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[Bydgoszcz] Odbudowa Bydgoskiej Fontanny POTOP

odbudowa fontanny

Join Date: Oct 2008
Location: BYDGOSZCZ
Posts: 3

Wspaniałe dzieło sztuki rzeźbiarskiej, jakim niewątpliwie była fontanna "POTOP", wykonana przez wybitnego
niemieckiego artystę Ferdinanda Lepcke (autora m.in. słynnego posągu bydgoskiej Łuczniczki) nie zachowało się
niestety do naszych czasów.
Była to, w istocie, wysokiej wartości i bezprecedensowa rzeźba, jednakŜe, odlana z doskonałej jakości brązu stopu miedzi (93%) i cyny (7%) - posłuŜyła jako cenny materiał do przetopu na cele wojenne, kiedy w roku 1943
została przez Niemców zdemontowana i w tenŜe sposób zniknęła z pejzaŜu Bydgoszczy.
A szkoda, gdyŜ fontanna - odsłonięta 23 lipca 1904 roku - stała się z czasem pięknym symbolem tegoŜ miasta,
rozpoznawalnym nie tylko w całym kraju, ale i takŜe zagranicą.
Dlatego teŜ, Stowarzyszenie Odbudowy Bydgoskiej Fontanny "Potop" pragnie przywrócić ten stan rzeczy,
podejmując się zorganizowania dzieła rekonstrukcji tej niespotykanej rzeźby. Co więcej - związane z tym prace są
juŜ w dość duŜej mierze zaawansowane, jednakŜe brak funduszy dalszą realizację tegoŜ zadania uniemoŜliwia. W
związku z tym zwracamy się z gorącą prośbą do wszelkich ludzi dobrej woli o wsparcie owej idei, wpłacając na
konto Stowarzyszenia dobrowolny datek mogący przyczynić się do przyspieszenia realizacji tegoŜ przedsięwzięcia.
By zapoznać się z bydgoską fontanną "Potop", polecamy lekturę następujących rozdziałów na naszej
witrynie internetowej:
• Historia "Potopu" 1904-1943 http://www.potop.bydgoszcz.pl/?d=pl/historia
• Potop, czyli o symbolice rzeźby http://www.potop.bydgoszcz.pl/?d=pl/symbolika
• Ferdinand Lepcke - autor fontanny http://www.potop.bydgoszcz.pl/?d=pl/lepcke
• Bydgoska "Łuczniczka" - dzieło Lepckego http://www.potop.bydgoszcz.pl/?d=pl/luczniczka
• Kopie "Potopu" w Niemczech - dzieło Lepckego http://www.potop.bydgoszcz.pl/?d=pl/kopie
• STAN PRAC ODBUDOWY - etapy, wykonawcy, kosztorysy http://www.potop.bydgoszcz.pl/?d=pl/odbudowa
• Dokumentacje techniczne odbudowy http://www.potop.bydgoszcz.pl/?d=pl/dokumentacja
• Zarząd Stowarzyszenia/Kontakt http://www.potop.bydgoszcz.pl/?d=pl/zarzad
i wiele innych do zobaczenia na naszej witrynie internetowej www.potop.bydgoszcz.pl!
Jak wspomóc odbudowę bydgoskiej fontanny „Potop”?
• przelew na konto PKO BP I O/Bydgoszcz: 26 1020 1462 0000 7402 0103 1087
• bezpośrednio na witrynie Stowarzyszenia www.potop.bydgoszcz.pl poprzez płatnosci.pl - obsługiwane są karty
płatnicze Visa/MasterCard oraz systemy elektronicznych przelewów bankowości internetowej.
• SMS Premium o treści POTOP na numer 75550. Koszt to 6,10 zł (5 zł+VAT) / 1 SMS
• juŜ wkrótce 1% podatku dochodowego dla Organizacji PoŜytku Publicznego (OPP) - dnia 8 kwietnia 2009 r.
złoŜono wniosek do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) o nadanie statusu OPP
• więcej w dziale JAK WPŁACIĆ na stronie: http://www.potop.bydgoszcz.pl/?d=pl/wplata
Uhonorowanie darczyńców
• "Zarząd Stowarzyszenia gwarantuje, iŜ te osoby prywatne, które wpłacą co najmniej 100 zł oraz firmy, które
zasilą nasze konto kwotą co najmniej 1000 zł zostaną specjalnie uhonorowane umieszczeniem na liście
darczyńców na niniejszej witrynie oraz na specjalnych tablicach pamiątkowych, które pojawią się w pobliŜu
odbudowanej fontanny."
o Lista darczyńców – osoby prywatne: http://www.potop.bydgoszcz.pl/?d=pl/lista1
o Lista darczyńców – firmy: http://www.potop.bydgoszcz.pl/?d=pl/lista2
__________________
Stowarzyszenie Odbudowy Bydgoskiej Fontanny "Potop"
PomóŜ odbudować przedwojenny symbol Bydgoszczy!
www.potop.bydgoszcz.pl

