
IX DNI AUSTRII  TORUŃ 2009
SPRAWOZDANIE

Już po raz dziewiąty 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  13 – 14 listopada 2009 r.   i 
została zorganizowana przez Towarzystwo Polsko-Austriackie 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, Kraju Związkowego Styria,  Miasta 
Wiedeń, Polskiego Stowarzyszenia  Nauczycieli  Języka Niemieckiego,  Zespołu Szkól 
Muzycznych w Toruniu, Austriackiego Forum Kultury.
Tematami przewodnimi IX Dni Austrii były:  10. rocznica wpisania Starego Miasta w 
Grazu  na  Listę  Światowego  Dziedzictwa  UNESCO  oraz  Międzynarodowy  Rok 
Astronomii 2009. 
Tradycyjnie  patronat  honorowy  nad  imprezą  objął  Ambasador  Austrii  w  Polsce  dr 

Herbert Krauss oraz  Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki.

13 listopada o godz. 17.00 Towarzystwo Polsko-Austriackie zaprosiło gości do Ratusza 
Staromiejskiego.  Gośćmi  honorowymi  uroczystości  byli:  Minister  w  Ambasadzie  Austrii 
Stella  Avallone,  Prezydent  Miasta  Torunia  Michał  Zaleski,  Przedstawiciel  Marszałka 
Województwa  Kujawsko-Pomorskiego  Grzegorz  Potarzyński,  Wiceprzewodniczący 
Polskiego Towarzystwa Astronomicznego dr hab. Maciej Mikołajewski – odpowiedzialny w 
Toruniu  za  Międzynarodowy  Rok  Astronomii  2009,  Prezes  TPA  w  Bydgoszczy, 
przedstawiciel Zarządu Głównego Towarzystwa Polsko-Austriackiego Lubomira Kubiak. 

Spotkanie  rozpoczęło  się  wystąpieniami  gości  honorowych,  którzy  podkreślali 
aktywność TPA w Toruniu, konsekwencję w propagowaniu wiedzy o Austrii, przemyślany 
dobór tematów i atrakcyjną formę przekazywanych treści. Następnie Danuta Samsel – prezes 
Towarzystwa Polsko-Austriackiego w Toruniu wprowadziła gości  w tematykę tegorocznych 
„Dni Austrii”.  

Podczas  multimedialnej  prezentacji  Christian  Schuhböck,  sekretarz  generalny 
organizacji  „Alliance for Nature”,   zabrał  gości na spacer po zabytkowym centrum Grazu 
położonym malowniczo nad rzeką Mur z dominującym nad miastem wzgórzem zamkowym i 
symbolem Grazu – wieżą zegarową.  Obejrzeliśmy gotyckie i barokowe kościoły, pomniki i 
parki,  renesansowy  Landhaus i  przylegający do niego  arsenał  z VIII  wieku z jednym z 
najcenniejszych  na  świecie   zbiorów  broni,  zwiedziliśmy  XIX-wieczny  ratusz  i 
przespacerowaliśmy  się  urokliwymi  uliczkami  Starego  Miasta,  które  w   1999  r.  zostało 
uznane przez UNESCO za wartość szczególną dla ludzkości i wpisane na  Listę Światowego 
Dziedzictwa. Pokazaliśmy jak Graz szczyci się Janem Keplerem, który przebywał tu w latach 
1594-1600 i  który w swoim dziele  „Mysterium Cosmographicum” (wydanym w 1596 r.) 
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bronił systemu kopernikańskiego. Zaprezentowaliśmy uczestnikom naszego spotkania Graz 
jako  stolicę  Styrii  i  drugie  co do wielkości  miasto  w Austrii  -  jako ośrodek kulturalny  i 
naukowy. Miasto przyciągające swoim urokiem zarówno miliony turystów, biznesmenów jak 
i polityków. Miasto 6 wyższych uczelni i  40 000 studentów,  kulturalną stolicę Europy w 
2003 r.   Prezentację ten uzupełnił  niezwykle efektownie nagrany film o Grazu „Żeglująca 
wyspa”,  który  widzowie,  podobnie  jak  poprzedzający  go  wykład,  nagrodzili  gromkimi 
brawami.

Jak co roku sprawdziliśmy wiedzę uczestników spotkania o Austrii. Wśród osób, które 
prawidłowo  odpowiedziały  na  3  pytania  dotyczące  Grazu  zostały  rozlosowane  nagrody 
ufundowane  przez  „Graz  Torurismus”,  „Wien  Tourismus”,  „Alliance  For  Nature”, 
Austriackie Forum Kultury, Obserwatorium Kuffnera i wiedeńskie planetarium.

Na finał przygotowaliśmy coś specjalnego – recital toruńskiej pianistki Dominiki Eski, 
która zagrała utwory W.A.Mozarta, F. Chopina oraz własne kompozycje. 

Zaprezentowany program zbudził zainteresowanie i uznanie ponad 200 zgromadzonych 
w Ratuszu Staromiejskim uczestników spotkania.

 W  sobotę  14  listopada zaprosiliśmy  gości  do  Sali  Kolumnowej  Towarzystwa 
Naukowego w Toruniu. Tego dnia skupiliśmy się na działalności naukowej i astronomicznej. 
Działalność Stacji Naukowej Polskiej Akademii Nauk w Wiedniu przedstawił nam  dyrektor 
tej  placówki,  toruńczyk,  prof.  Bogusław  Dybaś.  Christian  Schuhböck  zaprezentował 
natomiast  miejsca działalności astronomicznej w Wiedniu – obserwatorium w sercu Wiednia 
URANIA,  historyczne  obserwatorium  astronomiczne  KUFFNER  oraz   wiedeńskie 
planetarium.

Tradycyjnie  już,   po  raz  piaty,   podczas  Dni  Austrii   byliśmy  uczestnikami  finału 
konkursu dla uczniów toruńskich szkół ponadgimnazjalnych, który w tym roku odbywał się 
pod  hasłem  „Graz  i  Toruń  –  miejsca  światowego  dziedzictwa  i  działalności  wybitnych 
astronomów”. 

Naszych  gości  zaprosiliśmy  także  na  chwilę  muzyki  w  wykonaniu  kwartetu 
smyczkowego Zespołu Szkół Muzycznych w Toruniu. 

Na  zakończenie  „Dni  Austrii”  prezes  TPA  Danuta  Samsel  zaprosiła  wszystkich 
zgromadzonych  na  poczęstunek  i  lampkę  wina  przekazanego  przez  „Stowarzyszenie 
Przyjaciół Grinzing”

Publiczność  gromkimi  brawami  podziękowała  organizatorom i  wykonawcom za  oba 
wieczory,  które  przez  media  zostały  określone  jako:  „austriacki  weekend  z  kosmicznymi 
akcentami”.

 „ IX  Dni Austrii” były szeroko rozpropagowane w toruńskich i regionalnych 
mediach. Patronat medialny nad impreza objął dziennik „Nowości” 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-pomorskie.pl/index.php?
option=com_content&task=view&id=13496&Itemid=229 oraz Miasta Torunia 
http://www.um.torun.pl/torun/baza/pierwsza.php?status=0&news_id=8470 zarówno jako 
zapowiedź planowanej imprezy jak i relacja z jej przebiegu.

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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