pragmatyczne podejście użytkowników placu do 

przestrzeni miejskiej. Plac w swym założeniu zakorzeniony jest kulturowo jako miejsce 

centralne w danej tkance miejskiej. Centralność miejsca wiąże się bezpośrednio z jego istotną 

rolą komunikacyjną. Zatem jeżeli plac nie otrzymał wcześniej określonej symboliki lub nie jest 

w odczuciach użytkowników traktowany jako pomnik bezpośrednio – wówczas wrażenia, 

elementy zaskoczenia i przede wszystkim symbolika miejsca nie stanowią cech istotnych z 

punktu widzenia użytkowników. 

 

Wykres 92. Ocena prezentowanych placów betonowych w zestawieniu całościowym 

 

Spośród analizowanych placów miejskich najwyżej oceniony został plac The City 

Dune. Zdecydowała o tym wysoka ocena jego użyteczności i bezpieczeństwa w połączeniu z 
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wysoką oceną kształtu, elementów zaskoczenia i emocji. Wprawdzie respondenci nie docenili 

jego symboliki, ale ogólna ocena sprawia, że został on najlepiej odebrany.  

Najniższe oceny otrzymał natomiast plac-rzeźba Square Depression. Ten rozebrany w 

trakcie przygotowywania niniejszej dysertacji plac otrzymał wysokie noty za trwałość i 

bezpieczeństwo. Jednak najniższe oceny za elementy zaskoczenia i emocje, jakie się wiążą z 

tym placem, spowodowały, że został on oceniony najgorzej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 278 

3. Podsumowanie 

 

Plac niezależnie od formy, jaką przybiera, niesie ze sobą: użyteczność, wygodę, trwałość, 

bezpieczeństwo, kształt, elementy zaskoczenia, symbolikę, wrażenia (emocje), 

niepowtarzalność oraz ład przestrzenny. Te elementy decydują o jego rozpoznawalności w 

środowisku lokalnym, jak i globalnym. Stanowią o tożsamości miejsca, reprezentują 

bezpieczeństwo (zarówno fizyczne jak i psychiczne) czy otwartość na różne grupy społeczne. 

Wśród determinant wysokiej jakości przestrzeni publicznej należy wyróżnić: aktywność, 

atrakcyjność, bezpieczeństwo, dostępność komunikacyjną, dostępność społeczną, komfort, 

komunikację, proekologiczność, prospołeczność, przyjazność, sezonowość, tożsamość267. 

Jednak spełnienie ich wszystkich nie gwarantuje, że przestrzeń publiczna zostanie uznana za 

obszar wysokiej jakości. Jak wynika z dokonanej analizy (zob. podrozdział Zarys przemian 

struktury placów miejskich na przestrzeni dziejów), przestrzeń ta ulegała licznym przemianom 

wskutek przemian społecznych. Pojmowanie jakości przestrzeni publicznej jest więc 

dynamiczne, tak jak rozwój nauki i technologii. Przestrzeń uznawana za posiadającą cechy 

przestrzeni wysokiej jakości w ubiegłym wieku dziś może być przykładem przestrzeni o niskiej 

jakości. Architektura jest swoistym surogatem przemian społecznych. Przemiany społeczne i 

rozwój nowych technologii sprawiają, że projektanci wciąż podejmują się redefinicji 

przestrzeni publicznej, która towarzyszy człowiekowi od zarania dziejów. Również beton z 

materiału czysto konstrukcyjnego o niskiej wartości estetycznej wraz z upływem czasu zmienił 

się w materiał zgoła inaczej postrzegany. Prostota i minimalistyczne piękno w połączeniu z 

wysoką wytrzymałością sprawiły, że coraz częściej pojawia się on w realizacjach przestrzeni 

miejskiej. 

Trend w rozwoju betonu z punktu widzenia estetyki architektury skłonił autora do 

przeprowadzania badań nad odbiorem placu betonowego przez jego użytkowników. Analizę 

wybranych placów miejskich poprzedziła wstępna selekcja zrealizowanych projektów na całym 

świecie. Zakres ten początkowo został ograniczony do terytorium Europy z racji założonego 

celu wdrożeniowego pracy, który zakłada zaproponowanie rozwiązań w postaci autorskiej wizji 

projektowej nastawionej na podobne warunki atmosferyczne, jakie panują w ciągu roku na 

terytorium Polski. Stąd autor wyselekcjonował realizacje, które swym zasięgiem terytorialnym 

odpowiadają klimatowi zbliżonemu do klimatu środkowoeuropejskiego. Z tej grupy obiektów 

 
267 Za: P. Haupt, op. cit., s. 32–33. 
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autor – opierając się na podziale ustalonym dzięki licznym dyskusjom prowadzonym podczas 

konferencji naukowych oraz konsultacji z naukowcami zajmującymi się omawianą tematyką – 

wybrał osiem przykładów reprezentatywnych pod względem formy, zastosowanych rozwiązań 

technologicznych oraz koncepcji projektowej. Do grona wybranych placów miejskich, w 

których dominującym elementem kompozycyjnym jest beton, zlokalizowanych w strefie 

klimatycznej odpowiadającej warunkom atmosferycznym panującym w Europie centralnej, 

autor zakwalifikował: Landhausplatz; Neugestaltung Tessiner Platz; SPA Plaza Hall; The City 

Dune; Square Depression; Central Garden Block B4; Zollhallen Plaza oraz Plac Solidarności – 

Muzeum Narodowe w Szczecinie – Centrum Dialogu Przełomy. 

Analiza została podzielona na dwie części. Pierwsza część poświęcona została analizie na 

podstawie materiałów źródłowych, które zostały poddane krytycznej ocenie. Każdy plac został 

w pierwszej części opisany według założonego schematu. Najpierw autor podawał lokalizację 

placu i charakteryzował dany region – jego ukształtowanie, warunki atmosferyczne oraz 

warunki gospodarcze (główne źródła działalności gospodarczej w regionie oraz w najbliższej 

okolicy placu). Następnie przytoczony został rys historyczny lub kontekst przestrzeni 

publicznej omawianego miejsca. Kolejnym etapem analizy były problemy zastanej przestrzeni, 

z jakim spotykali się projektanci w fazie przygotowywania projektu. W kolejnym kroku 

omawiano koncepcję projektową: jakie założenia przyświecały projektantom, jakie były idee 

projektowe oraz ich przemyślenia, które zostały skonfrontowane z realizacją projektu. Układ 

przestrzenny, układ funkcjonalny oraz dostępność były poddawane analizie z punktu widzenia 

architekta i użytkownika. Uwzględniano też aspekt ekologiczny – zużycie i zanieczyszczenie 

wody, powstawanie wysp ciepła czy zastosowanie zieleni. W końcu analiza skupiała się na 

zastosowaniu betonu jako elementu zarówno kompozycyjnego stanowiącego o charakterze 

miejsca, jak i konstrukcyjnego. Ta część badania dotyczyła w przeważającej mierze posadzki 

betonowej, ale również w zależności od projektu elementów małej architektury oraz elementów 

dekoracyjnych. Beton zastosowany w poszczególnych realizacjach został poddany krytycznej 

analizie. Przedstawiono jego wady i zalety. Całość analizy opierała się na podziale, według 

którego przeprowadzono badania ankietowe. W odniesieniu do każdego z wybranych placów 

oceniano jego: użyteczność, wygodę, trwałość, bezpieczeństwo, kształt, elementy zaskoczenia, 

symbolikę, wrażenia (emocje), niepowtarzalność oraz ład przestrzenny. Elementy te zostały 

zamieszczone w badaniu ankietowym dotyczącym poszczególnych placów miejskich (druga 

część analizy). 
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 Przeprowadzone badanie w postaci dokonanej analizy oraz badań ankietowych 

unaoczniło przemiany, jakie się obserwuje w społeczeństwie. Zarówno z perspektywy 

architekta, jak i w świetle odpowiedzi respondentów (użytkowników) w różnym wieku, 

posiadających zróżnicowane wykształcenie, podkreślona została wysoka trwałość placów 

betonowych. Jest to fakt ogólnie znany i wśród praktyków branży budowlanej, i wśród 

użytkowników przestrzeni publicznych. Beton jest powszechnie używany jako element 

konstrukcyjny ze względu na swoje właściwości: sprężystość, nośność, wytrzymałość – a więc 

trwałość. Beton zastosowany nie tylko jako element konstrukcyjny, lecz również jako główny 

element kompozycji oprócz wrażeń estetycznych potrafi zachowywać stabilność materii, przez 

co jest elementem trwałym. W ocenie architekta, jak i respondentów, właściwie zastosowany 

beton może się przyczynić do poprawy użyteczności oraz do zwiększenia ładu przestrzennego. 

Plastyczność tego materiału daje możliwość tworzenia elementów składowych przestrzeni 

placu w odpowiedniej skali czy posiadających odpowiednią fakturę. Całość tak powstałej 

przestrzeni wywołuje wrażenie ładu przestrzennego i sprzyja użyteczności miejsca. 

