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O siągnięcia architektury betonowej wiązane są głów-
nie z dorobkiem budownictwa inżynieryjnego, obiek-
tami monumentalnymi, wielkoprzestrzennymi i sa-
kralnymi. Myśląc o wybitnych dziełach realizowa-

nych z betonu, przywołujemy mosty Roberta Maillarta, biurow-
ce Franka Lloyda Wrighta, hale sportowe i wieżowiec Pierre
Luigi Nerviego. Eksponowane żelbetowe konstrukcje potrzeb-
ne były do realizacji przekryć wielkich hal, bicia rekordów dłu-
gości przęseł oraz do tworzenia niepowtarzalnych w nastroju
wnętrz sakralnych. Mieszkalnictwo kojarzone jest z betonem
rzadziej. Budynki mieszkalne nie wymagają bowiem ekspre-
syjnych form geometrycznych, którymi beton przemawia w in-
nych typach budowli. Nie generują również finezyjnych roz-
wiązań strukturalnych, w których właściwości fizyczne beto-
nu śrubowane są do granic możliwości. Mimo tego, to właśnie
w obszarze budownictwa mieszkaniowego można znaleźć cie-
kawe przykłady myślenia innowacyjnego, które dotyczą za-
równo cech betonu, jak i sposobów jego wykorzystania w ar-
chitekturze.

Beton w architekturze mieszkaniowej
wczesnego modernizmu

Najbardziej dobitnym manifestem nowoczesnej architektu-
ry, opublikowanym w latach dwudziestych ubiegłego stulecia,
jest prawdopodobnie esej Le Corbusiera zatytułowany Vers
une architecture. To w nim sformułował autor pięć zasad
uznawanych za wyznacznik stylu modernistycznego. Co cie-
kawe, wszystkie odnoszą się pośrednio lub bezpośrednio
do zastosowania betonu, którego wynalezienie Le Corbusier
stawiał na czele listy osiągnięć technologicznych nowej ery.
Definiując w pierwszym punkcie eseju pilotis, uwalniające
parter podpory nowej generacji, autor pisał, że należy je wy-
konać ze zbrojonego betonu. Zachęcając do projektowania
ogrodów na dachach, nie poprzestawał na wskazaniu korzy-
ści wynikających z przeniesienia zieleni z poziomu posado-
wienia. Używając technicznych sformułowań, podkreślał za-
lety płaskiego dachu żelbetowego, który dzięki odpowiedniej
izolacji może zapewnić komfort użytkowy bez strat w kuba-
turze budynku. Pozostałe trzy zasady dotyczące wolnego rzu-
tu, wolnej elewacji i pasmowych okien, choć dotyczą zagad-
nień funkcjonalno-przestrzennych, to również wskazują szan-
se, jakie w przypadku ich realizacji stworzyło zastosowanie
betonu. Le Corbusier dążył do możliwie szerokiego propago-
wania wzorców autorskiej koncepcji architektonicznej. Starał
się wykorzystać do tego celu najbardziej rozpowszechniony

typ zabudowy. Jeden z rozdziałów eseju Vers une architecture
zatytułował „Masowa produkcja domów mieszkalnych”. Za-
miar realizował najpierw teoretycznie, a później również prak-
tycznie przez budowę domów i osiedli z wykorzystaniem tech-
nologii betonowej w formie wylewanej konstrukcji szkieleto-
wej, tarcz ściennych o widocznym reliefie szalunku oraz drob-
nowymiarowych elementów prefabrykowanych masowo
w warunkach przemysłowych.

Pierwsze pomysły dotyczące uprzemysłowionej produkcji
budynków mieszkalnych Le Corbusier zapisał jeszcze przed
wydaniem eseju. W 1914 r., pod wpływem dramatycznych
zniszczeń, jakie I wojna światowa pozostawiła na terenie
Flandrii, stworzył ideę prostych domów, budowanych poje-
dynczo i w zespołach, które nazwał Maison Dom-Ino. Towa-
rzyszące tej koncepcji rysunki przedstawiają szkieletowe
obiekty dwukondygnacyjne, o swobodnym planie. Intencją
było zachowanie możliwie dużej swobody aranżacji. Techno-
logia nie była dopracowana, ale zawierała pomysły innowa-
cyjne. Le Corbusier planował zastosowanie betonu jako ma-
teriału konstrukcyjnego na słupy i stropy. Dążył do minima-
lizacji prac przygotowawczych. Proponował stosowanie dwu-
elementowych teowych szalunków słupów i standaryzowa-
nych, modularnych deskowań stropowych. Ściany działowe
i osłonowe miały być wykonywane w fabryce, jako zintegro-
wane ramy zawierające szkielet konstrukcji wraz z osadzo-
ną stolarką okienną i drzwiową. Zarysowana wizja odbiega-
ła od standardów architektonicznych przełomu wieku i nie zo-
stała wdrożona, głównie przez brak zainteresowania poten-
cjalnych inwestorów.

