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Starania o odbudowę fontanny Potop
Rozmawiała Katarzyna Staszak 15-12-2003, ostatnia aktualizacja 15-12-2003
19:26
Stowarzyszenie Odbudowy Fontanny Potop, które zaczyna
działać w niemal sto lat od jej odsłonięcia, zamierza
przywrócić Bydgoszczy utracony monument .
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Katarzyna Staszak: Potop odsłonięty został 23 lipca 1904 roku. Co planuje zrobić SOFP do setnej rocznicy
pojawienia się rzeźby w mieście?
Prof. Zygmunt Mackiewicz, przewodniczący SOFP: Chcielibyśmy, by wtedy nad rekonstrukcją rzeźby pracowali juŜ
fachowcy. Teraz odnawiamy kontakty, jakie kilka lat temu ratusz nawiązał z władzami Coburga - miasta, w którym stoi
kopia bydgoskiego Potopu. Z tamtejszej fontanny będzie zdejmowany odlew dla naszej rzeźby. Mamy w Niemczech
zaprzyjaźnionego konserwatora zabytków, który będzie reprezentował Stowarzyszenie. Jednocześnie prowadzimy juŜ
wstępne rozmowy z bydgoskim odlewnikiem.
A co z pieniędzmi? Jak Stowarzyszenie zamierza je zebrać?

Serwis Toruń

- Oczywiście bez pieniędzy nie będziemy mogli zrealizować Ŝadnego z etapów naszego planu. Chcemy zachęcić
bydgoskie firmy do udziału finansowego w odbudowie fontanny. Propozycje współfinansowania przedsięwzięcia
kierujemy zarówno do polskich firm, jak i do tych z kapitałem niemieckim. Ucieszy nas kaŜda kwota, która wpłynie na
konto Stowarzyszenia.

Kontakt

Stowarzyszenie inauguruje swoją działalność wystawą fotografii Potopu. Macie w planach kolejne działania,
mające przybliŜać bydgoszczanom ideę odbudowy fontanny?
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- Wiosną chcemy postawić w parku Kazimierza Wielkiego przy istniejącym basenie fontanny baner przedstawiający
Potop. To będzie zapowiedź powrotu utraconego symbolu miasta na jego dawne miejsce.
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• Re: dookola wojtek Gość: zonc, 15.12.2003 21:56
sam dołoŜe jakiegoś zoncowego grosika ;-) pomnik jest superr nie to co
Kaziu ;-(
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