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WOLNY CZZAS SPÊDZZAJ POWOLI
W MIASTACH CCIITTTTAASSLLOOWW

W
izyty w miastach Cittaslow stanowi¹ doskona³¹ alterna-

tywê dla intensywnego tempa ¿ycia w metropoliach –

dla szybkiego jedzenia, szybkiego odpoczywania, szyb-

kich kontaktów z innymi. Cz³onkowie ruchu stawiaj¹ na promowa-

nie i upowszechnianie kultury dobrego ¿ycia, dbanie o lokalnoœæ

i zachowanie niepowtarzalnego charakteru ka¿dego miasta. Tra-

dycyjna goœcinnoœæ czyni je atrakcyjnymi dla turystów poszukuj¹-

cych wytchnienia od codziennej gonitwy.

Miejscowoœci nale¿¹ce do miêdzynarodowej sieci Cittaslow wyró¿-

niaj¹ walory przyrodnicze okolicy, barwne dziedzictwo kulturowe,

lokalne wyroby, a tak¿e miejscowe kulinaria, bazuj¹ce na natural-

nych sk³adnikach. Nieodzownym elementem dobrego ¿ycia s¹

Masz doœæ ci¹g³ego poœpiechu i codziennej gonitwy? Chcesz odpocz¹æ 
od zgie³ku i chaosu? Zwolnij i odwiedŸ któreœ z miast polskiej sieci 

Cittaslow. ¯ycie w nich p³ynie spokojnym, naturalnym rytmem, a ich 
goœcinni mieszkañcy chêtnie dziel¹ siê tym, co maj¹ najlepszego. 

A maj¹ te¿ œwietne pomys³y na krótszy i d³u¿szy wypoczynek. 

W miastach Cittaslow dzia³aj¹ niebanalne muzea. Interaktywne
Muzeum Pañstwa Krzy¿ackiego w Dzia³dowie znalaz³o siê
gronie 7 Nowych Cudów Polski. W Olsztynku powsta³o z kolei
Multimedialne Muzeum Obozu Jenieckiego Stalag  IB
i Historii Olsztynka. Tradycje lokalnego rzemios³a mo¿na
poznaæ w Skansenie Miejskim w Dobrym Mieœcie, który
mieœci siê w zabytkowych kamieniczkach. 

Odpoczynek nad wod¹? Czemu nie. Go³dap, Pasym, Ryn i wiele
innych miasteczek Cittaslow le¿y nad piêknymi akwenami. Widok
Lidzbarka (Welskiego) z lotu ptaka nie ustêpuje mazurskim
kurortom.  Tak samo jak okolice œl¹skich Kalet. 

Muzeum Ziemi Prudnickiej mieœci siê w œredniowiecznej
wie¿y zamkowej. Piêknymi gotyckimi zamkami szczyc¹ siê
tak¿e Lidzbark Warmiñski, Nidzica, Reszel oraz Ryn. Warto zo-
baczyæ tak¿e pa³ac z parkiem krajobrazowym i zespo³em fol-
warcznym w Rejowcu Fabrycznym. 
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DAWNE PIÊKNO DZZIŒ 
ZZREWITALIZZOWANE
Cz³onkowie Cittaslow dbaj¹ o przywracanie dawnej œwietnoœci za-

bytkowych budowli i tkanki miejskiej. Zrewitalizowana starówka

warmiñskiej Ornety odzyska³a swój oryginalny klimat, podobnie

jak stare centrum Barczewa. Znakomicie prezentuj¹ siê zabytko-

we kamienice i miejskie place w Biskupcu, Reszlu i Nowym Mie-

œcie Lubawskim. Per³¹ pogranicza polsko-czeskiego jest Prudnik

i jego odnowione zabytki: œredniowieczne wie¿e oraz pa³ac Her-

manna Fränkla. Blask odzyskuje równie¿ starówka w Murowanej

Goœlinie. W Bisztynku trwaj¹ prace nad rewaloryzacj¹ zabytkowej

Bramy Lidzbarskiej.

W odnowionych budynkach kipi ¿ycie kulturalne i dzia³aj¹ ory-

ginalne placówki muzealne. W Lidzbarku Warmiñskim w przy-

wróconym do œwietnoœci letnim pa³acu biskupim nazywanym

Oran¿eri¹ Krasickiego dzia³a oœrodek kultury. Nowoczesna

ekspozycja przyci¹ga do otwartego w Dzia³dowie Interaktyw-

nego Muzeum Pañstwa Krzy¿ackiego, uznanego za jeden

z 7 Nowych Cudów Polski. W Olsztynku trudny okres II wojny

œwiatowej ukazuje Multimedialne Muzeum Obozu Jenieckiego

Stalag IB i Historii Olsztynka. Tradycje lokalnego rzemios³a

przybli¿a Skansen Miejski w Dobrym Mieœcie.

