
 
 

 
 

  
 

 

Dziś jest: Sobota, 5 września 2009 KONTAKT

Dodaj nową odpowiedź 

Twoje nazwisko:  

  

E-mail:  

 
Zawartość tego pola nie będzie udostępniana publicznie. 

Strona domowa:  

  

Temat:  

  

Odpowiedź: * 

   

"Potop" powraca i zostanie!  

Wszyscy znamy bydgoska fontannę z rybami. Nie wszyscy pamiętają, Ŝe wcześniej stała tam wykonana z brązu i wysoka na 6 
metrów fontanna autorstwa Ferdinanda Lepcke, który wygrał konkurs w 1897 r na wodotrysk-rzeźbę w Bydgoszczy, 
organizowany przez Krajowa Komisję Sztuki Królestwa Prus.  

 

 
Fontanna z parku Kazimierza Wielkiego miała dwie siostry. Jedna w Eisleben (Sachsen- Anchalt) , drugą w Coburgu(Bawaria). 
Rzeźby zostały później przetopione na cele wojenne. Pozostała tylko niepełna w Coburgu. Na miejscu naszej pozostał basen z 
czterema rybami autorstwa Józefa Makowskiego. Obecnie Sejmik Województwa uchwalił przekazanie Bydgoszczy 100 tys. zł na 
odbudowe zabytkowej fontanny i powołał do tego celu Społeczny Komitet Odbudowy Bydgoskiej Fontanny „Potop”. Wspierać go 
będzie Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Pierwszą rzeźbą będzie niedźwiedzica z niedźwiedziątkiem, której 
pełnowymiarowy model był oglądać pod Kielcami Wojciech Lech. 

- Wspieramy inicjatywy, które przywracają do świetności nasze zabytki. Bydgoska fontanna jest dziełem wyjątkowym i warto ją 
odbudować, abyśmy mogli podziwiać ją jak dawniej – mówi marszałek województwa Piotr Całbecki. 
Bydgoszczanie mogą równieŜ pomóc w rekonstrukcji fontanny. Wystarczy tylko wysłać sms o tresci „POTOP” na numer 75550. 
Koszt to 6,10 zł. 

(Joanna Zapałowska, 15/12/2008) 

Anonim

Format danych 

PoniŜsze zadanie ma na celu stwierdzenie, czy jesteś człowiekiem, a tym samym przeciwdziałanie spamowi. 

Zadanie matematyczne: * 

1 + 4 =  
RozwiąŜ proszę powyŜsze zadanie matematyczne i wprowadź wynik. 

Łapirobot

Podgląd odpowiedzi Dodaj odpowiedź

SZUKAJ 

 

   

TAGI 

Świecie  ŜuŜel  sport  

Polska  Fordon  Zaleski  
Zawisza  niepełnosprawni  

recenzja  piłka 
noŜna  koncert  

premiery  Ekstraliga  

siatkówka  srebrny 
medal  Kujawsko-
Pomorskie  UKW  
MUZOODKRYWCY  złoty 
medal  Złotka  

Włocławek  toruń  

Igrzyska 
Olimpijskie  
konkurs  fotografia  

film  

Bydgoszcz  

pociąg  koszykówka  
Polonia  Hity na czasie  
recenzje  remonty  
kino  Sopot  Grand Prix  
wioślarstwo  dzieci  

rozrywka  UEFA  
more tags

 

 

PoniŜsze zadanie ma na 
celu stwierdzenie, czy 
jesteś człowiekiem, a 
tym samym 
przeciwdziałanie 
spamowi.Zadanie 
matematyczne: * 8 + 

0 =  RozwiąŜ 

proszę powyŜsze zadanie 
matematyczne i wprowadź 
wynik. 

Łapirobot

Szukaj

LOGOWANIE 

Nazwa uŜytkownika: * 

  

Hasło: * 

  

 

� Utwórz nowe konto  

� Poproś o nowe hasło 
 

Nie płać za TV! 
 

Telewizja za 0zł, Internet za 
54 zł i Telefon od 34,99 zł. 

Sprawdź szczegóły? 

Agito.pl - Największy Sklep 
Internetowy 

 
Ceneo 

 

 

Zaloguj

 
Wszelkie prawa zastrzeŜone dla Informatora Fordońskiego www.iFordon.pl 

 
tłumaczenia kraków | angielski kraków | Kraków angielski | kredyt konsolidacyjny | Samochody | Klimatyzacja | Legalizacja wag | zabawne gadzety | Wyprawy | Przenośniki zgrzebłowe | 
Finanse i rozrywka POLECAM w internecie | Projekty domów | dwumiasto.net | Ogrodzenia Betonowe | Buty robocze | grudziądz | producent parkietów | projektowanie stron www | belly 

dance Warszawa | Włochy, Rzym, Wenecja | tancerze tańca z gwiazdami | Kołobrzeg - darmowe ogłoszenia | Seo katalog stron | Artykuły reklamowe | Targi w Polsce | Zdrowa śywność Olej 
Orkisz | Commercial Union OFE | last minute Egipt | kmstudio | 

tworzenie stron | projektowanie stron internetowych | projektowanie stron www | projektowanie stron | tworzenie stron www | tworzenie stron internetowych | sztukateria 
 

hosting | tłumacz online 

Kosmetologia Bydgoszcz
Dlaczego warto spróbować u nas? Zobacz i 
przekonaj się sam!  
www.Cosinus.pl/Kosmetologia

Biuro Rachunkowe Fordon
Profecjonalna obsługa firm - TANIO tel. 
0782-213-179 Bydgoszcz*Zobacz*  
www.lincost.pl
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