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"Potop" powraca i zostanie!
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(Joanna Zapałowska, 15/12/2008)
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.
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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.

Nazwa uŜytkownika: *
Łapirobot
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.
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Szukaj
- 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.
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Format danych
Łapirobot
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.
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