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Odbudujmy razem bydgoską fontannę "Potop", Stowarzyszenie Odbudowy Bydgoskiej Fontanny "Potop"
Stowarzyszenie P...

Wpis #1

2.10.2008, 22:20:08

Szanowni Państwo!
Zwracamy się do Państwa z gorąca prośbą o wsparcie naszych działań, mających na celu rekonstrukcję fontanny "Potop", która jako
wspaniałe dzieło sztuki rzeźbiarskiej stanowiła niegdyś wyrazisty symbol Bydgoszczy, jednakŜe - niestety - wskutek jej zniszczenia podczas
II wojny światowej zniknęła z pejzaŜu naszego miasta.
Nowy

Mamy jednak nadzieję, Ŝe nie bezpowrotnie, bowiem nasze Stowarzyszenie jest obecnie na dobrej drodze do jej całkowitej odbudowy.

Grupa: UŜytkownicy
Wpisów: 3
Dołączył: 2.10.2008

Prace związane z wykonywaniem modeli poszczególnych części fontanny "Potop" oraz z przygotowaniem ich odlewów są juŜ bardzo

Skąd: Bydgoszcz

zaawansowane, jednakŜe brak wystarczających środków na naszą dalszą działalność, postęp owych prac znacznie ogranicza.

Nr uŜytkownika: 1042

Dlatego teŜ, serdecznie zapraszamy do odwiedzin naszej witryny internetowej:
http://www.potop.bydgoszcz.pl
gdzie znajdziecie Państwo mnóstwo informacji na temat naszej wspaniałej fontanny oraz wszelkie niezbędne dane dotyczące dokonywania
dobrowolnych wpłat na nasze konto, w celu wspomoŜenia działalności Stowarzyszenia, jeśli juŜ się Państwo na tak szlachetny gest
zdecydujecie.
Pragniemy jednocześnie poinformować, iŜ w planie jest ustawienie w pobliŜu odbudowanej fontanny specjalnych tablic
pamiątkowych, mających na celu uhonorowanie tych firm oraz osób prywatnych, które okaŜą w tym dziele szczególną hojność,
mianowicie: na owych tablicach znajdą się te osoby, które wpłacą na nasze konto kwotę co najmniej 100 zł oraz firmy, które przekaŜą na
tel cel kwotę co najmniej 1000 zł.
Na witrynie Stowarzyszenia www.potop.bydgoszcz.pl uruchomiono moŜliwość dokonywania wpłat bezpośrednio ze strony za pomocą
bankowości internetowej czy kart kredytowych (via platnosci.pl) bądź specjalnego SMS-a (via Phonesat) o treści POTOP na
numer 75550. Koszt SMS-a wynosi 6,10 zł/5zł+VAT. Szczegółowo moŜliwości wpłaty wraz z ilustrowanymi poradnikami opisano na
stronie w dziale JAK WPŁACIĆ?
Wspomniane tablice staną się zatem nie tylko trwałą pamiątką dla wszystkich darczyńców, lecz de facto równieŜ i specyficzną "wieczną
reklamą" dla firmy, która stosowną kwotą wesprze nasze wysiłki. Natomiast dla osób prywatnych będzie z pewnością trwałym śladem w
historii naszego miasta.
I właśnie na taki gest z Państwa strony liczymy, zobowiązując się jednocześnie do doprowadzenia dzieła odbudowy "Potopu" do
szczęśliwego końca, jak równieŜ do właściwego uhonorowania wszystkich darczyńców, którzy nam w tym pomogą.
Gorąco zachęcamy do wpłat na nasze konto.
PomóŜcie Państwo przywrócić "Potop" Bydgoszczy!
z powaŜaniem,
Zarząd Stowarzyszenia Odbudowy Bydgoskiej Fontanny "Potop"
Zygmunt MACKIEWICZ - Prezes
Stefan PASTUSZEWSKI
Józef HEROLD
Artur LEWANDOWSKI
Wojciech LECH
Romuald KLIM
Lesław LEWANDOWSKI
http://www.potop.bydgoszcz.pl
-------------------Ogromna prośba do administratora/moderatora!
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Niniejszy wątek/temat będzie monitorowany przez Zarząd Stowarzyszenia.
Pragniemy zarówno umieszczać w nim aktualności i informacje o pracach Stowarzyszenia nad odbudową fontanny, jak równieŜ i
postaramy się odpowiedzieć w tym wątku na wszelkie pytania dotyczące "Potopu" i Jego odbudowy.
Stąd zwracamy się z OGROMNĄ PROŚBĄ do moderatora bydgoskiego forum Gazety Pomorskiej, o ile jest to moŜliwe, o PRZYKLEJENIE
tematu, by zainteresować ideą odbudowy fontanny jak najwięcej Internautów.

