
TYDZIEŃ CITTASLOW 2021 r.  

 

L.p. MIASTO DATA, GODZINA, 
MIEJSCE 

OPIS WYDARZENIA UWAGI 

1. RESZEL 20-24 września – 
zbiórka w godz. 
7.00-18.00 
26 września – 
przekazanie 
zebranych rzeczy 
do schroniska 

Propozycja organizacji w każdym mieście Cittaslow Akcji pn. „W 
tygodniu ślimaka, nakarm zwierzaka”. W jej ramach należałoby 
zorganizować punkt, w którym zbierane będą karma, zabawki dla 
zwierząt itp. Zebrane artykuły można przekazać przedstawicielom 
schroniska podczas „Niedzieli Cittaslow”. Dodatkowo można zaprosić 
wolontariuszy ze zwierzętami, może ktoś adoptuje, a co za tym idzie 
gminy będą miały mniejsze koszty utrzymania zwierzaków w 
schronisku.  

Do akcji włączyły się: 
- Barczewo 
- Lubawa  
- Węgorzewo 
 
 
www.gminareszel.pl 
 

2. LIDZBARK 
WARMIŃSKI 

20 września, h. 
19.00 
Oranżeria Kultury 

Koncert arii operowych w ramach I Międzynarodowego Warmińsko-
Mazurskiego Kursu Wokalnego z elementami anatomii, fizjologii i 
higieny głosu z praktycznym zastosowaniem w kontekście 
wychowawczym 
 

 
www.oranzeria.lidzbark.pl 
 
zapisy: oranzeria@lidzbarkw.pl 
Tel. 517-262-146 

20-24 września 
10.00-16.00 
Oranżeria Kultury 

Poznanie historii i idei międzynarodowej sieci miast Cittaslow. Wspólne 
tworzenie pocztówek i zakładek do książek z motywem ślimaka. 
Przyrządzanie potraw w stylu slow food. Oferta skierowana do dzieci i 
młodzieży. 

zapisy: oranzeria@lidzbarkw.pl 
Tel. 517-262-146 

23 września, h. 
18.00 
Oranżeria Kultury 

Podróż do „źródeł smaku”. Spotkanie z Joanną Grzegorczyk-Wosiek 
autorką bloga „Przepisy ze śpiewnika” 
 

zapisy: oranzeria@lidzbarkw.pl 
Tel. 517-262-146 

24 września, 
h.19.00 
Oranżeria Kultury 

Koncert arii operowych w ramach I Międzynarodowego Warmińsko-
Mazurskiego Kursu Wokalnego z elementami anatomii, fizjologii i 
higieny głosu z praktycznym zastosowaniem w kontekście 
wychowawczym. 

zapisy: oranzeria@lidzbarkw.pl 
Tel. 517-262-146 

26 września  
10.00-16.00 

EKOlogiczny Piknik Cittaslow. Jarmark produktów regionalnych, 
rozstrzygnięcie konkursu „EkoŚlimak” Cittaslow, wymiana 
elektrośmieci na rośliny, budowa kompostowników, stoisko programu 
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Deptak przy 
Wysokiej Bramie 

„Czyste Powietrze”, punkt szczepień przeciw COVID-19. Uliczny 
Teatrzyk Kukiełkowy. Koncerty zespołów: ZARAZ WRACAM, WILD, 
ZESPÓŁ MAŁE PRZYJEMNOŚCI 
 

3.  BRANIEWO 19 września 
13.00-16.00 
Plac przy Wieży 
Bramnej 

PIKNIK HISTORYCZNY. W programie: sokolnik z pokazem ptaków, 
warsztaty edukacyjne czerpalni papieru, stoisko biblioteczne, Elbląskie 
Bractwo Historyczne, prezentacja sprzętu astronomicznego, kiermasz. 
Vocantus – koncert muzyki dawnej.  

