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Promocja idei Cittaslow na Warmii Mazurach i Powiślu

Zdzisław Szypulski, burmistrz Reszla

Fot. Jacek Balk

— Kalendarz Festiwalu Cittaslow w Reszlu był niezwykle wypełniony.
Jaki był jego główny cel?
— Przyjechali do nas ludzie z całego świata, przedstawiciele organów zarządzających, miast członkowskich sieci oraz tych, które dopiero są zainteresowane przystąpieniem do Cittaslow. Odbyły się liczne spotkania,
konferencje i warsztaty na reszelskim zamku. Celem festiwalu było zainteresowanie innych miast wojewódzkich w naszym kraju i propagowanie idei Cittaslow wśród społeczeństwa. Duża jego część, nawet wśród
mieszkańców naszego miasta, ma niewielkie pojęcie, czym tak naprawdę jest sieć dobrego życia. A przecież członkostwo w sieci ma przynieść korzyści przede wszystkim naszym mieszkańcom. Oprócz formalnych spotkań i konferencji, przygotowaliśmy wiele atrakcji dla
mieszkańców i przyjezdnych. Były występy artystyczne, stragany z rękodziełem i wyrobami przedstawicieli miast członkowskich. Można było
spróbować tradycyjnej żywności z naszego regionu. Uważam, że zarówno część merytoryczna, jak też imprezy towarzyszące Festiwalowi
były udane. Mam nadzieję, że w kolejnych latach podobne zgromadzenia również będą odbywać się na urokliwej Warmii.
— Jak ocenia Pan Festiwal Cittaslow z perspektywy organizatora imprezy
oraz burmistrza miasta, które jako pierwsze przystąpiło do Międzynarodowego Stowarzyszenia Miast Cittaslow?
— Bardzo się cieszę, że Reszel miał zaszczyt gościć przedstawicieli sieci
z całego świata. Mogliśmy pokazać na przykładzie własnego miasta, że
przynależność do Cittaslow może przynieść jedynie korzyści, należy jednak pamiętać, że jest dla nas także poważny obowiązek. Reszel z dnia na
dzień pięknieje, przeprowadzane są liczne inwestycje, mające na celu
ułatwienie życia mieszkańcom i przyjeżdżającym do nas gościom. Efekty
tych działań uczestnicy Festiwalu mogli zobaczyć na własne oczy. Na
Festiwal zaprosiliśmy przedstawicieli Związku Województw Rzeczpospolitej Polskiej, których chcieliśmy zachęcić do przystąpienia do sieci.
Mam nadzieje, że w niedługim czasie Polska Krajowa Sieć Cittaslow
rozrośnie się. Staram się nieustannie zachęcać inne małe miasteczka do
zapoznania się z ideą sieci. Jestem zdania, że powinna być ona wpisana
w statut każdej gminy. Są to zadania, które powinny być realizowane,
aby mieszkańcom żyło się jak najlepiej.
— Co oznacza bycie miastem Cittaslow?
— Udział w tej organizacji oznacza konieczność poszanowania wymagań kwalifikacyjnych, jeżeli chodzi o wspieranie tradycyjnych lokalnych
potraw, gościnności itp. Te społeczności zdecydowały się robić wszystko,
co mogą, żeby pozwolić mieszkańcom i gościom nacieszyć się ich miastem i po prostu — poprawić jakość życia.
Aby osiągnąć status miasta Cittaslow miasto akceptuje wytyczne, by dążyć i pracować nad poprawą serdecznej atmosfery oraz chronić lokalne
środowisko. Działania już zrealizowane w ruchu Cittaslow to projekty
dotyczące recyklingu, ulepszenia systemu informacji dla turystów, dbałości mieszkańców o środowisko etc. Mają one wpłynąć na poprawę jakości życia zarówno mieszkańców, jak i zachwycić turystów, a nawet zachęcić ich do osiedlenia się u nas.

