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Sukces filozofii Cittaslow
Jacek
Protas,
Marszałek
Województwa
WarmińskoMazurskiego

Z radością i satysfakcją
witałem uczestników IV
Międzynarodowego Zgromadzenia Ogólnego Sieci
Cittaslow, które w czerwcu gościło na Warmii
i Mazurach, a dokładnie
w Lidzbarku Warmińskim, mieście, które od
kilku lat jest już w sieci.
Na spotkanie wybraliśmy
miasto, gdzie rzeczywiście
żyje się spokojnie, co jest
jednym z warunków
przynależności do Cittaslow. Wiem dobrze, bowiem od wielu lat tu
mieszkam.
Konferencja raz jeszcze
potwierdziła sukces filozofii Cittaslow. Kierunek
zapoczątkowany u schyłku minionego stulecia
sprawdził się i stał się odpowiedzią na tempo życia
współczesnego świata.
Wieś i tereny podmiejskie
są oazami spokoju, kontaktu z naturą i lepszych
relacji międzyludzkich.
Wielu mieszkańców urodziło się i nadal żyje
w niewielkich miejscowościach, których zalety doceniamy dopiero od niedawna. Atrakcyjne położenie, naturalne krajobrazy, ciekawe dziedzictwo
kulturowe są atutami, podobnie jak rzemiosło i rę-

kodzieło z lokalnymi produktami czy rodzima
oferta kulinarna, oparta
na tradycji.
Wysoka jakość produktów i usług gwarantuje
stabilne relacje społeczno-gospodarcze. Stąd
nowe stanowiska pracy na
miejscu i w pobliżu. Mam
nadzieję, że idea Cittaslow
zatrzyma młodych i aktywnych ludzi i znajdą oni
tam swe miejsce w życiu.
Jestem jedną z tych osób,
które wcześnie odkryły, że
Cittaslow daje szansę rozwoju Warmii i Mazur.
Idea stabilnego, spokojnego życia oraz wypoczynku, promowana przez
sieć, trafnie oddaje charakter małych miast. Ich
wizerunek oparty jest na
wartościach regionalnych
i tradycji.
Zadaniem IV Zgromadzenia Ogólnego było
podsumowanie dorobku
krajów członkowskich,
wymiana doświadczeń
i przygotowanie zadań
członkom sieci w nowej
kadencji. Wybraliśmy
władze Stowarzyszenia
i z satysfakcją gratuluję
Panu Przewodniczącemu
Gian Luce Marconiemu
mandatu zaufania na kolejną kadencję. Gratuluję
również polskim przedstawicielom — Elżbiecie
Samorajczyk i Arturowi
Wajsowi, którzy ponownie znaleźli się we władzach Międzynarodowego Stowarzyszenia Cittaslow.

IV Międzynarodowe Zgromadzenie Ogólne Sieci Cittaslow

Małe miasta,
wielki potencjał
W Polsce do Międzynarodowego
Stowarzyszenia Miast Cittaslow należy już
sześć miast. W jednym z nich, Lidzbarku
Warmińskim odbyło się tegoroczne
Zgromadzenie Ogólne stowarzyszenia.
W dniach 24-25 czerwca
Lidzbark Warmiński był gospodarzem zjazdu organizowanego przez władze Międzynarodowego Stowarzyszenia Cittaslow, Polską Krajową Sieć Miast Cittaslow
i Samorząd Województwa
Warmińsko-Mazurskiego,
członka wspierającego Sieci.
W Zgromadzeniu udział
wzięło 163 przedstawicieli
miast z 19 krajów.
Odbywające się już po raz
czwarty zgromadzenie ogólne miało na celu podsumowanie działań, jakie w mi-

nionym roku podejmowały
miasta członkowskie Cittaslow. Miały one możliwość
wymiany doświadczeń oraz
opracowywali zadania na
bliższą i dalszą przyszłość.
Podczas obrad certyfikaty
członkowskie odebrali przedstawiciele nowoprzyjętych
miast z Korei Południowej:
Pacheon-Myeon, HamchagEup, Ian Myoun, Australii:
Yea, Portugalii: Visela, i Holandii: Vaals. Wybrano też
nowe władze Stowarzyszenia. Przewodniczącym ponownie został Gian Luca