Prowadzenie pikniku – Jan Brzozecki 
www.braniewo.pl 
 

4. BISKUPIEC 26 września 
Biskupiecki Dom 
Kultury 

KONCERT JAZZOWY. Koncert dla wszystkich chętnych mieszkańców 
Biskupca. Promowanie wśród lokalnej społeczności połączenia muzyki 
rozrywkowej, artystycznej i ludowej. Pierwsze spotkanie mieszkańców 
Biskupca z taką formą muzyki. Poprawa jakości życia mieszkańców i 
równego dostępu do kultury.  

www.biskupiec.pl 
www.facebook.com/cktisbiskupiec/ 
 

5.  LUBAWA 25 września 
14.00-19.00 
Łazienki Miejskie 

III REGIONALNE ŚWIĘTO JABŁKA. Animacje i zabawy dla dzieci, stoiska z 
przysmakami z jabłek, stoiska ze sprzedażą jabłek, pokazy kulinarne i 
darmowe degustacje potraw przygotowanych przez szefów kuchni, 
koncert.  

www.facebook.com/Lubawskie-
Centrum-Aktywności-Społecznej-
111609444024511/ 
 

6.  JEZIORANY 20 września Seans filmowy „Małego Kina Warmia” – film pt. Twój Vincent www.mokjeziorany.pl 
 

21-22 września 
Rynek  

Ślimakowe warsztaty ze szczepionkami w tle – warsztaty plastyczne dla 
dzieci i młodzieży z masą pozytywnej, slowlife’owej energii. Motywem 
przewodnim będzie ślimak Cittaslow, który będzie pretekstem nie tylko 
do twórczej, artystycznej zabawy, ale i do dyskusji o życiu w miastach 
spokojnego życia. Podczas warsztatów będziemy też mówić o tym, 
dlaczego warto zaszczepić się przeciw koronawirusowi i w jaki sposób 
nasze życie może dzięki temu wrócić do bycia bardziej slow. Podczas 
warsztatów nastąpi też rozstrzygnięcie konkursu Pamiątka promująca 
gminę Jeziorany, ogłoszonego jeszcze w grudniu 2020 r. Zadaniem 
konkursowym było stworzenie pamiątki z gminy Jeziorany w niemal 
dowolnej formie: gotowego prototypu lub projektu – odręcznego czy 
też komputerowego. Zwycięzcy otrzymają nagrody finansowe, a ich 
pamiątki będą mogły stać się jeziorańską wizytówką. 
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23 września 
Miejski Ośrodek 
Kultury 

Apolinary POlek – kameralny koncert warmińskiego barda z Patrycją 
Polek (wokal) i Cezarym Rogalskim (bas). Apolinary POlek (Paweł 
Oleszczuk) to urodzony w 1980 roku autor i wykonawca folkowych w 
brzmieniu i lirycznych w treści ballad, a także tłumacz tekstów 
Leonarda Cohena, Boba Dylana i innych folkowych klasyków. Gra i 
śpiewa na rozmaitych scenach folkowych, poetyckich i turystycznych 
od ponad 20 lat.  
 

 

24 września 
Miejski Ośrodek 
Kultury 

Narodowe Cittanie w tempie slow – Narodowe Czytanie to „polska 
akcja społeczna propagująca znajomość literatury narodowej, w której 
obszerne fragmenty dzieł odczytywane są publicznie”.  Ponieważ w 
Jezioranach Narodowe Czytanie nie może odbyć się w ogólnopolskim 
terminie (ze względu na odbywającą się w tym dniu dużą imprezę – 
Dożynki), postanowiliśmy zwolnić nasze tempo i przesunąć całą akcję 
na Tydzień Cittaslow! Efektem tej modyfikacji będzie nasza własna 
interpretacja tradycji: Narodowe Cittanie w tempie slow. Na warsztat – 
podobnie jak w ogólnopolskiej akcji Narodowego Czytania – trafi 
„Moralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej, a czytać będą mieszkańcy 
Jezioran.  

 

25 września 
Dawny Kościół 
ewangelicki przy 
ul. Mickiewicza 

Koncert zespołu Pro Musica Antiqua  
Zespół Pro Musica Antiqua dysponuje bogatym repertuarem, 
prezentującym muzykę różnych epok. Najchętniej propaguje dzieła 
mistrzów baroku i wczesnego klasycyzmu. Ważne miejsce w 
repertuarze zespołu zajmują również utwory napisane specjalnie dla 
zespołu przez Marcina Błażewicza, Mariana Sawę, Marka Sewena, 
Bernarda Chmielarza, Marka Czerniewicza, Tadeusza Kassaka, Lucjana 
Marzewskiego i innych współczesnych kompozytorów polskich. 

