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Rozmowa z
DANUT¥ SAMSEL
prezes Towarzystwa Polsko-Au-
striackiego w Toruniu

- Alpy, Mozart i parê rzeczy
z przymiotnikiem „wiedeñ-
ski”: od walca po kawê -
to pewnie pierwsze skojarze-
nia Polaków z Austri¹?
- Rzeczywiście, wiele

osób Austriê kojarzy g³ównie
z ośnie¿onymi Alpami i wyjaz-
dami na narty. A ten kraj prze-
piêkny jest równie¿ wiosn¹ i la-
tem. Proszê sobie na przyk³ad
wyobraziæ d³ugi majowy wee-
kend na alpejskich ³¹kach,
na których kwitn¹ szarotki. Coś
piêknego! Mnie, dziewczynê
z nizin, ten austriacki krajobraz
po prostu zachwyca. Obok gór
mamy tam przepiêkne jeziora,
które równie¿ czyni¹ ten pejza¿
wyj¹tkowym. Niewiele wiemy
te¿ o Austriakach, a to ciekawy
naród, który bardzo dba o tra-
dycjê. Podam przyk³ad. W jed-
nej z miejscowości na prze³omie
maja i czerwca obchodzone jest

świêto narcyza. Mieszkañcy
tworz¹ wówczas figury z kwia-
tów narcyza i na ³ódkach pusz-
czaj¹ je na jezioro. W mniej-
szych miejscowościach obcho-
dzi siê wiele świ¹t, które s³u¿¹
temu, ¿eby siê spotkaæ, spêdziæ
czas, ciesz¹c siê swoj¹ kultur¹.
Towarzyszy temu muzyka i obo-

wi¹zkowo stroje tradycyjne, któ-
re u nas dziś ju¿ s¹ rzadkości¹.

- Ale najbli¿sze Dni Austrii
przenios¹ nas nie na alpej-
skie ³¹ki, a do Wiednia.
- Bohaterami tegorocznych

Dni Austrii bêd¹ dwaj wybitni
artyści: malarz Gustav Klimt
i architekt Otto Wagner, twórcy
secesji wiedeñskiej. Klimt poja-
wia siê w programie nieprzy-
padkowo - w Austrii trwa akurat
jego rok, przypadaj¹cy w 150.
rocznicê urodzin malarza. Wy-
k³ad poświêcony obu twórcom
wyg³osi Christian Schohböck
(sekretarz generalny organizacji
„Alliance For Nature” z Wiednia
- przyp. red.), który opowie
o nich w nieco subiektywny
sposób, z perspektywy Austria-
ka, a na dodatek wiedeñczyka.

- Mamy teraz modê na Klimta.
Motywy z jego dzie³ mo¿na
znaleźæ wszêdzie: na serwet-
kach, kolczykach. Bêdzie
okazja poznaæ tego malarza
z innej strony?

- Twórczośæ Klimta bywa od-
wzorowywana na przedmiotach
codziennego u¿ytku, co zw³asz-
cza w Wiedniu widoczne jest
na ka¿dym kroku. Christian
znalaz³ nawet informacjê o kon-
kursie na najdziwniejszy przed-
miot z motywem z obrazów
Klimta. Wygra³o jajko faberge,
ozdobione szczerym z³otem,
które w środku mia³o figurki in-
spirowane twórczości¹ malarza.
My poka¿emy ró¿ne oblicza
Klimta, jako twórcy i cz³owieka
z bardzo powa¿nymi dylemata-
mi. Christian opowie o stosun-
ku Austriaków do tego artysty,
który pocz¹tkowo w swojej oj-
czyźnie wcale nie by³ ceniony.

- A Otto Wagner?
- Jako architekt bardzo siê

zmienia³. Projektowa³ zarówno
bogato zdobione secesyjne bu-
dynki, jak i proste, funkcjonalne
bry³y, które mnie akurat mniej
siê podobaj¹. By³ te¿ urbanist¹,
to on zaplanowa³ przebudowê
Wiednia. O tym wszystkim bê-
dziemy mówiæ. Mnie ogromnie

cieszy, ¿e uda³o nam siê tema-
tem zainteresowaæ m³odzie¿.
Uczniowie Szko³y Podstawowej
nr 3 spe³nili nawet moje marze-
nie, wykonuj¹c makiety budow-
li Otto Wagnera. Bêdzie mo¿na
zobaczyæ je w czasie Dni Austrii.

