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THE COMPLEX IN KATOWICE, 
POLAND SHOWS THAT 
MODERNIST HOUSING PRINCIPLES 
MAY STILL WORK IF PLANNED ON 
A HUMAN SCALE, WITH ATTENTION 
TO THE FREE SPACE AND A 
GOOD BALANCE BETWEEN THE 
INDIVIDUAL AND THE COLLECTIVE 

The housing complex within the Bażantów 
Estate consists of two parallel gallery-type 
slabs, a wide lane between them and an 
additional free-standing building. The 
authors’ ambition was to contradict the 
pejorative image of this type of buildings 
in Poland, which are still perceived as an 
infamous legacy of the 70s. The humanized 
space of the mini-park between the build-
ings and the protective glazing of the gal-
leries aim at creating an attractive neigh-
borhood space, which usually does not 
exist in the conventional block of flats with 
staircases and hallways.

The northern slab is a five-storey unit 
with underground parking (shared with 
the free-standing apartment building). Its 
form is quite simple – a prism with galler-
ies on the northern side, a series of balco-
nies to the south and an opaque volume, 
containing the staircase and the elevator 
attached to the eastern side. The whole 
building was plastered in graphite color, 
except the last storey that has a wooden 
siding. The balconies are separated from 
each other with wooden openwork screens 
and the openings have been designed as 
French windows, protected by a glass para-
pet. The galleries are screened by glass 
plates and their walls are covered with fib-
er-plasterboards in intensive yellow color. 
The ground level contains fully glazed com-
mercial spaces.

The Southern building displays a typolo-
gy of superposed duplexes. The lower units 
get individual entrances from the lane 

Complexul de locuinţe amplasat în cartierul Bażantów cu-
prinde două bare cu cursive paralele tip galerie, o alee largă 
situată între acestea și încă o clădire izolată. Am dorit să 
contrazicem  imaginea depreciativă a acestui tip de clădiri 
din Polonia, încă percepută ca o moștenire nefericită a ani-
lor ’70. Spaţiul umanizat al mini-parcului amplasat între 
clădiri, precum și suprafeţele vitrate de protecţie ale gale-
riilor își propun să obţină calităţi ale locuirii care, în mod 
obișnuit nu există în blocurile obișnuite cu scări și culoare.

Bara nordică este o construcţie cu cinci etaje și parca-
re subterană (comună cu blocul de locuinţe independent) 
având o formă destul de simplă – o prismă cu galerii la 
partea dinspre nord, o serie de balcoane spre sud și un 
volum opac ce include casa scării și ascensorul, atașat pe 
latura estică. Întreaga clădire a fost tencuită în culoarea 
grafitului, cenușie-neagră, cu excepţia ultimului etaj pre-
văzut cu placaje din lemn. Balcoanele sunt despărţite prin 
ecrane din lemn ajurat, iar deschiderile au fost concepute 
ca uși-ferestre, protejate de un parapet de sticlă. Galeriile 
sunt protejate cu panouri din sticlă, iar pereţii lor sunt 
acoperiţi cu plăci din gips-carton armat cu fibre de sticlă, 
colorate în galben intens. La parter sunt amplasate spaţii 
comerciale care se deschid către spaţiul public prin vitraje 
generoase. 

Clădirea sudică relevă o tipologie de duplexuri suprapu-
se. În unităţile care ocupă parterul și etajul, accesul se face 
prin intrările individuale, dinspre alee și grădinile orien-
tate către sud, în timp ce, pentru a ajunge la locuinţele de 
la nivelurile superioare, se trece printr-o galerie situată în 
partea de nord, la ultimul etaj. Acesta adăpostește zonele 
de zi, iar cele de noapte ocupă etajul trei. La ambele capete 
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ale barei se află scări de beton, deschise (la cea estică exis-
tă și ascensor). 

Amplasarea centrală a blocului de locuinţe izolat, pre-
cum și standardele elevate îl fac să apară drept element 
dominant al ansamblului. A fost proiectat ca o clădire cu 
șase etaje și parcaj subteran în configuraţie tip „cușcă”, și 
adăpostește zece apartamente de lux – câte două pe fie-
care etaj. La parterul retras se află intrările și utilităţile. 
Imaginea clădirii este definită de ușile-ferestre de pe cele 
trei faţade și de terasele protejate de ecranele din lemn.

„Bulevardul” – un spaţiu public larg – se întinde printre 
clădiri, iar în mijloc adăpostește un loc de recreere, încon-
jurat pe ambele laturi de suprafeţe minerale. Un teren de 
joacă pentru copii, mărginit de suprafeţe verzi accesibile, 
ocupă partea sud-vestică a spaţiului public.

Blocul vestic de 
apartamente
Western apartment 
building

Blocul nordic
Northern building

Blocul vestic de 
apartamente, plan 
etaj 1 
Western apartment 
building, first floor 
plan

Blocul nordic, plan 
etaj 1
Northern building, 
first floor plan
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and the gardens that face south, while the 
upper ones are accessed through a north-
ern gallery on the last floor. This becomes 
the entrance and daytime level, while the 
night area occupies the third level. Open 
staircases made of concrete (the eastern 
one combined with an elevator) are placed 
at both ends of the slab. 

The apartment building location (in the 
central part of the housing estate) and its 
high standards make it the dominant ele-
ment of the estate. It was designed as a six-
storey building with underground parking 
in a „cage” arrangement. The six-storey 
building houses ten luxury apartments 
– two units on each floor. The recessed 
ground floor houses the entrance and the 
services. French windows on the three 
façades and terraces protected by wooden 
screens define the buildin image. 

A “boulevard” – a wide and public space 
– runs between the buildings. In its mid-
dle, a recreational space surrounded by 
hard surfaces on both sides. A children’s 
playground, surrounded by accessible green 
space occupies the south-western part of 
the public area.

Blocul sudic, plan 
etaj 3
Southern building, 
third floor plan

Blocul nordic
Northern building

Blocul sudic, plan 
etaj 1
Southern building, 
first floor plan

Blocul sudic, plan 
parter
Southern building, 
ground floor plan

Blocul sudic
Southern building
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