Zespó∏ 3 budynków
wielorodzinnych
w Katowicach
na osiedlu Ba˝antów
Dwa budynki zaprojektowano jako galeriowce po∏o˝one równolegle wzgl´dem siebie z szerokim bulwarem
publicznym mi´dzy nimi. Trzeci to apartamentowiec. Ambicjà autorów by∏o prze∏amanie pejoratywnego
odbioru budynków galeriowych w Polsce, jako spuÊcizn´ po realizacjach z lat 70-tych. Zhumanizowana
przestrzeƒ mini parku pomi´dzy budynkami oraz podkreÊlone ˝ywym kolorem i galerie zabezpieczone szk∏em
przed czynnikami atmosferycznymi mia∏y na celu wykreowaç atrakcyjnà przestrzeƒ sàsiedzkà,
która nie wyst´puje w budynkach wielorodzinnych o typologii „klatkowców”.

Lokalizacja: Katowice,
ul. Ba˝antów / Hierowskiego
Architekci: przemo ∏ukasik, ∏ukasz zaga∏a
Wspó∏praca autorska:
dawid beil, rafa∏ dziedzic, kuba pudo,
tomasz majewski, dominik jaksik,
maria jaksik, justyna siwiƒska,
agnieszka szewera, dominika marek
Konstrukcja: statyk
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Inwestor: millenium inwestycje sp. z o.o.
Powierzchnia terenu: 8914 m2
Powierzchnia u˝ytkowa: 13000 m2
Projekt: 2006
Realizacja: 2006-2009
Powierzchnia zabudowy:
* bud. po∏udniowy: 872 m2
* bud. pó∏nocny: 585 m2
* bud. apartamentowy: 244 m2

Powierzchnia ca∏kowita:
* bud. po∏udniowy: 3741 m2
* bud. pó∏nocny: 4185 m2
* bud. apartamentowy: 3355 m2
Kubatura:
* bud. po∏udniowy: 11826 m3
* bud. pó∏nocny: 13744 m3
* bud. apartamentowy: 11104 m3

Budynek pó∏nocny
Budynek pó∏nocny posiada pi´ç kondygnacji
i parking podziemny (wspólny z budynkiem
apartamentowym). Od zewn´trznej strony
osiedla (wschodniej) przylega do niego bry∏a
klatki schodowej z windà – komunikacja
z trzema galeriami. Budynek posiada prostà
bry∏´ z galeriami od pó∏nocy i serià balkonów
od strony po∏udniowej. Ca∏oÊç budynku otynkowano w kolorze grafitowym, a jedynie
cz´Êç bry∏y, ostatniej kondygnacji zaprojektowano w ok∏adzinie drewnianej. Dodatkowo
pomi´dzy kolejnymi balkonami zaprojektowano a˝urowe ekrany z drewna. Okna zosta∏y zaprojektowane w stolarce drewnianej jako
okna balkonowe. Od zewnàtrz ka˝de okno
zamyka barierka ze szk∏a. Galerie sà os∏oni´te
szklanymi taflami a ich Êciany zosta∏y wy∏o˝one p∏ytami w∏óknowo-gipsowymi w intensywnym kolorze ˝ó∏tym. Na parterze zlokalizowano funkcje us∏ugowe, które przeszklono
du˝ymi witrynami po obwodzie parteru.
Budynek po∏udniowy
Budynek po∏udniowy to galeriowiec powsta∏y w wyniku superpozycji (na∏o˝enia) zabudowy szeregowej. Bry∏a budynku jest prosta
i zaprojektowana we wspó∏czesnej stylistyce. Elewacje sà wykoƒczone tynkiem w kolorze grafitowym oraz w cz´Êci ok∏adzinà
drewnianà.
Budynek posiada dwupoziomowe mieszkania. Cz´Êç dolna, z niezale˝nymi wejÊciami
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od strony pasa˝u i ogrodem od strony po∏udniowej, nakryta jest mieszkaniami dwupoziomowymi, do których wchodzi si´ przez
galeri´ na ostatniej kondygnacji (od strony
pó∏nocnej). Kondygnacja dzienna zosta∏a zaprojektowana na poziomie wejÊcia, natomiast sypialne pi´tro ni˝ej.
Po obu stronach galerii znajdujà si´ zewn´trzne klatki schodowe, z których
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wschodnia posiada dodatkowo wind´ osobowà. Klatki schodowe zaprojektowano
z betonu architektonicznego.
Budynek apartamentowy
Budynek ten ze wzgl´du na swojà lokalizacj´ (centralna cz´Êç osiedla) oraz wysoki
standard ma stanowiç g∏ównà dominant´
osiedla. Zaprojektowano go jako szeÊcio-

kondygnacyjny z parkingiem podziemnym
w uk∏adzie klatkowym. Znajduje si´
w nim 10 luksusowych mieszkaƒ, po
2 na ka˝dym pi´trze. Cz´Êç mieszkalna bry∏y spoczywa na wycofanym do wewnàtrz cokole, który mieÊci w sobie hol
wejÊciowy z windà i klatkà schodowà oraz
pomieszczeniem przeznaczonym pod us∏ugi. Bry∏a budynku zosta∏a podzielona cen-
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tralnym rdzeniem z klatkà schodowà i windà. Elewacje: pó∏nocna, wschodnia i zachodnia sà zaprojektowane jako fasada
z oknami balkonowymi. Na elewacji po∏udniowej znajdujà si´ tarasy przys∏oni´te
a˝urowymi ekranami z drewna. Elewacje sà
wykoƒczone tynkiem w kolorze grafitowym.
Bulwar
Pomi´dzy budynkami wykonano wewn´trzny, szeroki bulwar publiczny. W cz´Êci centralnej bulwaru zaprojektowano
przestrzeƒ rekreacyjnà, którà otacza utwardzona posadzka po obu stronach. W cz´Êci
po∏udniowo-zachodniej znajduje si´ plac
zabaw otoczony zielenià zurbanizowanà.
Tekst i fot. Mi∏osz Jaksik

Przemys∏aw ¸ukasik

¸ukasz Zaga∏a
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