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KONKURS NA FORMĘ UPAMIĘTNIENIA DH. HM. JANUSZA BOISSÉ –
BLADEGO W RUDAWACH JANOWICKICH
Ostatnia Wędrówka
Proponujemy przeprowadzić realizację tablic pamiątkowych upamiętniających dh
Bladego w postaci wydarzenia, które będzie okazją do uczestnictwa Jego wychowanków
i przyjaciół w Ostaniej Wędrówce.
Wiemy o tym, że jednym z najbliższych miejsc sercu Bladego był Sieradz Męka. Nasz
pomysł przewiduje znalezienie i zakup granitowego głazu narzutowego na polach
w okolicach Sieradz Męka.
Następnie głaz ten zostałby przetransportowany w okolice Rudach Janowickich
gdzie zostałby przecięty oraz wypolerowany w zakładzie kamieniarskim.
Na wypolerowanych płaszczyznach głazu zostaną wypiaskowane i pomalowane napisy
pamiątkowe. Ze względu na gabaryty i ciężar głazu na pewno potrzebna będzie pomoc
grupy przyjaciów druha Bladego co stanie się okazją do zorganizowania Ostatniej
Wędrówki.
Bliźniacze części głazu zostaną umieszczone na Skalniku oraz w rejonie wiaty
na polanie strużnickiej.
Koncepcja plastyczna
Kamień granitowy jest natrwalszym materiałem, który można zastosować
do wykonania upamietnienia. Jest to element naturalnie wpisany w krajobraz, nie stanowi
"zgrzytu" materiałowego jak tradycyjne tablice pamiątkowe. W prosty sposób można
na nim wypiaskować litery. Wydaje nam się, że kamień użyty do tych tablic powinien
pochodzić z polskiej przyrody ukochanej przez druha Bladego. Granit taki ma jednak
strukturę krystaliczną i litery nie mogą być zbyt drobne tak żeby były czytelne. Dlatego
staraliśmy o bardzo staranny dobór treści.
Wg nas na kamieniu powinno byc umieszczone to co chciałby nam przekazać dh
Blady. Dlatego oprócz podstawowych danych osobowych umieściliśmy tam krzyż
harcerski, bardzo znaczące fragmenty piosenek napisanych przez druha, Jego
własnoręczny podpis oraz link internetowy do stron gdzie znajdują się obszerne
informacje, zdjęcia, teksty oraz nagrania dźwiękowe z którymi mogą zapoznać się
zainteresowane osoby. Ważnym elementem tablic jest zakodowana współrzędna Sieradza
Męka - miejsca pochodzenia kamienia, która symbolizuje element gry harcerskiej.
Orientacyjna kalkulacja kosztów:
- głaz narzutowy
200,- transport głazu w okolice Rudaw
850,- cięcie głazu i polerowanie
500,- piaskowanie napisów
600,- kod qr na fotoceramice
150,- transport głazów do Strużnicy
100,- transport na Skalnik i ustawienie
we własnym zakresie uczestników
800,- koszty dodatkowe związane z wyjazdami organizacyjnymi
RAZEM koszty:
3200,-