Warunki do sprawdzenia założeń teoretycznych pojawiły się
dzięki kontaktom, jakie Le Corbusier nawiązał w początku lat
dwudziestych XX wieku z francuskim biznesmenem Henrym
Frugesem. Ten producent cukru, przemysłowiec i zarazem inte-
lektualista, sam odszukał architekta, zafascynowany jego eseja-
mi i rysunkami [2]. Powstał pomysł wybudowania eksperymen-
talnego zespołu zabudowy mieszkaniowej w Pessac, na połu-
dniowo-wschodnich przedmieściach Bordeaux.

Początkowo projekt obejmował 130 budynków w czterech
kwartałach. Wszystkie składały się z modułów 5 x 5 oraz
5 x 2,5 m, które zestawiano w pionie i w poziomie (fotogra-
fia 1). Konstrukcja szkieletowa została wykonana z żelbetu.
Ściany wewnętrzne planowano produkować w zakładzie
przemysłowym i dostarczać na budowę w formie zestawów
z zamontowanymi otworami. W roli ścian osłonowych Le
Corbusier widział prasowane maty ze słomy stabilizowanej
cementem. Prowadzono nawet próby izolacyjności i wytrzy-
małości tego materiału. W trakcie realizacji duża część inno-1) Politechnika Warszawska; Wydział Architektury; dziekan.arch@pw.edu.pl
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wacji znikła z planu zadań. Szalunki wykonywano z desek,
metodą tradycyjną, ściany działowe murowano z bloczków
po zakończeniu prac stanu surowego. Nie zapewniono odpo-
wiedniej izolacji termicznej osłon. Jedynymi elementami wy-
kończenia produkowanymi przemysłowo były okna, drzwi
i balustrady.

Próby wykorzystania nowej technologii do budowania
mieszkań mnożyły się w okresie międzywojennym. Szczegól-
ne zainteresowanie wykazywali nią twórcy założeń o charak-
terze społecznym, takich jak osiedla Frankfurtu, Wiednia, Des-
sau. Nietypowe dla dziewiętnastowiecznych miast rozwiąza-
nia materiałowe musiały być w pierwszej fazie wypróbowane
i przedstawione szerokiej publiczności.

W 1927 r. w Stuttgarcie niemiecki związek twórczy Werk-
bund zorganizował pierwszą wystawę budownictwa miesz-
kaniowego. Do udziału zaproszono siedemnastu europejskich
architektów, a koordynację projektu powierzono Miesowi
van der Rohe [6]. Jako lokalizację wybrano pięknie położo-
ny kwartał miejski o powierzchni ok. 2 ha. Zaprojektowa-
no i wybudowano 33 domy, których większość przetrwała
do dziś i funkcjonuje zgodnie z przeznaczeniem. Założeniem
wystawy było wypróbowanie możliwie wielu rozwiązań ma-
teriałowych. Do budowy ustroju nośnego wykorzystywano
stal (m.in. w budynku wielorodzinnym Miesa van der Rohe,
domach jednorodzinnych W. Gropiusa i B. Tauta), drewno
(m.in. w domu H. Poelziga) oraz w niewielkim stopniu kon-
strukcje murowe. Najbardziej jednak rozpowszechnionym
materiałem konstrukcyjnym w Weissenhof był żelbet. Jed-
nym z założeń było stosowanie płaskich dachów, które wy-
konywano głównie w formie płyt żelbetowych. Większość
obiektów posadowiono na nowoczesnym ustroju betonowych
płyt fundamentowych. W wielu obiektach wykorzystywano
prefabrykowane elementy betonowe – pustaki i dyle ścienne,
które pomogły zrealizować budowę w napiętym reżimie har-
monogramowym.