Podczas wykładów i warsztatów szukano odpowiedzi na pytanie:
jak dążyć do modelu idealnego miasta? Fot. Jacek Balk

Podczas zwiedzania Reszla uczestnicy warsztatów mogli przekonać się,
jak wygląda prawdziwe miasto dobrego życia Fot. Jacek Balk

Gwiazdą wieczoru pierwszego dnia Festiwalu był zespół Horpyna, drugiego dnia wystąpili Czerwony Tulipan i Zbigi Band Fot. Jacek Balk
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Pier Giorgio Olivetti
dyrektor Międzynarodowego
Sekretariatu Cittaslow

Fot. Jacek Balk

Na straganach lokalnych rzemieślników można bylo kupić prawdziwe
dzieła sztuki rękodzielniczej Fot. Jacek Balk

Bez pieczonego prosiaka nie mogła się udać żadna uczta na zamku
Fot. Jacek Balk

W

zeszłym tygodniu byłem uczestnikiem ważnego spotkania Cittaslow w Reszlu, organizowanego przez Polską Krajową Sieć Miast
Cittaslow. To ogromnie ważne, że udało się zebrać wszystkich burmistrzów polskich miast członkowskich, przedstawicieli polskich miast kandydujących do Cittaslow z Warmii i Mazur oraz innych regionów, dwóch
wiceprezydentów Cittaslow: panią Andreę Mearns z Mold (Wielka Brytania) i pana Daga Sorensena, burmistrza Sokndal (Norwegia), Jacka
Szklarka, prezydenta Slow Food Polska oraz wielu innych lokalnych menadżerów i partnerów.
Udział Pana Jacka Protasa, Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego i prezydenta Stowarzyszenia Euroregionu Bałtyku oraz obecność na spotkaniu pana Mario Vinicio Guasticchi, prezydenta prowincji
Perugia (Włochy), sprawiła, że sieć naszych miast Cittaslow wzbudzi
większe zainteresowanie na międzynarodowym i politycznym poziomie.
Równie istotną kwestią było wsparcie tej inicjatywy przez naukowców
i inżynierów, takich jak profesor Krzysztof Skalski, członek Międzynarodowego Komitetu Naukowego Cittaslow i profesor Krzysztof Młynarczyk z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, ekspert w dziedzinie architektury krajobrazu.

W

arsztaty Cittaslow odbyły się po raz kolejny w myśli idei, która zakłada, że Cittaslow jest koncepcją zwycięską w naszych wzbudzających wiele wątpliwości czasach, kiedy globalizacja ekonomiczna powoduje głęboki kryzys w niektórych krajach. Idea ta podkreśla, że
bardzo istotnym jest, aby wrócić do wartości i tożsamości danego
miejsca, iść w stronę tradycyjnego rolnictwa i rzemiosła.

M

iastom członkowskim Cittaslow łatwiej jest wdrażać u siebie
praktyczne i nowoczesne rozwiązania technologiczne. Doświadczenie Slow Food i setki projektów burmistrzów Cittaslow pokazują, że
możliwe jest wyobrażenie i stworzenie nowego słowa wolniej, ale bardziej świadomie. Realizowanych jest wiele projektów w Polskiej Krajowej Sieci Miast Cittaslow, zaczynając od Reszla, Lidzbarka Warmińskiego, Biskupca, Bisztynka, Nowego Miasta Lubawskiego i Murowanej
Gośliny, które wspierają lokalną produkcję, nowe rozwiązania w gospodarce mieszkaniowej, waloryzują lokalne rolnictwo i żywność.

W

Na reszelskim rynku zaprezentowały sie zespoły artystyczne z miast
członkowskich Fot. Jacek Balk

dzisiejszych czasach bardzo ważne dla Polski jest, aby działać lepiej i skuteczniej każdego dnia. Tak, aby koncepcje i cele Cittaslow były tworzone wraz z mieszkańcami lokalnej społeczności każdego
Cittaslow, które jest prawdziwym protagonistą lepszego życia w przyszłości. To jest najlepsza droga do rozpoczęcia działań nad organizacją
kolejnego Międzynarodowego Zgromadzenia członków Cittaslow, które
odbędzie się w Lidzbarku Warmińskim w dniach 24-26 czerwca 2011 r.
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Andrea Mearns, wiceprezydent
Międzynarodowego Stowarzyszenia
Miast Cittaslow
Fot. Jacek Balk

Wspólne cele
Cele środowiskowe

C

ittaslow jest siecią miejscowości, które przyjęły wspólne założenia
i cele dla polepszenia swojej jakości życia. Nazwa pochodzi z włoskiego określenia „nieruchliwe miasta” Założone zostało w czterech
włoskich miastach w 1999 r. Utworzyło się na gruncie ruchu „Slow
Food”. Obecnie jest to międzynarodowa sieć 135 miejscowości w 20
krajach, od Polski po Koreę Południową.

