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Zbieramy pieniądze na odbudowę Potopu 
Na odbudowę Potopu, czyli najsłynniejszej bydgoskiej fontanny w parku Kazimierza Wielkiego, potrzeba milion 
złotych. 
 
KaŜdy z nas moŜe przekazać pieniądze na ten cel. Wystarczy wysłać smsa.  
 
Prace nad fontanną trwały niemal sześć lat. Pochłonęły 110 tysięcy marek!  
 
Rzeźba, dzieło Niemca Ferdynanda Lepckego (tego, który równieŜ wykonał 
dla Bydgoszczy posąg Łuczniczki - przyp. red.) miała niemal siedem 
metrów wysokości. Wykonano ją z brązu (93 proc. miedzi i 7 proc. cyny). 
Ściany basenu zbudowano z czerwonego marmuru, stopnie z szarego 
granitu (śląskiego), a otaczający chodnik ułoŜono w mozaikę.  
 
Fontannę uroczyście odsłonięto w lipcu 1904 roku. W 1943 roku Niemcy ją 
zdemontowali, pocięli i przetopili na armaty.  
 
Jak wspomóc odbudowę fontanny?  
- MoŜna przelać pieniądze na konto PKO BP I O/Bydgoszcz: 26 1020 1462 
0000 7402 0103 1087  
 
- MoŜna równieŜ wejść na stronę www.potop.bydgoszcz.pl, bezpośrednio 
na witrynie Stowarzyszenia poprzez płatności.pl Obsługiwane są karty 
płatnicze Visa/MasterCard oraz systemy elektronicznych przelewów 
bankowości internetowej.  
 
- MoŜna teŜ wysłać smsa o treści POTOP na numer 75550. Koszt to 6,10 zł (5 zł+VAT) za smsa.  
 
Dzięki Stowarzyszeniu Odbudowy Fontanny Potop juŜ rozpoczęła się odbudowa kolejnych elementów 
wodotrysku.  
 
Jako pierwszy powstał model niedźwiedzicy z niedźwiadkiem w skali 1:8, a następnie w skali 1:1. Wykonał go 
Michał Pronobis, artysta-rzeźbiarz z Radoszyc w województwie świętokrzyskim. Tydzień temu przedstawiciele 
stowarzyszenia byli w Radoszycach. - Zobaczyliśmy model niedźwiedzicy w skali 1:1. Poprawki są praktycznie 
"kosmetyczne" Obejrzeliśmy takŜe model w skali 1:8 przedstawiający człowieka walczącego z węŜem. Kolejny 
etap prac to ten sam model, ale w skali 1:1 oraz grupa centralna postaci w skali 1:8 - mówi Artur 
Lewandowski, sekretarz  
stowarzyszenia.  
 
Tak ich uhonorują  
Osoby prywatne, które wpłacą co najmniej 100 złotych oraz firmy, które zasilą konto Stowarzyszenia 
Odbudowy Fontanny Potop kwotą co najmniej 1000 złotych zostaną specjalnie uhonorowane. Ich imię, 
nazwisko i miejsce zamieszkania zostanie umieszczone na liście darczyńców na stronie internetowej 
Stowarzyszenia oraz na specjalnych tablicach pamiątkowych, które pojawią się w pobliŜu odbudowanej 
fontanny. 
 
W spotkaniu uczestniczył równieŜ Jacek Guzera z Masłowa pod Kielcami. To właśnie on wykona odlewy 
kolejnych rzeźb. Jako pierwsza, na wiosnę, ma być gotowa niedźwiedzica z niedźwiadkiem. 
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Model niedźwiedzicy z 
niedźwiadkiem w skali 1:1 jest 
juŜ gotowy. Wykonał go Michał 
Pronobis z Radoszyc. (Fot. ze 
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Odbudowy Fontanny) 
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