Możliwości, jakie zapewnia użycie betonu, w dużym stopniu decydują o jego pozytywnym 

odbiorze. 

Największe rozbieżności w odbiorze placów przez użytkowników dotyczyły ich 

symboliki oraz elementów zaskoczenia (emocji). Znajomość historii architektury, analiza 

kontekstu miejsca czy przemyśleń projektantów pozwoliły autorowi niniejszej dysertacji na 

większe zrozumienie symboliki danego miejsca czy dostrzeżenie elementów zaskoczenia. 

Respondenci (zwykli użytkownicy placu) nie dekodowali ukrytego znaczenia zaprojektowanej 

przestrzeni publicznej, nie odczytywali kontekstu czy odwołań zastosowanych w dziele 

architekta, nie zauważali elementów zaskoczenia, jakie zostały wkomponowane w przestrzeń 

publiczną. Wydaje się, że zjawisko to spowodowane było głównie brakiem dostępu do 

informacji na ten temat. Zamieszczenie stosownych informacji przy głównym trakcie 

komunikacyjnym wiodącym na plac miejski mogłoby sprzyjać większemu zrozumieniu 

twórczości, z którą użytkownik konfrontuje się na miejscu. Aspekt edukacyjny w postaci 

przedstawienia historii powstania placu, zastosowanych elementów kompozycyjnych czy 

odwołań z pewnością przyczyniłby się do wyższej postrzeganej jakości miejsca zarówno wśród 

lokalnych użytkowników, jak i wśród turystów. Przeprowadzone badania wskazują zatem, jak 

istotny jest aspekt edukacyjny (informacyjny) w stosunku do społeczeństwa. 

Wśród respondentów najwyżej został oceniony plac The City Dune, który ze względu 

na swoją kompozycję, zastosowane technologie nawadniania tworzące specyficzny 
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mikroklimat, odwołania do skandynawskich lasów oraz zastosowaną technologię posadzki 

betonowej został oceniony najwyżej. Nota ta pokrywała się z wysoką oceną analizy z punktu 

widzenia architekta. Jednakowoż najniżej oceniony przez respondentów plac, jakim jest (był)268 

The Square Depression, nie został nisko oceniony w analizie z punktu widzenia architekta. 

Dostrzeżone odwołania, prostota formy, funkcja placu-rzeźby skłaniającego do refleksji, 

kontekst kampusu akademickiego – wszystko to decyduje o wysokiej atrakcyjności tej 

przestrzeni. Różnica między opinią użytkowników a opinią architekta jest prawdopodobnie 

efektem braku odpowiedniego zaznajomienia się tych pierwszych z koncepcją twórcy. W swej 

formie bardzo prosta praca, była odczytywana jako banalne betonowe zagłębienie na 

dziedzińcu kampusu. Odbiorcy pozbawieni kontekstu bagatelizowali dzieło, którego jako 

użytkownicy stawali się częścią. 

 Rozwój technologii betonowej postępował wraz z rozwojem społeczeństwa. 

Opracowanie rozwiązań technologicznych sprzyjających zwiększeniu wytrzymałości betonu 

było krokiem milowym w tej dziedzinie. Z punktu widzenia projektowania placów 

opracowanie zmiennych faktur betonu, zabarwienia czy technologii odlewania przyczyniły się 

do zwiększenia wachlarza możliwości jego wykorzystania. Również beton jako element 

kompozycyjny jest coraz lepiej odbierany. Piękno betonu zostało dostrzeżone już dawno przez 

architektów, a obecnie materia ta zyskuje coraz większą akceptację użytkowników. Ta 

widoczna zmiana tendencji na przestrzeni dziejów w zestawieniu z rosnącym zainteresowaniem 

i co za tym idzie – zrozumieniem materii, jaką jest beton, stwarza nadzieje, że w najbliższych 

latach beton będzie jednym z dominujących elementów kompozycyjnych powstających 

współcześnie placów miejskich. 

 

 

 

 

 

 
268 Plac rozebrano w 2021 r., podczas przygotowywania niniejszej dysertacji. 
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Podsumowanie 

 

 Zastosowanie betonu we współczesnych placach miejskich wiąże się najczęściej z 

potrzebą zredukowania kosztów wyłożenia dużej przestrzeni miejskiej drogą posadzką. Niskiej 

jakości projekty placów redukują koszty przez wyrównanie przestrzeni, ograniczenie lub 

całkowite usunięcie zieleni czy ujednolicenie zarówno koloru jak i faktury posadzki. Projekt 

tego typu odbierany jest negatywnie przez użytkowników przestrzeni publicznej. Plac 

betonowy, który nie wyróżnia się na tle innych, nie powoduje odniesień do zastałej przestrzeni 

staje - się obiektem pozbawionym wyrazu. Zredukowana zieleń w połączeniu z betonem, który 

w letnie dni potrafi zwiększyć temperaturę miasta tworzy niepożądane wyspy ciepła. 

Przestrzeń, do której powstaje niechęć społeczna z czasem ulega degradacji, a w świadomości 

mieszkańców pozostaje negatywne nastawienie do użytego materiału którego nazwa otrzymuje 

pejoratywny wydźwięk. 

 Samorząd terytorialny będący głównym inwestorem w przestrzeni publicznej, stara się 

redukować koszty wykonania, wybierając ofertę przedstawiającą najkorzystniejszą cenę. 

Założenie to powoduje redukcję kosztów nie tylko na etapie wykonawstwa ale również 

projektowym. Efektem czego jest powielanie podobnych rozwiązań zastosowanych w innych 

miastach – niezależnie od odniesienia się do zastałej przestrzeni czy redukcji błędów innych 

projektów. Beton staje się materiałem najkorzystniejszym w wykonaniu przestrzeni publicznej. 

Niski koszt materiałów, łatwość w jego montażu czy to odlewaniu na miejscu sprawiają, że za 

podobne pieniądze co przy użyciu materiałów droższych, można wykonać powierzchnię 

znacznie większą. Wówczas użytkownik, (będący potencjalnym wyborcą decydentów) 

zobaczy zaskakujący efekt przemiany dużej przestrzeni publicznej. Dopiero z czasem 

dostrzeże, że przestrzeń ta jest niebezpieczna dla użytkowników, niczym nie zaskakuje a przez 

co zniechęca innych użytkowników, po dużych opadach deszczu zalewa piwnice pobliskich 

domów, sprzyja patologii i wandalizmowi, stwarza bariery społeczne dla osób 

niepełnosprawnych a w środku lata by móc przez nią przejść muszą być rozstawione na każdym 

kroku atomizery produkujące sztuczną mgiełkę wody. Początkowy efekt szybkiej przemiany 

szybko się zatracił, a powstała przestrzeń stała się znienawidzona przez użytkowników. Ten 

kazuistyczny przykład pokazuje jednak, że każdy projekt, nawet z pozoru najprostszy – 

wymaga indywidualnego podejścia, a kryterium ceny materiałów wykorzystanych w projekcie, 

nie musi się wiązać ze stworzeniem niskiej jakości przestrzeni publicznej. 
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 Wykazana w niniejszej pracy złożoność zagadnienia miejskich placów 

betonowych obrazuje jak każdy projekt uzależniony jest od czynników związanych z analizą 

miejsca, potrzebami społecznymi trendami panującymi w architekturze czy własnymi 

niepowtarzalnymi rozwiązaniami projektanta. W związku z czym, nie sposób jest sformułować 

jednoznacznych zaleceń projektowych mając na uwadze indywidualizacje każdego 

przedsięwzięcia z racji istniejących czynników wymienionych powyżej. Stworzenie sztywnych 

ram projektowych doprowadziłoby do narzucenia typowego rozwiązania placów, co z racji 

różnic klimatycznych, ukształtowania terenu, potrzeb społecznych, historii miejsca etc. 

przyniosłoby efekt odwrotny od zamierzonego w niniejszej pracy. Jednakże wskazanie na 

elementy składowe projektu jakie powinny być poddawane skrupulatnej analizie przez 

projektanta w celu stworzenia przestrzeni publicznej o wysokiej jakości, jest możliwe. Dzięki 

wypracowanym w niniejszej dysertacji elementom istotnym z punktu widzenia powstania 

projektu możliwe jest wykreowanie placu nie tylko zwiększającego jakość przestrzeni 

publicznej, poprawy jej bezpieczeństwa, zmniejszenia wysp ciepła i poprawy ekologii, ale 

również w pozytywnym odbiorze materiału jakim jest beton. 
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Wnioski 

 

Przeprowadzona w pracy analiza doprowadziła do sformułowania wniosków, które 

potwierdzają postawioną tezę. 

 

Wnioski ogólne 

 

• Prawidłowo opracowana pod względem funkcjonalnym i ciekawa estetycznie 

forma placu betonowego, uwzględniająca rozwiązania technologiczne sprzyjające 

zwiększeniu bioróżnorodności, przyczynia się do powstania wysokiej jakości 

przestrzeni publicznej – bezpiecznej, ekologicznej – oraz do pozytywnego odbioru 

materiału, jakim jest beton. 

