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Promocja idei Cittaslow na Warmii Mazurach i Powiślu
III Zgromadzenie Ogólne Stowarzyszenia Miast Cittaslow w Korei Południowej

Cittaslow rozwija się na całym świecie
Na III Zgromadzenie Ogólne Międzynarodowego Stowarzyszenia Miast Cittaslow członkowie sieci pojechali w tym
roku aż do Korei Południowej. W dniach
24-29 czerwca 2010 roku w Seulu przebywała też liczna reprezentacja Polskiej
Krajowej Sieci Miast Cittaslow.
Wśród delegatów z Polski znaleźli się
między innymi burmistrzowie miast
członkowskich oraz przedstawiciele
Biura Jakości i Znaków Regionalnych
z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, które jest
Członkiem Wspierającym Cittaslow.
W Zgromadzeniu uczestniczyli członkowie sieci z 13 krajów oraz delegacje
z Chin i Japonii, krajów żywo zainteresowanych ﬁlozoﬁą Cittaslow. Jak widać,
idea miast dobrego życia dotarła już do
najodleglejszych zakątków świata, a sieć

Pobyt w Korei był okazją do spróbowania
regionalnych potraw

w najbliższym czasie będzie się dynamicznie rozrastać.
Chętnych do sieci jest coraz więcej
Odbywające się już po raz trzeci Zgromadzenie Ogólne ma na celu podsumowanie działań podejmowanych w ciągu
roku przez kraje członkowskie Miedzynarodowego Stowarzyszenia Miast Cittaslow, umożliwia też wymianę
doświadczeń i opracowanie zadań dla
członków sieci zarówno na najbliższą,
jak i odległą przyszłość. Część konferencyjna imprezy odbyła się w Muzeum
Historii w Seulu. — Stowarzyszenie Cittaslow w ostatnich latach intensywnie
się rozwija, a o popularności jego idei
świadczy chociażby liczba miast zainteresowanych przystąpieniem do sieci —
mówił Georgio Olivetti, dyrektor Miedzynarodowej Siedziby Cittaslow. Natomiast założyciel Cittaslow, Włoch Paolo
Saturnini wygłosił wykład dotyczący
rozwoju nowych ruchów społecznych,
ukierunkowanych na jakość życia.
Bogactwo nie oznacza dobrobytu
Ciekawym elementem konferencji
w Seulu było wystąpienie Christiana Mikundy, autora książki o intrygującym tytule „Markowe obszary, gorące miejsca
i spokojne okolice“. Autor zaprezentował
różnice pomiędzy znaczeniami słów „bogactwo“ i „dobrobyt“, które zwykle używane są zamiennie, a tymczasem wcale
nie są wzajemnie skorelowane. Zwrócił
również uwagę, jak ważna jest przemiana zachodząca w obecnych czasach.
— Powoli odchodzimy od zorientowania
na wzrost i rozwój, a zwracamy się
w kierunku rozwoju kulturalnej tożsamości, która w dobie globalizacji wydaje

Do Seulu przyjechali przedstawiciele miast Cittaslow z całego świata

się zanikać. Jest to tożsamość wspólna,
lokalna i ekologiczna — twierdził Christian Mikunda.
Za rok delegaci przyjadą na Warmię
Podczas konferencji każda z krajowych
sieci miast Cittaslow miała swoje pięć
minut — był to czas na zaprezentowanie
zalet i dokonań miast członkowskich
oraz na zachęcenie do ich odwiedzenia.
Polska Krajowa Sieć Miast Cittaslow zaprosiła uczestników spotkania do uczestnictwa w kolejnym, czwartym
Międzynarodowym Zgromadzeniu Cittaslow, które w czerwcu przyszłego roku
odbędzie się na Warmii i Mazurach. Gospodarzem następnego Zgromadzenia będzie bowiem Lidzbark Warmiński.
Ekologiczny pociąg i jaskinia solna
Choć konferencja była najistotniejszym
punktem programu w Seulu, organizatorzy Zgromadzenia Ogólnego zapewnili

jego uczestnikom wiele atrakcji. Można
było poznać koreańskie tradycje kulinarne i spróbować specjałów regionalnej
kuchni, obejrzeć specjalnie na tę okazję
przygotowane przedstawienie teatralne,
a także przejechać się specjalnym pociągiem, który emituje niski poziom dwutlenku węgla. Podczas podróży goście
mogli obejrzeć ﬁlm prezentujący Koreańską Krajową Sieć Miast Cittaslow
oraz walory turystyczne Korei Południowej. Podróż pociągiem zakończyła się
w miejscowości Shinan, gdzie delegaci
Cittaslow obejrzeli farmę soli uzyskiwanej tradycyjnie z wody morskiej. Sól jest
jednym z produktów promujących tamten region, a w Shinan jest nawet hotel,
w którym znajduje się
centrum zdrowia
i pełna leczniczych
właściwości jaskinia
solna.
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