Do najciekawszych eksperymentów, które prowadzono
w Stuttgarcie, wykorzystując beton, należą rozwiązania ścian
osłonowych. Testowano pustaki betonowe z zamkniętymi we-

wnętrznymi otworami. Zapewniały one dobrą wytrzymałość
i były łatwe do murowania. Niestety parametry izolacyjne po-
zostawiały wiele do życzenia. Lepsze rezultaty dawały do-
mieszki organiczne do betonu, takie jak torf. W wielu domach
zrezygnowano z murowanych ścian zewnętrznych i zastąpio-
no je lekkimi prefabrykowanymi panelami z korka, prasowa-
nego torfu i innych materiałów organicznych. W Weissenhof
znajdziemy również przykład będący prototypem współcze-
snych, efektywnych i trwałych ścian osłonowych. Domy sze-
regowe Jakuba Jana Ouda wzniesiono w konstrukcji żelbeto-
wej monolitycznej, częściowo murowanej. Ściany zewnętrz-
ne wykonano, korzystając z nowego rozwiązania zapewnia-
jącego dobre parametry użytkowe, a jednocześnie lekkiego,
trwałego i szybkiego w realizacji. Były to konstrukcje z pu-
staków z lekkiego betonu. Nie zachowały się informacje na te-
mat technologii produkcji bloczków z porami powietrza za-
stosowanych przez Ouda. W tym okresie znane były techno-
logie parowo-ciśnieniowa (E. Hoffmann pat. 1889 r.) oraz
wykorzystująca do spieniania proszki metaliczne (J. W. Ayl-
sworth i F. A. Dyer pat. 1914 r.). Bloczki z lekkiego betonu
okazały się znakomitym rozwiązaniem. Ściany zewnętrzne
od początku użytkowania zapewniały dobrą izolację termiczną
i przetrwały próbę czasu.

Mieszkalnictwo lat powojennych
Druga wojna światowa zahamowała rozwój koncepcji

mieszkaniowych, jednak w okresie powojennym zaintereso-
wanie tym problemem zwiększyło się. Zasoby mieszkaniowe
miast uległy bowiem zniszczeniu. Rozwój technologiczny
i przemysłowy stymulował migrację w kierunku dużych
ośrodków. Społeczności odzyskiwały poczucie stabilności
i bezpieczeństwa, co w konsekwencji przyniosło bum demo-
graficzny i ponadskalowe zapotrzebowanie na nowe mieszka-
nia. Architekci byli przygotowani do podjęcia wyzwania. Już
we wczesnym modernizmie zdawali sobie sprawę, że maso-
we budownictwo mieszkaniowe będzie wymagało zastoso-
wania przemysłowych metod produkcji. Początkowo koja-
rzyli je z modularyzacją drobnych elementów i mechanizacją
montażu. W latach sześćdziesiątych XX wieku koncepcja pre-
fabrykacji nabrała rozmachu. Przemysłowo wytwarzanym
modułem miało być całe mieszkanie. Realizacja idei trójwy-
miarowej wielkoskalowej prefabrykacji została urzeczywist-
niona w 1967 r. w Montrealu. Projekt wszedł do historii ar-
chitektury jako Habitat 67. Powstał przez złożenie 354 iden-
tycznych modułów przestrzennych. Każdy z elementów skła-
dowych wykonano z żelbetu w warunkach przemysłowych,
przetransportowano na miejsce budowy i zmontowano, ogra-
niczając zakres robót mokrych. Niewątpliwie montrealski pro-
jekt przyspieszył rozwój prefabrykowanego budownictwa
mieszkaniowego, również tego o najuboższej monotonnej for-
mie wykorzystywanego powszechnie w Polsce i krajach Eu-
ropy Wschodniej.

W końcu lat sześćdziesiątych XX wieku Lucio Costa
zaproponował plan nowej stolicy Brazylii i zaprojektował
zespół mieszkaniowy złożony z jednostek nazywanych
Superquadra. Miały one zapewniać pełną obsługę infra-
strukturalną, komercyjną i społeczną. Projektowane przez

Fot. 1. Dom wieżowy na osiedlu Cité Frugès, projekt – Le Corbu-
sier, 1925 r.
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różnych autorów kwartały ujednolicono pod względem za-
łożeń przestrzennych i cech architektonicznych. Szkieleto-
wa konstrukcja żelbetowa unosiła pięciokondygnacyjny
korpus mieszkalny nad parterem. Cienkościenne kasety
żelbetowe tworzyły ciągi loggii ocieniających południowe
elewacje.

Superquadra uformowała wyobrażenia modernistów
o modelowym budynku mieszkalnym. Były one tak silne,
że wzór powtarzano niezależnie od lokalizacji.

