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bydgoskiej fontannie Potop przybył nowy
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Zbudowana na przełomie XIX i XX wieku monumentalna, nawi zuj ca do biblijnego
potopu fontanna była przed wojn jednym z symboli Bydgoszczy. Autorem koncepcji
był znany niemiecki artysta Ferdinand Lepcke, zwyci zca konkursu rozpisanego przez
ówczesn prusk administracj tych ziem, która projekt sfinansowała. Podczas działa
wojennych rze by zostały zdemontowane i przetopione na potrzeby niemieckiego
przemysłu zbrojeniowego. Obecna ich rekonstrukcja, któr koordynuje i na któr
zbiera rodki Stowarzyszenie Odbudowy Potopu, opiera si na istniej cej kopii dzieła
Lepcke’go w Coburgu w północnej Bawarii. Cało ma by gotowa za dwa lata.
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- Fontanna Potop była przed wojn najbardziej rozpoznawalnym punktem miasta. Idea
jej odbudowy pojawiała si kilkakrotnie, ale wcze niej zawsze była zarzucana ze
wzgl du na wielkie koszty przedsi wzi cia. Kiedy przed sze ciu laty powołali my
stowarzyszenie, natychmiast zyskało sobie wielkie poparcie bydgoszczan.
Rze biarska koncepcja fontanny, zawieraj ca przesłanie walki o ycie w obliczu
kataklizmu, to dobre odniesienie do historii Polski ostatnich dwustu lat – wyja nia
prezes stowarzyszenia profesor Zygmunt Mackiewicz.
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Bydgoszczanie i odwiedzaj cy miasto nad Brd go cie maj ju przedsmak tego, jak
wygl da
b d
wkrótce odbudowany Potop oraz otaczaj ca go cz
odrestaurowywanego systematycznie Parku Kazimierza Wielkiego. Wokół
odbudowanej misy fontanny uło ono wzorowan na oryginalnej nawierzchni z
mozaiki bazaltowej, działaj trzy wodotryski. Pod koniec maja zainstalowano pierwszy
fragment rze biarski, nied wiedzic próbuj c ratowa z topieli małego nied wiadka, a
na pocz tku czerwca uruchomiono iluminacj wietln . Centralna, najwi ksza cz
rze by, przedstawiaj ca grup ludzi, którzy znale li tymczasowe schronienie na skale
otoczonej wod , b dzie miała około 6 metrów wysoko ci.
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Samorz d województwa wsparł odbudow dwukrotnie, za ka dym razem pot nym
zastrzykiem finansowym – 100 tysi cami złotych w 2008 roku i 250 tysi cami złotych
w tym roku. Na przedsi wzi cie przeznaczone jest te 350 tysi cy złotych z rodków
na rewitalizacj Bydgoszczy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Marszałek Piotr Całbecki spotkał si z szefem
Stowarzyszenia Odbudowy Potopu na pocz tku czerwca.
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30 czerwca z udziałem wicemarszałka województwa Edwarda Hartwicha odbyła si
uroczysto odsłoni cia nowej rze by fontanny.

Rzeka Wda

Wybierz najlepsz
atrakcj
turystyczn w
Polsce

Na zdj ciach u góry: przed zamontowaniem w misie fontanny rze ba była
przechowywana w bydgoskim kompleksie Telewizji Polskiej. Na zdj ciach: prace przy
rekonstrukcji fontanny oraz spotkanie marszałka Piotra Całbeckiego z prezesem
Zygmuntem Mackiewiczem.
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