http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?p=35136022

2009-04-16

[Bydgoszcz] Odbudowa Bydgoskiej Fontanny POTOP - SkyscraperCity

Strona 2 z 5

April 11th, 2009, 12:42 PM

Stowarzyszenie
POTOP

#2

19 IV 2009 pierwsza rzeźba POTOPu w Bydgoszczy!

odbudowa fontanny

Join Date: Oct 2008
Location: BYDGOSZCZ
Posts: 3

Stowarzyszenie Odbudowy Bydgoskiej Fontanny "Potop" pragnie poinformować, iŜ dnia 19 kwietnia 2009 r.
(niedziela), w dzień 663. Urodzin Miasta Bydgoszczy, o godzinie 13:00 na płycie Starego Rynku w
Bydgoszczy odbędzie się uroczyste przekazanie miastu "Niedźwiedzicy z niedźwiadkiem", pierwszego
elementu kompozycji rzeźbiarskiej odbudowywanej fontanny "Potop" autorstwa Ferdynanda Lepcke, znanego ze
swojego innego wielkiego dzieła - posągu "Łuczniczki", symbolu Bydgoszczy.
Uroczyste przekazanie rzeźby miastu poprowadzą:
• Konstanty Dombrowicz (Prezydent Miasta Bydgoszczy)
• prof. Zygmunt Mackiewicz (Prezes Stowarzyszenia Odbudowy Bydgoskiej Fontanny "Potop")
SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW
NA STARY RYNEK W BYDGOSZCZY W URODZINY MIASTA,
19 kwietnia (niedziela) O GODZINIE 13:00!!!
Odlew z brązu odpornego na korozję (gatunek BK331) wykonany został w pracowni odlewniczej Jacka Guzery
w Masłowie (woj. świętokrzyskie) wg modelu gipsowego autorstwa artysty-rzeźbiarza Michała Pronobisa z
Radoszyc (woj. świętokrzyskie), absolwenta ASP w Krakowie.
Uroczysty wjazd ulicami miasta na Stary Rynek zapewnią motocykliści z Klubu LKT Wyczół Gościeradz, a
transport rzeźby z pracowni odlewniczej do Bydgoszczy firma AUTO-HOL Bydgoszcz Piotr Jodko.
Odtworzona rzeźba "Niedźwiedzicy z niedźwiadkiem" waŜy niecałe 800 kg, podstawa mierzy 2,10 m na
1,55 m, wysokość maksymalna: 1,65 m, a długość całkowita w najdłuŜszym wymiarze aŜ 2,65 m.
Ze względu na zły stan misy fontanny (wg ekspertyzy budowlanej z 2005 r. prof. dr hab. inŜ. Adama
Podhoreckiego), na czas jej remontu odtworzona rzeźba ustawiona zostanie na placu przed Galerią
Drukarnia przy ul. Jagiellońskiej 1.
/za http://www.potop.bydgoszcz.pl/?d=pl/news#d100409 /
O kolejnych etapach odbudowy fontanny oraz ich kosztorysie przeczytacie Państwo w dziale STAN PRAC:
http://www.potop.bydgoszcz.pl/?d=pl/odbudowa
Aktualne informacje o pracach Stowarzyszenia znajdują się w dziale AKTUALNOŚCI/NEWSY:
http://www.potop.bydgoszcz.pl/?d=pl/news
__________________
Stowarzyszenie Odbudowy Bydgoskiej Fontanny "Potop"
PomóŜ odbudować przedwojenny symbol Bydgoszczy!
www.potop.bydgoszcz.pl
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volkhen
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Jak wszyscy na tym forum trzymamy kciuki za powodzenie tej inicjatywy.
__________________
[Szanghaj] Moja wizyta - Zapraszam
Plotery solwentowe
Bydgoszcz na starej fotografii - Zapraszam do współtworzenia strony!

