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Czwartek, 1 Kwietnia 2010  Szukaj w artykułach:

Region  

Niedźwiedzica wróci na swoje 
miejsce 

Prace nad rekonstrukcją bydgoskiej fontanny „Potop” 
przyspieszyły. Koszt inwestycji to ok. 1,5 mln zł 

ts, Środa, 31 Marca 2010; aktualizowano: 31.03.2010 10:25 

JuŜ niedługo posąg niedźwiedzicy wróci do odnowionego basenu w parku 
imienia Kazimierza Wielkiego. 

Pierwszą fontannę „Potop”, 
symbol przedwojennej 
Bydgoszczy, odsłonięto 23 
lipca 1904 roku, a jej 
autorem był berliński artysta 
Ferdinand Lepcke. Jej 
centralna część 
przedstawiała grupę ludzi i 
lwa chroniących się na skale 
przed biblijnym potopem. 
Dwa pozostałe fragmenty 
prezentowały niedźwiedzicę 
trzymającą w pysku 
niedźwiadka i człowieka 
walczącego z węŜem 
morskim. Instalacja została 
zniszczona w styczniu 1943 
roku, kiedy przetopiono 
rzeźby na cele wojenne. 

Stowarzyszenie Odbudowy Bydgoskiej Fontanny „Potop” od kilku lat stara się 
zrekonstruować zabytek. Jak dotąd, organizacji udało się odtworzyć fragment 
przedstawiający niedźwiedzicę, który podziwiać moŜemy przed galerią „Drukarnia”. 
JuŜ niedługo czekają ją przenosiny do parku im. Kazimierza Wielkiego. - 10 kwietnia 
zostanie wykończona misa fontanny i rzeźba niedźwiedzicy będzie mogła wrócić na 
swoje miejsce. W czerwcu dołączy do niej człowiek walczący z węŜem - zdradza 
Zygmunt Mackiewicz, prezes stowarzyszenia.  

R e k l a m a  

Budowę centralnej rzeźby i zakończenie prac przewidziano na 2013 rok. Do tego 
czasu Stowarzyszenie Odbudowy Bydgoskiej Fontanny „Potop” będzie musiało 
uzbierać pokaźną kwotę. - Końcowy koszt szacujemy na 1,5 mln złotych. Ostatni 
etap rekonstrukcji pochłonie około 1,2 miliona, ale mamy wielu darczyńców, więc na 
pewno uda nam się je zebrać - mówi Joanna Franczak, skarbniczka organizacji.(ts) 

Wpłać na Potop 

� Datki na „Potop” moŜna wpłacać na konto nr 26 1020 1462 0000 7402 0103 
1087.  

� MoŜna takŜe przeznaczyć procent swego podtku - nr KRS: 0000194632. 

Masz uwagi? Widzisz błąd? Zgłoś to administratorowi.  
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Prace renowacyjne misy fontanny „Potop” mają zakończyć 
się juŜ w kwietniu Fot. Dariusz Bloch
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