• Prawidłowe opracowanie projektu budowlanego placu miejskiego z użyciem betonu 

sprzyja społecznemu odbiorowi przestrzeni jako miejsca bezpiecznego. 

• Projekt placu betonowego uwzględniający aspekt ekologii i zrównoważonego 

rozwoju może się przyczynić do poprawy jakości przestrzeni publicznej oraz większej 

wygody przez eliminację wysp ciepła. 

 

Wnioski szczegółowe 

 

• Forma architektoniczna placu, w którym zastosowano beton jako dominujący element, 

ma wpływ na postrzeganie przestrzeni publicznej pod względem estetyki. 

• Rozwiązania funkcjonalne zastosowane na placu betonowym, takie jak zapewnienie 

odpowiedniego układu komunikacyjnego przestrzeni publicznej, wpływają pozytywnie 

na jego jakość. 

• Zróżnicowanie w doborze kolorystyki oraz faktury betonu sprzyja poprawie wrażeń 

(emocji) towarzyszących odbiorowi placu. 

• Użycie zróżnicowanej powierzchni posadzki betonowej placu oprócz funkcji 

estetycznej wywołującej pozytywne wrażenia (emocje) sprzyja bezpieczeństwu (np. 

zmatowienie powierzchni betonowej w miejscu traktów pieszych), jak również 
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zwiększa wygodę i poprawia bezpieczeństwo użytkowników przy zmianie warunków 

atmosferycznych. 

• Zastosowanie betonu w placach miejskich sprzyja trwałości wykreowanej przestrzeni 

publicznej zarówno podczas jej użytkowania, jak i bieżącej konserwacji. 

• Plastyczność betonu sprzyja realizacji niepowtarzalnych form abstrakcyjnych. 

• Zastosowanie betonu przy realizacji placu miejskiego sprzyja czytelności kompozycji, 

a tym samym ładowi przestrzennemu. 

• Plastyczność betonu może być wykorzystana do realizacji powierzchni symbolicznej 

lub nacechowanej odniesieniami do np. kultury czy krajobrazu. 

• Zastosowanie betonu w placach miejskich sprzyja wygodzie użytkowników przez 

możliwość likwidacji barier architektonicznych, co zwiększa ich dostępność. 

• Monochromatyczność betonu sprzyja zwiększeniu czytelności kompozycji placu, co 

służy zwiększeniu ładu przestrzennego przestrzeni publicznej. 
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ZAŁĄCZNIKI.  

AUTORSKA WIZJA 

PLACÓW BETONOWYCH 
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Autor w trakcie przeprowadzania badań, jak również dzięki doświadczeniu jakie 

posiada w związku z wykonywanym zawodem architekta oraz doświadczeniu związanemu z 

rodziną firmą betoniarską, dokonał opracowania wniosków istotnych z punktu widzenia 

projektanta. Wnioski te pokrywają się z twórczością autora podczas wykonywania pracy 

zawodowej. Opracowane na przestrzeni lat wizje projektowe w zespołach autorskich, nierzadko 

nagradzane na kanwach prestiżowych konkursów branżowych pokrywają się w swych celach 

z opracowanymi wnioskami uwidocznionymi dzięki przeprowadzonym badaniom naukowym. 

Zestawienie autorskich wizji projektowych opracowanych w zespole projektantów ma za 

zadanie zobrazowanie rezultatów wnikliwych badań przeprowadzonych na przestrzeni lat 

przedstawionych w niniejszej pracy doktorskiej.  

Zestawienie załączników składa się z czterech reprezentatywnych wizji projektowych 

w których opracowaniu autor niniejszej dysertacji brał udział jako członek zespołów 

projektowych. Są to kolejno: 

 

• plac St. Małachowskiego w Warszawie, 

• plac Zgody w Warszawie, 

• plac w Jędrzejowie, 

• oraz plac przed Muzeum Narodowym w Krakowie. 
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PLAC MAŁACHOWSKIEGO – KONKURS 

 

 

 

Nazwa placu: plac Małachowskiego  

Projektanci: Bartłomiej Pyrzyk, Tomasz Walaszczyk, Konrad Jamrozik  

Lokalizacja: Warszawa, Polska 

Czas powstania projektu: 2014 

Czas realizacji: koncepcja konkursowa 

Powierzchnia: 15 000 m2  

 

Głównym zamysłem zespołu projektowego była prezentacja potencjału analizowanego 

obszaru pod względem architektonicznym, jak i urbanistycznym oraz otaczających plac pierzei. 

By osiągnąć zamierzony cel projektowy, zostały przewidziane kolejne prace pozwalające 

uzyskać nową jakość analizowanego obszaru. 

Koncepcja nie zakłada jednak żadnej ingerencji w zastany okazały drzewostan, z 

pełnym poszanowaniem jego wartości czy funkcji estetycznej. Koncepcja zakłada wymianę 

posadzek na całej powierzchni oraz zastosowanie systemu zalewania części placu w celu 

poprawy estetyki i odkrycia na nowo tejże przestrzeni. 

Istotne z punktu widzenia projektowego było wypracowanie rozwiązań 

wprowadzających „życie” na plac, a tym samym umożliwiających wszystkim użytkownikom 

pełne wykorzystanie przestrzeni wokół budynków. Odpowiedzią na zróżnicowane oczekiwania 

wobec przestrzeni placu jest zastosowanie podziału całego obszaru na strefy, gdzie każda z nich 

ma pełnić inne funkcje użytkowe i estetyczne. Strefa wystawiennicza została bezpośrednio 
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przypisana do budynku galerii Zachęty. Usytuowana na poziomie –1, pod placem, z pełnym 

otwarciem od strony ulicy Królewskiej i dodatkowym wejściem z piwnic gmachu. Ta 

przestrzeń ma być przede wszystkim miejscem organizacji wydarzeń publicznych. Sezonowo 

poziom placu w tej strefie może być zalany płytką warstwą wody w celu jeszcze mocniejszego 

podkreślenia walorów estetycznych gmachu Zachęty. 

Od strony ulicy Małachowskiego w pozostałej części placu koncepcja zakłada 

wydzielenie strefy wielofunkcyjnej z umieszczoną na poziomie –1 restauracją. Obszar pokryty 

betonowymi płytami pozwala na dowolne jej wykorzystanie bez zdefiniowania w koncepcji 

konkretnego przeznaczenia. Może być choćby miejscem organizacji wystaw, targów, 

koncertów czy też przestrzeni wydzielonej pod ogródki letnie, obsługiwane przez projektowaną 

restaurację albo przez istniejące w gmachu Zachęty bistro. Poza sezonem bądź w porze zimowej 

strefa wielofunkcyjna może być przeznaczona do celów rekreacyjnych, takich jak choćby 

sztuczne lodowisko. Możliwość dostosowania przestrzeni do sezonu oraz odpowiednich 

warunków klimatycznych pozwala na jej całoroczne wykorzystywanie.  

W koncepcji projektowej została przewidziana również strefa zieleni izolacyjnej – 

wyższych traw i bujnej polnej roślinności, z posadzką zmienioną na drewniane trapy – 

odpowiadająca na potrzebę bliskości z naturą.  

Przestrzeń placu została uporządkowana, podobnie jak otoczenie kościoła, zaplecze 

Zachęty i ciąg pieszy ulicy Małachowskiego, który dodatkowo został poszerzony kosztem 

lewoskrętu w ulicę Królewską. Poszerzenie ulicy Małachowskiego niewątpliwie otwiera szereg 

możliwości przed nowo wyremontowanym budynkiem kamienicy Krasickich oraz zachodnią 

ścianą hotelu Victoria. Wszystkie ingerencje w układ drogowy mają za zadanie ograniczyć w 

tej przestrzeni ruch kołowy z myślą o poprawie komfortu dla wszystkich użytkowników. 
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PLAC ZGODY – KONKURS 

 

 

 

Nazwa placu: plac Zgody 

Projektanci: Bartłomiej Pyrzyk, Tomasz Walaszczyk, Konrad Jamrozik  

Lokalizacja: Warszawa, Polska 

Czas powstania projektu: 2015 

Czas realizacji: koncepcja konkursowa   

Powierzchnia: 3900 m2  

 

Nadrzędnym celem autorów koncepcji jest wykorzystanie walorów architektonicznych 

i urbanistycznych obszaru samego placu oraz terenów przyległych. By spełnić założony cel, 

koncepcja obejmuje szereg prac, które pozwolą wprowadzić inną jakość i na nowo odkryć tę 

przestrzeń. 

Założenie projektowe z poszanowaniem podchodzi do zastanego drzewostanu, bez 

konieczności jego zmian. Koncepcja zakłada wymianę posadzki całej powierzchni placu oraz 

uniesienie całego obszaru niczym platformy widokowej. Zabieg ten ma podkreślić osiowe 

założenia sąsiadującego z obszarem, powstałego w latach 50. XX wieku Pałacu Kultury oraz 

wyeksponować miejsce przecięcia się osi ulicy Złotej z osią ulicy Zgoda. 