W 1957 r., współcześnie z powstawaniem Brasilii, Oscar
Niemeyer wzniósł w berlińskiej dzielnicy Tiergarten ośmio-
kondygnacyjny blok mieszkalny (fotografia 2), mieszczący 78
apartamentów. Zgodnie z zasadami parter uniesiono, choć pi-
lotis mają tu szczególną, charakterystyczną dla Niemeyera,
widlastą formę.

Piąta kondygnacja
została uwypuklona
w elewacji. Mieści ona
wspólne pomieszcze-
nia o charakterze spo-
łecznym. Wszystkie
powierzchnie w strefie
publicznej, korytarze,
lica loggii i inne ściany
pozostawiono jako su-
rowe odciski szalunku.
Starannie pielęgnowa-
ny beton pozwolił
budynkowi Niemeyera
przetrwać w dobrej
kondycji do czasów
współczesnych. Całe
osiedle, a wraz z nim
blok przy Altonaer
Straße 4-14 przeżywa-
ją obecnie renesans.

Współczesne tendencje
– beton konstrukcyjny,
izolacyjny, wykończeniowy

Prosumenci współczesnej architektury mieszkaniowej ocze-
kują zapewnienia możliwości wpływu na układ mieszkania
przed jego wybudowaniem. Poszukują różnorodnych rozwią-
zań estetycznych i funkcjonalnych, a także sprawdzonych pod
względem wpływu na zdrowie oraz bezpiecznych w kontek-
ście przyszłego użytkowania. Stanowisko takie kojarzone jest
powszechnie z ideą zrównoważonego rozwoju.

Obie wymienione tendencje dobrze korespondują z wyko-
rzystywaniem technologii betonowych w mieszkalnictwie.
Modernistyczny model uwolnionego planu zapewnia dużą
elastyczność aranżacji. Czerpią z niej przede wszystkim ze-
społy mieszkaniowe wyższego standardu, gdzie stopień moż-
liwej ingerencji użytkownika jest duży. W osiedlach niskobu-
dżetowych, w tym społecznych, liczy się przede wszystkim re-
lacja jakości i trwałości do ceny. Tu niezastąpione okazują się
systemy prefabrykacji, które obecnie osiągnęły znaczną róż-
norodność i są podatne na zmiany.

Współczesne realizacje mieszkaniowe cechują się dąże-
niem do maksymalnej indywidualizacji rozwiązań przestrzen-
nych, korzystając jednocześnie z uprzemysłowienia proce-
sów produkcji budowlanej. Oznacza to zapewnienie możliwie
dużej swobody indywidualnych wyborów, przy jednoczesnym
korzystaniu z procesów produkcji gwarantujących dobrą ja-
kość i powtarzalność elementów. Przykładem takiego myśle-
nia jest Parkrand – budynek zaprojektowany przez firmę
MVRDV w 2006 r. (fotografia 3). Powstał on w Geuzenveld,
zielonej dzielnicy Amsterdamu i sąsiaduje z dużym obszarem
parkowym. Dążeniem autorów projektu było skoncentrowa-
nie na niewielkim obszarze dużej liczby apartamentów. Pięć
jedenastokondygnacyjnych wież połączono u podstawy
i w ostatnich dwóch kondygnacjach. Na dachu parteru zorga-
nizowano wspólny dziedziniec, stanowiący taras widokowy,
zagospodarowany zgodnie projektem Richarda Huttena jako
przeskalowane „pokoje” [6]. Konstrukcję stanowi monoli-
tyczny szkielet żelbetowy. Ostatnie dwie kondygnacje, two-
rzące „mosty” o przeszło trzydziestometrowej rozpiętości,
wykonano w technologii stalowego rusztu z płytami żelbeto-
wymi, odciążając masę własną przęseł. Nie widać tego
na pierwszy rzut oka, ponieważ całą zewnętrzną fasadę budyn-
ku tworzą warstwowe prefabrykowane ściany osłonowe. Ich
wykończeniem jest surowy beton o głęboko fakturowanej po-
wierzchni. W Parkrand zastosowano również wiele innych
struktur budowlanych, korzystając z elementów prefabryko-
wanych. Są nimi cienkie płyty balkonowe osadzane na łącz-
nikach termoizolacyjnych, biegi i podesty klatek schodowych,
detale architektoniczne zdobiące dziedzińce. Dzięki bardzo
dobrej jakości wykończenia, możliwej do uzyskania w warun-
kach przemysłowych, pozostawiono je w surowej formie, pod-
kreślając różnice faktur i kolorów.

