WARMIA I MAZURY

„Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy”

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013
oraz z budżetu samorządu województwa warmińsko - mazurskiego

Ze ślimakiem w tle
Wpadnij zobaczyć, jak się żyje
w szczęśliwych miasteczkach.

Fot. materiały samorządu województwa warmińsko-mazurskiego

IWONA ZYCH

RESZEL Wąskie uliczki, stare kamienice, skarpa z parkiem, zamek biskupów – idealne miejsce na odpoczynek od wielkomiejskiego zgiełku

R

eszel, 30-tysięczne miasteczko w województwie warmińsko-mazurskim, ma w sobie coś
z sennych włoskich mieścin. Może sprawia
to rynek w planie kwadratu z białym ratuszem, rząd okalających go XIX-wiecznych
kamieniczek, a może widok zielonej skarpy porośniętej parkiem, na której góruje
XIV-wieczny zamek?

Miło jest usiąść w którejś z tutejszych
restauracji, pochodzić niespiesznie po
wąskich uliczkach albo wpatrywać się
w szumiącą w oddali rzekę Sajnę. Koniecznie bez pośpiechu. Zobowiązuje
nas w końcu do tego żółty ślimak, znak
Międzynarodowego Stowarzyszenia
Miast Cittaslow, witający turystów przy
wjeździe do Reszla.

Żółty ślimak Cittaslow oznacza tzw.
miasta dobrego życia. Możemy go spotkać na tablicach 135 miast na całym
świecie, które łączy wspólna idea: ochrony dobrych, wygodnych dla życia małych miejscowości z ich niepowtarzalną
atmosferą.
Do sieci tych wyjątkowych miejsc należy jak na razie tylko sześć polskich miast
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– cztery miasta założycielskie z województwa warmińsko-mazurskiego: Reszel, Biskupiec Reszelski, Bisztynek i Lidzbark
Warmiński, oraz miasta, które dołączyły do sieci w maju tego roku: Murowana
Goślina (wielkopolskie) oraz Nowe Miasto Lubawskie (warmińsko-mazurskie).
Cittaslow to nic innego jak pochodna
ruchu Slow Food. Gdy w 1986 roku w sercu Rzymu na Piazza di Spagna otwierano
restaurację McDonald’s, rozeźlony tym
włoski dziennikarz kulinarny Carlo Petrini wpadł na pomysł: a może zamiast fast
róbmy slow? Tak narodził się ruch promujący tradycyjne jedzenie z naturalnych
składników, w którym liczy się nie tylko
jakość i smak potraw, ale również wykorzystanie regionalnych produktów. Zaczęło się od garstki włoskich zapaleńców,
a teraz Slow Food rozrósł się do organizacji zrzeszającej ponad 80 tysięcy członków, mającej własne restauracje, sklepy,
uczelnie i wydawnictwa, a logo ze ślimakiem stało się marką rozpoznawalną na
całym świecie.
Idea bycia „slow”, czyli walki z cywilizacyjnym pędem życia i powszechną
globalizacją, natrafiła na bardzo żyzny
grunt. 10 lat po słynnym manifeście Carlo
Petriniego w miasteczku Orvieto w Umbrii spotkali się merowie włoskich miasteczek Bra, Greve in Chianti, Orvieto,
Positano i doszli do wniosku, że ideę
„slow” można zastosować do zarządzania
miastem, a „cittaslow” może być synonimem wolnego, szczęśliwego miasteczka,
w którym dba się o jakość życia mieszkańców, nie niszcząc przy tym jego lokalnego kolorytu i potencjału.
Dziś do ruchu Cittaslow należy 135
miasteczek z 20 krajów. „Szukamy miast,
w których mieszkańcy są ciekawi dawnych czasów, miast bogatych w teatry, skwery, kawiarnie, lokalne sklepiki
i niezwykłe miejsca, miast z nietkniętym
krajobrazem i ludźmi żyjącymi zgodnie z porami roku” – głosi manifest Cittaslow. Nie jest łatwo znaleźć się w tym
gronie. Kandydat starający się o miano
miasta z logo ślimaka musi liczyć nie więcej niż 50 tysięcy mieszkańców i spełnić
55 wymogów dotyczących polityki środowiskowej, polityki infrastrukturalnej,
jakości miejskiej, waloryzacji produk-

BISZTYNEK Gotyckie miasteczko
na Warmii. Zabytkowe, ciche,
z doskonałą regionalną kuchnią
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BISKUPIEC XIV-wieczny kościół św. Jana
Chrzciciela i znak Cittaslow to już dwa powody
do odwiedzenia tego miasta
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CITTASLOW

cji lokalnej, gościnności oraz świadomości. Jest wśród nich m.in. ograniczanie
ruchu kołowego w centrum, posiadanie
oczyszczalni ścieków, przychodni zdrowia, zakaz uruchamiania restauracji
typu fast food na rynku głównym, dbałość o architektoniczne szczegóły, wspieranie „zielonego” transportu. Liczą się
także oczywiste miejskie udogodnienia,
takie jak posiadanie publicznych toalet,
parkingi w centrum miasta, wygodne godziny otwarcia urzędów, podjazdy dla
wózków inwalidzkich itd.
Ale miasta wolnego życia to coś więcej
niż tylko sieć zrzeszająca zadbane miasteczka z ładną starówką. Główna idea
Cittaslow to stworzenie mieszkańcom
przyjaznych warunków życia i pomy-

