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Historia tajemniczego dzwonka
Zafascynowani historią Leśnej, nieustannie poszukujemy nowych, nieodkrytych jeszcze,
tajemnic naszego miasta.
Zupełnie niedawno, latem 2019 r. przeszukując kolejne archiwa, natknęliśmy się na wyjątkową
perełkę. Okazał się nią być dzwonek do roweru, ze znamiennym napisem – Marklissa.
Dodatkowo, na dzwonku widnieje napis „Karl Hartmann” jak również ornament florystyczny,
ale o tym za chwilę.
Zaintrygowani, w miarę możliwości postaraliśmy się prześledzić historię jakże już bliskiego
naszym sercom – dzwonka. Został on wyprodukowany na początku XX wieku, w zakładzie
Karl Hartmann, mieszczącego się przy ul. Sienkiewicza w Leśnej. Zakład zajmował się sprzedażą
rowerów a także produkcją części do rowerów.

Ustaliliśmy pochodzenie naszego bohatera, teraz nadszedł czas na rozszyfrowanie tajemniczego
ornamentu, naszym zdaniem, przedstawiającego kwiat.
Przejrzeliśmy setki lokalnych artefaktów z przełomu XIX i XX w, m. in. plakaty, anonsy, wydawnictwa,
ówczesne reklamy, ulotki, pocztówki, zawieszki apteczne, szyldy etc. Wszystkie zawierają wspólny
element – ornament florystyczny. Z czasem dotarliśmy także do wydania „Baśni Łużyckich” z r 1972,
autorstwa Pawła Nedo. I tu również znajdziemy ilustracje nawiązujące do nurtującego nas ornamentu.
Po głębszej analizie rozpoznaliśmy ornament jako „dzwonek karkonoski”, pieszczotliwie nazwanym
przez nas Dzwonkiem Izerskim. Campanula bohemica, to delikatny fioletowy dzwoneczek, który
występuje wyłącznie w naszej części kraju, jest rośliną pod ochroną. I choćby z tego powodu,
zasługuje on na miano wyjątkowego.
Zawartość dzwonka w dzwonku dała nam do myślenia. Otóż dzwonek rowerowy kojarzy nam się
z radosną przejażdżką rowerową po naszej pięknej okolicy, podczas której, letnią porą,
możemy podziwiać między innymi wyłaniające się tu i ówdzie delikatne fioletowe dzwoneczki.
Mariaż tajemniczych dzwonków wydał nam się tak doskonały, że postanowiliśmy ująć go
w jedność i ustanowić patronem naszych szlaków pieszo-rowerowych.
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Projekt graﬁczny szlaki turystyczne w Gminie Leśna
Przy projektowaniu oznakowania szlaków turystycznych, pieszych i rowerowych w naszej gminie, inspirowaliśmy się
wdzięczną i dzwięczną historią naszego rodzimego dzwonka. Dzwonka, któremu przywróciliśmy zasłużoną świetność,
który to wzamian podsuwał (coby nie powiedzieć wydzwaniał) pomysły i rozwiązania estetyczno-wizualne.
Dzwonek kojarzy się z przygodą, rodzinnymi wypadami w teren, ciekawą okolicznych atrakcji dziatwą,
jest przy tym lekki i przejrzysty, a równocześnie zachęca do odkrycia tajemnic swej historii.
Dzwonek [ten rowerowy :)] to synonim witalności, aktywnego wypoczynku, natury, uśmiechu, wiatru we włosach,
dobrej energii - bo przecież trudno spotkać gburowatego piechura czy roweżystę.

Taki też w założeniu jest niniejszy projekt - poza wyżej wymienionymi walorami prozdrowotnymi dzwonka,
projekt jest lekki, przyjazny, rodzinny, z nutą bajkowo-tajemniczą.
Projekt atrakcyjny wizulanie, wzbudzający zainteresowanie zarówno dorosłych jak i dzieci.
Zawierający m. in. ciekawe piktogramy na mapach, tablicach informacyjnych, którymi to np można zachęcić zmęczone nieco wycieczką dzieci - do kontynuowania swojakiej gry odkrywania kolejnych tajemnic.
W przygotowaniu projektu posłużyliśmy się mini focusami, badającymi oczekiwania i preferencje
zarówno mieszkańców jak i potencjalnych turystów.
Po zakończeniu prac, które zostały tu przedstawione, ponownie przeprowadziliśmy badania focusowe
na obydwu grupach.
W odpowiedzi usłyszeliśmy - kiedy będzie można zrobić sobie selfie przy tablicy?
Co w dzisiejszych czasach można zakwalifikować jako wyjątkowej wagi komplement. Dziękujemy.
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Legenda szlaków rowerowych
szlak długi 36km
pętla zaklęta 25km