Jednocześnie zamierzeniem autorów jest ożywienie samego placu, a także obszaru 

przyległego, tak by zarówno podmioty artystyczne, jak i komercyjne mogły wykorzystywać 

potencjał tego miejsca do realizacji swoich celów. Strefa wystawiennicza została bezpośrednio 

przypisana do budynku Pod Orłami, usytuowana na poziomie terenu z przeznaczeniem do 

celów organizacji wystaw plenerowych bądź innych wydarzeń organizowanych na otwartej 

przestrzeni. Celowym zabiegiem jest ukształtowanie placu na jednakowym poziomie, kreujące 
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tę przestrzeń niczym scenę, z jednoczesnym jej otwarciem na sąsiadujący okazały gmach 

Pałacu Kultury. 

W pozostałej części placu, od strony ulicy Złotej, koncepcja zakłada powstanie strefy 

wielofunkcyjnej z miejscem na poziomie terenu na lokal gastronomiczny. Zabieg pochyłej 

platformy widokowej, stanowiący mocny akcent kompozycyjny, ma spełnić funkcję nowego 

tymczasowego zamknięcia ulicy Zgody, którą na chwilę obecną wieńczy budynek banku PKO 

z jednej strony, a z drugiej ciąg kamienic przy ulicy Chmielnej. Kamienice i budynek banku 

PKO powinny być bardziej wyrazistymi dominantami, co zakłada koncepcja osiowości i 

wkomponowana w tę przestrzeń platforma widokowa. Na powierzchni platformy widokowej 

planuje się również powstanie strefy zielonej ze zmianą posadzki na zielony dach, dający 

użytkownikom poczucie większej bliskości z naturą. 

Przestrzeń placu zostanie uporządkowana z częściowym ujednoliceniem posadzki placu 

jako jedyną ingerencją w komunikację kołową oraz układ drogowy. Zabieg ten pozwoli 

ograniczyć w tej przestrzeni ruch, przez co stanie się ona bardziej przyjazna pieszym i 

rowerzystom.
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PLAC W JĘDRZEJOWIE – KONKURS 

 

 

 

Nazwa placu: plac w Jędrzejowie; praca konkursowa pt. „Plac cienia” 

Projektanci: Bartłomiej Pyrzyk, Tomasz Walaszczyk, Konrad Jamrozik  

Lokalizacja: Jędrzejów, Polska 

Czas powstania projektu: 2015 

Czas realizacji: koncepcja konkursowa 

Powierzchnia: 9500 m2  

 

Koncepcja projektowa zakłada w najwyższym stopniu podkreślenie rangi samego 

miejsca wraz z poszanowaniem jego kontekstu historycznego. Jednocześnie projekt zakłada 

całkowite wyeliminowanie ruchu kołowego na rzecz powstania centrum życia społecznego. 

Koncepcja prezentuje wielofunkcyjną przestrzeń wraz z poprawą jej walorów estetycznych. W 

trakcie analiz zrodziła się wizja wcielenia narożnej działki przyległej do placu głównego i za 

sprawą zastosowania jednakowej posadzki, wykorzystania elementów małej architektury, a 

także poszanowania wysokiej zieleni – udało się stworzyć plac spójny kompozycyjnie. Jego 

funkcja nawiązuje zatem do założeń układów urbanistycznych z okresu średniowiecza, kiedy 

plac Solny odgrywał rolę rynku pomocniczego. Koncepcja pawilonu z przestrzenią handlową 

w parterze oraz usługową na piętrze ma nawiązywać do tradycji miasta, ale również stanowić 

rzeczywiste uzupełnienie dla głównego placu. Dzięki wykorzystaniu osiowości, a także otwarć 

widokowych został najmocniej wyeksponowany najważniejszy budynek na rynku – Muzeum 

Zegarków im. Przypkowskich, otoczony dodatkowo szpalerem drzew. 

Dodatkowym założeniem koncepcji projektowej było wcielenie sąsiadujących z placem 

przestrzeni publicznych do życia głównego placu. Obie przestrzenie oddziałują na siebie w 

sposób harmonijny niczym trybiki w zegarze. Rynek mniejszy, z częścią handlową, pełni 
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funkcję pomocniczą względem placu głównego i potencjalnie może zostać wykorzystany jako 

jego zaplecze. Historyczną oś zwieńczoną kościołem św. Trójcy zaakcentowano poprzez 

szpaler drzew, który ciągnie się do założenia parkowego przy ulicy Partyzantów. 

W koncepcji projektowej kluczową rolę odgrywa na osi głównego wejścia do muzeum 

przestrzeń na planie koła. Inspiracją był tu kształt zegara słonecznego, z wykorzystaniem tego 

miejsca jako strefy o wielofunkcyjnym przeznaczeniu. Przestrzeń ma ewoluować w zależności 

od pory dnia, roku czy okoliczności. W porze letniej może być enklawą w postaci wodnej 

sadzawki, w zimie zaś miejscem rekreacji w postaci sztucznego lodowiska. Ponadto ma 

wyznaczać nowy punkt orientacyjny w przestrzeni miasta, promując tym samym ideę spotkań 

jego mieszkańców. Koło wpisane zostało w ortogonalną siatkę o module 4 x 4 m. Koncepcja ta 

przewiduje także strefę zieleni w postaci szpalerów drzew otaczających plac, których 

zagęszczenie jest większe od strony ruchliwszej ulicy, a mniejsze przy strefach o ograniczonym 

ruchu samochodowym. 

Wobec braku ciągłości pierzei koncepcja zakłada nadbudowę na trzech istniejących 

kamienicach wraz z uzupełnieniem linii zabudowy o nowo projektowane obiekty. W celu 

ujednolicenia przestrzeni zaleca się stosowanie zgaszonych pastelowych kolorów na fasadach, 

jednolitego materiału na dachach oraz tożsamej stolarki okiennej i drzwiowej. Koncepcja 

uwzględnia również ujednolicenie szyldów przyległych lokali poprzez wykonywanie ich ze 

stali z wyciętymi laserowo lub grawerowanymi napisami. 

Na kompozycję placu w głównej mierze składają się otaczające go ze wszystkich stron 

ciągi kamienic, które w myśl koncepcji po uzupełnieniach urbanistycznych tworzyć będą 

zwarte pierzeje. Dopełnienie ich rzędem drzew pozwoli wydobyć sam gmach Muzeum 

Zegarów na pierwszy plan, acz zasadzonych niezbyt gęsto, tak by nie było wrażenia zapełnionej 

przestrzeni i by wszystkie cztery ściany rynku tworzyły jego pełną kompozycję. W projekcie 

założono nieznaczną ingerencję w samo ukształtowanie terenu, przestrzeń placu wyzbyta jest 

zbędnych dekoracji, a jego modularność i jednolity kolor mają wypełniać przyświecającą 

autorom ideę gry światła, cienia i harmonii.  

Monochromatyczny „Plac Cienia” – miejsce relaksu wśród zieleni, skłaniające do 

refleksji nad upływem czasu, cienie wytworzone głównie przez wskazówkę zegara 

słonecznego, przez otaczające plac kamienice, przez szpalery drzew, ale również przez pewne 

celowe rozrzeźbienie jednolitej posadzki placu, stanowią pełne założenie projektowe, które 

inspirowane mechanizmem zegara oraz jego podstawową funkcją skłania użytkownika do 

znalezienia chwili czasu w otaczającej go rzeczywistości. 
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Zabiegiem, który podkreśli spójność założenia, jest podniesienie całego placu 

względem drogi dojazdowej, dzięki czemu eliminuje się tym samym konieczność zastosowania 

innych środków, w tym progów zwalniających. W projekcie zieleni, jak zostało to już wcześniej 

nadmienione, głównym elementem będą nasadzenia drzew, ale także kępy wysokich traw 

pomiędzy nimi. 