-------------------Stowarzyszenie Odbudowy Bydgoskiej Fontanny "Potop"
http://www.potop.bydgoszcz.pl

Stowarzyszenie P...

Wpis #2

14.10.2008, 23:46:30

Dnia 14 października 2008 roku, o godzinie 17 w Sali Łochowskiego Urzędu Miasta Bydgoszczy przy ul. Jezuickiej 2 odbyło się Walne
Zebranie Członków Stowarzyszenia Odbudowy Bydgoskiej Fontanny "Potop".
Walne Zebranie miało charakter sprawozdawczo-wyborczy:
- przedstawiono sprawozdania merytoryczne i finansowe z działalności Stowarzyszenia za lata kadencji 2006-2008 /juŜ wkrótce na
Nowy

stronie w dziale DOKUMENTY/
- zaprezentowano zdjęcia modelu niedźwiedzicy z niedźwiadkiem w skali 1:8 Michała Pronobisa /zdjęcia dostępne "w newsach"

Grupa: UŜytkownicy

poniŜej/

Wpisów: 3

- zaprezentowano wirtualną rekonstrukcję 3D centralnej rzeźby na podstawie badań fotogrametrycznych w Coburgu w 2006

Dołączył: 2.10.2008
Skąd: Bydgoszcz

roku /więcej o badaniach pod kierownictwem Pana dr inŜ. Adama Boronia z AGH Kraków w dziale DOKUMENTACJE TECHNICZNE/
- zaprezentowano nowe materiały promocyjne idei odbudowy fontanny "Potop" - ulotki i plakaty oraz filmiki promocyjne /juŜ wkrótce

Nr uŜytkownika: 1042

pierwsze zdjęcia, informacje i pliki w dziale PROMOCJA/
-zaprezentowano projekt nowego Statutu Stowarzyszenia ze zmianami w odniesieniu do wymagań niezbędnych przy rejestracji
Stowarzyszenia jako Organizacji PoŜytku Publicznego /dzięki czemu po rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym moŜliwe będzie
dokonywanie wpłat 1% podatku naleŜnego od osób fizycznych/
- zaprezentowano nową witrynę Stowarzyszenia www.potop.bydgoszcz.pl wykonaną przez Artura Lewandowskiego oraz nowe
moŜliwości wpłaty poprzez SMS-y oraz bezpośrednie wpłaty na stronie via platnosci.pl /więcej w dziale JAK WPŁACIĆ?/
PoniewaŜ kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej 2006-2008 dobiegła końca, po udzieleniu absolutorium ustępującemu Zarządowi w
wyniku głosowania tajnego wybrano nowe władze Stowarzyszenia na kadencję 2008-2010:
Zarząd Stowarzyszenia:
- Prezes - prof. Zygmunt Mackiewicz
- Wiceprezes - Józef Herold
- Wiceprezes - Stefan Pastuszewski
- Sekretarz - Artur Lewandowski
- Skarbnik - Wojciech Lech
- Członek Zarządu - Lesław Lewandowski
- Członek Zarządu - Joanna Franczak
Komisja Rewizyjna:
- Przewodnicząca - Jolanta Baziak-Jankowska
- Romuald Klim
- Bogumiła Krakowska
Więcej o nowym Zarządzie w dziale ZARZĄD / KONTAKT.
JuŜ wkrótce więcej informacji na naszej witrynie internetowej http://www.potop.bydgoszcz.pl

z powaŜaniem
Zarząd Stowarzyszenia
Odbudowy Bydgoskiej Fontanny "Potop"

-------------------Stowarzyszenie Odbudowy Bydgoskiej Fontanny "Potop"
http://www.potop.bydgoszcz.pl

Stowarzyszenie P...

