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dawid hajok: Mieszkaj w Mieście to powrót 
do tradycji projektowania miasta z drogami, 
parkingami, publicznymi przestrzeniami i bu-
dynkami o różnej formie i funkcji?
łukasz zagała: Projekt Mieszkaj w Mieście 
to przede wszystkim szansa stworzenia współ-
czesnego kwartału miasta, dzielnicy odpowia-
dającej obecnym potrzebom jego mieszkańców. 
Dzięki skali projektu jesteśmy w stanie od pod-
staw zaplanować nową dzielnicę: główne arte-
rie komunikacyjne, ciągi piesze, przestrzenie 
publiczne, funkcje – od typowo miejskich (pra-
cy, administracji), przez mieszkaniówkę i usługi 
w parterach budynków (z ulicami quasi-han-
dlowymi), aż po parkingi wielokondygnacyjne 
i kwartały zabudowy mieszkalnej o charakterze 
półprywatnym, wytracające się do zabudowy 
jednorodzinnej. Zależy nam, żeby całe osiedle 
było przechodnie, dostępne i komplementarne. 

Nie zdecydowaliście się grodzić tego osiedla?
łz: Jednym z kluczowych założeń projektu jest 
dla nas niewygradzanie MWM z przestrzeni miasta. W zamian 
przywracamy otwarte, półprywatne dziedzińce znane nam m.in. 
ze śląskich podwórek. System strefowania przestrzeni publicznej 
nie jest jednak tylko domeną Śląska – to zjawisko powszechnie 
znane w historii europejskich miast. Jednakże, podobnie jak 
w Krakowie, tak też we Wrocławiu czy Katowicach, trend ten 
został powstrzymany w dobie transformacji – w latach 90. My 
ponownie otwieramy projektowaną dzielnicę, proponując alter-
natywne formy ograniczania dostępu, takie jak wyniesienia tere-
nu czy żywopłoty w miejscach prywatnych ogrodów. 
pł: Mieliśmy to szczęście, że urbanistyki na Politechnice Śląskiej 
uczyliśmy się trochę inaczej. Był w prawdzie czas, w którym ba-
wiliśmy się w kolorowanki: malowaliśmy przemysł na fioletowo, 
zieleń na zielono, rysowaliśmy drogi i kropkowaliśmy inne tereny 
– i wydawało nam się, że projektujemy. W końcu jeden z naszych 
wykładowców, Zbyszek Sąsiadek, którego ciepło wspominamy, 
zapakował nas do fiata 125p zawiózł do Nikiszowca i do Nowego 

Projekt domu 
zaczynamy od 
ulicy

Miasta Tychy; zaczął mówić o tym, co to jest przestrzeń prywat-
na, półprywatna, publiczna, jak wygląda komunikacja. Dzisiaj 
mamy szansę, żeby urbanistykę MWM kształtować według tych 
samych zasad.

W ciągu ostatnich tygodni mieszkańcy Bronowic obserwują, 
jak duży teren ich dzielnicy jest porządkowany, a inwestor za-
czął budowanie osiedla od… drogi. Niecodzienne to podejście. 
łz: Inwestor jest w tym miejscu dobrym gospodarzem. Pierwszą 
rzeczą, na którą rzuciliśmy się projektowo, było połączenie ul. 
Radzikowskiego z ul. Armii Krajowej – zrobiliśmy to po to, żeby 
budować miasto we właściwej kolejności. Chcieliśmy uniknąć sy-
tuacji, w której najpierw, na poszczególnych działkach powstaje 
zabudowa, później sypie się żwir, a następnie wspólnoty muszą 
składać się na asfalt lub toczą o to boje z miastem.

Powstaje inwestycja właściwie bez obciążeń dla sąsiedztwa 
– samowystarczalna, z zakresem usług, ze zróżnicowaniem 
funkcji i architektury.
łz: MWM ma być również odpowiedzią na potrzeby tego miejsca, 
stąd gradacja skali i dostosowanie jej do sąsiedniej zabudowy. 

Warto na to zwrócić uwagę, inwestor szuka zabudowy rozluźnio-
nej, o mniejszej skali i intensywności. MWM funkcjonować będzie 
jako zupełnie niezależny obszar, dostępny jednak nie tylko dla 
jego nowych mieszkańców, ale także dla wszystkich z sąsiedztwa. 
pł: Od strony ulicy Armii Krajowej mamy pozwolenie na posta-
wienie budynków biurowych, które są w bezpośredniej bliskości 
komunikacji miejskiej. Obok planowane jest oddanie przystanku 
kolei miejskiej, przy tym przystanku lokalizujemy parking z nad-
wyżką miejsc postojowych, mogący częściowo przejąć funk-
cje P&R, a częściowo zapewnić miejsca dla gości mieszkańców 
osiedla. Staramy się separować ruch kołowy od ruchu pieszego. 