ROZMAWIA�A
MAGDALENA JANOWSKA

2,7 tys. ton
posz³o w górê
Rozpocz¹³ siê najbardziej
emocjonuj¹cy i spektakularny
etap budowy nowej
przeprawy. Wykonawca
przy pomocy 40-metrowej
wie¿y ³¹czy dwie czêści
przês³a, które do tej pory by³y
montowane niezale¿nie
od siebie. Jako ca³ośæ wa¿¹
one 2,7 tys. ton. Za kilka
tygodni pierwszy z dwóch
³uków spocznie ju¿
na mostowych podporach.
Zostanie przetransportowany
na czterech barkach
sprowadzonych z Holandii. -
Nadszed³ ten moment, kiedy
wreszcie widaæ serce ca³ego
projektu - mówi Les³aw
Milewski, dyrektor kontraktu
mostowego z firmy Strabag.

FOT. LECH KAMIÑSKI

Wpadnij na Dni Austrii. Warto!
WYDARZENIE - Austriacy uwielbiaj¹ świêtowaæ i bardzo dbaj¹ o swoj¹ tradycjê - mówi Danuta Samsel,
organizatorka imprezy, podczas której bêdziemy mogli poznaæ kraj Mozarta i Freuda z trochê innej strony.

FOT. LECH KAMIÑSKI

Danuta Samsel

Strachy Na Lachy w Od Nowie
Strachy Na Lachy to formacja powo³ana
do ¿ycia w 2002 r. przez Graba¿a i Kozaka -
za³o¿ycieli Pid¿amy Porno. Zespó³ zagra jutro
o 19 w klubie na Bielanach. Bilety: 35/40 z³.

G³os z „Trójki” w Toruniu
Jutro o 19 gościem Forte Artus Festivalu bê-
dzie Gra¿yna Dobroñ, dziennikarka radiowej
„Trójki”, autorka audycji „Dobronocka” i „In-
strukcja obs³ugi cz³owieka”. Wstêp wolny.

Tanie ksi¹¿ki w bibliotece
Tylko do jutra w Filii nr 11 Ksi¹¿nicy Koperni-
kañskiej przy ul. ¯wirki i Wigury 39/41 potrwa
kiermasz taniej ksi¹¿ki. Lektury wycofane
z ksiêgozbioru ju¿ od 2 z³.

Redaktor dy¿uruj¹ca: Magdalena Janowska

JORDANKI Na razie nie wia-
domo czy i na ile zmieni siê za-
kres prac przy stawianiu sali
koncertowej na Jordankach.
W zesz³ym tygodniu, po otwar-
ciu kopert z³o¿onych w magi-
stracie przez dwóch wykonaw-
ców, w³adze Torunia zdecydo-
wa³y siê uniewa¿niæ przetarg
na budowê obiektu. Na wyko-
nanie pierwszego etapu budo-
wy zarezerwowano bowiem nie-
ca³e 138 mln z³, przedsiêbiorcy
zaś z³o¿yli oferty na 179 i 184
mln z³.

Do wczoraj do ratusza nie
wyp³ynê³o ¿adne odwo³anie
w sprawie uniewa¿nienia prze-
targu. Brak odwo³añ daje mo¿li-
wośæ szybkiego og³oszenia na-
stêpnego zamówienia. (K)

Bêdzie nowy
przetarg

SZOSA CHE£MIÑSKA - Od wie-
lu miesiêcy nie świeci siê ostat-
nia latarnia na Szosie Che³miñ-
skiej - alarmuje nasz Czytelnik.
MZD: - W najbli¿szych dniach
naprawimy to.

Nasz Czytelnik mieszka
w gminie £ubianka. Czêsto,
w ramach obowi¹zków s³u¿bo-
wych, przyje¿d¿a do Torunia. -
Ju¿ od wielu miesiêcy nie dzia-
³a latarnia na samym koñcu
Szosy Che³miñskiej - zwraca
uwagê pan Piotr. - W tym miej-
scu jest zakrêt. Zaczyna siê las.
Stoi tam przydro¿ny krzy¿,
przy którym niedawno pali³y
siê znicze. Dla osób, które nie
znaj¹ tej drogi, to powa¿ny k³o-
pot.

