Stichting Stedenband
Leiden – Toruń

Standbeeld Copernicus bij Oude Raadhuis

De stichting Stedenband Leiden-Toruń heeft een
zeer actieve werkgroep die de diverse activiteiten
organiseert. De werkgroep zet zich in voor de
organisatie van de uitwisselingen met Toruń en
stimuleert tevens initiatieven van anderen. Alle
mogelijke activiteiten komen in aanmerking om de
stedenband verder te ontwikkelen. De werkgroep
ondersteunt privé-personen of groepen met ideeën
voor een verdere uitbouw van de contacten. Jaarlijks
wordt
in
Leiden
een
ontmoetingsavond
georganiseerd voor hen die eerder aan de
uitwisselingsbezoeken deelnamen en voor andere
belangstellenden. De Stichting geeft tweemaal per
jaar een nieuwsbrief uit met informatie over Toruń
en activiteiten van de Stedenband-organisatie.
Jaarlijks wordt in de herfstvakantie een busreis naar
Toruń
georganiseerd
voor
in
contacten
geïnteresseerde Leidse organisaties en burgers.
Omgekeerd wordt in het voorjaar een bus met
Poolse bezoekers ontvangen, die gehuisvest worden
bij gastgezinnen.

Gezicht over de oude stad op de rivier Wisła

Stedenband

Toruń

Bezoek ook onze website:
www.leiden-torun.eu
Voor meer of extra informatie:
info@leiden-torun.eu

Poortgebouw, activiteitencentrum van
Stedenbandorganisatie in Toruń

De vlag van Toruń

Toruń: Poolse zustergemeente van Leiden

Stedenband Leiden - Toruń
Ontstaan
De gemeentelijke contacten met Toruń dateren al
van het begin van de 80-er jaren. De Poolse vakbond
Solidarnosc streed toen voor meer vrijheid onder de
Russische overheersing en het ging economisch heel
slecht in Polen. Op initiatief van een Leids raadslid,
dat een jaar in Warschau had gestudeerd, werd via
de Poolse ambassade contact gezocht met een oude
universiteitsstad met een rijk historisch verleden.
Dat werd Toruń! De Stichting Regio Leiden Helpt
Polen heeft in de 80-er jaren veel materiële hulp
verleend aan Toruń. In 1988 besloot het
gemeentebestuur, in overleg met het Leids
Vredesplatform, onder het motto 'Bruggen bouwen
tussen Oost en West' een stedenband aan te gaan met
Toruń. De stedenband-overeenkomst werd op 15
november 1989, zes dagen na de val van de
Berlijnse Muur, door de toenmalige burgemeester
Goekoop getekend in de Koningszaal van het Oude
Raadhuis in Toruń.

De stad bleef in de laatste wereldoorlog gespaard voor
grote vernielingen en neemt op de ranglijst van Poolse
monumentale steden na Krakau de tweede plaats in. De
gehele oude binnenstad is in 1997 door de UNESCO
tot werelderfgoed verklaard.
De wereldberoemde sterrenkundige Copernicus werd
er in 1473 geboren. Naar hem is de in 1945 gestichte
universiteit genoemd. De omgeving van Toruń is vlak
en bosrijk. Ten noordoosten van de stad strekt zich het
schitterende Mazurische merengebied uit.

Bouwen aan het nieuwe Europa
In 1988 was er in de Sovjet Unie wel al sprake van een
nieuwe
openheid
(perestrojka),
maar
de
Oostbloklanden zaten nog op slot en Polen heette
officieel nog Volksrepubliek Polen. De koude oorlog
duurde nog voort. Vandaar het motto van de
stedenband: "Vriendschap tussen volkeren dient de
vrede".
In 1989 vonden in Polen, als eerste van de voormalige
Oostbloklanden, vrije verkiezingen plaats. In
november 1989 viel de Berlijnse muur en was het
IJzeren Gordijn tussen Oost en West verleden tijd. Het
vijanddenken raakte op de achtergrond in de
verhouding tussen Oost en West. Daarvoor kwam in de
plaats het besef dat er gebouwd moest worden aan een
nieuw Europa.

Stedenband: een nieuw perspectief
Wat voor stad is Toruń?

Toruń is een grote bedrijvige stad met 200.000
inwoners. De geschiedenis van de oude binnenstad
gaat terug tot diep in de Middeleeuwen. Van oudsher
was er een Slavische nederzetting aan de rivier de
Wisla. Ridders van de Duitse Ridderorde bouwden er
in 1233 een burcht en verleenden stadsrechten. Van
deze burcht zijn nu nog de indrukwekkende
muurresten te zien en een poortgebouw dat enkele
jaren geleden met steun van de zustersteden Göttingen
(Duitsland) en Leiden is gerestaureerd. Het pand
huisvest nu de stedenband-organisatie van Toruń.

Contacten tussen burgers maken het mogelijk om op
het meest concrete niveau te werken aan een
vervlechting tussen steden die eens gescheiden in een
Oostelijk en Westelijk blok hun eigen weg gingen.
Stedenbanden zijn bij uitstek geschikt om dergelijke
contacten tot stand te brengen en te
onderhouden. De scheidslijn tussen
Oost en West is weg, maar er is nog
veel onbekendheid over en weer; we
kunnen nog veel van elkaar leren.
Daarbij bestaat er in Oost Europa
grote behoefte aan een handreiking
bij het opbouwen van een nieuw
perspectief.

Een levendige stedenband
Sinds 1988 zijn er tal van uitwisselingen en contacten
geweest tussen inwoners van Leiden en Toruń, onder
meer op het gebied van cultuur (volksdans, koren,
jeugdtheater, popmuziek, jazz), sport (voetbal,
schaken, marathon, gymnastiek, ijshockey) en
onderwijs (leraren en scholieren).
Uitwisselingen vonden verder plaats op het gebied van
vakbonden, gezondheids-, jeugd- en bejaardenzorg,
maatschappelijke opvang, bedrijfsleven, buurtwerk,
milieu, studentenverenigingen, historisch onderzoek,
bibliotheken en (wandel)toerisme.
Onveranderlijk leidden die contacten tot enthousiasme
aan beide kanten. Ieder jaar organiseren de wederzijdse
stedenband-organisaties busreizen naar de zusterstad,
oude contacten worden daarbij hernieuwd en nieuwe
aangeknoopt. Kennismaking met "de ander" en diens
leefwereld is voor de deelnemers telkens weer een
fascinerende ervaring. De Poolse gastvrijheid is
inmiddels al voor vele Leidenaren spreekwoordelijk;
langdurige vriendschappen komen eruit voort.