Kompozycja założenia została opisana we wcześniejszych akapitach, ale za główną jej 

funkcję autorzy projektu uważają wytworzenie pewnego buforu pomiędzy ciągiem 

komunikacyjnym a głównym placem miejskim. Wskazówka zegara / rzeźba miejska została 

ujęta w koncepcji projektowej jako pewna wytyczna do dalszej dyskusji i może stanowić 

podstawę do przeprowadzenia konkursu na ponadczasową formę. 
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PLAC PRZED MUZEUM NARODOWYM W KRAKOWIE 

 

 

 

Nazwa placu: plac przed Muzeum Narodowym w Krakowie   

Projektanci: Bartłomiej Pyrzyk, Jakub Turbasa, Wojciech Zagórski  

Lokalizacja: Kraków, Polska  

Czas powstania projektu: 2011 

Czas realizacji: koncepcja konkursowa 

Powierzchnia: 7700 m2  

 

By podnieść rangę przestrzeni publicznej, nawiązując zarazem do pierwotnych planów 

Wielkiego Krakowa z 1910 r., koncepcja projektowa nakreśliła ideę stworzenie z placu przed 

muzeum bramy usytuowanej między strefą zieloną, jaką stanowią Błonia wraz z widokiem na 

kopiec Kościuszki, a strefą miejską, w tym sąsiadującymi zabudowaniami i widokiem na wieże 

kościoła Mariackiego. Koncepcja zakłada wykorzystanie modułu (475 cm x 430 cm), na którym 

oparty został projekt Muzeum Narodowego. Wertykalne linie podpór obiektu oraz podział 

posadzki we wnętrzu przechodzą w poziome linie placu. Muzeum staje się tożsame z placem, 

a plac z muzeum. W takim kształcie plac jest naturalnym dopełnieniem monumentalnej 

kompozycji, stanowi zatem synonim ramy do obrazu, jakim jest budynek muzeum. Przejście 

podziałami z wnętrza obiektu na zewnątrz jest także symbolicznym „wyjściem” muzeum na 

zewnątrz. Zabieg ten w naturalny sposób czyni przedpole dodatkowym pomieszczeniem 

ekspozycyjnym. Sama przestrzeń placu pozostaje pusta niczym tło dla sztuki, oferując ogromny 

wachlarz możliwości ekspozycyjnych. Celowa redukcja środków wyrazu pozwoli tym mocniej 
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na odbiór samej sztuki prezentowanej na placu oraz w gmachu muzeum. Elementem 

dodatkowym projektu jest wykorzystanie wody – niczym lustra pozwalającego spojrzeć w 

nowy sposób na eksponowaną na placu sztukę i na sam budynek Muzeum Narodowego w 

Krakowie. Obraz widoczny w odbiciu lustrzanym przedstawia się na opak, co oznacza 

ciekawsze doznanie dla obserwatora. Owa dwoistość natury w widoku rzeczywistym i odbiciu 

lustrzanym dodaje lekkości monumentalnej kompozycji i zaburza utarty kanon obiektu na 

postumencie. Taki zabieg zaprasza ponadto obserwatora do interakcji, kontemplacji czy też 

doświadczania sztuki. Wykorzystanie wody nie jest tu przypadkowe i ma swoje uzasadnienie 

historyczne. Jeszcze na początku XX w. przez to miejsce przepływała rzeka Rudawa. Ze 

względu na wysoki stan wód i coraz częstsze zalania Krakowa koryto i ujście Rudawy do Wisły 

zostało przeniesione w okolice Salwatora. 

System dysz nawadniających rozmieszczonych w modułach placu umożliwi 

równomierne wpuszczenie wody na wysokość 1–1,5 cm, co pozwoli uniknąć efektu zbiornika, 

monumentu czy fontanny, a osiągnie się efekt mokrej posadzki. Strefa wody jest zatem 

integralną częścią projektu, dając element życia, ożywienia na placu. Z technicznego punktu 

widzenia wpuszczenie lub spuszczenie wody nie jest czasochłonne, a sam jej poziom można 

regulować rewizją zlokalizowaną w południowo-zachodniej części przedpola muzeum. 

Posadzka wraz z jej spadkiem została tak zaprojektowana, by z jednej strony osiągnięty został 

efekt mokrej powierzchni, a przy tym by nadal mogła być ona traktowana jako ciąg pieszy. 

Autorzy zachowali również komunikację drogą „suchą” z prawej lub lewej strony wobec strefy 

„mokrej”. Jest to ciąg pomiędzy szpalerem drzew wzdłuż alei Adama Mickiewicza lub z drugiej 

strony wzdłuż części parkowej. Koncepcja projektowa zakłada użycie porfiru dla tego miejsca 

– w nawiązaniu do historii Krakowa, gdzie ulice i place miejskie pokryte były jurajskim 

wapieniem czy permskim porfirem. Poza tym plac znajduje się przy dawnym szlaku 

prowadzącym z Krakowa do kamieniołomu porfiru z monokliny śląsko-krakowskiej w Miękini 

w pobliżu Krzeszowic. Przez wzgląd na specyfikę i wymagania użytkowe tej przestrzeni (m.in. 

przejazd sprzętu ciężkiego), trwałość oraz jakość przestrzeni placu przed muzeum, materiał ten 

wydaje się odpowiedni. Autorzy proponują zestawienie porfiru delikatnie palonego 

(groszkowanego) Grigio Marrone Trentino Delgorsa z antykowanym Grigio Perla Chiaro 

Riolite. 

Koncepcja projektowa uwzględnia też kompozycję zieleni. Istniejące dwa szpalery 

drzew po obu stronach placu wpływają na jego wewnętrzny charakter, a nasadzenia od strony 

alej pełnią dodatkowo funkcję bufora akustycznego. Poziom korony drzew został jednak 

podniesiony, co pozwala na kontakt wzrokowy obserwatora z elewacją muzeum. Rząd 
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wysokich drzew od strony parkowej domyka tę przestrzeń wraz z zielenią wzdłuż alei 3 Maja i 

ulicy Focha. Dodatkowo taka kompozycja dwóch szpalerów drzew jest reminiscencją i 

parafrazą klasycznego układu forum. Forum Muzeum Narodowego, zamiast arkad i kolumn 

(tak jak w klasycznym układzie), otoczone będzie ciągiem wysokich nasadzeń. 

W pozostałej części terenu przestrzeń ma pełnić funkcję parkową z wyeksponowanym 

placem przed Domem Studenckim „Żaczek”. W analogii do sąsiadującego domu im. Józefa 

Piłsudskiego koncepcja przewiduje odsunięcie ciągu pieszo-jezdnego od fasady budynków. 

Ponadto zasadne jest połączenie wnętrza Rotundy i Żaczka z przedpolem Domu Studenckiego. 

Przestrzeń ta ewoluuje sezonowo, będąc miejscem spotkań studentów w okresie roku 

akademickiego, w zimie zaś służąc jako przestrzeń wystawiennicza targów narciarskich, a w 

okresie wiosenno-letnim strefa ogródkowo-kawiarniana. W obecnym kształcie widać duże 

zaniedbania pomimo popularności tego obszaru. Koncentryczny charakter założenia odwołuje 

się także do (niestety zniszczonej) modernistycznej architektury „Żaczka”. Od strony ulicy 

Oleandry do placu prowadzi ciąg pieszo-jezdny (tylko dla dojazdu technicznego) o szerokości 

4,20 m. W przeciwieństwie do placu przed muzeum przestrzeń ta ma charakter bardziej 

kameralny, jest otoczona zielenią. Wynika to z wartościowania przestrzeni publicznych w 

danym kontekście urbanistycznym. Pozostałe ścieżki zostały wytyczone zgodnie ze 

strumieniem ruchu pieszych: 1. „Żaczek” – przystanek tramwajowy Błonia; 2. „Żaczek” – Aleje 

Trzech Wieszczów/przedpole Muzeum Narodowego. Istotnym zabiegiem w kompozycji 

zieleni jest podniesienie poziomu terenu wzdłuż ciągów od ulicy Oleandry aż do przedpola 

planowanej rozbudowy muzeum. Wobec takiego rozwiązania w sposób naturalny kształtują się 

idące wzdłuż ciągów elementy małej architektury (ławki terenowe, kosze, oprawy świetlne). 

Przechadzając się, doznajemy innych odczuć i nowego odbioru tego terenu, a użytkownicy 

pojawiają się i znikają niczym zza zielonych „pagórków”. Celowo też typowe latarnie 

doświetlające plac i ścieżki zostały zastąpione punktami świetlnymi czy słupkami o 

maksymalnej wysokości 50 cm. 
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STRESZCZENIE 

 

Beton jako spoiwo oraz materiał budowlany wiąże się z rozwojem cywilizacji 

człowieka. Coraz to nowe stanowiska archeologiczne oraz postęp w datowaniu użytych 

materiałów dowodzą, że już w 7000 r. p.n.e. materiał ten był stosowany w budownictwie 

lądowym. Jego rozwój na przestrzeni dziejów – głównie jako spoiwa – stale ewoluował. 

Rozwój cywilizacji starożytnej doprowadził do opracowania technologii wytwarzania betonu 

zbliżonej do współczesnej. Za czasów Cesarstwa Rzymskiego opracowano mieszaninę, którą 

określano jako sztuczną skałę. To dzięki zaprawie betonowej mogły powstać konstrukcje, które 

zostały uznane za kamienie milowe w historii architektury, takie jak akwedukty czy Panteon w 

Rzymie. 

 Pomimo że beton przyczynił się do szybkiej urbanizacji i gwałtownego rozwoju miast, 

wraz z nastaniem wieków średnich został zapomniany. Jego powolny powrót przypada na okres 

renesansu, a więc wiek XV, który wiąże się z fascynacją dawną cywilizacją i antykiem in 

genere. Faktyczny powrót betonu łączy się bezpośrednio z rozwojem nauki w wieku XVIII. 

