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Starania o odbudowę przedwojennej fontanny "Potop"
Stojąc pod fontanną w niemieckim Coburgu miałem wraŜenie, Ŝe znam to miejsce,
choć byłem tam pierwszy raz. Tak bydgoszczanie są przywiązani do wizerunku "Potopu" mówi radny Michał Sawka, współzałoŜyciel Stowarzyszenia Odbudowy Fontanny "Potop".
Stowarzyszenie skupiające ludzi chcących rekonstrukcji fontanny "Potop" oficjalnie
działa od miesiąca. Jego cel - zebranie pieniędzy i doprowadzenie do odbudowy rzeźby
Ferdynanda Lepckego, która w lipcu 1904 roku stanęła w parku Kazimierza Wielkiego.
Fontanna szybko podbiła serca bydgoszczan i stała się wizytówką miasta. Bydgoszcz nie
cieszyła się nią zbyt długo - w 1943 roku Niemcy pocięli fontannę i przetopili, by dozbroić
swoją armię. Na szczęście fontanna spodobała się władzom dwóch niemieckich miast
- Coburga i Eisleben, które krótko po odsłonięciu "Potopu" w Bydgoszczy zamówiły u artysty
jego kopie. Rzeźbę z Eisleben spotkał los podobny do bydgoskiej. Ale ta w Coburgu istnieje.
Oglądali ją podczas ostatniej wizyty w Niemczech zastępca prezydenta miasta Maciej
Obremski i Michał Sawka, przedstawiciel Stowarzyszenia. Sawka: - Planujemy zdjąć formę
z coburgskiej fontanny i odtworzyć ją w Bydgoszczy. Trochę zaskoczył nas zły stan
techniczny niemieckiego "Potopu". To moŜe podnieść koszty przedsięwzięcia.
- Wyraźnie widać, Ŝe fontanna wymaga konserwacji. Władze Coburga wprawdzie juŜ
kiedyś zgodziły się udostępnić Bydgoszczy rzeźbę do zdjęcia formy, ale fachowcy powinni
ocenić, czy jej nie zaszkodzi - dodaje Obremski.
- W Coburgu brakuje dwóch bocznych grup: z niedźwiedzicą i węŜem. Bydgoski
"Potop" był dzięki temu bardziej okazały. Poza tym niemiecka rzeźba stoi na skwerze
w peryferyjnej dzielnicy. Nasza miała lepszą lokalizację. To sprawiało, Ŝe bydgoski "Potop"
prezentował się wyjątkowo pięknie. Zrobimy wszystko, by znowu tak było - zapowiada
Sawka.
Pieniądze na rekonstrukcje "Potopu" wpłacać moŜna na konto Stowarzyszenia: Bank PKO BP
Stowarzyszenie Odbudowy Fontanny Potop 371020-1462-0000-7402-0019-2906

Konkurs na logo
Ogłaszamy konkurs na logo Stowarzyszenia Odbudowy Bydgoskiej Fontanny "Potop". Jest to
konkurs otwarty - mogą w nim wziąć udział zarówno członkowie związków twórczych, jak
osoby niestowarzyszone. Do 12 lutego br. na adres redakcji "Gazety Wyborczej" w Bydgoszczy naleŜy przysłać projekt graficzny (rysunkowy lub komputerowy - na dyskietce). Prace
powinny być podpisane godłem, a informacje o autorze (imię, nazwisko, godło, adres
i telefon) powinny znajdować się w dołączonej zaklejonej kopercie. Najlepsza praca ocenione
przez jury, które powoła "Gazeta", będzie logo Stowarzyszenia, które za cel obrało sobie
odbudowę bydgoskiej fontanny "Potop". Autor tej pracy otrzyma nagrodę - 500 zł.
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