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Tablica Honorowa Rady Europy
Toruń uhonorowany został Tablicą Honorową Rady Europy. To kolejne po Fladze
Honorowej, wysokie wyróżnienie przyznane nam za działalność na rzecz idei jedności
europejskiej. Informacja o przyznaniu miastu tego wyróżnienia nadeszła 1 maja 2005
roku, w pierwszą rocznicę wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.
- Już dziś mogę Państwa zapewnić, że natychmiast rozpoczynamy starania o najwyższy i najbardziej
prestiżowy laur Rady Europy - Nagrodę Europy - powiedział podczas specjalnej konferencji
prasowej prezydent Michał Zaleski.
Tablica Honorowa jest uznaniem m.in. za aktywną działalność w organizacjach krajowych i
międzynarodowych, takich jak Stowarzyszenie Miast Nowej Hanzy - Toruń jest polskim
koordynatorem tego stowarzyszenia - i Organizacja Miast Dziedzictwa Światowego (OWHC). Nie bez
znaczenia był fakt, że w grudniu 2003 roku, po tragicznym trzęsieniu ziemi w Bam w Iranie Toruń
wezwał polskie miasta z listy UNESCO do solidarnej pomocy jego mieszkańcom. Toruń działa
aktywnie w projekcie Zdrowych Miast Światowej Organizacji Zdrowia.
Wysoko oceniono współpracę Torunia z miastami bliźniaczymi. Od czasu otrzymania Flagi Honorowej
nawiązaliśmy współpracę ze Swindon, podpisaliśmy deklarację o przyszłej współpracy z Guilin,
nawiązaliśmy kontakty z ukraińskim Łuckiem, które być może zaowocują w przyszłości ściślejszą
współpracą. Co ważne, z zagranicą współpracuje nie tylko samorząd, ale i inne instytucje, jak
Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Izba Przemysłowo-Handlowa, Europejskie Centrum Współpracy
Młodzieży, Regionalne Centrum Informacji Europejskiej, szkoły, instytucje kultury i kluby sportowe.
Tablica Honorowa jest więc wyróżnieniem także dla nich.
W Toruniu odbywają się ważne imprezy międzynarodowe jak Festiwal Teatralny Kontakt, Festiwal
Muzyki i Sztuki Krajów Nadbałtyckich Probaltica, Festiwal Muzyki Chrześcijańskiej Song of Songs,
Festiwal "Toruń - Muzyka i Architektura", Międzynarodowe Spotkania Teatrów Lalek, Międzynarodowe
Spotkania Kapel Ludowych. Także imprezy okazjonalne, jak Zlot Gwiaździsty Policji.
Rada Europy wysoko oceniła imprezy, które odbywały się w naszym mieście w ramach kampanii
referendalnej i z okazji przystąpienia Polski do Unii Europejskiej - przypomnę choćby odsłonięcie kopii
fresku "Pochód Narodów Europy ku Krzyżowi" 31 maja 2003 roku.
Tablica jest wyrazem uznania dla działań mieszkańców Torunia na rzecz propagowania idei
wspólnotowych. Nie sposób wyliczyć wszystkie konferencje, spotkania i konkursy związane z Unią
Europejską organizowane w ostatnim czasie przez liczne instytucje i młodzież. Wymienić można
Forum Europejskie, Konferencję Międzynarodową Polska-Unia Europejska- Świat, Międzynarodową
Konferencję Studenckich Kół Naukowych "Student w Unii Europejskiej", debatę "Porozmawiajmy o
Parlamencie Europejskim", konkurs literacki "Jak wyobrażasz sobie miejsce i rolę Torunia i jego
mieszkańców w jednoczącej się Europie", "Europejski Dzień bez Samochodu".
Tablica Honorowa jest wykonana z brązu, prócz symboli europejskich zawiera nazwę miasta i rok jej
przyznania. Wręczenie poprzedniej nagrody - Flagi Honorowej Rady Europy [1] miało miejsce 6
grudnia 2001 roku.

Odnośniki:
[1] https://torun.pl/pl/node/1674
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