 

26 września Monodram Stopklatka 
Monodram Stopklatka zagości w Jezioranach w ramach działania „Teatr 
im. Stefana Jaracza w drodze”, będącego elementem ogólnopolskiego 
projektu „Przestrzenie Sztuki”, uruchomionego przez Instytut Teatralny 
im. Zbigniewa Raszewskiego oraz Instytut Muzyki i Tańca. Główną - i 
zarazem jedyną - rolę w spektaklu zagra Michał Felczak, urodzony w 

 



1994 roku w Turku. Aktor Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego w 
Kaliszu, absolwent Policealnego Studium Aktorskiego im. Aleksandra 
Sewruka w Olszynie (2019). Od 2018 roku związany z Teatrem 
Kamienica w Warszawie. Laureat wyróżnień i prestiżowych nagród 
teatralnych w Polsce i Rosji. 

7. WĘGORZEWO 20 września 
Węgorzewskie 
Centrum Kultury 

17.00 – seans filmowy dla osób niewidomych z audio-deskrypcją 
18.00 – terapie śpiewem dla osób niewidomych 

www.wegorzewo.pl 
 

21 września 
Węgorzewskie 
Centrum Kultury 

Kreatywna Akademia. Konkurs na najbardziej kreatywnego ślimaka. 
Otwarte warsztaty dla dzieci. 

 

22 września 
Węgorzewskie 
Centrum Kultury 

Międzypokoleniowe warsztaty wyszywania z Janiną Szostak.  

23 września 
Muzeum Tradycji 
Kolejowej 

Międzypokoleniowe warsztaty wyplatania z wikliny.  

24 września  
Węgorzewskie 
Centrum Kultury 

Warsztaty fotograficzne. Prowadzący Leszek Drozd. 

25 września 
Plac Wolności 

Pchli targ  

26 września 
Plac Wolności 

Niedziela Cittaslow. Piknik Cittaslow,  wśród atrakcji: animacje dla 
dzieci, dmuchaniec, fotobudka, pokaz iluzjonisty, stoiska kół gospodyń 
wiejskich z lokalnymi przysmakami, stoisko promocyjne Gminy 
Węgorzewo i innych zaprzyjaźnionych jednostek, stoisko 
Stowarzyszenia Pomagam Bo Lubię (zbiórka charytatywna dla 
podopiecznych stowarzyszenia), eko-warsztaty segregacji odpadów, 
ogłoszenie wyników konkursu na urodzinowe ciasteczka Magdalenki (w 
tym roku Węgorzewo obchodzi 450-lecie nadania praw miejskich), 
darmowa wata cukrowa i popcorn, konkurs na najciekawsze ubranie w 
kolorze pomarańczowym. Na scenie wystąpią lokalni artyści, zespoły z 
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Węgorzewskiego Centrum Kultury: Blues Project i Los Vegas, soliści 
Studia Wokalnego. 
 

8. RYN 20-26 września 
10.00-16.00 

Tropem ślimaka.  
Konkurs plastyczny „Ślimak w krajobrazie Rynu”, pomarańczowe 
warsztaty kulinarne dla dzieci, konkurs wiedzy nt. miast Cittaslow. 

 

26 września Zawody strzeleckie o statuetkę ślimaka Cittaslow.  
Koncert w wykonaniu Joanny Aleksandrowicz.  

 

9. SZCZYTNO 25 września 
11.00-13.00 
Zamek Krzyżacki 

Ślimak, ślimak pokaż książki – zajęcia literackie, czytanie dzieciom, 
warsztaty plastyczne oraz quiz książkowy dla dzieci.  

www.szczytno.pl 
 

25 września  
17.00-22.00 
Baza wodna MOS 

Potańcówka ze Ślimakiem.  

26 września  
11.00-13.00 
Zamek Krzyżacki 

Gdzie jest ślimak? – gra terenowa.  Gra dla dzieci i młodzieży mająca na 
celu edukacje i informację o przynależności Szczytna do sieci miast 
Cittaslow.  

 

10.  PRUDNIK 25 września 
10.00-18.00 

X Prudnicki Rajd Seniorów. Prudnicki Rajd Staruchów to impreza 
rodzinna, ale przede wszystkim z myślą o seniorach.  Uczestnicy rajdu 
spotkają się przy pomniku Jana Pawła II obok kościoła pw. Miłosierdzia 
Bożego w Prudniku, aby wyruszyć w kilkukilometrową trasę ulicami 
Prudnika do ogrodu Prudnickiego Ośrodka Kultury. Na trasie Rajdu 
przewidziano kilka przystanków – odpoczynków w atrakcyjnych 
miejscach miasta. Na mecie tj. ogrodzie POK planowane jest uroczyste 
otwarcie Rajdu i wspólna zabawa. Dla uczestników Rajdu przewiduje 
się również upominki i nagrody oraz poczęstunek. 

