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Ca∏a dzia∏alnoÊç promocyjna opiera si´ na 

g∏´boko ugruntowanym przekonaniu, ̋ e ce-

ment i beton sà nowoczesnymi, wysokiej jakoÊci 

materia∏ami budowlanymi, przed którymi rysujà 

si´ dobre perspektywy. Âwiadome i profesjo-

nalne podejÊcie do technologii betonu pozwa-

la na uzyskiwanie materia∏u trwa∏ego i funkcjo-

nalnego, materia∏u o ogromnych mo˝liwoÊciach 

kszta∏towania formy.

Dlatego jednym z podstawowych zadaƒ kampanii 

promocyjnej jest dzia∏alnoÊç wydawnicza, która 

oprócz funkcji informacyjnej s∏u˝y tak˝e szero-

ko poj´tej edukacji na temat cementu i betonu. 

Pod szyldem „Polski Cement” wydanych zosta∏o 

kilkanaÊcie pozycji ksià˝kowych, za które ofi cyna 

otrzyma∏a wiele nagród. Ksià˝ki pt. „Nawierzch-

nie drogowe z betonu cementowego”, „Konstruk-

cje z betonu spr´˝onego”, „Beton wed∏ug nor-

my PN-EN 206-1 – komentarz”, wydane w roku 

2004, zosta∏y uhonorowane Nagrodà Ministra In-

frastruktury. A wydawany od 1998 roku kwartal-

nik „Budownictwo, Technologie, Architektura” 

jest ch´tnie czytany w Êrodowiskach zwiàzanych 

z budownictwem. 

Du˝o uwagi poÊwi´ca si´ tak˝e wykazaniu za-

let cementu i betonu w zastosowaniu w ró˝nych 

dzia∏ach budownictwa, g∏ównie w drogownic-

twie. Cieszy fakt, ̋ e drogi betonowe, które 

znalaz∏y uznanie w wielu krajach Europy Zachod-

niej, zaczynajà pojawiaç si´ równie˝ i w Polsce.

W przekonaniu o wszechstronnych mo˝liwoÊciach 

betonu bran˝a od kilku lat anga˝uje si´ w pro-

mowanie dobrej architektury betonowej. Orga-

nizowany wspólnie przez Stowarzyszenie Archi-

tektów RP i Polski Cement konkurs „Polski Ce-

ment w Architekturze” corocznie wy∏ania najlep-

sze realizacje wykonane z u˝yciem ̋ elbetu. Ce-

lem konkursu jest pokazanie mo˝liwoÊci twórcze-

go u˝ycia technologii betonowej w budownic-

Promocja

Ju˝ ponad dziesi´ç lat kampania promocyjna pod 

has∏em „Polski Cement” towarzyszy dzia∏aniom 

Stowarzyszenia Producentów Cementu i Wapna. 

Dzia∏ania promocyjne prowadzone sà w imieniu 

wszystkich producentów, a ich celem jest 

dostarczenie i popularyzacja wiedzy na temat 

cementu i betonu. 
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twie (obiekty budownictwa ogólnego, budownic-

twa przemys∏owego, obiekty in˝ynierskie). Z ini-

cjatywy spó∏ki Polski Cement oraz Wydzia∏u Archi-

tektury Politechniki Krakowskiej prowadzony jest 

równie˝ ka˝dego roku ogólnopolski konkurs „Ar-

chitektura Betonowa” – akademicka nagroda za 

najlepszà prac´ dyplomowà, projekt architekto-

niczny z u˝yciem technologii betonu.

Przez wiele lat s∏owo beton kojarzone by∏o w 

Polsce negatywnie. Wykorzystujàc podstawo-

we cechy betonu, czyli jego trwa∏oÊç i odpornoÊç 

na dzia∏anie czynników zewn´trznych, u˝ywano 

tego okreÊlenia jako metafor´ opisujàcà 

niereformowalnoÊç. Na szcz´Êcie w budownictwie 

te w∏aÊciwoÊci materia∏u sà bardzo po˝àdane. 

Eksperci jednog∏oÊnie potwierdzajà fakt, ̋ e be-

ton pozostaje niezastàpionym materia∏em kon-

strukcyjnym. Charakteryzuje si´ bardzo du˝à 

wytrzyma∏oÊcià i trwa∏oÊcià oraz jest przyjazny 

dla Êrodowiska. Stanowi niezwykle elastyczne 

tworzywo w r´kach projektantów i architektów, 

jest „kamieniem”, który odlewany w formach 

ujawnia szlachetnoÊç natury szalunku, g∏adkoÊç 

stali czy faktur´ drewna.

Nieustanny rozwój technologii budowlanych, 

pojawienie si´ nowoczesnych materia∏ów, 

konkurujàcych z tradycyjnymi materia∏ami pro-

dukowanymi przez producentów cementu i beto-

nu, niosà koniecznoÊç rozwijania dzia∏aƒ promo-

cyjnych. Sta∏y si´ wi´c one istotnym elementem 

w dzia∏alnoÊci stowarzyszenia.


