
Idea Cittaslow narodziła się we
Włoskim miasteczku Orvieto, na
wzór ruchu Slow-Food, które pro-
muje regionalnych producentów, tra-
dycyjne przepisy i smaki. Burmistrz
Orvieto Paolo Saturnini wpadł na po-
mysł rozszerzenia filozofii Slow Food
na społeczności lokalne, przybliżenia
ich do koncepcji dobrego życia oraz
przeniesienia tej koncepcji w prak-
tyce do życia codziennego. W krót-
kim czasie włoski pomysł powieliły
miasta z innych krajów i promocja
miejsc dbających o komfort życia
rozszerzyła się na cały świat. Do tej
pory w Cittaslow znalazło się 135
miast z 20 krajów.

Małe miasta idealne do życia
Międzynarodowe Stowarzyszenie

Miast Cittaslow jest organizacją non-
profit, której celem jest promowanie
i rozpowszechnianie kultury dobrego
życia poprzez badania, eksperymen-
towanie oraz stosowanie rozwiązań
dotyczących organizacji miasta. Sto-
warzyszenie składa się z władz admi-
nistracyjnych miast liczących mniej
niż 50 tysięcy ludności, które zobo-
wiązały się pracować nad poprawą
jakości życia ich mieszkańców. Dla-
czego 50 tysięcy? Bo osoby zajmujące
się zagospodarowaniem przestrzen-
nym miast i socjolodzy uznali, że naj-

bardziej ludzkim wymiarem życia
jest mieszkanie w takich małych
aglomeracjach. Modelem jest tu
miasto późnego średniowiecza i rene-
sansu.

Nie zapominają o tradycji, 
ale idą do przodu
Miasta należące do Międzynarodo-

wego Stowarzyszenia Miast Cittaslow
promują użycie technologii zoriento-
wanych na poprawę jakości środo-
wiska i tkanki miejskiej, a także
produkcję wyjątkowej żywności i na-
pojów wpływających na charakter re-
gionu. Dążą też do polepszenia dialogu
i komunikacji pomiędzy lokalnymi
producentami i konsumentami, przez
co rozwija się branża produkcji żyw-
ności, używająca naturalnych i przy-
jaznych dla środowiska technik. Choć
ideą miast Cittaslow jest zwolnienie
tempa życia, nie oznaczało, że pozos-
tają one w tyle. Nie poddają się globa-
lizacji, ale stają się nowymi centrami
ukierunkowanymi na przyszłość. 
Wykorzystują możliwości technolo-
giczne i kulturalne naszych czasów,
nie zapominając jednocześnie o histo-
rii i tradycji, jaką pozostawili nasi
przodkowie.
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na lata 2007-2013 oraz z budżetu samorządu województwa warmińsko-mazurskiego

Promocja idei Cittaslow na Warmii, Mazurach i Powiślu
Międzynarodowe Stowarzyszenie Miast Cittaslow

Reszel był pierwszym polskim miastem, 
które jako pierwsze przystąpiło do sieci Cittaslow

Jacek Protas
Marszałek Województwa
Warmińsko-Mazurskiego 

– Jednym z priorytetów strategii
rozwoju województwa warmińsko-
mazurskiego jest zwiększenie po-
tencjału turystycznego naszego
regionu. Miasta należące do sieci
doskonale rozumieją, że aby przy-
ciągnąć turystów, trzeba postawić
na gościnność, dbać o serdeczną
atmosferę, promować tradycję, lo-
kalną kuchnię, wspierać przed-
sięwzięcia podkreślające wyjątkowy
charakter regionu oraz chronić lo-
kalne środowisko. Miasto musi
mieć dobry system powietrza i
wody, wspierać rozwój rolnictwa,
tworzyć publiczne obszary zieleni.
Regulamin sieci nakłada na miasta
obowiązek poprawy infrastruktury
miejskiej: tworzenia miejsc do wy-
poczynku i zabawy, likwidowania
barier architektonicznych, rewita-
lizacji oryginalnych zabytków i
dzieł o kulturowej lub historycznej
wartości. Marka Cittaslow gwaran-
tuje lepsze warunki życia dla
mieszkańców, ale też przyciąga tu-
rystów. Do tej pory z naszego re-
gionu do sieci miast dobrego życia
przystąpiły: Reszel, Lidzbark War-
miński, Biskupiec, Bisztynek i
Nowe Miasto Lubawskie. Uwa-
żam, że podobny potencjał ma
jeszcze wiele innych miast, w któ-
rych żyje mniej niż 50 tysięcy
mieszkańców.

Polska Krajowa Sieć Miast Cittaslow

Miasta z Warmii i Mazur w światowej sieci

Idea Międzynarodowego Stowarzyszenia miast Cittaslow dotarła do Polski w 2003 roku.
Wtedy też kilka miast z naszego województwa rozpoczęło starania o przyjęcie do sieci.

Pierwszym polskim miastem, które zdecydowało się dołączyć do miast dobrego życia, był
Reszel, w którego ślady poszły Biskupiec, Bisztynek i Lidzbark Warmiński. Obecnie do
Międzynarodowego Stowarzyszenia Miast Cittaslow należą też Nowe Miasto Lubawskie,
Murowana Goślina oraz Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego jako członek
wspierający Cittaslow. Razem tworzą Polską Krajową Sieć Miast Cittaslow i populary-
zują ideę miast dobrego życia w innych regionach naszego kraju. 

Przynależność do sieci daje korzyści w postaci poprawy wizerunku miasta oraz szerszej
promocji. Samorządy miast są za to zobligowane do realizowania założeń regulaminu.
Wiele działań spoczywa w gestii samych mieszkańców, którzy doskonale wiedzą, w jak
wyjątkowym miejscu mieszkają. Włączenie mieszkańców do realizacji idei miast dobrego
życia jest nieodzownym elementem Cittaslow. Wymagania stawiane nowym członkom
Polskiej Krajowej Sieci Miast Cittaslow skupiają się wokół kluczowych obszarów, takich
jak: polityka środowiskowa, polityka infrastrukturalna, technologie i wyposażenie w za-
kresie jakości miejskiej, waloryzacja produkcji lokalnych, gościnność, świadomość.

Jedną z form promocji idei Cittaslow w Polsce jest Festiwal Cit-
taslow, który w dniach 18-19 września odbywa się w Reszlu. Na
imprezę przyjechali przedstawiciele organów zarządzających,
miast członkowskich sieci oraz tych, które dopiero są zaintereso-
wane przystąpieniem do Cittaslow. Liczne spotkania, konferen-
cje i warsztaty mają w przystępny sposób popularyzować filozofię
Cittaslow wśród społeczeństwa.

Coraz więcej miast dobrego życia
Spokojny wypoczynek w cichym miejscu o bogatej historii i atrakcyjnej ofercie dla

przyjezdnych – miasta Cittaslow, choć niewielkie, są idealnym miejscem do życia
dla mieszkańców i odpoczynku dla turystów. Są wolne od chaosu, stresu i zgiełku
wielkich aglomeracji, a ich mieszkańcy żyją bez pośpiechu.


