„GAZETA WYBORCZA”

dnia 16.12.2003 r.

Potop w Szpitalu
Wystawę zdjęć zniszczonej w 1943 roku fontanny Potop moŜna od wczoraj oglądać w holu głównym
szpitala Klinicznego im. Jurasza (wejście od ul. Curie-Skłodowskiej)
Ekspozycja 7 stycznia pojedzie do Centrum Onkologii (ul. Romanowskiej 2), a potem do
ratusza. Wystawą inauguruje swoją działalność Stowarzyszenie Odbudowy Fontanny Potop,
którego celem jest przywrócenie miastu zabytkowego monumentu.
KATARZYNA STASZAK
Niewielu go pamięta, prawie nikt go nie widział na oczy, ale krąŜy Potop w świadomości
bydgoszczan jak zjawa nocna. Był i go nie ma. Nasze miasto ma niewiele miejsc, którymi mogłaby
się pochwalić w Polsce czy w Europie. Fontanna Potop mogłaby być atrakcją nie tylko lokalną.
Więc zróbmy to, odbudujmy ją. Wobec tego przekleństwo „Po nas choćby potop” nabiera zupełnie
innego znaczenia.
JÓZEF HEROLD

Odlew z kopii
Stowarzyszenie Odbudowy Fontanny Potop, które zaczyna działać w niemal sto lat od jej
odsłonięcia, zamierza przywrócić Bydgoszczy utracony monument .
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?
- 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.
Stowarzyszenie inauguruje swoją działalność wystawą fotografii Potopu. Macie w planach
kolejne działania, mające przybliŜać bydgoszczanom ideę odbudowy fontanny?
- 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.
Rozmawiała KATARZYNA STASZAK
Pieniądze na odbudowę fontanny Potop moŜna wpłacać na rachunek bankowy: Stowarzyszenie
Odbudowy Fontanny Potop PKO Bank Polski I/O w Bydgoszczy nr konta 10201462-1329014-270-1