Join Date: Nov 2006
Location: Bydgoszcz
Posts: 931
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Quote:

marboro
Join Date: May 2007
Location: Bydgoszcz
Posts: 1,507

Gazeta.pl > Bydgoszcz > Aktualności
AAA
Niedźwiedzica z Potopu wraca do Bydgoszczy
Małgorzata Czajkowska2009-04-13, ostatnia aktualizacja 2009-04-13 20:31
Rzeźba niedźwiedzicy z niedźwiadkiem z brązu, element fontanny Potop juŜ jest gotowa. Za kilka dni
stanie tymczasowo na placu przed Drukarnią
Fot. Jarosław Kubalski / AG
Niedźwiedzica z maleństwem z brązu waŜy 750 kg. W niedzielę na lawecie wjedzie uroczyście na Stary
Rynek. Odlew został wykonany w pracowni Jacka Guzery w podkieleckiej Dąbrowie na zamówienie
Stowarzyszenia Odbudowy Fontanny Potop. - Miasto odwdzięczy się za ten dar rozpoczęciem kapitalnego
remontu niecki, w której stanie odbudowana fontanna - mówi Lucyna Kojder-Szweda, zastępca prezydenta
miasta.

Na początek jednak niedźwiedzica zostanie ustawiona przed Galerią Drukarnia. Swoje docelowe miejsce w
parku na pl. Wolności zajmie dopiero gdy zostaną tam wykonane niezbędne prace remontowe. - Musimy
przebudować fundamenty fontanny, wymienić mozaikę na posadzce. Potem planujemy zamontowanie
oświetlenia, iluminację terenu otaczającego fontannę - wylicza Kojder-Szweda.
Te prace potrwają co najmniej rok. - Mam nadzieję, Ŝe na przyszłą wiosnę woda tryśnie juŜ z odnowionej,
pięknej fontanny - mówi Kojder-Szweda.
Prof. Zygmunt Mackiewicz, prezes Stowarzyszenia, cieszy się, Ŝe niedźwiedzicę bydgoszczanie za kilka dni
będą mogli juŜ podziwiać i zdradza, Ŝe juŜ powstaje kolejny element rzeźby. - Jeśli wspomogą nas hojni
darczyńcy, jeszcze w tym roku w Bydgoszczy stanie kolejny fragment rzeźby - męŜczyzna z węŜem - mówi
profesor.
Odlew niedźwiedzicy z niedźwiadkiem kosztował 140 tys. zł. Odtworzenie całej historycznej fontanny to
koszt 1,2 mln zł. Część pieniędzy będzie pochodzić ze środków unijnych przeznaczonych na rewitalizację
miasta.
Kompozycja z brązu, przedstawiająca ludzi i zwierzęta broniące się przez biblijnym potopem przed wojną,
stała na pl. Wolności. W 1943 r. została rozebrana przez Niemców. Zachowała się jedynie niecka. Przez
pięciu laty w Bydgoszczy zawiązało się Stowarzyszenie, któremu udało się zebrać pieniądze na odlew
pierwszego elementu rzeźby.
W Bydgoszczy jest siedem fontann stacjonarnych i cztery pływające. W tych, które będą działały od 1
maja, trwają juŜ prace konserwatorskie. Niestety, w upalne dni nie będzie czynna fontanna przy NOT.
Obiekt ma przejść w tym roku remont kapitalny.
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Woda nie tryśnie teŜ prawdopodobnie z fontanny na pl. Teatralnym. - Przynajmniej do czasu gdy nie
zostaną zakończone roboty drogowe w tym rejonie - zastrzega Wiesław Zawistowski z wydziału gospodarki
komunalnej i ochrony środowiska urzędu miejskiego.
Na pewno w tym roku nie będzie działał wodotrysk przy filharmonii, na skwerze Komedy. - Fontanna ma
pękniętą misę i przecieka. Dlatego musieliśmy ją wyłączyć z eksploatacji - mówi Zawistowski.
Czynne mają być za to fontanny na Starym Rynku, w parku Witosa i w parku Dąbrowskiego.
Latem oko bydgoszczan ucieszą teŜ cztery fontanny pływające. Spacerowicze będą mogli podziwiać dwa
wodotryski na Kanale Bydgoskim i dwa na Balatonie, na os. Bartodzieje.