Wolimierz

szlaczek mały 6km
pętelka mini 14km
zapętlik mega 27km

Pobiedna

pętliczek tyci 8km
szlak szlakiem 19km
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Główna tablica informacyjna
Elementy tablicy informacyjnej
Tablica - mapa + informacja:
format: 150cm x 100cm
Blacha, min 5mm
Nadruk na folii, odpornej na promienie UV
Obejmy stalowe
Słupki:
impregonowane słupki z drewna akacji (najtrwalsze)
lub dębowe
przekrój: 15cm x 15cm
wysokość: 300cm (240cm + 60cm poniżej poziomu gruntu)
Montaż:
kotwy stalowe, wylewka betonowa
lub
montaż bezpośrednio w gruncie - słupki akacjowe
Ornament zwieńczający:
wykonany ze stali giętej lub wycięty metodą CNC
na podstawie dostarczonego szablonu, po ustaleniu
szczegółów z wykonawcą

Tablica informacyjna zaprojektowana jest w proporcjach 3:2
pozwala na proste skalowanie.
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Zapora Leśniańska

Tabliczka:
format: 95cm x 30cm
Blacha, min 2mm
Nadruk na folii, odpornej na promienie UV
Nity stalowe
Słupki:
impregonowane słupki z drewna akacji (najtrwalsze)
lub dębowe
przekrój: 15cm x 15cm
wysokość: 240cm (200cm + 40cm poniżej poziomu gruntu)
Montaż:
kotwy stalowe, wylewka betonowa
lub
montaż bezpośrednio w gruncie - słupki akacjowe
kapturek metalowy zabezpieczający szczyt słupka
Oznakowanie, piktogramy na słupkach:
wypalane a następnie malowane z dostarczonych szablonów,
po ustaleniu szczegółów z wykonawcą
Elementy ozdobne:
“Halabarda”, gotowy element dostępny w dużych sieciach
marketów budowlanych
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Drogowskazy
z tablicami
informacyjnymi
Elementy drogowskazów
Tabliczka:
format: 95cm x 30cm
Blacha, min 2mm
Nadruk na folii, odpornej na promienie UV
Nity stalowe
Tabliczka informacyjna:
format: 50cm x 50cm
Blacha, min 4mm
Nadruk na folii,
odpornej na promienie UV
Obejmy stalowe

Słupki:
impregonowane słupki z drewna akacji (najtrwalsze)
lub dębowe
przekrój: 15cm x 15cm
wysokość: 240cm (200cm + 40cm poniżej poziomu gruntu)
Montaż:
kotwy stalowe, wylewka betonowa
lub
montaż bezpośrednio w gruncie - słupki akacjowe
kapturek metalowy zabezpieczający szczyt słupka
Oznakowanie, piktogramy na słupkach:
wypalane a następnie malowane
Elementy ozdobne:
“Halabarda”, gotowy element dostępny w dużych sieciach
marketów budowlanych

Słupki
pośrednie

Słupki:
impregonowane słupki z drewna akacji (najtrwalsze)
lub dębowe
przekrój: 15cm x 15cm
wysokość: 140cm (70cm + 70cm poniżej poziomu gruntu)
szczyt słupka ścięty pod kątem 45 stopni
Montaż:
kotwy stalowe, wylewka betonowa
lub
montaż bezpośrednio w gruncie - słupki akacjowe
Oznakowanie, piktogramy na słupkach:
wypalane a następnie malowane
z dostarczonych szablonów, po ustaleniu
szczegółów z wykonawcą
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informacyjne

Tabliczka:
format: 50cm x 40cm
Blacha, min 4mm
Nadruk na folii, odpornej na promienie UV
Podstawa:
wysokość: 100cm (60cm + 40cm oniżej poziomu gruntu)
Monument żeliwny, wykonany na podstawie
dostarczonego szablonu po ustaleniu szczegółów
z wykonawcą
Montaż:
wylewka betonowa
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informacyjne
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projekt i opracowanie: Agnieszk a C zar neck a
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