
VIII DNI AUSTRII TORUŃ 2008
SPRAWOZDANIE

Już po raz ósmy Towarzystwo Polsko-Austriackie Oddział w Toruniu  zaprosiło swoich 
członków,  przyjaciół,  sympatyków  i  wszystkich  mieszkańców  Torunia  oraz  okolic 
zainteresowanych tematyką związaną z Austrią  na „Dni Austrii”.

Tegoroczna edycja „Dni Austrii” odbyła się w dniach 7 – 16 listopada 2008 r.  i została 
zorganizowana przez Towarzystwo Polsko-Austriackie  Oddział  w Toruniu i  „Alliance For 
Nature”,  organizację  pozarządowej  z  Wiednia  (www.AllianceForNature.at)  oraz  dzięki 
życzliwości  i  wsparciu  innych  instytucji:  Urzędu  Marszałkowskiego  Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego,  Miasta Wiedeń, Muzeum Okręgowego w Toruniu,  Zespołu Szkół 
Muzycznych,  Studiu  Tańca  Fantom,  Polskiego  Stowarzyszenia  Nauczycieli  Języka 
Niemieckiego. Patronat medialny nad „VIII Dniami Austrii” objął dziennik „Nowości”, który 
zorganizował konkurs dla czytelników gazety konkurs pod nazwą: „Zakochaj się w Wiedniu z 
Nowościami”.

Tematem  przewodnim  tegorocznych  Dni  Austrii  był  Wiedeń  –  metropolia  nad 
Dunajem.  Zaprezentowaliśmy uczestnikom naszych  imprez  stolicę  Austrii  jako miasto  o 
wspaniałym  dziedzictwie  kulturowym,  ciekawej  i  bogatej  historii,  przyciągające  swoim 
urokiem  zarówno  miliony  turystów  jak  i  biznesmenów,  jako  centrum  spotkań 
międzynarodowych  i  multikulturalnych  oraz  miasto  dynamicznie  rozwijające  się  i  mające 
powiązania z Polską i naszą historią.

Tradycyjnie  patronat  honorowy  nad  imprezą  objął  Ambasador  Austrii  w  Polsce  dr 
Alfred Längle oraz  Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki.

VIII  Dni  Austrii  zostały    zainaugurowane  7  listopada  o  godz.  18.00  w gospodzie 
austriackiej „Servus”, gdzie  do 16 listopada można było delektować się wiedeńskimi daniami 
i napojami. 

14  listopada  o  godz.  16.00  Towarzystwo  Polsko-Austriackie  zaprosiło  gości   do 
Ratusza  Staromiejskiego  na  główną  imprezę VIII  Dni  Austrii.  Gośćmi  honorowymi 
uroczystości byli: Ambasadora Republiki Austrii w Polsce  dr Alfreda Längle, Wicemarszałek 
Województwa  Kujawsko-Pomorskiego  Maciek  Eckardt,  Prezydent  Miasta  Torunia  Michał 
Zaleski,  Wiceprzewodniczący  Rady  Miasta  Torunia  Andrzej  Jasiński  oraz 
Wiceprzewodniczący Zarządu TPA Henryk Wydmuch. 

Spotkanie  rozpoczęło  się  bardzo  uroczyście  wystąpieniem  Ambasadora  Republiki 
Austrii w Polsce pana dr Alfreda Längle, który wręczył Danucie Samsel – prezes Oddziału 
Toruńskiego Towarzystwa Polsko-Austriackiego wysokie państwowe austriackie odznaczenie 
das Goldene Verdienstzeichen der Republik  Österreich (Złoty Order za Zasługi  Republiki 
Austrii)  przyznane  przez  Prezydenta  Austrii  dra  Heinza  Fischera  dekretem  z  dnia  27 
października 2008 r.  Odznaczonej pogratulowali serdecznie zarówno goście honorowi jak i 
przyjaciele oraz znajomi.
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http://www.AllianceForNature.at/


Ze  względu  na  różnorodność  i  jakość  zaprezentowanego  programu  wzbudził  on 
ogromne  zainteresowanie  odbiorców.  Sala  Mieszczańska  Ratusza  Staromiejskiego  była 
wypełniona do ostatniego miejsca. W uroczystości wzięło udział ok. 250 osób.

