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Polska Krajowa Sieć Miast
Cittaslow została zarejestro-
wana 13 kwietnia 2007 roku.
Pierwszym miastem w Polsce,
które podjęło decyzję o przy-
stąpieniu do sieci był Reszel
(miasto wiodące), a następnie,
w tym samym roku, dołączyły:
Biskupiec, Bisztynek i Lidz-
bark Warmiński. Od samego
początku członkiem wspiera-
jącym Cittaslow jest samorząd
województwa warmińsko-ma-
zurskiego.

Członkowie stowarzyszenia
promują ideę Cittaslow wśród
innych miast, nie tylko z nasze-
go regionu. Dziś światowa sieć
liczy 182 członków z 28 państw
całego świata i dalej się rozwi-

ja. 26 listopada decyzję o przy-
stąpieniu do Międzynarodo-
wego Stowarzyszenia Cittaslow
podjęła Rada Miasta Pasym.

Obecność w sieci daje korzy-
ści w postaci poprawy wize-
runku miasta, szerokiej pro-
mocji i dużej wymiany do-
świadczeń. Aby stać się Citta-
slow miasto musi spełnić wie-
le wymagań, które dotyczą:
ochrony środowiska, infras-
truktury miejskiej, produktów
lokalnych, gościnności, tury-
styki, promocji, a przede wszyst-
kim kultywowania tradycji his-
torycznych, kulturowych i ku-
linarnych. Nieodzownym ele-
mentem funkcjonowania Cit-
taslow jest włączanie miesz-

kańców do realizacji idei miast
dobrego życia.

Największą coroczną impre-
zą jest — odbywający się wios-
ną w jednym z miast człon-
kowskich  Warmii i Mazur —
Festiwal Polskich Miast Citta-
slow. W latach ubiegłych orga-
nizowały go Reszel, Lidzbark
Warmiński i Nowe Miasto Lu-
bawskie. Gospodarzem tego-
rocznego, już czwartego festi-
walu był Olsztynek. Impreza
jest doskonałą okazją do za-
prezentowania rosnącego po-
tencjału miast członkowskich.
Podczas festiwalu promowa-
na jest idea Cittaslow, a przed-
stawiciele miast prezentują
swoje dziedzictwo historycz-

ne, kulturowe i kulinarne. Są
pokazy, degustacje, występy,
koncerty. Gośćmi festiwalu są
przedstawiciele najwyższych
międzynarodowych władz sto-
warzyszenia.

Drugim ważnym i cyklicz-
nym wydarzeniem jest Świato-
wa Niedziela Cittaslow, która co
roku odbywa się w ostatnią
niedzielę września. W tym dniu
w miastach członkowskich na
całym świecie odbywają się im-
prezy, nawiązujące do idei spo-
kojnych miast — rajdy rowe-
rowe, koncerty, wycieczki
z przewodnikami, prezentacje
lokalnej żywności i rękodzieła,
konkursy i atrakcje dla dzieci
i dorosłych, wystawy.

W 1565 roku pruski książę Al-
brecht założył tu miasto obron-
ne, które miało wzmocnić ten
rejon Prus Wschodnich. Pięć lat
później Gołdap otrzymała pra-
wa miejskie. Przez stulecia
miasto przechodziło z rąk do
rąk i dopiero po drugiej wojnie
światowej ostatecznie znalazło
się w granicach Polski. Wtedy
też dostrzeżono zdrowotne wła-
ściwości tutejszego mikrokli-
matu. Dziś Gołdap jest jedynym
miastem na Warmii i Mazu-
rach, które uzyskało status
uzdrowiska. To doskonałe
miejsce dla osób, które cenią
spokojny wypoczynek. Warto tu
zobaczyć konkatedrę NMP

Matki Kościoła, Las Kumiecie,
gdzie podczas II wojny świato-
wej mieściła się kwatera Luft-
waffe oraz podziwiać panoramę
miasta z odrestaurowanej wie-
ży ciśnień.  Tutejszym kulinar-
nym przysmakiem są — nie-
spotykane w innych częściach
kraju — kartacze. W uzdrowi-
skowej części miasta na uwagę
zasługują tężnie, promenada
wzdłuż jeziora oraz pijalnie
wód leczniczych. Do Gołdapi
powinni też wybrać się miłoś-
nicy sportów zimowych,
a szczególnie narciarstwa —
czekają na nich wyciągi, tory
zjazdowe oraz pełna infras-
truktura dla narciarzy.

