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Niedźwiedzica wraca do fontanny 
 

Przez prawie 40 lat była symbolem i atrakcją turystyczną 
Bydgoszczy. Podczas II wojny światowej została 
zniszczona przez Niemców i przetopiona na armaty - dziś 
fontanna "Potop" triumfalnie powróciła na swoje dawne 
miejsce w Parku Kazimierza Wielkiego. 

Pierwsza z figur - 
niedźwiedzica z 
niedźwiadkiem - którą od 
roku podziwiać moŜna było 
przed galerią "Drukarnia", po 
67. latach wróciła do Parku 
Kazimierza Wielkiego. 
Rzeźbę, waŜącą 750 kg, 
umieszczono na lawecie, a 
następnie w asyście 
studentów i mieszkańców 
miasta odprowadzono do 
parku.  

Młodzi ludzie zadbali o to, by przeprowadzka niedźwiedzicy stała 
się hucznym widowiskiem: nieśli transparenty i zachęcali 
bydgoszczan do udziału w happeningu.  

Na razie rzeźba umieszczona zostanie obok fontanny. Za kilka 
dni trafi do wyremontowanej niecki. JuŜ w czerwcu ma dołączyć 
do niej kolejny fragment Potopu - człowiek walczący z węŜem.  

Iwona Komisarek  
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