Marconi z Włoch. W skład
Komitetu Koordynującego
powołany został burmistrz
Lidzbarka Warmińskiego Artur Wajs, a Elżbieta Samorajczyk, burmistrz Biskupca,
będzie członkiem Rady Gwarantów.
Równolegle do obrad od-

bywały się warsztaty dla
miast ubiegających się
o członkostwo. Debaty dotyczyły nowej certyfikacji Cittaslow, kierunków i perspektyw przyszłej polityki sieci,
poprawy jakości życia
w miastach dobrego życia
i sposobów ich rozwoju.
Jednym z wiodących tematów było rozpropagowanie
idei sieci Cittaslow na arenie
europejskiej i wpisanie jej
w przyszłą perspektywę finansową Unii Europejskiej.
Swój dorobek i osiągnięcia
przedstawiły miasta, mające
wieloletnie doświadczenie,
dając dobry przykład i wskazówki dla miast pretendujących do Cittaslow.

nych płaszczyznach. Zwracamy szczególną uwagę na
kwestie dotyczące ochrony
środowiska, na harmonijną
urbanistykę, integrację społeczną, zrównoważony rozwój i dobrostan życia ludzkiego. Są to miasta, w których na tych wszystkich
płaszczyznach prowadzi się
systematyczne działania,
w poszanowaniu mieszkańców, czyli adresatów tych
działań. Zapewniam, że
miasto Cittaslow to miasto
takie same, jak każde inne,
choć pod wieloma względa-

mi lepsze — zarówno dla
mieszkańców, jak i dla ich
gości.
— Jak Pan podsumuje organizację konferencji przez
stronę polską?
— To prawdziwa przyjemność, iż mogliśmy się spotkać
w Polsce, a konkretnie
w Lidzbarku Warmińskim.
Jestem pod wrażeniem
miejsca, w którym odbywa
się nasze Zgromadzenie.
Udane połączenie przeszłości i przyszłości, w duchu
„slow”. Cieszę się także, gdyż
spędziliśmy ten czas napraw-

dę twórczo, podsumowując
podczas warsztatowych prezentacji nasze dokonania,
dzieląc się doświadczeniami
i wypracowując nowe rozwiązania dla rozwoju naszej
sieci. Idea „slow” jest naprawdę bardzo atrakcyjna.
Daje nam możliwość poznawania i cieszenia się tradycją
danego
kraju. Nasi
polscy gospodarze
stanęli na
wysokości
zadania.

Bez pośpiechu, ale wciąż do przodu
Gian Luca
Marconi,
Przewodniczący Międzynarodowego
Stowarzyszenia Cittaslow
— Jak można w skrócie
opisać ideę Cittaslow osobom, które do tej pory
o niej nie słyszały?
— Styl Cittaslow oznacza, że
decydujemy się na życie
biegnące naturalnym rytmem ludzkiej egzystencji,
znajdując czas, żeby skupić

uwagę na wartościach ważnych dla każdego człowieka.
Nie oznacza to wcale, że
przyjmując model życia
w tempie „slow” popadamy
w rozleniwienie i oddajemy
się wyłącznie błogiej rekreacji, przez co umykają nam
okazje stymulujące rozwój
i modernizację służące naszym społecznościom. Absolutnie tak nie jest, choć znakiem graficznym miast
sprzymierzonych w sieci jest
ślimak. Ten pomarańczowy
symbol przyniósł nam sukces stając się rozpoznawalną

i uznaną marką usług turystycznych na świecie. Chcemy być oazami spokoju w życiu pełnym pośpiechu. Zależy nam też na poprawie jakości życia. To tak mało, ale
zarazem bardzo wiele.
— Czy nie jest to jakaś kolejna utopijna mrzonka
o idealnym ustroju i idealnym społeczeństwie?
— Tego bym się nie obawiał.
Miasto Cittaslow nie jest
i nie zamierza być miastem
idealnym, czy perfekcyjnym.
Jest strukturą, w której pracuje się na kilku konkret-
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KALENDARIUM
WYDARZEŃ

Degustacja
i zwiedzanie
Oprócz obrad i warsztatów
odbyła się dostępna szerokiej
publiczności część festiwalowa.
W centrum Lidzbarka Warmińskiego stanęły stragany
z charakterystycznymi wyrobami rzemieślników i producentów z miast Polskiej Krajowej Sieci Cittaslow.
Na scenie miasta prezentowały swoją bogatą ofertę kulturalną. Była to okazja do zaprezentowania regionalnych
produktów żywnościowych
produkowanych na bazie naturalnych surowców z Sieci
Dziedzictwa Kulinarnego
Warmia Mazury Powiśle. Go-

Polskiej Krajowej Sieci
Miast Cittaslow

ście z miast członkowskich
Cittaslow mieli również okazję poznać wiele uroczych zakątków naszego regionu, zwiedzili między innymi Reszel,
Bisztynek i Świętą Lipkę.