www.prudnik.pl 

11. BARCZEWO 26 września 
17.30 
Skarbiec kultury 
europejskiej 

Wernisaż „3 x 50 Międzynarodowy przegląd sztuki nowoczesnej” – 
wernisaż wystawy prac artystów z Polski i zagranicy, którzy pokażą 3 
prace w formacie 50x50 cm o dowolnej tematyce.  

www.ckbbarczewo.pl 
 

26 września  
18.00-20.00 

I Muzyczne Zaułki Barczewa – koncert zespołu „Dobre Wino”.  

http://www.szczytno.pl/
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Skarbiec kultury 
europejskiej 

12. ORNETA 25 września 
 

Festiwal Pieśni Wędrownych w ramach projektu „Muzyka łączy 
pokolenia”. Życiowe wspomnienia opowiedziane, a nawet wyśpiewane 
przez mieszkańców Ornety.  

https://ckibmorneta.pl/public/projekty 
 

13. DZIAŁDOWO 20-26 września W Działdowie z okazji Tygodnia Cittaslow zorganizujemy kampanię 
promocyjno-informacyjną w Internecie na temat wartości 
wpływających na lepsze życie w Mieście Dobrego Życia: sport, właściwe 
żywienie, kontakt z przyrodą, relacje międzyludzkie, pomoc 
zwierzakom. Będziemy tworzyć infografiki, filmy, wywiady, relacje z 
działań prowadzonych przez jednostki miejskie m. in. Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji, zorganizuje Jesienny Rajd Rowerowy, szkoły i 
przedszkola, będą wprowadzać tematykę Sieci Cittaslow na różnych 
zajęciach, od sportowych i plastycznych, po ekologiczne i przyrodnicze. 
Przydatną wiedzę, zdobytą podczas przygotowywania różnych 
materiałów, połączymy w formie drukowanej w miejskiej gazecie, 
dostępnej bezpłatnie dla mieszkańców. 

www.dzialdowo.pl 

14. NOWE MIASTO 
LUBAWSKIE 

26 września 
10.00-16.00 

NIEDZIELA CITTASLOW. Cykl imprez - Rodzinny Piknik Rowerowy, 
Święto Pieczonego Ziemniaka, Jesienne Dary dla Zdrowia, Chrońmy 
Pszczoły.  
1. Rodzinny Piknik Rowerowy – ok. 200 uczestników w wieku 3-80 lat, 
rekreacyjnie przemierza 18 kilometrów po ścieżkach rowerowych. 
Wreszcie na boisku Szkoły Podstawowej nr 3 w Nowym Mieście 
Lubawskim organizowane są integracyjne zawody rodzinne i ognisko. 
2. Święto Pieczonego Ziemniaka - na boisku Szkoły Podstawowej nr 3 w 
Nowym Mieście Lubawskim organizowana jest wystawa dań 
ziemniaczanych, konkurs na największego ziemniaka oraz ognisko, w 
którym piecze się ziemniaki. 
3. Jesienne prezenty dla naszego zdrowia - na boisku Szkoły 
Podstawowej nr 3 w Nowym Mieście Lubawskim organizowana jest 
wystawa warzyw i owoców, konkurs na największą dynię oraz rodzinny 
turniej fitness. 

www.umnowemiasto.pl 
 

https://ckibmorneta.pl/public/projekty
http://www.umnowemiasto.pl/


4. Chronimy Pszczoły – wystawa pszczelarzy i rodzinny konkurs wiedzy 
o pszczołach, pokaz wnętrza ula. 

15. REJOWIEC 
FABRYCZNY 

25 września 
14.00-20.00 
Plac przy ul. 
Lubelskiej 

PIKNIK CITTASLOW połączony ze „Świętem Pieczonego Ziemniaka”. 
W programie zaplanowano: 
- występ zespołu "Swojska Nuta", 
- występ zespołu "Unisono",  
- w czasie pikniku zaplanowana jest promocja szczepień 
(szczepionkobus),  
- warsztaty edukacyjne dla dzieci związane z "wykopkami",  
- wspólne ognisko. 

www.rejowiec.pl 
 

16. BISZTYNEK 20 września Cittaslow ze szkołą www.bisztynek.pl 
 

21 września Tworzenie ślimaków z gliny  

22 września Rajd rowerowy oraz konkurs fotograficzny  

23 września Seniorzy z Cittaslow  

24 września Czytanie w gwarze warmińskiej oraz warsztaty z karykatury  

25 września Piknik Napoleoński, stoiska rzemieślnicze  
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