X DNI AUSTRII W TORUNIU
SPRAWOZDANIE
Już po raz dziesiąty 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”.
Tegoroczne „Dni Austrii” miały szczególny charakter ze względu na
X jubileuszową edycję. Dwudniowa impreza prezentująca Austrię odbyła się w
dniach 5 – 6 listopada 2010 r. i została zorganizowane przez Towarzystwo PolskoAustriackie Oddział w Toruniu oraz „Alliance For Nature” (organizację
pozarządową z Wiednia), przy wsparciu finansowym m.in. Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz dzięki życzliwości i
pomocy innych instytucji: Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Muzeum
Okręgowego w Toruniu, Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka
Niemieckiego, Austriackiego Forum Kultury, Zespołu Szkól Muzycznych w Toruniu
oraz instytucji austriackich z regionu Dolnej Austrii i Wachau.
Tematami przewodnimi X Dni Austrii były: 10. rocznica wpisania krajobrazu
kulturowego Wachau na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO oraz jubileusz 10lecia Dni Austrii w Toruniu w roku 50-lecia działalności Towarzystwa PolskoAustriackiego w Polsce.
Tradycyjnie patronat honorowy nad imprezą objął Ambasador Austrii w Polsce
dr Herbert Krauss oraz Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr
Całbecki.
5 listopada o godz. 17.00 Towarzystwo Polsko-Austriackie zaprosiło gości do
Ratusza Staromiejskiego. Gośćmi honorowymi uroczystości byli: Prezydent Miasta
Torunia Michał Zaleski, Wiceprzewodniczący Rady Miasta Torunia Andrzej Jasiński,
Prezes TPA w Bydgoszczy, przedstawiciel Zarządu Głównego Towarzystwa PolskoAustriackiego Lubomira Kubiak.
Spotkanie rozpoczęło się wystąpieniami gości honorowych, którzy podkreślali
zasługi TPA w Toruniu, a szczególnie Danuty Samsel – prezes Toruńskiego
Oddziału, w propagowaniu wiedzy o Austrii poprzez systematyczną organizację
Dni Austrii – imprezy, która stała się stałym i oczekiwanym punktem w jesiennym
kalendarzu imprez miejskich, gromadzącej coraz większa rzeszę publiczności dzięki
atrakcyjnej formie przekazywanych treści i trafnemu doborowi prezentowanych
tematów. Wystąpieniom towarzyszyły gratulacje związane z jubileuszową imprezą,
upominki dla Towarzystwa i kwiaty złożone na ręce Danuty Samsel.
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Następnie Prezes Towarzystwa Polsko-Austriackiego w Toruniu w
jubileuszowym wystąpieniu przypomniała idę Dni Austrii w nawiązaniu do 50-lecia
działalności TPA w Polsce i wtedy wyznaczonych celów oraz wspominała
poprzednie edycje toruńskiej imprezy w prezentacji multimedialnej „ 10 lat Dni
Austrii w Toruniu”.
Christian Schuhböck, sekretarz generalny organizacji „Alliance For Nature”
zabrał gości w podróż statkiem po Dunaju przez malowniczą krainę Wachau.
Podczas tej wycieczki poznaliśmy Krems - miasto uniwersyteckie z gotycką
Starówka, które wraz z krajobrazem kulturowym Wachau zostało uznane przez
UNESCO za dziedzictwo kulturowe, zwiedziliśmy opactwo Göttweig nazywane, ze
względu na swoje położenie na wzgórzu, austriackim Monte Cassino. Zawitaliśmy
do świata win i dowiedzieliśmy się wiele na temat uprawy winorośli w
naddunajskich winnicach i rodzajów tego szlachetnego trunku produkowanego w
Wachau. Zwiedziliśmy także obmywany wodami Dunaju Dürnstein uznany za
„perłę Wachau“ i jedna z najczęściej odwiedzanych przez turystów miejscowość
Austrii. Zawitaliśmy do wielu innych malowniczych miejscowości: Weißenkirchen,
Spitz an der Donau, St.Michael i Opactwa Benedyktyńskiego Melk wznoszącego się
na skale wysoko nad Dunajem.
Jako niespodziankę dla naszych gości przygotowaliśmy dwa filmy z lat 30-tych
i 40-tych, dzięki którym Wachau stało się sławne jako kulisy dla wielu filmów. Były
to obrazy pt. „Mariandl” oraz „Wozu ist die Strasse da – Lumpacivagabundus”.
Jak co roku sprawdziliśmy wiedzę uczestników spotkania o Austrii. Wśród
osób, które prawidłowo odpowiedziały na 4 pytania dotyczące krainy Wachau
zostały rozlosowane nagrody ufundowane przez „Donau Niederösterreich”, „Stift
Melk”, „Benediktinerstift Göttweig”, „Wien Tourismus”, „Alliance For Nature” i
Austriackie Forum Kultury,
Piątkowy wieczór zakończyliśmy premierowym koncertem Orkiestry
Symfonicznej Zespołu Szkół Muzycznych przygotowanym specjalnie na
jubileuszową edycję Dni Austrii.
Licznie zgromadzona w Ratuszu Staromiejskim publiczność gromkimi brawami
podziękowała organizatorom i wykonawcom za wieczór, który wzbudził
zainteresowanie i uznanie ponad 200 uczestników spotkania.
W sobotę 6 listopada zaprosiliśmy gości do Sali Kolumnowej Towarzystwa
Naukowego w Toruniu. Tego dnia skupiliśmy się na tematyce związanej z
architekturą miast położonych nad rzekami. O Toruniu jako mieście architektury nie
tylko gotyku mówił Zbigniew Nawrocki – Miejski Konserwator Zabytków w
Toruniu w latach 1991-2000, natomiast piękno architektury sakralnej nad Dunajem w
Wachau zaprezentował Christian Schuhböck.
Tradycyjnie już, po raz szósty, podczas Dni Austrii byliśmy uczestnikami finału
konkursu dla uczniów toruńskich szkół ponadgimnazjalnych, który w tym roku
odbywał się pod hasłem „Wachau w Dolnej Austrii, jeden z najpiękniejszych
krajobrazów kulturowych Europy”. Laureatami konkursu zostali uczniowie XII i V
liceum oraz Zespołu Szkól Gastronomiczno-Hotelarskich.
Naszych gości zaprosimy także na muzyczne intermezzo w wykonaniu członka
naszego Towarzystwa Julka Wysłoucha i jego syna Krzysia - ucznia Zespołu Szkół
Muzycznych w Toruniu, którzy na tę okazję przygotowali utwory wiedeńskich
klasyków – Mozarta, Beethovena i Haydna.
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„X Dni Austrii” były szeroko rozpropagowane przez toruńskie media,
szczególnie przez naszego patrona medialnego „Nowości”. Informacja o imprezie
ukazała się także na stronach internetowych Urzędu Miasta Torunia
www.um.torun.pl oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa KujawskoPomorskiego www.kujawsko-pomorskie.pl

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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