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Z Bydgoskiej Starówki i Śródmie ścia 
 
 
JuŜ od kilku miesięcy prowadzi swoją działalność Stowarzyszenie Odbudowy 
Bydgoskiej Fontanny POTOP. Artyści, przedsiębiorcy, szkoły, władze miasta i media 
połączyły się w dąŜeniu do odtworzenia dawnej atrakcji miasta. Wielu 
zainteresowanych mieszkańców pytało jak będzie ta „nowa“ fontanna wyglądać. 
Zostało to zdradzone w czasie obchodów „Święta ulicy Gdańskiej“ w marcu tego 
roku. Na budynku Liceum Ogólnokształcącego nr 1 zawieszony został olbrzymi 
plakat ze zdjęciem fontanny, jak i rozdane zostały karty pocztowe z jej wizerunkiem  
i numerem konta na które moŜna wpłacać datki. Inicjatorzy maja nadzieje ze 23 lipca 
2005 dojdzie do odsłonięcia fontanny, w jej 101 rocznice. 
Obecnie prowadzone są prace, przez poznańskich artystów, nad gipsowym modelem 
w skali 1.5, który przedstawiony zostanie do oceny władzom Miasta i jego 
mieszkańcom. Następnym krokiem będzie wykonanie tego dzieła. Całkowite koszty 
tego przedsięwzięcia nie są jeszcze ostatecznie ustalone. Stowarzyszenie prowadzi 
ciągle rozmowy oraz zbiórkę pieniędzy. 
Pewna firma z Ciela która jest producentem okien okrętowych na skale europejską, 
zobowiązała się pokryć koszty 2 ton brązu, co odpowiada kwocie 30000 zl. 
Jeśli ktoś chce dołączyć się do realizacji odbudowy, i podarować 1 kg brązu, 
wystarczy Ŝe wpłaci 15 zł ( 3,30 € ). 
  
Fontanna POTOP: Podzi ękowania dla Sigfrieda Speer  
W poprzednim wydaniu tego czasopisma, w artykule o fontannie Potop, moŜna było 
przeczytać, Ŝe w 1943 zniszczona fontanna ma zostać odbudowana w dawnym 
miejscu. 
Nasz krajan Siegfried Speer, który 23 czerwca tego roku obchodził 90 urodziny, 
zamiast tradycyjnych prezentów urodzinowych prosił o datki na odbudowe bydgoskiej 
fontanny Potop. 
W ten sposób zebrała się pokaźna sumka. Pieniądze te zostały przelane na konto 
Bidegast-Vereinigung e.v. Przy najbliŜszej okazji pieniądze te zostaną przekazane na 
ręce prezesa Stowarzyszenia Odbudowy Bydgoskiej Fontanny POTOP, prof. 
Zygmunta Mackiewicza. Serdecznie dziękujemy panu Siegfriedowi Speer za tak 
wspaniałomyślne popieranie idei odbudowy fontanny.  
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