słowe wykorzystanie atutów regionu dla
jego rozwoju.
Dlatego „powolne miasta” powinny
wspierać tradycyjne rzemiosło i miejscową kulturę, szukając lokalnych potraw,
trunków, wyrobów rzemieślników, które
staną się wizytówką miasteczka. I przyciągną turystów.
Bycie „slow” oznacza więc, że w miejscowych szkołach organizuje się dzieciom
pogadanki na temat dobrego jedzenia,
a w szkolnych stołówkach wykorzystuje się lokalne produkty, wyrzucając jednocześnie słodycze ze sklepików. „Slow
mieszkańcy” są szkoleni, jak dobrze
przyjmować turystów, a okoliczni rolnicy poznają tajniki ekologicznych upraw.
Niezbędne są także stragany, jarmarki,

Do Międzynarodowego Stowarzyszenia
Miast Cittaslow należy 135 miasteczek
z 20 krajów (najwięcej, bo aż 68, jest ich
we Włoszech). Spoza Europy w gronie tym
znalazły się Australia, Korea Południowa,
Kanada, Nowa Zelandia, Stany Zjednoczone
i Turcja. W Polsce prace nad przystąpieniem
do Międzynarodowego Stowarzyszenia Miast
zaczęły się w 2004 roku z inicjatywy
Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, gminy Reszel oraz Stowarzyszenia
Kulturalnego Zamek w Reszlu. Cztery miasta
województwa warmińsko-mazurskiego:
Reszel, Biskupiec, Bisztynek i Lidzbark
Warmiński, zainicjowały powstanie Polskiej
Krajowej Sieci Miast Cittaslow, opracowały jej
regulamin, a w 2007 roku dołączyły
do Międzynarodowego Stowarzyszenia
Miast Cittaslow. 8 maja 2010 roku do grona
miast członkowskich Polskiej Krajowej Sieci
Miast Cittaslow dołączyły Murowana Goślina
i Nowe Miasto Lubawskie.
Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego jest członkiem wspierającym Cittaslow.
Obecnie trwają prace nad nowymi kryteriami,
które kładą nacisk na społeczną identyfikację
mieszkańców z Cittaslow. Kryteria te zostaną
zatwierdzone w czerwcu 2011 roku podczas
Zgromadzenia Ogólnego Międzynarodowego
Stowarzyszenia Miast Cittaslow, które
odbędzie się w Lidzbarku Warmińskim.
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LIDZBARK warmiński Turystyczne miasteczko ze średniowieczną warownią i fortyfikacjami

lokalne targi czy sklepiki z miejscowymi
wyrobami. Każde miasteczko zrzeszone
w sieci ze ślimakiem szuka własnych pomysłów, jak być „slow”.
Niemiecki Hersbruck wprowadził np.
zasadę, że publiczne autobusy jeżdżą tam
wyłącznie na gaz, a raz w tygodniu rolnicy z okolicznych wiosek sprzedają swoje
wyroby na lokalnym targu (dostarczają je
też okolicznym sklepom i restauracjom).
Włoskie Orvieto postawiło na publiczny
transport zasilany elektrycznie, a alpejska
Chiavenna postanowiła promować tylko
jeden produkt: violino – kozią szynkę.
Plan na przyciągnięcie turystów ma też
Reszel. – Marzy nam się odtworzenie rze-
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miosła historycznego, z którego słynęło kiedyś nasze miasto – mówi Zdzisław
Szypulski, burmistrz Reszla.
U podnóża krzyżackiego zamku mogłyby się rozłożyć sklepiki i stragany
oferujące wyroby tkackie, stare zbroje,
gotyckie malowidła, metaloplastykę.
A do tego lokalne przysmaki: tradycyjne chleby, sery, wędliny. – Remontujemy starówkę, budujemy nowe chodniki,
nasz Reszel powoli się zmienia. Wiemy,
że bycie Cittaslow to długi proces, obliczony na pokolenia. Chcemy zmieniać
to miasto na lepsze, ale z zachowaniem
jego niezwykłej atmosfery – mówi burmistrz Szypulski. Ale logo ze ślimakiem

jest skuteczne, bo od dwóch lat do Reszla
przyjeżdża coraz więcej turystów.
Na turystów liczy też sąsiedni siedmiotysięczny malowniczy Bisztynek. To
XIV-wieczne miasteczko w tym roku doczekało się otwarcia pierwszego hotelu,
a jego największą atrakcją oprócz starych
kościołów, XIV-wiecznej bramy lidzbarskiej i rynku jest wielki 28-metrowy głaz
narzutowy (podobno spełnia życzenia,
trzeba go tylko dwa razy obejść). – Przez
Bisztynek turyści zawsze przejeżdżali tylko na rowerach. Mamy nadzieję, że
w końcu z tych rowerów zsiądą i poznają nasze miasto – zachęca Iwona Banach,
sekretarz gminy Bisztynek.
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