Powstają wówczas pierwsze opracowania dotyczące zastosowania betonu w hydraulice (1748 

r.) czy zależności chemicznych w spoiwach takich jak beton (1756 r.). To rozwój wiedzy na 

temat betonu jako spoiwa, a następnie rozwój cementowni (1825 r. w Anglii, w Polsce w roku 

1857) stworzył podwaliny dla rozwoju betonu jako materiału budowlanego. Joseph Monier i 

François Hennebique przyczynili się do zwiększenia właściwości nośnych betonu, co 

przełożyło się na nagły rozwój budownictwa lądowego na nieznaną wcześniej w dziejach 

ludzkości skalę. 

 Wraz z postępem nauki dokonywał się też rozwój betonu. Zwiększano jego trwałość i 

wytrzymałość. Oprócz ultralekkiego betonu powstał beton transparentny, samonaprawialny, 

elastyczny, samoczyszczący, przewodzący prąd czy fotowoltaiczny. 

 Postęp nauki wiąże się nie tylko z rozwojem technologii w budownictwie lądowym, ale 

daje też impuls do wzrostu świadomości co do zastosowanych materiałów. Estetyka jest 

pojęciem względnym, które zmienia się na przestrzeni dziejów wraz z przemianami 

społecznymi. Kwestia gustu, jaki kształtuje społeczeństwo, łączy się często z akceptacją 

zastosowanych materiałów. Beton od wieku XVIII kojarzył się z funkcją czysto techniczną. 

Zatem i jego pojmowanie ograniczało się do elementu budulca, który należy zasłonić warstwą 

okładziny. Dopiero w wieku XIX nastąpił przełom w myśleniu nad estetyką betonu. 
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Opatentowany przez braci Coignetów beton z domieszką kruszywa klinkierowego był 

przełomem w myśleniu nad betonem z punktu widzenia jego estetyki, a wygłoszona przez 

François Coigneta teza, że beton w przyszłości wyprze kamień w rozwoju architektury (1855 

r.), okazała się prorocza.  

Rozwój technologii niewątpliwie przyczynił się do zwiększenia skali zastosowania 

betonu na przestrzeni dziejów. Budowle mogły zarówno piętrzyć się ku górze, jak i łączyć 

najodleglejsze krańce. Beton pozwolił na tworzenie elementów o niespotykanej dotąd 

niewielkiej grubości przy zachowaniu nośności znanej wcześniej ze znacznie większych 

konstrukcji. Ograniczeniem w zastosowaniu betonu był wyłącznie ludzki umysł. Coraz to 

bardziej finezyjne kształty, skomplikowane i innowacyjne konstrukcje coraz bardziej 

zaskakiwały i zachwycały kolejne pokolenia odbiorców. Niepohamowana urbanizacja, szybkie 

zmiany w pojmowaniu estetyki, nowe potrzeby społeczne przyczyniły się do realizacji coraz to 

nowych projektów, które napędzały rozwój architektury. 

Rozwój architektury z użyciem betonu zbiegł się w czasie ze znacznymi zmianami 

klimatycznymi. Globalne ocieplenie każe postawić pytanie, czy można nadal stosować 

wysokoemisyjny beton we współczesnej architekturze. Beton utożsamia się też z powstającymi 

w miastach wyspami ciepła. Często bywa tak, że place miejskie, do których budowy nie użyto 

betonu, a jedynie zastosowano podczas „rewitalizacji” kostkę granitową przy jednoczesnym 

pozbawieniu przestrzeni publicznej miejsc zacienionych, zostają okrzyknięte placami 

betonowymi. Beton w przestrzeni publicznej spotyka się z negatywnym odbiorem społecznym, 

pomimo że w krytykowanych realizacjach nie został zastosowany. 

Problematyka współczesnych placów miejskich, z jaką spotyka się i projektant, i 

użytkownik przestrzeni publicznej, obejmuje ich: trwałość, bezpieczeństwo, użyteczność, ład 

przestrzenny, wygodę, kształt, niepowtarzalność, wrażenia (emocje) oraz elementy 

zaskoczenia. Pogodzenie tych elementów wymaga umiejętnego skomponowania przestrzeni 

publicznej przy jednoczesnym znalezieniu rozwiązań odpowiadających współczesnym 

potrzebom społeczeństwa. 

Zagadnieniem dominującym w pracy zatytułowanej Beton współczesnych placów 

miejskich jest określenie roli i możliwości zastosowania betonu we współczesnych placach 

miejskich. W pracy zostały przedstawione wybrane znane place miejskie, które zostały poddane 

analizie z punktu widzenia architekta urbanisty. Analiza ta zakończyła się badaniami 

ankietowymi, które przyniosły odpowiedź na pytanie, czy materiał (beton) zastosowany w 

konkretnych realizacjach zyskuje aprobatę użytkowników. 
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Kreowanie przestrzeni publicznej w postaci placów bardzo często odbywa się z użyciem 

betonu jako elementu konstrukcyjnego, następnie maskowanego kamieniem czy innego rodzaju 

okładziną. Przedmiotem niniejszej pracy są wyłącznie wybrane place, do których budowy użyto 

betonu jako elementu dominującego, widocznego, tworzącego przestrzeń publiczną. To 

właśnie zastosowanie betonu jako elementu kreującego estetykę miejsca stało się tematem 

badań przeprowadzonych podczas przygotowywania dysertacji. Badania zostały 

przeprowadzone wyłącznie na placach miejskich, które znajdują się w granicach 

administracyjnych miasta, a sam przedmiot badań skupia się na analizie architektury 

współczesnej. Opracowanie teoretyczne poprzedzające badania dotyczy zarówno historii 

rozwoju materiału, kreowania architektury z jego użyciem, jak i estetyki oraz przemian 

społecznych i technologicznych. 

Uzyskane wyniki potwierdzają jednoznacznie przyjętą tezę, że prawidłowo opracowana 

pod względem funkcjonalnym i estetycznym forma miejskiego placu betonowego, 

uwzględniająca rozwiązania technologiczne sprzyjające zwiększeniu bioróżnorodności przy 

jednoczesnym zachowaniu niskich kosztów budowy, może się przyczynić do podniesienia 

jakości przestrzeni publicznej, do poprawy jej bezpieczeństwa, zmniejszenia wysp ciepła i 

poprawy ekologii, a także do pozytywnego odbioru materiału, jakim jest beton. 
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SPIS ILUSTRACJI 

 

Il. 1. Landhausplats – widok w kierunku północnym – widoczna posadzka o 

zróżnicowanej geometrii 

 

Il. 2. Widok w kierunku północnym – widoczny element betonowych donic 

wkomponowanych w plac miejski  

 

Il. 3. Widok w kierunku południowym – widoczny element wejścia do garażu 

podziemnego zwieńczony szklaną barierką  

 

Il. 4. Widok placu w kierunku północnym – widoczne zastosowane 

zróżnicowanie rzeźby terenu  

 

Il. 5. Widok na stronę południową – na pierwszym planie odznacza się 

mocna krawędź wykończenie krzywizny placu  

 

Il. 6. Widok z lotu ptaka – widoczny podział funkcji na placu 

 

Il. 7. Zbliżenie na strefę kawiarni wydzieloną przez geometrię placu  

 

Il. 8. Widok na fontannę wkomponowaną w strukturę krzywizn placu  

 

Il. 9. Detal wykończenia placu obrazuje zastosowanie zróżnicowanej faktury 

posadzki  

 

Il. 10. Detal wykończenia krzywizny placu  
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Il. 11. Detal krzywizny placu  

 

Il. 12. Widok na stronę północną placu – ujęcie pokazuje iluminację placu po 

zmroku oraz uwydatnioną strukturę betonową 

 

Il. 13. Zdjęcie z lotu ptaka obrazujące lokalizację placu w przestrzeni 

miejskiej  

 

Il. 14. Detal wykończenia Tessiner Platzu – ujęcie pokazuje płyty betonowe 

uwydatnione na tle asfaltu 

 

Il. 15. Drewniana ławka  

 

Il. 16. Widok z lotu ptaka pokazujący całe założenie 

 

Il. 17. Detal wykończenia placu  

 

Il. 18. Detal wykończenia placu miejskiego – widoczne tory tramwajowe 

przecinające strukturę posadzki  

 

Il. 19. Ławka na placu miejskim oraz jego zagospodarowanie po kilku latach 

użytkowania placu 

 

Il. 20. Widok z lotu ptaka pokazuje podział betonowej posadzki placu oraz 

wydzieloną strefę wypoczynku  

 

Il. 21. Detal płyt betonowych na placu  
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Il. 22. Korespondencja placu z otoczeniem Alp 

 

Il. 23. Mała architektura na placu oraz zastosowane rozwiązanie nasadzeń 

roślinnych  

 

Il. 24. Widok na stronę wschodnią placu – podział struktury betonowej  

 

Il. 25. Widok z lotu ptaka na całe założenie  

 

Il. 26. Widok na stronę zachodnią – posadzka betonowa przenika się z zielenią 

komponowaną  

 

Il. 27. Widok na stronę południową obrazujący różnice wzniesień placu  

 

Il. 28. Detal stopnic betonowych oraz zadaszenia sąsiadujących budynków  

 

Il. 29. Widok placu pokazujący iluminację po zmroku 

 

