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Odsłonili fontann ę Potop. Z 
czekolady 
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WaŜy 20 kilogramów i mierzy 60 centymetrów. Czekoladowa replika historycznej fontanny 
Potop z parku Kazimierza Wielkiego stanęła w holu głównym galerii Drukarnia. 
 
- Wcześniej wyrzeźbiłem w czekoladzie kościół klarysek i olbrzymi galeon, teraz postanowiłem odtworzyć Potop - mówi 
Krzysztof Łosowski, właściciel firmy cukierniczej "Gusto Decoris" w Bydgoszczy. - Jak długo trwały prace? - 
Wyrzeźbienie figury zajęło mi 24 godziny, oczywiście z przerwami. Najpierw w kiosku na ul. Mostowej kupiłem pięć 
pocztówek z archiwalnymi zdjęciami "Potopu". Następnie zamówiłem 20 kilogramów czekolady w talarkach i 
spoŜywcze barwniki do nadania czekoladzie wyglądu prawdziwego brązu. Oczywiście musiałem się takŜe zaopatrzyć 
w pędzelek do nałoŜenia tych barwników, tu skorzystałem z pędzla kosmetycznego, takiego, którym kobiety nakładają 
sobie puder.  
 
- Czekolada jest plastyczna, łatwo się poddaje wizji artysty ? - pytam.  
 
- Stopiłem ją i wymieszałem z syropem ziemniaczanym. Tak przygotowana masa jest twarda, ale staje się plastyczna 
od naturalnego ciepła naszych rąk. 
 
- Jak długo będziemy mogli podziwiać czekoladowy "Potop"?  
 
- Dwa lata, a moŜe dłuŜej, dobrze, Ŝe figura jest za szkłem, to przedłuŜy jej Ŝywotność. - mówi artysta  
 
Sześciometrowa konstrukcja z brązu stała na pl. Wolności prawie 40 lat. W 1943 r. została rozebrana i przetopiona 
przez Niemców na cele wojenne. Zachowała się jedynie niecka. - Dzięki staraniom stowarzyszenia w Krakowie trwają 
juŜ prace nad odlewem pierwszej części konstrukcji, stojącej z boku figury niedźwiedzicy trzymającej w pysku małego 
niedźwiadka - informuje Józef Herold, wiceprezes Stowarzyszenia Odbudowy Fontanny "Potop". 
 
Aby fontanna była kompletna, potrzeba jeszcze prawie 2 mln zł - Liczymy na szczodrość sponsorów - mówi Herold. - 
Stowarzyszenie liczy, Ŝe część podziemną fontanny, czyli remont niecki i zamontowanie nowoczesnej pompy 
sfinansuje miasto. 
 
Zbiórka pieniędzy na rekonstrukcję rzeźby trwa, informacje o moŜliwości współfinasowania tego przedsięwzięcia 
moŜna znaleŜć na stronie internetowej www.potop.bydgoszcz.pl 
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