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To wyróżnienie otrzymaliście 
za realizację Parku Sportowego 
w Cieszynie. Wiele Waszych 
projektów dotyczy właśnie tego 
miasta np. most pieszo-rowe-
rowy, łączący Cieszyn i Czeski 
Cieszyn czy rewitalizacja Domu 
Narodowego i zabytkowych 
budynków Szkoły Podstawowej 
nr 1. “Wenecja Północy” to chyba 
miejsce, z którym szczególnie 
jesteście związani?
Miasto jest piękne – nazwane 

oddechem Wiednia. Wieloletnia 

współpraca i zaufanie pomię-

dzy inwestorem a architektem 

pozwala na realizowanie coraz 

śmielszych propozycji architekto-

nicznych. Jedną z nich był projekt 

mostu pieszo-rowerowego, 

łączącego oba centra miast. Ma 

on powstać w ścisłym centrum 

na tzw. Małej Wenecji, w miejscu 

istniejących przyczółków starego 

drewnianego mostu, porwanego 

przez powódź stulecia.

Przedmiotem projektu jest budo-

wa mostu - symbolu na granicznej 

rzece Olzie, mająca odtworzyć 

historyczny ciąg łączący rynki 

obu miast. W miejscu planowa-

nego mostu istniała od XIX w. 

drewniana kładka Kametza, 

która służyła mieszkańcom aż 

do lat 50. XX w. Zastąpiono ją 

prowizoryczną stalową konstruk-

cją, zdemontowaną w 1982 roku. 

Innowacyjność projektu polega 

na nadaniu kładce, posiadającej 

funkcje użytkowe, rangi symbolu 

integracji miast. Uzasadnieniem 

jego realizacji jest fakt, iż po raz 

pierwszy od podziału miasta 

Hasło ”BE Together" idealnie 

nawiązuje do działań gliwickiej 

Pracowni Architektoniczno-Urba-

nistycznej A3, która w swoim 

dorobku posiada liczne realizacje 

rewitalizacji obiektów, łączące 

to, co najlepsze z ich przeszłości 

z jak najbardziej funkcjonalną 

przyszłością. Rozmawiamy o kil-

ku z ostatnio zakończonych lub 

podjętych projektach, mających 

miejsce na Śląsku.

Renowacja Stołówki Studenc-
kiej nr 1 w Gliwicach pokazuje, 
że warto odnowić przestrzeń, 
która mimo, iż nie jest miejscem 
związanym z kulturą, stanowi 
ważny punkt dla bardzo wielu 
osób. Co możecie powiedzieć 
o tym projekcie?  
Stołówka to miejsce kultowe dla 

wielu absolwentów i studentów 

Politechniki Śląskiej. Budynek od 

wielu lat ulegał degradacji. Wy-

tyczne inwestora były komercyj-

ne i oszczędne. Zdecydowaliśmy 

się na wydobycie i podkreślenie 

w istniejącym obiekcie jego wa-

lorów, jakimi są prosta moderni-

styczna forma oraz przestrzeń 

wewnątrz budynku. Dzięki 

zastosowaniu nowoczesnych 

materiałów wykończeniowych na 

elewacji oraz wewnątrz obiektu 

i oszczędnej kolorystyki, budynek 

zyskał nową jakość, a także nowy 

wyraz na miarę XXI w.   

To nie pierwszy raz podjęliście 
się rewitalizacji przestrzeni 
publicznej. W takiej właśnie 
kategorii pracownia i architekt-
ka Agnieszka Romanowska-Tar-
czyńska otrzymała wyróżnienie 
Marszałka Województwa Ślą-
skiego za Najlepszą Przestrzeń 
Publiczną Województwa Śląskie-
go 2013. Czy lubicie podejmować 
się takich zleceń? 

Rewitalizacja zdegradowanych 

przestrzeni to jedno z ciekaw-

szych wyzwań dla pracowni. 

Pewne ograniczenia, jakie niesie 

ze sobą projekt, możliwość wpi-

sania się w kontekst przestrzeni, 

odtworzenie atmosfery miejsca 

poprzez propozycję formy budyn-

ków, małej architektury, nadanie 

mu nowego charakteru miejsca 

spotkań publicznych ludzi, 

mieszkańców miasta i turystów, 

jest fascynujące. Nagrodę uzyskał 

projekt rewitalizacji terenów nad 

rzeką Olzą w Cieszynie przy gra-

nicy z Republiką Czeską. Miasto 

w ścisłej współpracy z Czeskim 

Cieszynem sukcesywnie zago-

spodarowuje tereny sportowe 

i rekreacyjne po obu stronach 

granicy. Projekt ich rewitalizacji 

był zrobiony z szacunkiem dla 

istniejącej przestrzeni, przyrody 

oraz przyzwyczajeń mieszkań-

ców. Nawiązywał również do 

zmodernizowanych terenów 

po stronie czeskiej, poprzez 

połączenia ścieżek rowerowych 

i pieszych oraz szlaków wodnych 

po obu stronach granicy.

w 1920 roku, zaistniała możliwość 

odtworzenia jego pierwotnego 

układu komunikacyjnego. Dzięki 

temu możliwe będzie powstanie 

ciekawego produktu turystycz-

nego w formie historycznej, 

atrakcyjnej dla turystów trasy 

spacerowej, łączącej rynki obu 

miast. Projekt stanowi część 

stworzonego na brzegach Olzy 

w Cieszynie i Czeskim Cieszynie 

transgranicznego centrum tury-

styczno-rekreacyjnego pn. ”Ogród 

dwóch brzegów”. 

Pracownia A3 zajmuje się 
również pozyskiwaniem dotacji 
z funduszy europejskich, to 
znaczy, że bardzo kompleksowo 
dbacie o swoich zleceniodawców. 
Czy tego dzisiaj oczekują klienci?
Współczesne standardy wyzna-

czają kierunek do kompleksowej 

obsługi inwestorów. Łączymy 

zatem usługi i pozyskujemy 

fundusze na realizację projektów 

architektonicznych dla naszych 

klientów. 

Jednym z większych i trudniej-

szych zadań był projekt szlaku 

Cysterskiego dla Urzędu Marszał-

kowskiego we Wrocławiu. 

Każdy cel w architekturze może 

być lepszy lub gorszy. Wszystko 

zależy od tego, jaką drogę wybie-

rzemy, aby go osiągnąć i jak tę 

drogę przejdziemy. 

Dziękuję za rozmowę, na pewno 
w najbliższej przyszłości spo-
tkamy się, aby porozmawiać 
o kolejnych realizacjach Waszej 
pracowni. 

Pracownia architektoniczna:

ul. Wrocławska 9/5,

44-100 Gliwice

tel/fax 32 230 46 36

email: 3Dgliwice@poczta.fm