Źródło: Gazeta Wyborcza Bydgoszcz
....
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Registered User
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Niedzwiedzica jest identyczna jak ta przedwojenna?
Pamietam jakies wczesne wersje, ktore mocno się roznily od pierwowzoru. Trzeba bedzie wydrukowac zdjecia i
porownac przed Drukarnią...
__________________
[Szanghaj] Moja wizyta - Zapraszam
Plotery solwentowe

Join Date: Nov 2006
Location: Bydgoszcz
Posts: 931
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Tutaj odpowiedz
Quote:

W zaledwie tydzień po wizycie delegacji Stowarzyszenia w Radoszycach, artysta-rzeźbiarz Michał Pronobis
przesłał fotografie przedstawiające efekty retuszu na podstawie uwag członków Stowarzyszenia oraz 2
fotografie przedstawiające zretuszowany model niedźwiedzicy z niedźwiadkiem w skali 1:8.

Zdjęcie przedstawia zretuszowany model niedźwiedzicy w skali 1:8, natomiast fragmenty w czerwonych
ramkach - wygląd przed retuszem.
Na podstawie modelu w skali 1:8 przygotowany zostanie model w skali 1:1, który poznamy do końca br.
W międzyczasie trwają prace nad modelem 1:8 drugiej grupy bocznej - męŜczyzny walczącego z węŜem
(tzw. "Grupa Laokoona").

2 fotografie "promocyjne" wykonane przez autora rzeźby, Michała Pronobisa, przedstawiające model
niedźwiedzicy z niedźwiadkiem w skali 1:8. Zdjęcia dostępne są w wysokiej rozdzielczości.

Szczegoly tutaj
http://www.potop.bydgoszcz.pl/?d=pl/news#d150808
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Quote:

- Miasto odwdzięczy się za ten dar rozpoczęciem kapitalnego remontu niecki, w której stanie odbudowana
fontanna - mówi Lucyna Kojder-Szweda, zastępca prezydenta miasta.
.
.
- Musimy przebudować fundamenty fontanny, wymienić mozaikę na posadzce. Potem planujemy
zamontowanie oświetlenia, iluminację terenu otaczającego fontannę - wylicza Kojder-Szweda.
Wreszcie jakieś konkrety! Oby rekonstrukcja fontanny nabrała przyspieszenia, bo i tak czekamy juŜ na nią
stanowczo za długo.
__________________
STOWARZYSZENIE PROJEKT BYDGOSZCZ
BYDGOSKA MAPA INWESTYCJI
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Quote:

Originally Posted by Phelot
Wreszcie jakieś konkrety! Oby rekonstrukcja fontanny nabrała przyspieszenia, bo i tak czekamy juŜ na nią
stanowczo za długo.
Tym razem to raczej pewne bo to bedzie rok wyborczy. Takze spoko na duzo rzeczy znajda sie pieniadze
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