Dbamy o to, by mieć wpływ na rozwój Sieci
Artur Wajs,
burmistrz
Lidzbarka
Warmińskiego

— Tegoroczne Zgromadzenie Ogólne Międzynarodowego Stowarzyszenia
Miast Cittaslow odbyło się
w Lidzbarku Warmińskim. Czy jako miasto byliście przygotowani do organizacji wydarzenia na tak
międzynarodową skalę?
— Cittaslow to szansa, którą
nasze miasto już wykorzystuje — dowodzi tego fakt
zorganizowania w Lidzbarku Warmińskim prestiżowej
konferencji Międzynarodowego Zgromadzenia Sieci.
Chcę serdecznie podziękować władzom światowym
sieci na czele z przewodniczącym Gian Luca Marconim i dyrektorem Pier Giorgio Olivettim, za to, że zaakceptowali propozycję zorganizowania Międzynarodowego Zgromadzenia Miast
Cittaslow właśnie tu,
w Lidzbarku Warmińskim.
Pamiętam, że kiedy nas wizytowali ponad rok temu –
dzisiaj się uśmiechamy do
siebie na wspomnienie tam-

tego spotkania — nie do
końca wierzyli, że to się nam
uda, że konferencja jednak
się odbędzie. Trudno się im
dziwić — jeszcze przed rokiem był to jeden wielki plac
budowy. Cieszę się, że nie
zawiedliśmy i stanęliśmy na
wysokości zadania. Uczestnicy spotkania byli pod wielkim wrażeniem i tego miejsca i miasta, jak również polskiej gościnności. Zobaczyli
także kawałek naszego regionu. Jestem pewien, że
wywieźli stąd wyłącznie dobre wspomnienia.
— Jakie korzyści dla Lidzbarka Warmińskiego płyną z członkostwa w Sieci?
— Chcąc być szczerym powiem, że tak naprawdę tych
wymiernych korzyści należy
spodziewać się za kilka lat.
Na razie inwestujemy. Na
przykładzie Lidzbarka Warmińskiego widać, że jest to
proces bardzo dynamiczny.
Miasto zaczęło rozwijać infrastrukturę turystyczną, poprawia estetykę, remontuje
się zabytki, powstają nowe
miejsca pracy - ostatnio
w reprezentacyjnym hotelu,
w którym odbywała się konferencja. Robimy wszystko,
aby zahamować ucieczkę
młodych ludzi do większych
ośrodków, a żeby to osiągnąć

musimy ich przekonać, że
właśnie tu mogą mieszkać,
pracować i prowadzić życie
na przyzwoitym poziomie.
— Czy mieszkańcy miasta
wspierają samorząd lokalny w jego działaniach, by
wszystkim żyło się lepiej?
— Idea sieci jest taka, aby
każde miasto, opierając się
na głównych priorytetach,
szukało swej własnej drogi,
swojej specyfiki, gdyż jako
sieć nie jesteśmy w stanie
wskazać wszystkim jednej
prostej recepty na sukces. To
bardzo indywidualna sprawa i zadanie dla samorządów i mieszkańców poszczególnych miast. Wydaje nam
się, że idea rozwoju miast
sieci Cittaslow powinna być
sumą idei ich mieszkańców.
Bo tak naprawdę to od tego,
jak mieszkańcy zaakceptują
ten pomysł, jak zakomponują sobie przestrzeń codziennej egzystencji, zależeć będzie ich życie — czy będą
czuli się lepiej, czy będą
szczęśliwi. Oczywiście każdy
kraj, a nawet każde miasto
ma inną specyfikę, inne tradycje, zupełnie inne punkty
odniesienia do rzeczywistości, które należy uszanować
i zgodnie z nimi wybrać kierunki rozwoju i sposób na
ich realizację.

