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Z tradycją w tle – ceramika budowlana
Ceramiczne materiały budowlane towarzyszą człowiekowi od zarania dziejów. Dlatego tak doskonale
wpisują się w tradycje architektoniczne Krakowa i oddają historyczny charakter tego miasta. Łączą przy
tym najwyższe parametry techniczne, trwałość, estetykę i ekologiczność. Nic więc dziwnego, że tak często
stosowane są zarówno podczas renowacji obiektów zabytkowych, jak i realizacji nowych inwestycji.
Jednym z czołowych producentów ceramiki jest firma Röben, której klinkier znalazł się na elewacjach
budynków dwóch krakowskich uczelni – Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz
Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Jaka jest historia tych budynków? Dlaczego ich
twórcy zdecydowali się na użycie klinkieru?
Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytetu Jagiellońskiego
w Krakowie
Pośród wielu znaczących miejsc, budynków i instytucji w Krakowie jedną z najważniejszych jest Uniwersytet Jagielloński. Założony
w 1364 roku na przestrzeni kilkuset lat zmieniał nie tylko swoją nazwę, ale i miejsca urzędowania. Od samego początku na uczelni obecny jest Wydział Prawa i Administracji, który
swoją siedzibę w ostatnich dziesięcioleciach
miał w budynku przy ul. Bankowej. Ze względu na ograniczoną powierzchnię obiektu wydziałowego, a także konieczność dostosowania do obecnych potrzeb uczelni, niezbędne
było wybudowanie nowego gmachu Wydziału
Prawa i Administracji. Ten rozpoczęto wznosić w 2014 roku, a jego ukończenie nastąpiło
dwa lata później.

Maksymalne wykorzystanie
miejsca
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Na niewielkiej i dość „ciasnej” działce, położonej wzdłuż wschodniej ściany Auditorium
Maximum, powstał tradycyjny, a zarazem nowoczesny w formie budynek. Obrys obiektu został określony na podstawie ograniczeń
wynikających z obowiązujących przepisów

dotyczących odległości od ścian istniejącego
gmachu uczelni, granic sąsiednich działek oraz
narzuconej maksymalnej powierzchni zabudowy. Mimo ograniczonej przestrzeni udało
się płynnie wkomponować budynek w obrys
działki, zachowując przy tym porządek urbanis
tyczny. Budowla, wraz z pobliskim Auditorium
Maximum, pełniącym funkcję uniwersyteckiego centrum dydaktyczno-kongresowego oraz
Collegium Paderevianum II, przeznaczonym
dla studentów wydziału filologicznego, tworzy
w środku miasta nowy campus Uniwersytetu
Jagiellońskiego.

Cegła klinkierowa dla prestiżu
i elegancji
Budynek nie należy do gigantów – jego powierzchnia użytkowa wynosi 3200 m2
(sąsiednie Auditorium Maximum jest ponad
3 razy większe), jednak zgrabnie łączy nowoczesną formę o nieregularnym kształcie z optymalnym rozplanowaniem funkcji w dostępnej
przestrzeni. Na elewację obiektu zdecydowano się wybrać tradycyjny, ale modernistyczny
w wyrazie materiał, jakim są cegły klinkierowe.
Ich ciemny, stonowany odcień – postawiono
na cegłę klinkierową Röben BRISBANE antracytową – nawiązuje do sąsiedniego budynku
uczelni oraz staromiejskiej zabudowy mieszkaniowej, w której także dominuje ciemna kolorystyka klinkieru połączona z płytami betonu
architektonicznego. – Dodatkowym powodem
wyboru cegły jako materiału elewacyjnego
były zalecenia konserwatora zabytków oraz
sam prestiż wydziału, determinujący elegancką formę architektoniczną, z którą klinkier
jest tak silnie powiązany – podkreśla Marcin
Kiendra z Agencji Projektowej Architektury
EKSPO, odpowiedzialnej za projekt budynku
Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu
Jagiellońskiego. Do wykonania elewacji wykorzystano ok. 84 000 szt. cegieł w formacie NF.
Nietuzinkowy kształt budynku to nie jedyny
charakterystyczny element obiektu. – Bardzo
ciekawym akcentem, są wąskie pionowe
szpalty wzdłuż okien oraz długie cienkie
nadproża – dodaje Kiendra. Zastosowany zabieg ma urozmaicić prostą, współczesną formę
i podkreślić wielkie okna, wprowadzające do
wnętrza budynku jak najwięcej naturalnego
światła. Mimo bliskości sąsiedniej zabudowy
budynek nie sprawia wrażenia ciężkiej, przytłaczającej budowli, maksymalnie wypełniającej dostępną przestrzeń.

Wielofunkcyjne wnętrze
Obiekt, mimo niedużych gabarytów, skrywa w sobie przyjazną i łatwo dostępną przestrzeń. Studenci mają do dyspozycji około tysiąca miejsc w siedmiu salach, wśród których
znajdują się m.in. sala audytoryjna dla ponad

600 osób oraz dwie mniejsze sale wykładowe mogące pomieścić po 150 studentów. Nie
zapomniano także o mniejszych pomieszczeniach – salach seminaryjnych i pomieszczeniach dziekanatu. Łączny koszt inwestycji
wyniósł ok. 18 mln złotych.

