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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

„Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy”

FESTIWAL CITTASLOW PO RAZ SZÓSTY

www.cittaslowpolska.pl

Szczegóły na:

Historia Festiwalu Citta-
slow w naszym regionie sięga
2010 roku, kiedy to odbył się
on po raz pierwszy w Reszlu.
Zorganizowano wówczas
Kiermasz Cittaslow ze stois-
kami promocyjnymi miast
członkowskich Polskiej Kra-
jowej Sieci Miast Cittaslow.
Nie zabrakło również wystę-
pów znanych w kraju naszych
regionalnych zespołów mu-
zycznych: Czerwonego Tuli-
pana i Horpyny. Kolejnym
miastem, który gościł Festiwal
w 2011 roku, był Lidzbark
Warmiński. Wówczas to od-
było się IV Międzynarodowe
Zgromadzenie Ogólne Sieci
Cittaslow, w którym wzięło
udział około 300 osób, wśród
nich 140 delegatów z 18 pań-
stw. Gośćmi zgromadzenia
były również zaprzyjaźnione
z Warmią i Mazurami regio-
ny z Francji (Côtes d`Amor),
Litwy (Taurogi) oraz Ukrainy
(Równe). 

Nowe Miasto Lubawskie
organizowało festiwal w 2012
roku. Odbyła się wówczas
konferencja pt. „Cittaslow —
sieć miast stawiających na
dobrą jakość życia“. Uczest-
niczyli w niej także goście

z Danii, Turcji oraz Wielkiej
Brytanii. W 2013 roku przy-
szedł czas na Olsztynek. Pod-
czas konferencji, gdzie głos
zabrał m.in. Pier Giorgio Oli-
veti, sekretarz generalny Mię-
dzynarodowego Stowarzy-
szenia Cittaslow, dyskutowa-
no o nowych trendach w roz-
woju małych miasteczek
w Europie oraz na świecie.
W ubiegłym roku festiwal
został zorganizowany w Ry-
nie. Wówczas nadbrzeże Je-
ziora Ryńskiego zamieniło
się w „uliczkę Cittaslow“ peł-
ną straganów, na których pre-
zentowały się miasta Citta-
slow. 

Festiwal Cittaslow jest do-
skonałą okazją do zaprezen-
towania rosnącego z roku
na rok potencjału Polskiej
Krajowej Sieci Miast Citta-
slow. Bogaty tegoroczny pro-
gram spotkania w Gołdapi
przewiduje m.in. kiermasz
wyrobów rzemieślniczych
oraz żywności naturalnej
i tradycyjnej, występy ze-
społów muzycznych z mias-
teczek członkowskich Citta-
slow, turniej miast Cittaslow,
a także konkursy z nagroda-
mi. Mieszkańcy Gołdapi oraz

zaproszeni goście będą mie-
li okazję bezpłatnie degus-
tować potrawy przygotowa-
ne specjalnie na tę okazję
przez restauratorów —
członków sieci Dziedzictwo
Kulinarne Warmia Mazury
Powiśle.  

Ważną częścią festiwalu bę-
dzie zaplanowana na sobotę
konferencja pod tytułem „Cit-
taslow szansą przyszłych po-
koleń”. Do udziału w niej za-
proszone zostały władze mię-
dzynarodowe sieci. Swoją

obecność potwierdzili przed-
stawiciele ścisłego Zarządu
Stowarzyszenia: Arnoud Ro-
denburg, burmistrz Midden-
Delfland w Holandii, Pier
Giorgio Oliveti, sekretarz ge-
neralny, Gian Luca Marconi,
przewodniczący stowarzysze-
nia w poprzedniej kadencji,
a obecnie ambasador Citta-
slow z Castelnovo ne’ Monti
z Włoch, Sabine Storme, am-
basadorka Cittaslow, odpo-
wiedzialna za Convivium
Slow Food i sieć Cittaslow

w Belgii,  Andrea Mearns,
ambasadorka Cittaslow w An-
glii, prof. Krzysztof Skalski,
członek Międzynarodowego
Komitetu Naukowego Citta-
slow.

Podczas imprezy certyfika-
ty członkowskie odbiorą
Bartoszyce oraz Nowy Dwór
Gdański. Zaprezentują się
również miasta pretendują-
ce do członkostwa: Lidzbark
(nad Welem), Orneta i Dział-
dowo, oraz Prudnik z Opol-
skiego.