M

iejscowości Cittaslow zmierzają do pracy na rzecz równowagi
ekologicznej w środowisku naturalnym. Zachęcają do różnorodności i zaangażowania całej społeczności w stopniowy proces rozwoju.
Promują zdrowy tryb życia, wspierają lokalne przedsiębiorstwa i produkcję. Wszystkie te działania mają na celu pobudzenie miejscowej kultury i tradycji.
Członkami Międzynarodowego Stowarzyszenia Miast Cittaslow mogą
zostać miasta o liczbie mieszkańców nieprzekraczającej 50 tysięcy. Aplikujące miejscowości muszą spełnić 50 różnych kryteriów kwalifikowalności. Jest to proces certyfikacji niezbędny przed przyjęciem nowego
miasta w szeregi sieci.

Fot. Archiwum

- Wysoka jakość wody i powietrza
- Redukcja zanieczyszczenia świetlnego
- Oszczędzanie energii
- Kompostowanie i recycling
- Zintegrowane strategie kierowania ruchem ulicznym
- Dbałość o dzikie zwierzęta i przyrodę

Cele infrastrukturalne

C

ele Cittaslow, choć od początku istnienia sieci były wielokrotnie
modyfikowane, pozostają niezmienne: dbałość o środowisko naturalne, strukturę miejską i infrastrukturę, a także przywrócenie dawnej
świetności produktom lokalnym, gościnność wobec przyjezdnych i promowanie idei Cittaslow zarówno na lokalną, jak i międzynarodową
skalę.
Sieć Cittaslow angażuje całą lokalną społeczność w rozwój miasta, między innymi miejscowych wytwórców i przedsiębiorców. Angażuje również władze miasta oraz samorządowców do pracy na rzecz bezpiecznej
przyszłości, korzystając jednocześnie z rezultatów już wykonanej pracy.

D

laczego warto dołączyć do Cittaslow?Dzięki członkostwu w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Miast Cittaslow, miasta stają się
częścią stale rozwijającej się sieci o znakomitej reputacji. Logo ze ślimakiem, którym mogą posługiwać się miasta należące do Cittaslow, staje
się coraz bardziej rozpoznawalnym wyznacznikiem jakości, spokojnego
życia i komfortowego wypoczynku. Cittaslow daje możliwość wymiany
doświadczeń pomiędzy miastami z różnych krajów czy nawet innych
kręgów kulturowych – poznania ich rozwiązań w różnych dziedzinach
życia publicznego, zdobycia nowej wiedzy.
Sieć Cittaslow może też wkrótce stać się marką, która otworzy nowe
rynki zbytu dla lokalnych przetwórców żywności, których produkty są
nieporównywalnie lepszej jakości niż te wytwarzane na szeroką skalę
metodami przemysłowymi.

Fot. Archiwum

- Udogodnienia dla pieszych i rowerzystów; transport publiczny
- Dobre, bezpłatne toalety
- Dobrze utrzymana zieleń i miejsca zabaw
- Tablice ogłoszeń w kluczowych lokalizacjach
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miast dobrego życia
Cele w zakresie struktury miejskiej

Cele w zakresie gościnności
Fot. Archiwum

- Ochrona dziedzictwa architektonicznego
- Mała architektura dobrej jakości
- Kompozycje kwiatowe
- Promowanie architektury przyjaznej: kontrolowanie czystości
i przyciąganie lokalnych, samodzielnych handlowców

- Wyraźne oznakowanie
- Dostępne parkingi samochodowe
- Biuro informacji turystycznej oraz biblioteka
- Pakiety informacyjne dla nowych mieszkańców
- Szlaki turystyczne
- Wspieranie inicjatyw podejmowanych dla ludzi poszkodowanych
przez los

Cele w zakresie produkcji lokalnej

Promowanie celów Cittaslow

Fot. Archiwum

Fot. Jacek Balk

Fot. Jacek Balk

- Zwiększenie świadomości związanej ze zdrową żywnością
oraz prawidłową dietą
- Zachęcenie szkół, szpitali i rad miasta do wykorzystania produkcji
lokalnej
- Rozwijanie nauki i kunsztów tradycyjnych
- Chronienie dziedzictwa kultury lokalnej

- Promocja lokalnych producentów poprzez katalogi
- Strona internetowa Cittaslow
- Używanie logo Cittaslow przez radę miasta
- Zachęcanie mieszkańców oraz lokalnych przedsiębiorców do podejmowania wspólnych działań na rzecz wymienionych celów
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Regionalne specjały
na straganach i na zamku
P

odczas Festiwalu Cittaslow w Reszlu nie
mogło zabraknąć wystawców prezentujących tradycyjną, lokalną żywność. Zarówno
uczestnicy warsztatów, jak i goście przybyli na reszelski rynek mieli okazję spróbować potraw
i produktów przygotowanych przez wytwórców
i kucharzy z miast członkowskich Polskiej Krajowej Sieci Miast Cittaslow.
Na zamku serwowano pyszne dania regionalnej
kuchni, przygotowane przez lokalnych restauratorów. — W naszej kuchni korzystamy ze starych
sprawdzonych receptur naszych babć oraz lokalnych produktów od okolicznych dostawców — zapewnia Jolanta Marschall, kierownik restauracji na
zamku w Reszlu. — Przygotowujemy potrawy domowymi sposobami w sposób tradycyjny, staramy
się nie korzystać z nowoczesnych technologii. Na
pewno ułatwiają pracę, ale zabijają smak prawdziwej tradycji.