Wpis #3

10.04.2009, 23:39:19

19 IV 2009 PIERWSZA RZEŹBA POTOPU W BYDGOSZCZY!
Stowarzyszenie Odbudowy Bydgoskiej Fontanny "Potop" pragnie poinformować, iŜ dnia 19 kwietnia 2009 r. (niedziela), w dzień
663. Urodzin Miasta Bydgoszczy, o godzinie 13:00 na płycie Starego Rynku w Bydgoszczy odbędzie się uroczyste
Nowy
Grupa: UŜytkownicy

przekazanie miastu "Niedźwiedzicy z niedźwiadkiem", pierwszego elementu kompozycji rzeźbiarskiej odbudowywanej fontanny
"Potop" autorstwa Ferdynanda Lepcke, znanego ze swojego innego wielkiego dzieła - posągu "Łuczniczki", symbolu Bydgoszczy.
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Uroczyste przekazanie rzeźby miastu poprowadzą:
• Konstanty Dombrowicz (Prezydent Miasta Bydgoszczy)
• prof. Zygmunt Mackiewicz (Prezes Stowarzyszenia Odbudowy Bydgoskiej Fontanny "Potop")

SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW
NA STARY RYNEK W BYDGOSZCZY W URODZINY MIASTA,
19 kwietnia (niedziela) O GODZINIE 13:00!!!

Odlew z brązu odpornego na korozję (gatunek BK331) wykonany został w pracowni odlewniczej Jacka Guzery w Masłowie (woj.
świętokrzyskie) wg modelu gipsowego autorstwa artysty-rzeźbiarza Michała Pronobisa z Radoszyc (woj. świętokrzyskie), absolwenta
ASP w Krakowie.
Uroczysty wjazd ulicami miasta na Stary Rynek zapewnią motocykliści z Klubu LKT Wyczół Gościeradz, a transport rzeźby z
pracowni odlewniczej do Bydgoszczy firma AUTO-HOL Bydgoszcz Piotr Jodko.
Odtworzona rzeźba "Niedźwiedzicy z niedźwiadkiem" waŜy niecałe 800 kg, podstawa mierzy 2,10 m na 1,55 m, wysokość
maksymalna: 1,65 m, a długość całkowita w najdłuŜszym wymiarze aŜ 2,65 m.
Ze względu na zły stan misy fontanny (wg ekspertyzy budowlanej z 2005 r. prof. dr hab. inŜ. Adama Podhoreckiego), na czas jej remontu
odtworzona rzeźba ustawiona zostanie na placu przed Galerią Drukarnia przy ul. Jagiellońskiej 1.
/za http://www.potop.bydgoszcz.pl/?d=pl/news#d100409 /
O kolejnych etapach odbudowy fontanny oraz ich kosztorysie przeczytacie Państwo w dziale STAN PRAC:
http://www.potop.bydgoszcz.pl/?d=pl/odbudowa
Aktualne informacje o pracach Stowarzyszenia znajdują się w dziale AKTUALNOŚCI/NEWSY:
http://www.potop.bydgoszcz.pl/?d=pl/news
----Jak wspomóc odbudowę bydgoskiej fontanny "Potop"?
• przelew na konto PKO BP I O/Bydgoszcz: 26 1020 1462 0000 7402 0103 1087
• bezpośrednio na witrynie Stowarzyszenia www.potop.bydgoszcz.pl poprzez płatnosci.pl - obsługiwane są karty płatnicze Visa/MasterCard
oraz systemy elektronicznych przelewów bankowości internetowej.
• SMS Premium o treści POTOP na numer 75550. Koszt to 6,10 zł (5 zł+VAT) / 1 SMS
• juŜ wkrótce 1% podatku dochodowego dla Organizacji PoŜytku Publicznego (OPP) - dnia 8 kwietnia 2009 r. złoŜono wniosek do
Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) o nadanie statusu
• więcej w dziale JAK WPŁACIĆ na stronie: http://www.potop.bydgoszcz.pl/?d=pl/wplata
Uhonorowanie darczyńców
• "Zarząd Stowarzyszenia gwarantuje, iŜ te osoby prywatne, które wpłacą co najmniej 100 zł oraz firmy, które zasilą nasze konto kwotą co
najmniej 1000 zł zostaną specjalnie uhonorowane umieszczeniem na liście darczyńców na niniejszej witrynie oraz na specjalnych tablicach
pamiątkowych, które pojawią się w pobliŜu odbudowanej fontanny."
o Lista darczyńców – osoby prywatne: http://www.potop.bydgoszcz.pl/?d=pl/lista1
o Lista darczyńców – firmy: http://www.potop.bydgoszcz.pl/?d=pl/lista2
-Stowarzyszenie Odbudowy Bydgoskiej Fontanny "Potop"
www.potop.bydgoszcz.pl
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~chłop-ak~
Goście
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12.06.2009, 23:31:42

Jak klikne to pokazuje sie coś po niemiecku. O co chodzi?
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