Festiwal Cittaslow organi-
zowany jest w ramach pro-
jektu „Cittaslow — sieć
miast Warmii Mazur i Po-
wiśla stawiających na do-
brą jakość życia“ ze środków
Regionalnego Programu
Operacyjnego Warmia i Ma-
zury na lata 2007-2013. Or-
ganizatorem festiwalu jest
samorząd województwa
warmińsko-mazurskiego,
członek wspierający Mię-
dzynarodowego Stowarzy-
szenia Cittaslow. 

Szósta edycja Festiwalu Cittaslow na
Warmii i Mazurach odbędzie się już 9 maja
w Gołdapi. To jedno z najważniejszych
wydarzeń z życia Polskiej Krajowej Sieci
Miast Cittaslow w roku 2015. 

Z Toskanii na Warmię i Mazury 
Ruch Cittaslow narodził się w 1999 roku z pomysłu Paolo Saturniniego, burmistrza Greve di Chianti we włoskiej Toskanii. W niedługim
czasie rozrósł się do kilkudziesięciu miast rozsianych po całych Włoszech, a także za granicą. 
Ruch Slow Cities preferuje, w odróżnieniu od współczesnych centrów turystyki masowej, turystykę zrównoważoną opartą na zasa-
dach: wolno, cicho, a zarazem dokładnie i aktywnie. Chodzi również o używanie technologii zorientowanych na poprawę jakości
środowiska i tkanki miejskiej oraz dodatkowo — wytwarzanie lokalnej, naturalnej żywności, która wpływa na charakter regionu.
Celem miast zrzeszonych w Cittaslow jest również opieranie się globalizacji i homogenizacji miast poprzez popieranie różnorodno-
ści kulturowej. 
Znak „Slow City” to marka, a zarazem jakość dla mniejszych społeczności (mogą się o nie ubiegać tylko te do 50 tys. mieszkańców).
Miasta Slow Cities nie są stolicami stanów lub siedzibami regionalnych rządów, lecz silnymi lokalnymi społecznościami, które zde-
cydowały się poprawić jakość życia swoich mieszkańców.
Obecnie sieć Cittaslow liczy 195 miast z 30 państw całego świata. Polska Krajowa Sieć Miast to 19 ośrodków, z czego aż 15 z te-
renu województwa warmińsko-mazurskiego: Barczewo, Bartoszyce, Biskupiec, Bisztynek, Dobre Miasto, Gołdap, Górowo Iławec-
kie, Lidzbark Warmiński, Lubawa, Nidzica, Nowe Miasto Lubawskie, Olsztynek, Pasym, Reszel oraz Ryn. Do polskiej sieci należy rów-
nież Murowana Goślina z Wielkopolski, Kalety ze Śląskiego, Rejowiec Fabryczny z Lubelskiego oraz Nowy Dwór Gdański
z Pomorskiego. 
Polska Krajowa Sieć Cittaslow powstała w 2007 roku. Członkiem wspierającym stowarzyszenia jest samorząd województwa warmińsko-
mazurskiego. Realizował on w latach 2010-2015 dwa projekty dofinansowane w ramach działania 1.3 „Wspieranie wytwarzania i promocji
produktów regionalnych” priorytetu 1 „Przedsiębiorczość” Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, pro-
mujące ideę i miasta Cittaslow: „Cittaslow — sieć miast Warmii, Mazur i Powiśla stawiających na dobrą jakość życia“ oraz „Promocja idei
Cittaslow” na Warmii, Mazurach i Powiślu. W ich ramach realizowane były różne działania (m.in. udział w targach turystycznych, emisja filmu
promocyjnego czy wydawnictwa) oraz Festiwal Cittaslow organizowany corocznie w jednym z miast Cittaslow na Warmii i Mazurach. 

Oferta miast Cittaslow nie tylko na lato... 

Wspólna oferta miasteczek sieci połączonych symbolem pełza-
jącego ślimaka warta jest uwagi nawet najbardziej wymagają-
cych turystów. Można więc do wakacyjnego urlopu podejść te-
matycznie i spędzić: „Cittaslow po krzyżacku” — w Nidzicy oraz
w Olsztynku i pobliskim Grunwaldzie; „Cittaslow po lubawsku”
— w Lubawie, gdzie zachowały się obyczaje charakteryzujące
ten region oraz w Nowym Mieście Lubawskim nazywanym
Bramą Mazur; „Cittaslow — jedna sieć, wiele kultur” z Góro-
wem Iławeckim i zamieszkującą go  mniejszością ukraińską,
Barczewem z istniejącą tam synagogą i Lidzbarkiem Warmiń-
skim — stolicą katolickiej Warmii; „Cittaslow kulinarnie” — to
„mączysty” Reszel z restauracją zamkową, piekarnią i młynem.
Jest więc w czym wybierać i wystarczy nie tylko na jedno lato...