Il. 30. System atomizerów wody ukryty w betonowej strukturze placu  

 

Il. 31. Detal styku placu z przylegającą ulicą i budynkami korporacji 

 

Il. 32. Wejście do obiektu oraz zróżnicowana rzeźba terenu 

 

Il. 33. Widok placu w przestrzeni kampusu 

 

Il. 34. Detal obrazujący połączenie czterech elementów płyt 
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Il. 35. Detal struktury posadzki placu  

 

Il. 36. Plac jako miejsce kontemplacji i refleksji  

 

Il. 37. Skala placu  

 

Il. 38. Detal obrazujący zatarcie betonu w charakterystyczne prostokątne 

paski, które zwiększają przyczepność użytkowników 

 

Il. 39. Demontaż placu w związku z rozwojem kampusu 

 

Il. 40. Proces demontażu placu był transmitowany przez media 

społecznościowe  

 

Il. 41. Widok na całe założenie pokazujący nocną iluminację placu 

podkreślającą betonową posadzkę  

 

Il. 42. Detal wykończenia placu – obrazuje podniesienie krawędzi lekko ponad 

powierzchnią zielni  

 

Il. 43. Detal małej architektury zastosowanej na placu  

 

Il. 44. Detal pokazujący nadwieszenie posadzki placu nad przestrzenią rabat 

kwiatowych  

 

Il. 45. Widok południowej części placu  
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Il. 46. Struktura posadzki placu  

 

Il. 47. Roślinność komponowana w przestrzeni placu  

 

Il. 48.  Strona wschodnia placu wraz z małą architekturą oraz oświetleniem 

przestrzeni  

 

Il. 49. Widok na płyty betonowe oraz betonowe ławki na placu 

 

Il. 50. Widok pokazujący całe założenie placu miejskiego  

 

Il. 51. Detal styku zielni miejskiej z płytami betonowymi wykończonymi 

stalowymi ceownikami   

 

Il. 52. Styk płyt betonowych z historycznym brukiem  

 

Il. 53. Detal wykończenie ławki wykonanej z betonu oraz drewna jako 

siedziska  

 

Il. 54. Zieleń miejska zakomponowana z betonowym wykończeniem placu 

 

Il. 55. Widoczna część betonowa placu, która komponuje się z istniejącą 

zabudową dawnej hali celnej 

 

Il. 56. Widok na wejście do Muzeum Przełomy na placu Solidarności – 

wszystkie elementy wykończone w betonie 
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Il. 57. Widok na Muzeum Przełomy – dach budynku stanowi fragment placu 

miejskiego  

 

Il. 58. Widoczna różnica wysokości na placu miejskim oraz jednolity podział 

posadzki miejskiej  

 

Il. 59. Widok na plac od strony Filharmonii Szczecińskiej 

 

Il. 60. Widok na Muzeum Przełomy 

 

Il. 61. Użytkownicy placu miejskiego zimą  

 

Il. 62. Podział płyt betonowych i ich modularność komponująca się z 

miejscami strefy zieleni miejskiej 

 

Il. 63. Zastosowanie placu w okresie letnim  

 

Il. 64. Istniejący pomnik wkomponowany w nową przestrzeń placu 

 

Il. 65. Modularność posadzki placu podkreślona nocą przez iluminację  

 

Il. 66. Widok makiety prezentującej plac miejski 
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SPIS RZUTÓW 

 

Rzut 1. Rzut obrazujący strukturę i krzywizny całego założenia  

 

Rzut 2. Rzut obrazujący betonową strukturę placu  

 

Rzut 3. Rzut placu obrazujący podział płyt betonowych tworzących strukturę 

posadzki placu  

 

Rzut 4. Rzut obrazujący założenie placu  

 

Rzut 5. Rzut obrazujący posadowienie placu  

 

Rzut 6. Rzut całego założenia placu oraz zieleni komponowanej  

 

Rzut 7. Rzut placu pokazujący centralny element kompozycji powstały z 

użyciem betonu jako głównego elementu kompozycyjnego 

 

Rzut 8. Rzut obrazujący plac miejski wraz z jego umiejscowieniem w tkance 

miejskiej  
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SPIS PRZEKROJÓW 

 

Przekrój 1. Przekrój placu obrazujący zróżnicowaną wysokość placu oraz 

parking podziemny (źródło: https://landezine.com/park-by-sla-

landscape-architecture/ dostęp: 14.11.2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://landezine.com/park-by-sla-landscape-architecture/
https://landezine.com/park-by-sla-landscape-architecture/
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SPIS WYKRESÓW 

 

Wykres 1. Zestawienie badanej grupy kobiet według poziomu wykształcenia 

 

Wykres 2. Zestawienie badanej grupy mężczyzn według poziomu wykształcenia 

 

Wykres 3. Zestawienie oceny wszystkich ankietowanych pod względem 

poszczególnych kryteriów oceny dla analizy Landhausplatzu 

 

Wykres 4. Zestawienie reprezentatywne pod względem oceny użyteczności dla 

analizy Landhausplatzu 

 

Wykres 5. Zestawienie reprezentatywne pod względem oceny wygody dla analizy 

Landhausplatzu 

 

Wykres 6. Zestawienie reprezentatywne pod względem oceny trwałości dla 

analizy Landhausplatzu 

 

Wykres 7. Zestawienie reprezentatywne pod względem oceny bezpieczeństwa dla 

analizy Landhausplatzu 

 

Wykres 8. Zestawienie reprezentatywne pod względem oceny kształtu dla analizy 

Landhausplatzu 

 

Wykres 9. Zestawienie reprezentatywne pod względem oceny elementów 

zaskoczenia dla analizy Landhausplatzu 
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Wykres 10. Zestawienie reprezentatywne pod względem oceny symboliki dla 

analizy Landhausplatzu 

 

Wykres 11. Zestawienie reprezentatywne pod względem oceny wrażeń (emocji) 

dla analizy Landhausplatzu 

 

Wykres 12. Zestawienie reprezentatywne pod względem oceny niepowtarzalności 

dla analizy Landhausplatzu 

 

Wykres 13. Zestawienie reprezentatywne pod względem oceny ładu 

przestrzennego dla analizy Landhausplatzu 

 

Wykres 14. Zestawienie oceny wszystkich ankietowanych pod względem 

poszczególnych kryteriów oceny dla analizy Neugestaltung Tessiner 

Platz 

 

Wykres 15. Zestawienie reprezentatywne pod względem oceny użyteczności dla 

analizy Neugestaltung Tessiner Platz 

 

Wykres 16. Zestawienie reprezentatywne pod względem oceny wygody dla analizy 

Neugestaltung Tessiner Platz 

 

Wykres 17. Zestawienie reprezentatywne pod względem oceny trwałości dla 

analizy Neugestaltung Tessiner Platz 

 

Wykres 18. Zestawienie reprezentatywne pod względem oceny bezpieczeństwa dla 

analizy Neugestaltung Tessiner Platz 
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Wykres 19. Zestawienie reprezentatywne pod względem oceny kształtu dla analizy 

Neugestaltung Tessiner Platz 

 

Wykres 20. Zestawienie reprezentatywne pod względem oceny elementów 

zaskoczenia dla analizy Neugestaltung Tessiner Platz 

 

Wykres 21. Zestawienie reprezentatywne pod względem oceny symboliki dla 

analizy Neugestaltung Tessiner Platz 

 

Wykres 22. Zestawienie reprezentatywne pod względem oceny wrażeń (emocji) 

dla analizy Neugestaltung Tessiner Platz 

 

Wykres 23. Zestawienie reprezentatywne pod względem oceny niepowtarzalności 

dla analizy Neugestaltung Tessiner Platz 

 

Wykres 24. Zestawienie reprezentatywne pod względem oceny ładu 

przestrzennego dla analizy Neugestaltung Tessiner Platz 

 

Wykres 25. Zestawienie oceny wszystkich ankietowanych pod względem 

poszczególnych kryteriów oceny dla analizy SPA Plaza Hall 

 

Wykres 26. Zestawienie reprezentatywne pod względem oceny użyteczności dla 

analizy SPA Plaza Hall 

 

Wykres 27. Zestawienie reprezentatywne pod względem oceny wygody dla analizy 

SPA Plaza Hall 
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Wykres 28. Zestawienie reprezentatywne pod względem oceny trwałości dla 

analizy SPA Plaza Hall 

 

Wykres 29. Zestawienie reprezentatywne pod względem oceny bezpieczeństwa dla 

analizy SPA Plaza Hall 

 

Wykres 30. Zestawienie reprezentatywne pod względem oceny kształtu dla analizy 

SPA Plaza Hall 

 

Wykres 31. Zestawienie reprezentatywne pod względem oceny elementów 

zaskoczenia dla analizy SPA Plaza Hall 

 

Wykres 32. Zestawienie reprezentatywne pod względem oceny symboliki dla 

analizy SPA Plaza Hall 

 

Wykres 33. Zestawienie reprezentatywne pod względem oceny wrażeń (emocji) 

dla analizy SPA Plaza Hall 

 

