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Fragment fontanny Potop będzie
gotów na wiosnę
Sandra Federowicz 2008-12-09, ostatnia aktualizacja 2008-12-08 21:02:00.0
Rekonstrukcja pierwszej z trzech części przedwojennej fontanny - niedźwiedzica z małym
niedźwiadkiem - w maju stanie w parku Kazimierza Wielkiego. Wczoraj zarząd województwa
dał 100 tys. zł na fundusz odbudowy rzeźby
Do zrobienia brązowego odlewu trzeba było najpierw przygotować gliniany model rzeźby. Tego zadania podjął się
rzeźbiarz z Radoszyc (Świętokrzyskie) Michał Pronobis. Artysta na podstawie zdjęć z 1939 r. i przy pomocy
programów komputerowych najpierw wykonał projekt niedźwiedzicy w skali 1 do 8, a potem w ciągu półtora miesiąca
stworzył oryginalnych rozmiarów kopię - wysoką na 1,7 m i długą na 2,5 m. Za kilka dni przewiezie ją do zakładu
odlewniczego Jacka Guzery w podkieleckiej Dąbrowie.
Rzeźba z odpornego na korozję brązu będzie gotowa w ciągu czterech miesięcy. śeby ją wykonać, trzeba zrobić ok.
20 odlewów róŜnych części, a następnie zespawać je ze sobą.
-Wiemy juŜ, Ŝe na naszego misia wydamy ponad 70 tys. zł. Ale to jest tylko fragment rzeźby. Na całość trzeba
znacznie więcej. Dotąd na udało nam się zebrać ponad 100 tys. zł. Cieszy nas, Ŝe drugie tyle przyznał nam zarząd
województwa. Przed nami jednak długa droga. To ma być największy tego typu obiekt w Polsce - przyznaje skarbnik
Stowarzyszenia Odbudowy Bydgoskiej Fontanny Potop, Wojciech Lech.
Na razie jednak niedźwiedzica nie miałaby nawet gdzie stanąć. Basen, który został po fontannie Potop, jest w fatalnym
stanie. Miasto musiałoby zająć się jego renowacją. - Według ekspertyzy wykonanej przez Uniwersytet TechnologicznoPrzyrodniczy, niecka wymaga całkowitej przebudowy. Prace będą z pewnością trwały długo. Do ich zakończenia
miasto musiałoby znaleźć tymczasowe miejsce dla posągu - oświetlone i monitorowane przez kamery - mówi prof.
Zygmunt Mackiewicz, prezes SOBF.
Fontanna Potop przed wojną była największą atrakcją Bydgoszczy. Wykonał ją berliński rzeźbiarz Ferdinand Lepcke ten sam, który później stworzył posąg Łuczniczki. W 1943 r. fontanna została rozebrana na cele wojenne przez
okupanta.
Pieniądze na rekonstrukcję Potopu moŜna wpłacać na konto:Bank PKO BP Stowarzyszenie Odbudowy Bydgoskiej
Fontanny Potop 26 1020 1462 0000 7402 0103 1087
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