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Grosz na „Potop” 
 
Niemal wszystkie osoby, które zadzwoniły do nas wczoraj chcą, by fontanna „Potop” 
wróciła. Wielu deklarowało swoje finansowe wsparcie. 
 
 

Przypominamy. Wczoraj poinformowaliśmy o pomyśle odtworzenia w Bydgoszczy 
fontanny „Potop”, która do 1943 roku stała w parku Kazimierza Wielkiego.  

Zapytaliśmy więc Państwa, co sądzicie o idei Stowarzyszenia Odbudowy Bydgoskiej 
Fontanny „Potop” i czy bylibyście skłonni wesprzeć tę inicjatywę finansową. W naszej 
redakcji rozdzwoniły się telefony. Większość osób wyraŜała swoje poparcie dla pomysłu 
stowarzyszenia. Tylko jeden z czytelników był przeciw. 

 
Dam złotówkę 

- „Potopu” nie pamiętam, chociaŜ jestem bydgoszczaninem. Nie pamiętają go teŜ moi 
rodzice, którzy przyjechali do Bydgoszczy „zza Buga” – mówił nam czytelnik ze 
Śródmieścia. – O fontannie słyszałem od osób, które widziały ją na własne oczy. Moim 
zdaniem „Potop” powinien wrócić do Bydgoszczy, to była wizytówka tego miasta. ChociaŜ 
sam nie jestem w dobrej sytuacji finansowej, chętnie dam symboliczną złotówkę na 
odbudowę fontanny. Lepiej wydać te pieniądze na „Potop” niŜ na przykład na pomnik 
Kazimierza Wielkiego – dodał. – To była piękna rzecz, ozdoba Bydgoszczy – stwierdziła 
nasza kolejna rozmówczyni. – I dlatego „Potop” znowu powinien pojawić się w parku 
Kazimierza Wielkiego.  
 

Powrót do historii 
- Mam 62 lata i „Potop” znam tylko z opowiadań, ale całym sercem popieram tę ideę  

– deklarował jeden z czytelników. – W Bydgoszczy trwa zbiórka pieniędzy na pomnik 
Kazimierza Wielkiego. czy nie lepiej postarać się o odbudowę „Potopu”? To będzie niejako 
powrót do historii. Poza tym znikną spory o lokalizację, jak to jest w przypadku pomnika 
króla. Fontanna stanie po prostu tam, gdzie była czyli w parku Kazimierza Wielkiego  
– uwaŜał. 

- To najmilszy prezent, jaki mogłam otrzymać na Gwiazdkę- mówiła ze wzruszeniem  
w głosie starsza pani. – czekałam na to kilkadziesiąt lat. Chętnie wesprę budowę  
– zadeklarowała.  

Tylko jeden z naszych Czytelników uznał pomysł odtworzenia „potopu” za chybiony.  
– Kto w ogóle wpadł na taki pomysł?! – pytał oburzony. – Moim zdaniem, ta fontanna to 
zwykły kicz, nic więcej. 

Wszystkim naszym rozmówcom dziękujemy za udział w dyŜurze. 
 

ANNA STASIEWICZ  
 

Informacje o fontannie „Potop” oraz zdjęcia moŜna obejrzeć na stronie internetowej: 
www.potop.bydgoszcz.pl  


