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19 IV 2009 pierwsza rzeźba POTOPu w
Bydgoszczy!
Autor: stowarzyszenie.potop☺
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Skasujcie

Odpowiedz

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")
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Dla rodziców
Galeria zdjęć

SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW
NA STARY RYNEK W BYDGOSZCZY W URODZINY MIASTA,
19 kwietnia (niedziela) O GODZINIE 13:00!!!

Kto nami rządzi

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.

Sport w Bydgoszczy

Kto nami rządzi
Kultura

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.

Szkolne wspomnienia
reklama

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 www.potop.bydgoszcz.pl/?d=pl/news#d100409 /
O kolejnych etapach odbudowy fontanny oraz ich kosztorysie przeczytacie Państwo w dziale STAN
PRAC:
www.potop.bydgoszcz.pl/?d=pl/odbudowa
Aktualne informacje o pracach Stowarzyszenia znajdują się w dziale AKTUALNOŚCI/NEWSY:
www.potop.bydgoszcz.pl/?d=pl/news
----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
• więcej w dziale JAK WPŁACIĆ na stronie: 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: www.potop.bydgoszcz.pl/?d=pl/lista1
o Lista darczyńców – firmy: www.potop.bydgoszcz.pl/?d=pl/lista2

reklama

poleca:
Wiosna się nie ślimaczy
Kobieta-robot i UFO na pilota
Najdziwniejsze stworzenia

-Stowarzyszenie Odbudowy Bydgoskiej Fontanny "Potop"
www.potop.bydgoszcz.pl
Kancelaria Radcy Prawnego

20zł-Nocleg w Bydgoszczy

"Legista" Katarzyna Rewers-Wyka Radca
Prawny w Bydgoszczy
www.radca-bydgoszcz.pl

Promocja ! Tanie noclegi w . Bydgoszczy.
Nowy hotel zaprasza.
www.hotelbydgoszcz.pl
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