Podczas  multimedialnego  wykładu  Christian  Schuhböck,  sekretarz  generalny 
organizacji  „Alliance  for  Nature”,   zabrał  gości  na  spacer  po  Wiedniu.  Obejrzeliśmy 
wspaniałe   pałace  i  ogrody,  kawiarnie  i  teatry,   place  i  ulice,  muzea  i  pomniki  będące 
świadectwem bogatej historii stolicy naddunajskiej, wszechobecnego uwielbienia dla sztuki i 
muzyki,  dbałości dawnych  monarchów o budowanie świetności Wiednia i współczesnych 
gospodarzy  miasta  o  jego  rozwój  i  umacnianie  znaczenia  Wiednia  jako  metropolii. 
Prezentację  tę  uzupełnił   film  o  stolicy  Austrii   oraz  wystawa  „Dziedzictwo  kulturowe 
Wiednia”.

W wystąpieniu autorstwa prof. Zbigniewa Tomkowskiego oraz Bogdana Majora zostały 
zaprezentowane  wybrane  zagadnienia  dotyczące  związków  Polski  z  Austrią,  a  w 
szczególności z stolica naddunajską. Zostaliśmy także oprowadzeni śladami znanych Polaków 
w Wiedniu.

Mieliśmy także  okazję  podziwiać  stolicę  Austrii  na  starych  pocztówkach.  Te  cenne 
zbiory, z których wiele można się dowiedzieć o dawnym Wiednia, jego życiu kulturalnym i 
społecznym, zostały nam udostępnione przez Bibliotekę Uniwersytecką w Toruniu. 

  Tradycyjnie już,  po raz czwarty,  podczas Dni Austrii  byliśmy uczestnikami finału 
konkursu dla uczniów toruńskich szkół ponadgimnazjalnych, który w tym roku odbył się pod 
hasłem „Wiedeń – metropolia nad Dunajem”. Ambasador Austrii dr Alfred Längle przekazał 
laureatom nagrody ufundowane przez Austriackie Forum Kultury, Marszałka Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego,  „Schloß  Schönbrunn Kultur-  und Betriebsgesellschaft“,  „Alliance 
For Nature“ oraz wiedeńską firmę cukierniczą „Heindl“.

Naszych  gości  zaprosiliśmy  także  na  chwilę  muzyki  w  wykonaniu  kwartetu 
smyczkowego Zespołu Szkół Muzycznych w Toruniu. W ich wykonaniu usłyszeliśmy utwory 
W.A.Mozarta, R.Sieczyńskiego, G.F.Haendla oraz oczywiście Johanna Straussa.

Niespodzianką  dla  przybyłych  gości  był  konkurs  wiedzy  o  Wiedniu  dla  wszystkich 
uczestników naszej  imprezy  zorganizowany pod hasłem „Wiedeń  czeka  na  Was”.  Wśród 
osób,  które  prawidłowo  odpowiedziały  na  wszystkie  trzy  pytania  rozlosowaliśmy  liczne 
nagrody,  m.in.  voucher  na  3-dniowy  pobyt  w  stolicy  Austrii  ufundowany  przez  Wiener 
Tourismusverband.

Na finał przygotowaliśmy coś specjalnego - pokaz  walca wiedeńskiego. Walc ten został 
zaprezentowany przez 6 par tancerzy Studia Tańca „Fantom”.

Publiczność  gromkimi  brawami  podziękowała  organizatorom  i  wykonawcom  za 
wieczór, który przez media został określony jako: „wiedeńska uczta w toruńskim ratuszu”.

„ VIII Dni Austrii” były szeroko rozpropagowane w toruńskich i regionalnych mediach. 
Prezes  Danuta  Samsel  udzieliła  licznych  wywiadów  zarówno  dla  telewizji  toruńskiej, 
dzienników lokalnych  jak i  kilku stacji  radiowych.  Informacja o imprezie  ukazała  się na 
stronach  internetowych  Województwa  Kujawsko-Pomorskiego:  http://www.kujawsko-
omorskie.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=10088&Itemid=1 
oraz Torunia: http://www.um.torun.pl/torun/baza/pierwsza.php?status=0&news_id=7117 .  i 
http://www.um.torun.pl/torun/baza/news_arch.php?
offset=&status=1&news_id=7149&nde=1227049199&nds=1009839600&tit=&txt= 

Informacji udziela:
Danuta Samsel, Prezes TPA Oddział w Toruniu
ul. Podmurna 4/6; tel. +48 608 693 726, email: dsamsel3@wp.pl 
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