Małe miasta mają znaczenie
Prof. Krzysztof Skalski
Członek Komitetu
Naukowego Międzynarodowego
Stowarzyszenia Cittaslow, Instytut Spraw Publicznych, Uniwersytet Jagielloński
W ostatnich latach coraz
częściej możemy zaobserwować ucieczkę od dużych
miast. Ich mieszkańcy osiedlają się w mniejszych miejscowościach, z dala od wielkomiejskiego hałasu odnajdując ciszę i spokój.
To szansa i zadanie dla miasteczek Cittaslow — sprawić,
by takie osoby chciały osiedlić się właśnie w nich. Jest
nadzieja, że małe miasta
mogą stać się odskocznią dla
wielu ludzi zmęczonych
uciążliwością dużej aglomeracji, ale pod warunkiem, że
będą dostępne szybką koleją,
zapewnią odpowiednią ilość
miejsc pracy dla przyjezdnych oraz będą miały bogatą
ofertę kulturalną.
Formalnie przyjmuje się, że
małe miasta to te, które nie
przekraczają 20 tysięcy
mieszkańców. Jednak analizy socjologiczne mówią, że
nie liczba jest tu wyznaczni-

kiem, lecz pewien rodzaj
społeczności lokalnej,
o określonych cechach społeczno-kulturowych i ekonomicznych, które odróżniają
ją od społeczności wielkomiejskiej.
Małe miasta mają duży potencjał rozwojowy – ich
łączny potencjał ekonomiczny, demograficzny czy społeczny jest co prawda nieporównywalny z potencjałem
dużych centrów metropolitalnych czy grupy średnich
miast, jednak jest ich znacznie więcej, rozsianych po całym kraju.
Idea Cittaslow to idea poprawy jakości życia w miastach niewielkich, szczególnie w reakcji na aglomeracje i metropolie, których
uciążliwość jest trudna do
zniesienia. Małe miasta
mają atuty w postaci lepszej
komunikacji oraz spokojnego otoczenia w bliskości
z naturą. Niestety, same zalety nie pomogą w rozwoju
miasta. Potrzebna jest jeszcze poprawa jakości życia
jego mieszkańców. Każde
małe miasto musi odpowiedzieć sobie na pytanie, jak
ma wyglądać za 15-20 lat,
a następnie konsekwentnie
rozwijać się w wybranym
kierunku.

• grudzień 2003 r. – w województwie warmińsko-mazurskim powstaje pomysł
utworzenia Polskiej Krajowej Sieci Miast Cittaslow,
• 6 lipca 2004 r. – Zarząd
Województwa WarmińskoMazurskiego podejmuje decyzję o rozpoczęciu działań
mających na celu utworzenie Sieci,
• 12 lipca 2004 r. - Samorząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego zawiera z Gminą Reszel oraz
Stowarzyszeniem Kulturalnym „Zamek” w Reszlu Porozumienie o Współpracy,
• 29 lipca 2005 r. - Reszel,
Biskupiec, Bisztynek oraz
Lidzbark Warm. wyrażają
wolę przystąpienia do Sieci,
• 15 listopada 2005 r. – Samorząd Województwa
i cztery wymienione wyżej
miasta podpisują list intencyjny dotyczący utworzenia
Polskiej Krajowej Sieci
Miast Cittaslow,
• 19 - 24 czerwca 2006 r. reprezentanci polskich
miast wizytują włoskie
miasta należące do Sieci,
• sierpień 2006 r. – Minister
Spraw Zagranicznych wyraża
zgodę na przystąpienie do
Sieci Cittaslow 4 miast oraz
Samorządu Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
jako członka wspierającego,
• 13 kwietnia 2007 r. - Komitet Koordynujący pozytywnie rozpatruje wniosek
o uznanie Polskiej Krajowej
Sieci Miast Cittaslow,
• 2 lipca 2010 r. – Nowe
Miasto Lubawskie i Murowana Goślina otrzymują
certyfikaty przystąpienia do
Międzynarodowej Sieci
Miast Cittaslow,
• 24 – 25 czerwca 2011 r. –
w Lidzbarku Warmińskim
odbywa się IV Międzynarodowe
Zgromadzenie Ogólne
Sieci Cittaslow.

