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Fontanny w Polsce
Fontanny w Polsce działają od czasów średniowiecznych. Początkowo były napędzane grawitacyjne. Sporo fontann

powstało w czasach komunistycznych, kiedy dostępna była tania energia elektryczna i woda. Fontanny te są bardzo

energochłonne. Niekiedy jest opłacalna ich dalsza eksploatacja z racji ogromnego zużycia energii np. przez pompy

SK, ale samorządy zwykle nie są tego świadome.

Zużycie moralne fontann starego typu

Fontanny starego typu zużyły się także moralnie, nie nadążały z postępem w tej technice. Typowy wodotrysk starego

typu już nie przyciąga oryginalnością rozwiązań, nie stanowi żadnej większej atrakcji. Zużycie moralne to termin

który odnosi się do środków trwałych i oznacza spadek ich wartości w rezultacie postępu technicznego i

związanego z nim pojawiania się na rynku nowocześniejszych środków trwałych, charakteryzujących się często

wyższą wydajnością, mniejszymi kosztami eksploatacji.

Fontanny kwintesencją współczesnych miast

Dziś w wielu miastach Polski istnieją fontanny, choć zwykle są to fontanny starego typu, pozbawione jakichkolwiek

urozmaiceń czy efektów w postaci skaczącej wody, programów, etc. Często nawet nie są podświetlane nocą.

Fontann, które przyciągają wzrok i są atrakcją miejskich placów, które przyciągają tłumy ludzi tworząc wokół nich

atmosferę do rozmów, relaksu, wypoczynku, wciąż jest niewiele. A to często właśnie fontanny powodują że niektóre

miejskie place rozkwitają jako miejsca spotkań, zawierania znajomości, miejsca w których spotykają się młodzi

ludzie i kwitnie kultura miejska. Są one często kwintesencją współczesnych miast.
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Fontanny renesansowe

Fontanna w parku miejskim w Pinczowie

Ten renesansowy wodotrysk fundowany w 1593 r. przez Zygmunta Myszkowskiego zaprojektowano i

wykonano w miejscowych zakładach kamieniarskich Santi Gucciego. Zasilała go woda płynąca kamiennym

rurociągiem z sadzawek przy Wzgórzu Zamkowym.

Ma ona kształt lalkowatego balasa, wykonanego z piaskowca. Istniejąca kiedyś misa fontanny nie

zachowała się. Poniżej lustra wody znajdują się silnie zniszczone napisy: fundacyjny Zygmunta i

restauracyjny Franciszka Wielopolskiego, wojewody krakowskiego. Prace renowacyjne wykonał w latach

1729-32 majster Sagowski.

Fontanny przedwojenne (Wrocław )
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