Krakowska Akademia im. Andrzeja
Frycza Modrzewskiego
Historia tego obiektu sięga początków
nowego tysiąclecia, kiedy władze Krakowa
poprosiły biuro A.P.A EKSPO o przygotowanie projektu, który poprawiłby zagospodarowanie przestrzeni oraz komunikację w części
poprzemysłowej dzielnicy Zabłocie. Celem rewitalizacji tego dotąd niezbyt atrakcyjnego,
choć ładnie położonego obszaru, była zmiana
charakteru całej dzielnicy. Jeden z najważniejszych elementów tego przedsięwzięcia polegał na stworzeniu nowego kompleksu akademickiego. Autorami koncepcji są krakowscy
architekci Krzysztof Kiendra (główny projektant) oraz Adam Raczek, Marta Lipska, Marek
Kaczor i Hubert Kolarczyk.

Cztery etapy budowy
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Imponujący kompleks obiektów zrealizowano w czterech etapach. Zostały one
ukończone odpowiednio w 2003, 2005, 2008
i 2020 r. W pierwszej fazie inwestycji powstała główna część dydaktyczna, z salami wykładowymi, komputerowymi oraz biblioteką. W drugiej – przede wszystkim eliptyczne
audytorium i dziekanat. Jako kolejną wzniesiono bryłę przy brzegu Wisły, przypominającą kształtem falę, gdzie znajduje się kolejna
biblioteka, akademik, pokoje administracji
uczelni oraz stołówka. Z tego budynku zapewniono bezpośrednie przejście na bulwar
nadwiślański. Budynek czwarty zbudowano
dla Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu
oraz Wydziału Aktorskiego. Mieści on nie tylko sale dydaktyczne, ale również laboratoria

do badań naukowych. W kompleksie można
wyróżnić trzy strefy: strefę komunikacyjną
z parkingiem i terenem zielonym, położoną
najbliżej ruchliwej ulicy, centralnie zlokalizowaną strefę nauki z pawilonami dydaktycznymi oraz strefę wypoczynku, oddzieloną pas
mem drzew od bulwaru spacerowego nad
brzegiem Wisły.

Nowoczesność w duchu tradycji
W ten sposób powstał nowoczesny kompleks, który odmienił oblicze okolicy mostu
Kotlarskiego. W ukształtowaniu kampusu uwagę zwraca przede wszystkim harmonijne połączenie współczesnych trendów z architektoniczną tradycją. Pawilony dydaktyczne są
skomponowane z naprzemiennie ułożonych
płaszczyzn klinkieru i szkła. Ciekawy kontrast
z tymi prostopadłościennymi budynkami tworzą eliptyczne amfiteatry mieszczące największe sale wykładowe. Na elewacje w całym kompleksie od początku przewidziany był klinkier.
Wybrano cegłę CANBERRA, cieniowaną gładką
marki Röben. Jest ona zastosowana nie tylko
na fasadach i rzędach kolumn – ściany w salach wykładowych również częściowo wykończone są klinkierem. Warto też zwrócić uwagę
na klinkierowe szczegóły elewacji, m.in. dekoracyjne reliefy. Łącznie, w całej inwestycji
użyto aż 200 000 sztuk cegieł marki Röben.

Siła prostoty
Kompleks obiektów należących do krakowskiej uczelni został zaprojektowany z rozmachem, ale jednocześnie jest zdefiniowany
poprzez użytkowe przeznaczenie i funkcję

edukacyjną. Efekt wyważonej prostoty osiąg
nięto dzięki oszczędności formy i detalu, co
przejawia się m.in. w tym, że na elewacjach
zastosowano tylko cztery materiały budowlane – klinkier, przeszklenia, elementy aluminiowe w okolicach okien i dachu oraz piaskowiec
w części cokołowej. Inspiracją dla projektantów był Collegium Novum Uniwersytetu
Jagiellońskiego, jeden z najsłynniejszych
obiektów akademickich. Kampus Krakowskiej
Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
nawiązuje do architektury Collegium Novum
przede wszystkim poprzez kształt głównego
wejścia oraz wykorzystanie cegieł na elewacji.
Wybrana przez architekta Krzysztofa Kiendrę
klinkierowa cegła CANBERRA cieniowana marki Röben, ze swoim nieregularnym wybarwieniem, oddaje charakter akademii, a dziś stanowi znak rozpoznawczy kampusu.

cegły i płytki klinkierowe produkowane przez
firmę Röben bardzo często wybierane są do
renowacji zabytków. To materiały tradycyjne,
ekologiczne, odporne na skrajne zjawiska atmosferyczne. Kolorystyka jest na tyle szeroka, że można znaleźć produkt odpowiadający każdej inwestycji. W ofercie klinkieru firmy
Röben znajduje się kilkadziesiąt kolorów – biele, szarości, czerwienie, brązy i czernie, o różnych wykończeniach (gładkie, renowacyjne,
ryflowane), w kilku formatach:
NF – 240×115×71 mm,
LDF – 290×115×52 mm,
XLDF – 365×115×52 mm.
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Firma Röben to jeden z czołowych producentów ceramiki budowlanej na świecie.
Przedsiębiorstwo ma ponad 160-letnią historię, a jego oferta obejmuje przeszło 1500 produktów – cegły i płytki klinkierowe, dachówki ceramiczne, klinkierowe cegły brukowe
oraz ceramikę posadzkową. Wyjątkowa linia produktów Röben łączy tradycyjny materiał z najlepszymi parametrami technicznymi, trwałością, estetyką i ekologicznością.
Różnorodność oferty, bardzo dobra jakość
produktów, dostosowanie wyrobów do aktualnych trendów i wymagań rynku sprawiają,
że firma Röben cieszy się niezmiennie dużym
uznaniem klientów. Dachówki ceramiczne,
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