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Władze Bydgoszczy deklarują pomoc finansową w odbudowie sławnej fontanny.  
Po wakacjach ruszy teŜ wielka zbiórka pieniędzy.  

 
 

Miasto dorzuca z budŜetu na Potop 
 
 
Prezydent Konstanty Dombrowicz obiecał Stowarzyszen iu Odbudowy Fontanny Potop, Ŝe  
w przeci ągu dwóch lat znajd ą się w bud Ŝecie pieni ądze na dofinansowanie inwestycji.  

 

- Liczymy na pomoc w wysokości przynajmniej 100 tys. zł - twierdzi Janusz Bałdyga, przedstawiciel 
SOFP. Na odbudowę całości potrzebny jest niecały milion. 

 

Rzecznik prezydenta Beata Kokoszczyńska: - Prezydent jest zdecydowanym zwolennikiem odbudowy 
Potopu. Za wcześnie jeszcze, aby mówić o konkretach, jeśli chodzi o budŜet na kolejne lata.  

 

Przedstawiciele SOFP pojadą teraz do Coburga, niemieckiego miasteczka, w którym stoi kopia 
bydgoskiej fontanny. - Jedziemy tam ze specjalistami, których zadaniem będzie komputerowe 
odwzorowanie niemieckiej rzeźby. Na tej podstawie będziemy mogli stworzyć Potop w naszym 
mieście - mówi Bałdyga. 

 

Nawet po dofinansowaniu inwestycji przez miasto, potrzebne będzie jeszcze około 800 tys. zł. - Od 
września ruszamy z wielką, społeczną zbiórką pieniędzy - opowiada Bałdyga. W ramach akcji na 
ulicach pojawi się kilkuset wolontariuszy z bydgoskich liceów. Będą sprzedawać pocztówki z wizerun-
kiem fontanny. Poza tym stowarzyszenie rozwiesi w mieście reklamy. Ogłoszenia zachęcające do 
wpłacania pieniędzy na ten cel pojawią się takŜe w Multikinie i Adrii. W Operze Nova natomiast na 
stałe pojawi się skarbonka.  

 

Dla Gazety   

 

Jerzy Derenda 

prezes Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy 

 

Potop naleŜy odbudować. Na wielu starych bydgoskich pocztówkach widnieje ta fontanna. Ona Ŝyje  
w świadomości wielu bydgoszczan. To właśnie tam się fotografowali, to tam się spotykali. To miejsce 
jest nam potrzebne. Dzięki Potopowi Bydgoszcz odzyska dawny blask. Pieniądze nie mają znaczenia. 
To nasz skarb. 

 

Historia Potopu  

 

Potop stanął w dzisiejszym parku Kazimierza Wielkiego 23 lipca 1904 r. To dzieło niemieckiego 
rzeźbiarza Ferdinanda Lepcke, autora m.in. bydgoskiej Łuczniczki. Rzeźba przedstawiała ludzi  
i zwierzęta broniące się przed biblijnym potopem. W styczniu 1943 Niemcy przetopili ją na działa. 
Zachowała się tylko replika fontanny znajdująca się w Coburgu. Od 2003 roku działa Stowarzyszenie 
Odbudowy Fontanny Potop, które dotychczas uzbierało prawie 50 tys. zł.  

 

Dawid Maćkowski 