Najlepsze swojskie i naturalne
Wśród straganów na rynku w Reszlu można było
natomiast odnaleźć prawdziwie swojskie smaki:
tradycyjny chleb, wypieki, przetwory i miody.
— Smak naszego chleba jest niepowtarzalny —
uważa Dariusz Trzczak, który na Rynku w Reszlu
miał stoisko z wypiekami swojego zakładu piekarniczego. — Mam niewielki zakład, nastawiony
przede wszystkim na jakość i tradycję. Nie używamy sztucznych dodatków czy konserwantów,
a podstawą naszego chleba jest tradycyjnie wykonywany zakwas i wysokiej jakości mąka. Nasze
pieczywo jest naturalne i zdrowe, wyśmienicie
smakuje i długo zachowuje smak.

Fot. Jacek Balk

Miasta muszą promować swoje
produkty

Fot. Jacek Balk

Żywność regionalna, promująca miasto i region,
powstaje przy użyciu lokalnych produktów. Przy
produkcji takiej żywności zwraca się szczególną
uwagę na wykorzystanie naturalnych i przyjaznych
dla środowiska technik. Odwiedzając miasta Polskiej Krajowej Sieci Miast Cittaslow turysta może
spróbować produktów i potraw regionalnej kuchni,
przyrządzanych na bazie naturalnych, świeżych
składników pochodzących z naszego regionu oraz
według tradycyjnych, starych przepisów. Dbałość
o dziedzictwo kulinarne jest jednym z wymogów,
jakie członkowie Stowarzyszenia są zobowiązani
wypełniać. Cittaslow jest niejako rozszerzeniem
ideologii Slow Food, która jest protestem przeciw
przyspieszeniu współczesnego świata i szybkiemu,
lekkomyślnemu jedzeniu. Jemy w pośpiechu, nie
mamy czasu delektować się posiłkiem, nie dbamy
o jakość pożywienia. Codziennością są półprodukty
odgrzewane w mikrofalówce czy posiłki w barach
szybkiej obsługi.

Turysta je powoli i zdrowo
Idea Slow Food to nie tylko zdrowa, mało przetworzona, tradycyjna żywność. Filozofia ruchu przenosi
się na inne sfery życia. Cittaslow to jej rozszerzenie
i kontynuacja. W „powolnych“ miastach duży nacisk kładzie się nanaturalne, regionalne jedzenie,
a przysmaki tradycyjnej kuchni można zjeść w licznych knajpkach czy restauracjach. Unikalne potrawy miasta czy regionu są jednym z elementów,
które przyciągają turystów. Popularność fast foodów jest przecież wynikiem dużego tempa życia
i braku czasu na przygotowywanie i celebrowanie

posiłków. Kiedy udajemy się na wakacyjny odpoczynek, odpoczywamy też od codziennego, szybkiego jedzenia. Odwiedzając dany region kraju czy
świata, chcemy spróbować lokalnych produktów
i potraw, które wyróżniają to miejsce spośród wielu
innych. Slow Food jest więc nieodłącznym elementem miast należących do sieci Cittaslow.
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Jako nowy członek Cittaslow nadal się uczymy
Alina Kopiczyńska,
burmistrz Nowego
Miasta Lubawskiego
— Festiwal w Reszlu był
pierwszą dużą imprezą,
w której Nowe Miasto Lubawskie uczestniczyło już
jako członek Polskiej Krajowej Sieci Cittaslow. Impreza była okazją do wymiany doświadczeń i zdobycia nowej wiedzy podczas warsztatów i wykładów, prowadzonych na
reszelskim zamku. Widoczne było zainteresowanie
przedstawicieli wielu miast z całej Polski. Czy wstąpią do sieci? To się okaże na przestrzeni kilku następnych lat.
Nowe Miasto Lubawskie decyzję o wstąpieniu do
sieci podjęło dwa lata temu. Potem przez długi czas,
małymi kroczkami pracowaliśmy, aby spełnić

