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Czwartek, 17 Kwietnia 2008  Szukaj w artykułach:

Region  

Niedźwiedzica z misiem powróci 

Najbardziej znane symbole Bydgoszczy, moŜna podziwiać 

takŜe w Niemczech i na Słowacji 

Katarzyna Oleksy, Sobota, 15 Marca 2008 

Trudno uwierzyć, Ŝe ta smukła panna ma juŜ prawie 100 lat! Posąg 
„Łuczniczki”, jeden z najbardziej rozpoznawalnych symboli miasta, trzyma 
się nieźle. Podobnie jak jej 4 siostry. 

Niestety, gorzej jest z fontanną „Potop”, której autorem, podobnie jak „Łuczniczki”, 
jest Ferdinand Lepcke... 

Dziwne odkrycie  

- Często spędzam wakacje w Świnoujściu - mówi pan Michał. - W zeszłym roku 
wybrałem się rowerem na niemiecką stronę wyspy Uznam, do miejscowości 
Heringsdorf. Byłem zaskoczony, gdy oglądając pieczołowicie utrzymane i odnowione 
wille nagle natrafiłem na „Łuczniczkę”. Niemiecka „Bogenspannerin” to wierna kopia 
tej bydgoskiej. Później chciałem dowiedzieć się, czy gdzieś jeszcze moŜna natrafić na 
naszą rzeźbę. Gdy poszperałem w Internecie, znalazłem jeszcze kilka identycznych 
posągów w Berlinie, Wilhelmshaven i Coburgu. Zamierzam je wszystkie odwiedzić. W 
tym ostatnim mieście stoi zresztą kolejny bydgoski pomnik. Chodzi oczywiście o 
fontannę „Potop” - opowiada bydgoszczanin. 

Wszystko juŜ było 

Rzeczywiście, wybitna fontanna Lepckego, przedstawiająca sceny z biblijnego 
potopu, gdzie na szczycie trzech wzgórz gromadzi się garstka istot, szukająca 
ratunku przed zalewającą je wodą, powstała w 1904 roku. Dziś zobaczyć ją moŜemy 
w niemieckim „Ogrodzie RóŜanym” w Coburgu. Wcześniej, do 1943 roku była chlubą 
Bydgoszczy.  

„Mały Berlin” 

- Wodotrysk stał u nas 39 lat. Gdy Niemcy przegrali pod Stalingradem, władze 
niemieckie podjęły uchwałę, by fontannę rozebrać i przekazać armii. Rozebrano 
dzieła w Bydgoszczy i w Eisleben. Jedna została w Coburgu, skąd pochodził autor - 
mówi Wojciech Lech ze Stowarzyszenia Odbudowy Bydgoskiej Fontanny „Potop”. - 
Artysta w miejscach, w których przebywał, zostawiał kopie swoich prac. Podobnie 
było z figurą Łuczniczki - mówi. 

Kim była roznegliŜowana panna, dumnie stojąca obecnie w parku Jana 
Kochanowskiego, dokładnie nie wiadomo. Jedni twierdzą, Ŝe to przyjaciółka artysty - 
aktorka teatru miejskiego, inni, Ŝe to jego córka. Obecnie jest ich w sumie 5: w 
Bydgoszczy, Berlinie, Coburgu, Heringsdorfie i Wilhelmshaven. 

wiadomości 

wydania 

zobacz 

Losowe tagi 

Region 
 

Sport 
 

Wydarzenia 
 

Kraj 
 

Świat 
 

Pieniądze 
 

Komentarz 
 

Rozmowa 
 

FotoreportaŜ 
 

Więcej tagów 

Bydgoszcz 
 

Inowrocław 
 

Nakło 
 

Świecie 
 

śnin 

Zjawiska  

Plastyka  

Kulinaria  

NHL  

Świat  

Radziejów  

Certyfikat  

Reklamacja  

Eksplozja  

Migracja  

Region 

netOpinia 

Sport 

Co naleŜy zrobić, aby 
bydgoski sport wyszedł z 
kryzysu? 

Czytaj dalej i wypowiedz 
się! (2 wypowiedzi)  

Sonda 

Czy prezydent Lech 
Kaczyński powinien 
upublicznić 
kontrowersyjny aneks do 
raportu Macierewicza, 
dotyczącego likwidacji 
słuŜb WSI? 

 Tak 

 Nie 

 

Zobacz wyniki  
Komentarze [0]  

Uzdrowiciel psuje krew (0)  
Głodówki nic nie pomogły 

(1)  
Historii juŜ zdawać nie musi 

(0)  
Szczęście w nieszczęściu 

(0)  
Bez siedziby i projektów (0)  
W Toruniu lepiej 

tankować... wodę (0)  
Dystans się zmniejsza (0)  
Ceny pod inspekcją (0)  
Dylemat seniora - poczta 

czy bank? (0)  
Karetka jechała na 

czerwonym (0) 

Głosuj

 

   

R e k l a m a  

ŚWIAT PIÓR  
Salon firmowy PARKER, WATERMAN, PELIKAN Zapraszamy:* 
poniedziałek-piatek: 9:00-17:00  
* Sobota 10:00-14:00  
 

Strona 1 z 2Express Bydgoski - Niedźwiedzica z misiem powróci

2008-10-25mhtml:file://C:\Documents and Settings\Właściciel\Pulpit\POTOP\Express Bydgoski ...



- Kiedyś Bydgoszcz była bardzo popularnym ośrodkiem, nazywano ją przecieŜ 
„Małym Berlinem”. Dlatego, to, co podobało się u nas, kopiowano, i powielano w 
innych miejscach. Nie mamy się czego wstydzić, u nas był oryginał „Łuczniczki”. Tak 
samo było z „Potopem” - stwierdza Jerzy Derenda, prezes Towarzystwa Miłośników 
Miasta Bydgoszczy. Tymczasem SOBF „Potop” robi wszystko, by wodotrysk ponownie 
był dumą naszego miasta. - Postaramy się w tym roku odbudować choć jego część. 
Będzie to niedźwiedzica z niedźwiadkiem - mówi prof. Zygmunt Mackiewicz, prezes 
SOBF „Potop”. Dodaje, Ŝe waŜny jest dla nich kaŜdy grosz, dlatego wkrótce zacznie 
się sms-owa akcja wspierania odbudowy. 

Masz uwagi? Widzisz błąd? Zgłoś to administratorowi.  

Tagi: Region, Bydgoszcz, Społeczeństwo, Historia, Turystyka, Zabytki 

Zobacz wszystkie tagi 

PokaŜ treść wszystkich [1]  

Akcja??[0] 

(~Karol Błonie, 2008-03-17 19:52:41) 

Jak będzie akcja SMS to wyśle odrazu ...nawet 2 smsy ... Chodzę często przy tej 
fontannie i zawsze myślałem o jej odrestaurowaniu teraz ktoś za to się bierze będę 
namawiał... 
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Czytaj podobne: 

� Pamiętali o ofiarach Katynia  
� Uzdrowiciel psuje krew  
� Patrzą na ręce, które ponoć leczą  
� Często sami pakujemy się w kłopoty  
� Jaskra? Coś się pani przywidziało  

Wszystkie wątki Dodaj komentarz
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