Wykres 34. Zestawienie reprezentatywne pod względem oceny niepowtarzalności 

dla analizy SPA Plaza Hall 

 

Wykres 35. Zestawienie reprezentatywne pod względem oceny ładu 

przestrzennego dla analizy SPA Plaza Hall 

 

Wykres 36. Zestawienie oceny wszystkich ankietowanych pod względem 

poszczególnych kryteriów oceny dla analizy The City Dune 
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Wykres 37. Zestawienie reprezentatywne pod względem oceny użyteczności dla 

analizy The City Dune 

 

Wykres 38. Zestawienie reprezentatywne pod względem oceny wygody dla analizy 

The City Dune 

 

Wykres 39. Zestawienie reprezentatywne pod względem oceny trwałości dla 

analizy The City Dune 

 

Wykres 40. Zestawienie reprezentatywne pod względem oceny bezpieczeństwa dla 

analizy The City Dune 

 

Wykres 41. Zestawienie reprezentatywne pod względem oceny kształtu dla analizy 

The City Dune 

 

Wykres 42. Zestawienie reprezentatywne pod względem oceny elementów 

zaskoczenia dla analizy The City Dune 

 

Wykres 43. Zestawienie reprezentatywne pod względem oceny symboliki dla 

analizy The City Dune 

 

Wykres 44. Zestawienie reprezentatywne pod względem oceny wrażeń (emocji) 

dla analizy The City Dune 

 

Wykres 45. Zestawienie reprezentatywne pod względem oceny niepowtarzalności 

dla analizy The City Dune 
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Wykres 46. Zestawienie reprezentatywne pod względem oceny ładu 

przestrzennego dla analizy The City Dune 

 

Wykres 47. Zestawienie oceny wszystkich ankietowanych pod względem 

poszczególnych kryteriów oceny dla analizy Square Depression 

 

Wykres 48. Zestawienie reprezentatywne pod względem oceny użyteczności dla 

analizy Square Depression 

 

Wykres 49. Zestawienie reprezentatywne pod względem oceny wygody dla analizy 

Square Depression 

 

Wykres 50. Zestawienie reprezentatywne pod względem oceny trwałości dla 

analizy Square Depression 

 

Wykres 51. Zestawienie reprezentatywne pod względem oceny bezpieczeństwa dla 

analizy Square Depression 

 

Wykres 52. Zestawienie reprezentatywne pod względem oceny kształtu dla analizy 

Square Depression 

 

Wykres 53. Zestawienie reprezentatywne pod względem oceny elementów 

zaskoczenia dla analizy Square Depression 

 

Wykres 54. Zestawienie reprezentatywne pod względem oceny symboliki dla 

analizy Square Depression 
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Wykres 55. Zestawienie reprezentatywne pod względem oceny wrażeń (emocji) 

dla analizy Square Depression 

 

Wykres 56. Zestawienie reprezentatywne pod względem oceny niepowtarzalności 

dla analizy Square Depression 

 

Wykres 57. Zestawienie reprezentatywne pod względem oceny ładu 

przestrzennego dla analizy Square Depression 

 

Wykres 58. Zestawienie oceny wszystkich ankietowanych pod względem 

poszczególnych kryteriów oceny dla analizy Central Garden Block B4 

 

Wykres 59. Zestawienie reprezentatywne pod względem oceny użyteczności dla 

analizy Central Garden Block B4 

 

Wykres 60. Zestawienie reprezentatywne pod względem oceny wygody dla analizy 

Central Garden Block B4 

 

Wykres 61. Zestawienie reprezentatywne pod względem oceny trwałości dla 

analizy Central Garden Block B4 

 

Wykres 62. Zestawienie reprezentatywne pod względem oceny bezpieczeństwa dla 

analizy Central Garden Block B4 

 

Wykres 63. Zestawienie reprezentatywne pod względem oceny kształtu dla analizy 

Central Garden Block B4 
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Wykres 64. Zestawienie reprezentatywne pod względem oceny elementów 

zaskoczenia dla analizy Central Garden Block B4 

 

Wykres 65. Zestawienie reprezentatywne pod względem oceny symboliki dla 

analizy Central Garden Block B4 

 

Wykres 66. Zestawienie reprezentatywne pod względem oceny wrażeń (emocji) 

dla analizy Central Garden Block B4 

 

Wykres 67. Zestawienie reprezentatywne pod względem oceny niepowtarzalności 

dla analizy Central Garden Block B4 

 

Wykres 68. Zestawienie reprezentatywne pod względem oceny ładu 

przestrzennego dla analizy Central Garden Block B4 

 

Wykres 69. Zestawienie oceny wszystkich ankietowanych pod względem 

poszczególnych kryteriów oceny dla analizy Zollhallen Plaza 

 

Wykres 70. Zestawienie reprezentatywne pod względem oceny użyteczności dla 

analizy Zollhallen Plaza 

 

Wykres 71. Zestawienie reprezentatywne pod względem oceny wygody dla analizy 

Zollhallen Plaza 

 

Wykres 72. Zestawienie reprezentatywne pod względem oceny trwałości dla 

analizy Zollhallen Plaza 
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Wykres 73. Zestawienie reprezentatywne pod względem oceny bezpieczeństwa dla 

analizy Zollhallen Plaza 

 

Wykres 74. Zestawienie reprezentatywne pod względem oceny kształtu dla analizy 

Zollhallen Plaza 

 

Wykres 75. Zestawienie reprezentatywne pod względem oceny elementów 

zaskoczenia dla analizy Zollhallen Plaza 

 

Wykres 76. Zestawienie reprezentatywne pod względem oceny symboliki dla 

analizy Zollhallen Plaza 

 

Wykres 77. Zestawienie reprezentatywne pod względem oceny wrażeń (emocji) 

dla analizy Zollhallen Plaza 

 

Wykres 78. Zestawienie reprezentatywne pod względem oceny niepowtarzalności 

dla analizy Zollhallen Plaza 

 

Wykres 79. Zestawienie reprezentatywne pod względem oceny ładu 

przestrzennego dla analizy Zollhallen Plaza 

 

Wykres 80. Zestawienie oceny wszystkich ankietowanych pod względem 

poszczególnych kryteriów oceny dla analizy placu Solidarności w 

Szczecinie 

 

Wykres 81. Zestawienie reprezentatywne pod względem oceny użyteczności dla 

analizy placu Solidarności w Szczecinie 
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Wykres 82. Zestawienie reprezentatywne pod względem oceny wygody dla analizy 

placu Solidarności w Szczecinie 

 

Wykres 83. Zestawienie reprezentatywne pod względem oceny trwałości dla 

analizy placu Solidarności w Szczecinie 

 

Wykres 84. Zestawienie reprezentatywne pod względem oceny bezpieczeństwa dla 

analizy placu Solidarności w Szczecinie 

 

Wykres 85. Zestawienie reprezentatywne pod względem oceny kształtu dla analizy 

placu Solidarności w Szczecinie 

 

Wykres 86. Zestawienie reprezentatywne pod względem oceny elementów 

zaskoczenia dla analizy placu Solidarności w Szczecinie 

 

Wykres 87. Zestawienie reprezentatywne pod względem oceny symboliki dla 

analizy placu Solidarności w Szczecinie 

 

Wykres 88. Zestawienie reprezentatywne pod względem oceny wrażeń (emocji) 

dla analizy placu Solidarności w Szczecinie 

 

Wykres 89. Zestawienie reprezentatywne pod względem oceny niepowtarzalności 

dla analizy placu Solidarności w Szczecinie 

 

Wykres 90. Zestawienie reprezentatywne pod względem oceny ładu 

przestrzennego dla analizy placu Solidarności w Szczecinie 
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Wykres 91. Oceny prezentowanych placów betonowych pod względem ich 

trwałości, wygody, elementów zaskoczenia, bezpieczeństwa, kształtu, 

symboliki, użyteczności, niepowtarzalności, ładu przestrzennego oraz 

wrażeń (emocji) 

 

Wykres 92. Ocena prezentowanych placów betonowych w zestawieniu 

całościowym 
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SPIS TABEL 

 

Tabela 1.  Zestawienie zbiorcze wyników ankiety dla Landhausplatzu 

 

Tabela 2. Zestawienie zbiorcze wyników ankiety dla Neugestaltung Tessiner 

Platz 

 

Tabela 3. Zestawienie zbiorcze wyników ankiety dla SPA Plaza Hall 

 

Tabela 4. Zestawienie zbiorcze wyników ankiety dla The City Dune 

 

Tabela 5. Zestawienie zbiorcze wyników ankiety dla Square Depression 

 

Tabela 6. Zestawienie zbiorcze wyników ankiety dla Central Garden Block B4 

 

Tabela 7. Zestawienie zbiorcze wyników ankiety dla Zollhallen Plaza 

 

Tabela 8. Zestawienie zbiorcze wyników ankiety dla placu Solidarności w 

Szczecinie 

 

 

 

 

 

 

 

 