wszystkie konieczne wymogi. Wszystkie zrealizowane działania były dla rozwoju naszej miejscowości niezbędne i prawdopodobnie prędzej czy później
i tak zostałyby przeprowadzone. Cittaslow jest dla
nas motywacją do ciężkiej pracy. Korzyści dla naszego miasta, płynące z członkostwa w Stowarzyszeniu to przede wszystkim poprawa wizerunku miasta
oraz wzrost jego atrakcyjności turystycznej. To także
możliwość lepszej promocji z aktywnym włączeniem wszystkich mieszkańców miasta oraz stworzenia coraz lepszych warunków życia naszym mieszkańcom i odwiedzającym nas turystom. Mam
nadzieję, że działania Urzędu Miasta zachęcą turystów do spędzania wolnego czasu w naszym spokojnym miasteczku. Przystąpienie do sieci umożliwia
nam rozwój turystyki, lecz obecność w Cittaslow to
nie tylko korzyści, ale też obowiązki. Potrzeba wiele
wysiłku i konsekwentnych działań oraz wprowadze-

nia dalszych zmian, dzięki którym nasze miasto będzie postrzegane jako idealne do życia. Przed nami
jeszcze wiele zadań. Jednym z nich będzie rewitalizacja miasta, aby przyjeżdżający do nas goście mogli
odpoczywać w miłym otoczeniu i podziwiać dobrze
zachowane zabytki.

Jesteśmy zainteresowani ideą miast dobrego życia
Andrzej Lachowicz,
zastępca burmistrza
Węgorzewa
— Na Festiwalu Cittaslow
gościła delegacja z naszego miasta, której celem było bliższe poznanie
idei Cittaslow. Członkostwo w sieci może być dla Węgorzewa bardzo korzystne, zwłaszcza z perspektywy rozwoju turystyki.
Jesteśmy przecież typowo turystycznym miasteczkiem, jednak nie jesteśmy w stanie konkurować
z najbardziej obleganymi na Mazurach Mikołajkami czy Giżyckiem.
Naszą szansę widzimy w rozwoju turystyki spokojniejszej. Malownicze położenie naszego miasta,
wolniejsze tempo życia i dużo przestrzeni przyciąga
do nas ludzi zmęczonych zgiełkiem wielkiego

miasta, poszukujących przede wszystkim wypoczynku na łonie natury. Głośne miejscowości turystyczne nie są dla takich osób zachęcające. Turystom oferujemy też dobrą kuchnię, opartą na
tradycji i regionalnych przysmakach. Promujemy
aktywny wypoczynek: rowery, kajaki czy nordic
walking.
Przystąpienie do sieci Cittaslow na pewno pomogłoby Węgorzewu w promocji swojej oferty turystycznej, jest to bowiem marka coraz bardziej rozpoznawalna na całym świecie. Jednak nie można
patrzeć na Cittaslow jedynie z punktu widzenia korzyści, to także wiele obowiązków i uwarunkowań,
które trzeba spełnić w procesie certyfikacji. Liczne
procedury wymagają dużego nakładu pracy i ścisłej
współpracy z podmiotami z branż związanych z turystyką: hotelarstwem, gastronomią.
Na chwilę obecną jesteśmy w stanie spełnić jedynie

część uwarunkowań, wiele innych to dopiero kwestia przyszłości. Podczas Festiwalu Cittaslow Węgorzewo wyraziło życzliwe zainteresowanie przystąpieniem do stowarzyszenia miast dobrego życia, ale
decyzji na razie nie podjęliśmy, jest to kwestia najbliższej przyszłości.

Trzeba zapoznać się z warunkami certyﬁkacji
Marek Aleksander
Miros,
burmistrz Gołdapi
Jednym z miast, które
być może już niedługo
wstąpi w szeregi Cittaslow jest Gołdap. To niewielkie miasteczko na mazurach idealnie wpisuje
się w ideę sieci miast dobrego życia. Doskonałe
położenie wśród mazurskich lasów i baza turystyczna przygotowana na przyjęcie turystów po-

szukujących spokojnego wypoczynku
sprawia, że miasto jest atrakcyjne zarówno dla mieszkańców, jak i dla turystów. — Cittaslow wzbudza nasze zainteresowanie, ale na razie w formie planów
na przyszłość — mówi Marek Aleksander Miros, burmistrz Gołdapi.
— Podoba mi się idea spokojnego
miejsca do życia oraz ciekawe rozwiązania dla mieszkańców i turystów. Jesteśmy na etapie zapoznania się z warunkami certyfikacji.

