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SIEWIERZANKA WYKONAŁA PROJEKT TRAKTU BISKUPIEGO - MOBILNEJ APLIKACJI MULTIMEDIALNEJ NASZEGO MIASTA

    Mobilne przewodniki polskich miast cieszą się coraz większą popularnością, stanowiąc konkurencję dla wersji papierowych.
Multimedialne aplikacje miejskie umożliwiają mieszkańcom i  turystom łatwy dostęp do bieżących informacji,  dostarczając
jednocześnie wiedzy na temat wydarzeń, miejsc czy usług turystycznych. Dzięki koncepcji opracowanej przez Zofię Krzykawską
z Siewierza nasze miasto w niedalekiej przyszłości ma szansę znaleźć się na liście  miast i gmin posiadających własna aplikację
mobilną.

    Zofia Krzykawska jest absolwentką Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, gdzie studiowała dwa kierunki – architekturę wnętrz oraz design
krajobrazu. Przedmiotem  zainteresowań młodej architekt jest projektowanie przestrzeni publicznej związanej z rozwojem miast. Przez ostatni
rok tworzyła  nowatorską koncepcję siewierskiego Traktu Biskupiego, która stała się przedmiotem pracy magisterskiej przygotowanej pod
kierunkiem prof. dr. Andrzeja Wielgosza oraz dr Pawła Buszko w Pracowni Interpretacji Przestrzeni poznańskiego Uniwersytetu Artystycznego.

    Opracowana przez Zofię Krzykawską koncepcja Trakt Biskupi – Siewierz. Najważniejsze zabytki stanowi nowoczesny projekt mobilnej aplikacji
multimedialnej w odniesieniu historii miasta. Trakt Biskupi Siewierza to plan historycznej trasy dawnego Księstwa Siewierskiego, dostępnej za
pomocą mobilnego internetu na przykład w  telefonie komórkowym, smartfonie lub tablecie, która poprowadzi użytkownika do najważniejszych
obiektów miasta o znaczeniu historycznym. Na trasie zwiedzania Traktu Biskupiego Siewierza liczącej 1,3 km. uwzględniono pięć zabytków –
przystanków. Multimedialna wycieczka zaczyna się na siewierskim Rynku, dalej biegnie ulicą Krakowską do kościoła pw. św. Barbary i św.
Walentego, następnie prowadzi do Zamku biskupów krakowskich, kościoła św. Macieja Apostoła oraz znajdującego się tuż obok niego budynku
dawnej siedziby gminy, który współcześnie pełni funkcję Izby Tradycji i Kultury Dawnej oraz Punktu Informacji Turystycznej. W Trakt Biskupi
Siewierza wpisane są także: pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz pomnik Jana Pawła II.  Należy podkreślić, iż projekt Zofii Krzykawskiej,
obok  identyfikacji  wizualnej  Traktu,  przewiduje  ponadto  opracowanie  ważnych  przestrzeni  publicznych  Siewierza  –  Rynku  wraz  z  ulicami,
którymi przebiega trakt, miejsc postojowych na szlaku czy ścieżek rowerowych.

    Inspiracją do podjęcia realizacji  niewątpliwie trudnego tematu,  jakim jest  wykorzystanie nowoczesnych technologii  w projektowaniu
historycznego  tła  przestrzeni  publicznej  miasta,  stała  się  dla  Zofii  Krzykawskiej  praktyka  w  Antwerpii  (Belgia),  gdzie  współuczestniczyła  w
tworzeniu podobnych przedsięwzięć. Uzdolniona architekt planuje dalsze zdobywanie doświadczeń w belgijskich pracownicach projektowych,
choć nie wyklucza w przyszłości powrotu do rodzinnego Siewierza.

    Projekt Traktu Biskupiego można obejrzeć w Urzędzie Miasta i Gminy Siewierz (korytarz II piętra), gdzie został umieszczony w postaci
ekspozycji.
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