Czym wyróżnia się nowa architektura MWM?
pł: Nie silimy się na pozorowaną oryginalność, kształt projektu 
wytrącił się podczas pogłębionych analiz terenu oraz wspólnych 
prac z inwestorem. Przez to projekt osiąga swoją indywidualną 
wartość. Założenia urbanistyczne, ukształtowanie terenu, ko-
rytarze widokowe, które odkrywają się przed nami podczas po-
rządkowania, pokazują, że na to wszystko powinniśmy reagować 
architekturą, szukać dla niej odpowiedniej skali, która regulowa-
na jest rzecz jasna planem miejscowym oraz sytuacją rynkową. 
Chcielibyśmy, żeby każdy z tych zespołów miał – poza, jak to się 
mówi na Śląsku własnym „numerem pocztowym” – także jakąś 
cechę architektury, która go wyróżni, a jednak pozwoli nadać 
całemu osiedlu pewien wspólnotowy charakter.
łz: Trochę jesteśmy przerażeni architekturą mieszkaniową, która 
w dużej mierze kształtowana jest przez rynek – dostępność kre-
dytu determinuje metraż mieszkania, a ten z kolei, w połączeniu 
z kosztem budowy, przekłada się na jakość elewacji.

Jednym z kluczowych założeń projektu Mieszkaj 
w Mieście jest dla nas niewygradzanie tego osie-
dla z przestrzeni miasta. W zamian przywracamy 
otwarte, półprywatne dziedzińce znane nam 
m.in. ze śląskich podwórek – rozmowa z Przemo 
Łukasikiem i Łukaszem Zagałą z Medusa Group.
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Jaki jest wasz pomysł na pierwsze budynki MWM?
łz: Pierwsza enklawa to trzy podłużne budynki rozdzielone 
otwartymi dziedzińcami, które honorują również widoki na osi 
północ-południe. Pomysł na nie leży w dużych oknach, prostej fa-
sadzie i połamanych balkonach. Na mieszkanie o powierzchni 50 
m kw. przypada ponad 20 m kw. balkonu! Ich tektonika powoduje, 
że zmniejszamy optycznie skalę, równocześnie dopasowujemy 
się do mieszkań i dajemy możliwość wychodzenia na zewnątrz. 
Charakterystyczne zacięcia balkonów to bariery zabezpieczające 
przed przechodzeniem z jednego na drugi. Dodatkowo staraliśmy 
się unikać eksponowania tynku, dlatego pierwszy plan stanowią 
właśnie wstęgi balkonów wykonane z gładkiej perforowanej po-
wierzchni, pomalowanej na biało. To zapewnia pewien spokój, 
pewien relief – i tak naprawdę załatwia nam całą architekturę. 
Cieszy nas, jeżeli udaje się znaleźć pomysł wizualny, który w czy-
telny sposób tłumaczy się funkcjonalnie.

Jak projekt MWM będzie się rozwijał w kolejnych latach?
łz: Od strony północnej dla obecnie realizowanego zespołu opra-
cowujemy już dokumentację wykonawczą dla kolejnego kwar-
tału, który będzie miał postać dwóch domykających budynków 
w kształcie litery „C”, tworzących jeden duży, ale podzielony na 
dwa, półprywatny plac, zróżnicowany wysokościowo. Cały czas 
pracujemy również nad całością zagospodarowania, szukamy 
najlepszego rozwiązania dla tego miejsca.
Jednocześnie w tym projekcie dużo uwagi zwracamy na to, że-
by zaprogramować funkcje usługowe, które nie są tylko typowo 
handlowe, gastronomiczne itp. Chodzi o takie miejsca jak żłobek, 
przedszkole itp. Trwają dyskusje, jakie przestrzenie na to przezna-
czyć, żeby zmniejszyć uciążliwość takich funkcji, a jednocześnie 
zwiększyć atrakcyjność osiedla. Cichym marzeniem inwestora 
jest, aby to osiedle zamieszkali ludzie zakładający tu swoje ro-
dziny i funkcjonowali tu na co dzień.

Rozmawiał: Dawid Hajok
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