
Czy istnieją miejsca na Ziemi,
gdzie żyje się bez zbędnego
pośpiechu i nerwowości? Gdzie
mieszkańcy — przywiązani do
historii i tradycji swojej małej
ojczyzny — potrafią delektować
się dorobkiem kulturalnym,
a zarazem harmonijnie się roz-
wijają?

Znane powiedzenie mówi:
spiesz się powoli. I jest w tym
dużo prawdy, bo spędzając bez-
refleksyjnie czas na pełnych
obrotach umyka nam to, co
najważniejsze. Dziś spieszymy
się wszędzie i po wszystko,
właściwie na nic nie mając
czasu. Jemy w pośpiechu i byle
jak, a życie dosłownie „ucieka”
nam przez palce. Co więc robić? 

Alternatywą jest idea miast
Cittaslow. W wolnym przekła-
dzie słowo to oznacza „miasto
bez pośpiechu”. To miejsce,
w którym dąży się do poprawy
jakości życia, zachowując do-
robek kulturalny, tradycyjne, lo-
kalne produkty oraz chroni się
środowisko naturalne. To
miejsce, gdzie również sami
mieszkańcy wychodzą z ini-
cjatywą i mają głowy pełne po-
mysłów jak usprawnić swoje
życie, a zarazem zachować to,

co najcenniejsze. Miejsce to
charakteryzują słowa: dokład-
nie, prawdziwie, aktywnie…

Sieć Cittaslow powstała 15
lat temu we Włoszech i jest or-
ganizacją non-profit samorzą-
dów opartą na zrównoważo-
nym rozwoju miast, a nawet ca-
łych regionów. Jej zadaniem
jest zachowanie i zarazem
umacnianie charakterystycz-
nych dla danego terytorium
cech i propagowanie kultury
gościnności. Dziś Cittaslow li-
czy aż 189 miast z 29 państw na
całym świecie. Polska Krajowa
Sieć Cittaslow to 17 miejsco-
wości, z czego aż 14 w woje-
wództwie warmińsko-mazur-
skim. Niebawem do sieci do-
łączy kolejne miasto – Barto-
szyce. 

Festyny rodzinne,
rękodzieło i ślimak...
Każdego roku, w ostatnią

niedzielę września miasta zrze-
szone w sieci prezentują to, co
mają najcenniejsze, a zarazem
zachęcają do wspólnej zabawy
mieszkańców, jak i turystów.
Dzień ustanowiony przez Mię-
dzynarodowe Stowarzyszenie
Cittaslow zwany Światową Nie-

dzielą Cittaslow to szansa na
lepszą promocję miast oraz
propagowanie idei harmonij-
nego rozwoju. Co więc będzie
działo się w miejscowościach
naszego regionu należących
lub kandydujących do sieci?

Barczewo przygotowało fe-
styn rodzinny na terenie amfi-
teatru miejskiego. W progra-
mie znajdą się animacje dla
dzieci i rodzinna Olimpiada
Sportów Dziwnych z nagro-
dami. Przewidziany jest rów-
nież występ artystów z Cen-
trum Kultury i Promocji Gmi-
ny w Barczewie. 

Pretendujące do sieci Barto-
szyce przygotowały program
„Bartoszyce w drodze do Cit-
taslow”. Podczas niego zostanie
zaprezentowana wystawa prac
rękodzielniczych podopiecz-
nych Środowiskowego Domu
Samopomocy przy Miejskim
Ośrodku Pomocy Społecznej.
Nie zabraknie również cha-
rakterystycznego dla sieci… śli-
maka podczas wystawy prac
plastycznych „Ślimaki i inne
cuda natury”. Biskupiec zapra-
sza na pierwszy rajd rowerowy
mieszkańców Cittaslow, który
zakończy się ogniskiem inte-
gracyjnym, a Bisztynek — na
wystawę książek o tematyce
regionalnej i prezentację stro-
jów warmińskich. Nie zabrak-
nie również stoisk z potrawami
regionalnymi, wystaw, a także
warsztatów garncarskich. 