Firma Mecanoo w wielu swoich projektach korzysta z pre-
fabrykowanych betonowych płyt warstwowych. Co cieka-
we, wyposaża je w licówki zróżnicowane pod względem ma-
teriałowym i plastycznym. Nawiązując do tradycji ceramicz-
nych niderlandzkich fasad, architekci zrealizowali zespół za-
budowy społecznej w Amsterdamie. Noordstrook Block A
mieści 170 niskobudżetowych apartamentów, centrum spo-
łeczności lokalnej i lokale komercyjne w parterach. Elewa-
cję budynku podzielono na sekcje, łącząc w każdej po dwie

Fot. 2. Budynek mieszkalny Interbau
w dzielnicy Tiergarten w Berlinie,
projekt – O. Niemeyer, 1957 r.

Fot. 3. Budynek mieszkalny Parkrand w Amsterdamie, projekt –
MVRDV, 2006 r.
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kondygnacje. Powierzchnię pokrywają płytki o charaktery-
stycznych ceglanych formatach. Tworzą one zróżnicowane
wzory, które nie naśladują, lecz raczej sugerują wątki wiąza-
nia. Nie ukrywano przemysłowego charakteru fasady. Łącze-
nia sekcji i przestrzenie między elementami ceramicznymi
odsłaniają betonową płytę stanowiącą bazę prefabrykowanej
licówki (fotografia 4).

Technologia betonowa okazuje się niezastąpiona w zetknię-
ciu z najnowszą typologią mieszkaniową, którą w miastach eu-
ropejskich reprezentują obiekty cohousingu. W berlińskim
zespole przy Ritterstrasse 50, wyeksponowany żelbetowy
szkielet tworzy osnowę procesu aranżacji, który w trybie cią-
głym prowadzony jest przez mieszkańców.

Zespół Kalkbreite zrealizowany zgodnie z projektem Müller
Sigrist Architekten w Zurychu (fotografia 5) bardzo silnie
eksponuje charakterystyczne cechy nowego modelu funkcjo-
nalnego, korzystając przy tym ze swobody strukturalnej, jaką
daje zastosowanie betonu. Deficyt mieszkań i wolnych dzia-
łek w Zurychu skłonił spółdzielców Kalkbreite do zaintereso-

wania się terenem zajezdni tramwajowej. Uzyskanie prawa
do dysponowania działką wymagało zachowania istniejącej
funkcji. Nad zajezdnią wykonano strop żelbetowy wykorzy-
stujący konstrukcje sprężone i wysokowartościowy beton.
Stał się on podniesionym dziedzińcem, który zapewnia dostęp
do przestrzeni wspólnych cohousingu. Nieregularny kształt
zespołu uniemożliwił prefabrykację wielkowymiarową, jed-
nak wiele elementów żelbetowych wykonano w technologii
przemysłowej, montując je na budowie. Powierzchnie beto-
nowe są w Kalkbreite bardzo zróżnicowane i służą wykończe-
niu większości wnętrz wspólnych. Klatki schodowe, posadz-
ki utwardzone tarasu, a także wnętrza lokali wspólnych, jo-
ker-roomów i stołówki pozostawiono w surowym betonie.
Nieregularności budynku owocują zestawieniami odbić nie-
typowych geometrycznie szalunków, które wyeksponowano,
podkreślając strukturę przestrzenną obiektu.

Podsumowanie
Korzyści wynikające z zastosowania żelbetu w budownic-

twie mieszkaniowym dostrzegli już moderniści, choć na sku-
tek niedoskonałości procesów technologicznych nie w pełni
wykorzystali istniejący potencjał. To oni zarysowali główne
nurty stosowania nowej technologii:

● uelastycznienie planu przez zastąpienie konstrukcji ścia-
nowych szkieletami;

● uprzemysłowienie produkcji prowadzące do częściowej
i pełnej prefabrykacji;

● tworzenie betonu, który ma niezbędne parametry wpływa-
jące na komfort użytkowania (betony spienione, wodoszczelne).

We współczesnej praktyce projektowej korzystamy z tego
dorobku. Wady technologiczne utrudniające przyjęcie roz-
wiązań udało się w większości wyeliminować. Obecnie beton
służy architekturze mieszkaniowej jako: główny budulec kon-
strukcji; materiał izolacyjny ścian osłonowych; izolacja pod-
ziemnych garaży i detal wykończenia. Jest również przed-
miotem eksperymentów. Dzięki zastosowaniu metod fabryka-
cji oraz przez cyfryzację placu budowy, beton monolityczny,
spieniony i prefabrykowane elementy betonowe tworzą per-
spektywę architektury mieszkaniowej jutra.
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