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Dzisiaj jest: 05.09.2009  Imieniny: Doroty, Wawrzyńca

Bydgoszcz

Misie z "Potopu" przyjechały do Bydgoszczy
niedziela, 2009-04-19 21:46 (akt. niedziela, 2009-04-19 22:15)

śeby dokończyć fontannę "Potop" ,
potrzeba jeszcze ponad milion
złotych.

Autor zdjęcia: Tomek Czachorowski
Wykonana z brązu rzeźba
"Niedźwiedzicy z
niedźwiadkiem"

Prześlij kwerend

ogólne

sport

Półtoraroczne dziecko wypadło z okna
kamienicy wczoraj 19:49
Jest w krytycznym stanie.

Śmiertelny wypadek na ulicy Kamiennej
wczoraj 16:26

Punkt GraFm rozstrzygnięty wczoraj 12:48
Tragedia na lekcji wychowania
fizycznego w Osielsku
czwartek, 2009-09-03 12:52

Więcej kamer w Fordonie
czwartek, 2009-09-03 10:43

więcej »

posłuchaj materiału Bogny Jurek:


Fontannę odsłonięto ponad 100 lat temu. Była to kompozycja z brązu
przedstawiająca ludzi i zwierzęta broniące się przez biblijnym
potopem.
Została zbudowana z pieniędzy po reparacjach wojennych, po
wygranej wojnie niemiecko - francuskiej.

Przez lata "Potop" był miejscem spotkań bydgoszczan i symbolem
miasta . W 1943 roku fontanna została przez Niemców zdemontowana i
przetopiona na cele wojenne i w ten sposób zniknęła z pejzaŜu
Bydgoszczy.

-Chcemy ją odbudować- mówi Radiu GRA Artur Lewandowski
sekretarz działającego od 5ciu lat stowarzyszenia Odbudowy Fontanny
Potop.

Udało się zrekonstruować blisko tonowy monument Niedźwiedźicy z
małym niedźwiadkiem.
Rzeźba w niedzielę pojawiła się na Starym Rynku. Dziś trafi na plac
przed Galerią Drukarnia przy Gdańskiej. Tam będzie stała do końca
roku.

Niedzwiedźica z niedzwiadkiem jest najmniejszym elementem
fontanny. Kolejną częścią Potopu, który chce odtworzyć
stowarzyszenie, jest postać męŜczyzny walczącego z węŜem morskim.

Autor fontanny Ferdynand Lepcke wykonał teŜ dla Bydgoszczy statuę
"Łuczniczki", która stanęła na Placu Teatralnym w 1910 roku i dziś jest
najpopularniejszym symbolem Bydgoszczy.

KaŜdy z was moŜe pomóc w odbudowie fontanny.MoŜna to zrobić
wpłacając pieniądze na konto
PKO BP I O/Bydgoszcz: 26 1020 1462 0000 7402 0103 1087. MoŜna
równieŜ wysłać sms-a o treści POTOP na numer 75550.

Osoby prywatne, które wpłacą co najmniej 100 złotych i firmy, które
wpłacą co najmniej tysiąc złotych, trafią na listę darczyńców na
stronie www.potop.bydgoszcz.pl. Pojawią się teŜ na specjalnych
tabliczkach wokół odbudowanej fontanny.





[Włocławek] W pobliŜu miejsca
wyłowienia ciała ks. Jerzego Popiełuszki
powstanie sanktuarium
Na włocławskiej tamie, tuŜ obok miejsca, z
którego wyłowione zostało ciało ks. Jerzego
Popiełuszki,...

[Inowrocław] Mieszkańcy Kołudy Małej
chcą, by przystanek autobusowy wrócił
na dawne miejsce
[Toruń] Nadrabiamy zaległości dzięi
unijnym funduszom

Karolina Nieścieruk (Bydgoszcz)
Dziewczyna miesiąca: wrzesień 2009
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