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Miś spod Radoszyc będzie ozdobą Bydgoszczy
Marcin Sztandera

2008-12-02, ostatnia aktualizacja 2008-12-01 20:15

WaŜy dwie tony i ma 2,5 metra długości. To niedźwiedzica ocalona z potopu. Rzeźba, która
powstała w Radoszycach koło Końskich, wkrótce będzie ozdobą Bydgoszczy.

To pierwszy element fontanny przedstawiającej scenę z biblijnego
potopu - grupę ludzi i zwierząt ratujących się przed wznoszącą się
wodą. Przez 39 lat była największą atrakcją Bydgoszczy. - Przed
wojną wszyscy robili sobie przed nią zdjęcia, ale w 1943 roku została
rozebrana na cele wojenne. Teraz jest szansa, Ŝe znowu będziemy
mieć coś wyjątkowego. To będzie największa fontanna figuralna w
Polsce. Pierwsza figura robi wraŜenie - mówi Wojciech Lech ze
Fot. Jarosław Kubalski / AG
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Stowarzyszenia Odbudowy Fontanny Potop. To ono zamówiło rzeźbę
w odlewni Jacka Guzery w podkieleckiej Dąbrowie. - Trafiłem w to
miejsce, bo usłyszałem o zrobionej tam warszawskiej Syrence. To
była świetna rekomendacja - mówi Lech.
Gliniany model rzeźby przygotował Michał Pronobis z Radoszyc. Praca była dość Ŝmudna, bo zamawiającemu zaleŜy na maksymalnym
podobieństwie do oryginału. Opierając się na zdjęciach z 1939 roku i
programach komputerowych w ciągu półtora miesiąca udało mi się
odtworzyć projekt. Miesiąc robiłem konstrukcję, a drugie tyle zajęło
samo rzeźbienie - opowiada Pronobis. Za kilka dni trafi ona do
zakładu odlewniczego. - Rzeźba z brązu będzie gotowa w ciągu
czterech miesięcy. śeby ją zrobić, konieczne będzie wykonanie około
20 odlewów róŜnych części - zapowiada Guzera.
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