Barczewo jest niewielkim
miasteczkiem na Warmii w po-
wiecie olsztyńskim. Zbudowa-
ne jest na planie prostokąta
z centralnie położonym ryn-
kiem. Sporo tu historycznych
pamiątek, świadczących o wie-
lokulturowości miasta, m.in.
kościół św. Anny i Szczepana,
kościół św. Andrzeja Apostoła,
Kościół Ewangelicki oraz daw-
na synagoga, która dziś pełni
rolę galerii sztuki. Znajduje się
tu też jedyny w Polsce zabyt-
kowy kościół, zlokalizowany
na terenie zakładu karnego.
Przez Barczewo płyną dwie
rzeki: Pisa i Kiermas, sporo tu
mostów i kładek, dlatego Bar-

czewo bywa nazywane „Małą
Wenecją Północy“. Władze
miasta dbają o to, by było ono
coraz bardziej przyjazne za-
równo mieszkańcom, jak i tu-
rystom. W 2011 roku zakoń-
czyła się rewitalizacja wschod-
niej części Starego Miasta. Wy-
mieniono sieci wodociągowe,
kanalizacyjne, gazowe i ener-
getyczne. Mieszkańcy miasta
i turyści mają do wyboru sze-
roką ofertę kulturalną. Co roku
w Barczewie odbywa się Mię-
dzynarodowy Festiwal Chóral-
ny im. Feliksa Nowowiejskiego,
wyścig kolarski „Tour de War-
mia“, Dni Barczewa czy Do-
żynki Gminne.

Dobre Miasto leży w cen-
trum Warmii nad rzeką Łyną.
Jego historia sięga średnio-
wiecza. Miasto założono na
sztucznej wyspie, w miejscu,
gdzie kiedyś istniała pruska
osada. Prawa miejskie posiada
od 1329 roku. Przed wiekami
miasto było otoczone murami
obronnymi z trzema bramami.
Istniejącą do dziś pozostałością
po tamtych czasach jest „Basz-
ta Bociania“. Dobre Miasto
było częścią Diecezji Warmiń-
skiej, duże  znaczenie dla roz-
woju miasta miała Kapituła
Kolegiacka. Kanonicy posta-
wili w Dobrym Mieście kościół,
szpital i szkołę parafialną. Jed-

nak czas największego rozwo-
ju miasta przypada na XIX
wiek. Oprócz kolegiaty, która
dziś nosi miano Bazyliki
Mniejszej, warto zobaczyć ko-
ściół pw. św. Mikołaja, kościół
ewangelicki, w którym znaj-
duje się biblioteka oraz „Basz-
tę Bocianią“, mieszczącą mu-
zeum historii miasta. Miasto
stale się rozwija, podnosząc
jakość życia mieszkańców. Po-
wstają nowe osiedla mieszka-
niowe,  centra rozrywki i rek-
reacji. Spokój małego miasta,
mnóstwo zieleni, ciekawe za-
bytki i regionalna kuchnia
sprawiają, że warto miasto
zwiedzać i w nim mieszkać.

Gołdap —od 13.04.2013 r. Barczewo — od 9.11.2013 r. Dobre Miasto — od 9.11.2013 r.

Coraz więcej miast Cittaslow
Polska Krajowa Sieć Miast Cittaslow zrzesza dwanaście miast członkowskich — aż
jedenaście z nich znajduje się na Warmii i Mazurach. To oznacza, że nasz region jest
miejscem dobrym do życia dla mieszkańców i przyjaznym dla turystów. Idea
Cittaslow zatacza coraz szersze kręgi, a z roku na rok przybywa chętnych do
zasilenia szeregów sieci spod znaku ślimaka. 

2007 r. — Reszel, Biskupiec, Bisztynek, Lidzbark Warmiński
2010 r. — Nowe Miasto Lubawskie, Murowana Goślina
2012 r. — Lubawa, Olsztynek, Ryn
2013 r. — Barczewo, Dobre Miasto, Gołdap
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• marzec — Lubawa — warsztaty dla pretendentów 
• 28-30 marzec — Katowice — udział w Międzynaro-
dowych Targach Turystyki Glob

• maj —  Ryn — Festiwal Miast Cittaslow
• 28 września — miasta Cittaslow — Światowa

Niedziela Cittaslow

Plany na 2014 rok:

www.cittaslowpolska.pl

www.cittaslow.org