Dobre Miasto to z kolei  czas
relaksu... Centrum Kultural-
no-Biblioteczne już po raz dru-
gi zrealizuje program, na któ-

ry będą składały się ryneczki rę-
kodzieła i tradycyjna, lokalna
żywność. Uczniowie przygoto-
wali natomiast inscenizacje,
działania parateatralne i za-
bawy. Wszystko okraszone ideą
— slow. Ci, którzy  odwiedzą
Gołdap, będą świadkami wy-
jątkowego spektaklu przygo-
towanego przez grupę teatral-
ną teatru ognia „Flash Zone” na
podstawie symboli oraz wyda-
rzeń z życia i historii Gołdapi. 

Inscenizacje, parady 
i ekologiczna żywność
Górowo Iławeckie zaprasza

na Międzynarodową Sparta-
kiadę Dzieci i Młodzieży.
W programie sporty drużyno-
we oraz zawody lekkoatletycz-
ne. Wydarzenie to będzie mia-
ło miejsce na Stadionie Miej-
skim w Górowie Iławeckim. 

Podczas niedzieli Cittaslow
w Lidzbarku Warmińskim od-
będzie się festyn promujący
ideę „miast bez pośpiechu”,
podczas którego swoje pro-
dukty zaprezentują regionalni
artyści. Wystąpią lokalne ze-
społy, nie zabraknie również
konkursów. 

Lubawa zaprasza na „Wita-
minowe Cittaslow”. W progra-
mie znajdzie się wiele atrakcji
związanych ze zdrową żywno-
ścią, konkurs kulinarny na
„Słodkie małe co nieco”, a tak-
że konkurs fotograficzny „Lu-
bawa w obiektywie mieszkań-
ców”.

Nidzica zaplanowała otwarte
warsztaty artystyczne dla dzie-
ci, młodzieży oraz dorosłych.

W planie jest
również nauka
ż o n g l o w a n i a
i chodzenia na szczudłach. 

Nowe Miasto Lubawskie to
z kolei Święto Pieczonego
Ziemniaka oraz festyn propa-
gujący zdrowy styl życia. 

Ulicami Olsztynka przejdzie
barwna parada w kolorze po-
marańczowym, która po doj-
ściu na rynek miasta utworzy
pomarańczowego ślimaka Cit-
taslow. W sali widowiskowej
Gimnazjum im.  Noblistów
Polskich  zaprezentują się z ko-
lei uczniowie olsztyneckiej filii
Powiatowej Szkoły Muzycznej. 

W Pasymiu uczestnicy “Nie-
dzieli Cittaslow” wezmą udział
w rajdzie rowerowym oraz włą-
czą się w akcje na rzecz ochro-
ny środowiska. Nie zabraknie
koncertów przygotowanych
przez Miejski Ośrodek Kultu-
ry w Pasymiu. 

Reszel to m.in.  kiermasz rę-
kodzieła oraz konkurs wiedzy
o Cittaslow, a Ryn zaskoczy
uczestników grą miejską —
Rynolandią o historii miasta,
architekturze i jego walorach
turystycznych. 
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Światowa Niedziela Cittaslow — 28 września 2014 r.
Jak zwykle w ostatnią niedzielę września miasta należące do
Międzynarodowego Stowarzyszenia Cittaslow organizują Światową
Niedzielę Cittaslow. W tym dniu odbywają się różne imprezy,
nawiązujące do idei spokojnych miast — rajdy rowerowe, koncerty,
wycieczki z przewodnikami, prezentacje lokalnej żywności
i rękodzieła, konkursy i atrakcje dla dzieci i dorosłych oraz wystawy.
Polskie miasta Cittaslow również przygotowują sporo atrakcji dla
mieszkańców i turystów. Zapraszamy więc do warmińsko-
mazurskich miasteczek Cittaslow.

Szczegółowy program imprez na:

www.gazetaolsztynska.pl

www.cittaslowpolska.pl
www.cittaslow.org
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