Sygna³ przekazaliśmy toruñ-
skim drogowcom. -Zg³osiliśmy
tê sprawê firmie Elkard, która
zajmuje siê utrzymaniem
oświetlenia - zapewnia Ag-
nieszka Kobus-Pêñsko, rzecz-
niczka prasowa Miejskiego Za-
rz¹du Dróg. - Problem po-
winien znikn¹æ w ci¹gu naj-
bli¿szych dni.

(WG)

Lampa znów siê
dla nas zapali

Informacja o nieruchomoœci
przeznaczonej do sprzeda¿y przez Gminê Miasta Toruñ

Prezydent Miasta Torunia

informuje, ¿e w dniu 6.11.2012 r. w siedzibie Wydzia³u Gospo-

darki Nieruchomoœciami Urzêdu Miasta Torunia przy ul. Gru-

dzi¹dzkiej 126B, II piêtro, wywieszony zosta³ wykaz nierucho-

moœci przeznaczonej do sprzeda¿y w drodze ustnego

przetargu nieograniczonego po³o¿onej w Toruniu przy 

ul. D³ugiej 38A, oznaczonej geodezyjnie jako dzia³ka nr 224/1 

o powierzchni 0,0259 ha, zapisanej w KW TO1T/00035281/7.

Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ pod nr 

tel. (56) 61-18-597 i na stronie www.bip.torun.pl. 
267712b08
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Nie ma chêtnych
na kamienice
w sercu Torunia

~korolek~: „Dziwiê siê, ¿e te
budynki nie znajduj¹
nabywców - mówi Wiktor
Krawiec, szef wydzia³u
gospodarki nieruchomo-
ściami. - To s¹ atrakcyjne
nieruchomości, po³o¿one
w samym sercu Starego
Miasta.” Panie Krawiec, kup
sam te stare, zdewastowane
budy i zainwestuj np.
w krawiectwo.

Ponad 12 tys. z³ uda³o siê
uzbieraæ podczas kwesty
na cmentarzu św. Jerzego

~Gośæ~: To s¹ zabytki ?
Niech rodziny i spadkobiercy
odnawiaj¹ sobie sami grób.

~m~: Tak, to s¹ zabytki
i świadectwa istnienia
wybitnych ludzi.

~wika~: Piêkne jest to, ¿e
dba siê o stare nagrobki, ale
zastanawia mnie, jak siê to
ma z kolei do likwidowanych
nagrobków osób, za które
nie zap³acono kolejnej

op³aty. Taka polityka sprawi,
¿e nie bêdzie starych
zabytkowych nagrobków.
Przykre to i oburzaj¹ce

~Gośæ~ : A tak szczerze - kto
z nas spaceruje
po cmentarzu i podziwia stare
nagrobki? Owszem, przed 1
listopada przechodz¹c coś
tam nam rzuci siê w oczy. Ale
przecie¿ nie podziwiamy ich,
nie fotografujemy. Ogl¹-damy
i podziwiamy zamki, kościo³y,
stare kamienice, ale cudze
nagrobki?

www.pomorska.pl/forum

opinie z forum

www.pomorska.pl/forum

PROGRAM
XII Dni Austrii ju¿ jutro
o godz. 17 w M³odzie¿owym
Domu Kultury. Wstêp wolny.
W programie m.in.:
� wyk³ad multimedialny
poświêcony twórczości Gusta-
va Klimta i Otto Wagnera
� prezentacja dzie³ Klimta
i Wagnera
� konkurs wiedzy o Austrii
� wystêp korporacji
tanecznej Baby Jagi

pi¹tek

� Baj Pomorski ma dla Was
takie przedstawienie, ¿e za-
pamiêtacie je do koñca ¿ycia.
Czym nas zaskocz¹ aktorzy?
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Z £ O M O W A N I E
aut osobowych, ciê¿arowych 

Gotówka. Zaœwiadczenia.
Zapewniamy transport.

Grudzi¹dz, tel. 605 049 509,
56 4654888
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