Muzea i inne instytucje kultury od lat dzia³aj¹ równie¿ w murach

gotyckich zamków: w Reszlu, Lidzbarku Warmiñskim i Nidzicy.

Zwiedzaæ mo¿na tak¿e zamek w Rynie.

AKTYWNY RELAKS I WYPOCZZYNEK
WE W³ASNYM TEMPIE
Po zakosztowaniu strawy kulturalnej i historycznej warto skorzy-

staæ równie¿ z propozycji aktywnej rekreacji. W uzdrowiskowej

Go³dapi powsta³y Mazurskie Tê¿nie Solankowe (o d³ugoœci

ró¿ne formy rekreacji, której s³u¿¹: parki, œcie¿ki i szlaki rowero-

we, przystanie kajakowe i ¿eglarskie, a nawet stoki narciarskie. To

wszystko mo¿na znaleŸæ w miastach spod znaku œlimaka. Wiêk-

szoœæ z nich le¿y na Warmii i Mazurach, ale idea „miasteczek dba-

j¹cych o lepsz¹ jakoœæ ¿ycia” zakorzeni³a siê tak¿e w Wielkopol-

sce, na Pomorzu, Górnym Œl¹sku, OpolszczyŸnie i LubelszczyŸnie.

Odnowione ryneczki z ratuszami i zadbana dawna zabudowa to
wyró¿nik  miasteczek Cittaslow. Ornecka starówka przyci¹ga
swym klimatem. Piêknie prezentuj¹ siê tak¿e budynki i place
w Biskupcu, Murowanej Goœlinie w Wielkopolsce oraz Nowym
Mieœcie Lubawskim. 

Szlak kajakowy £yny, czy Pisy Warmiñskiej w okolicach Barczewa przypadn¹ do gustu fanom aktywnego wypoczynku, tak samo jak
oferta Nowego Dworu Gdañskiego. Kilka z miasteczka Cittaslow le¿y na szlaku rowerowym Green Velo. Warto odwiedziæ
przygraniczne Górowo I³aweckie, Bartoszyce oraz Sêpopol. 
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Murowana Goœlina 

(woj. wielkopolskie).

Festiwal „Musica 

Sacra Musica Profana”, 

30 lipca 

Kalety (woj. œl¹skie). 

Dni Kalet, 

10-12 czerwca

Prudnik (woj. opolskie).

Wystawa Twórców Ludowych 

i Rzemios³a Artystycznego

Pogranicza Polsko-Czeskiego,

3 -5 czerwca

Rejowiec 

Fabryczny 

(woj. lubelskie).

Spartakiada 

przedszkolaka, 

17 czerwca 

220 i wysokoœci 8 m) oraz Pijalnia Wód Mi-

neralnych i Leczniczych. Lidzbark War-

miñski wzbogaci³ siê o kompleks wodny

Termy Warmiñskie. ¯eglowaæ i na inne

sposoby korzystaæ z bliskoœci zbiorników

wodnych mo¿na nie tylko w Rynie, który

le¿y na Szlaku Wielkich Jezior Mazur-

skich, ale tak¿e w mazurskim Pasymiu,

a nawet w œl¹skich Kaletach.

Bogato prezentuje siê oferta sp³ywów kaja-

kowych. £yn¹ mo¿na przep³yn¹æ przez Do-

bre Miasto, Lidzbark Warmiñski, Bartoszyce

i Sêpopol, gdzie do tej rzeki wpada Guber,

równie¿ bêd¹cy atrakcyjnym szlakiem kaja-

kowym. Malowniczymi dop³ywami górnego

biegu £yny s¹: Pisa Warmiñska (przep³ywa-

j¹ca przez Barczewo) i Marózka (w pobli¿u

Olsztynka). Kajakiem mo¿na ruszaæ z jezio-

ra Dadaj ko³o Biskupca, a tak¿e p³ywaæ ka-

na³ami w okolicach Nowego Dworu Gdañ-

skiego na ¯u³awach. Popularny wœród kaja-

karzy jest równie¿ Wel, nad którym le¿y

Lidzbark, a który w pobli¿u Nowego Miasta

Lubawskiego wpada do Drwêcy.

Przemierzanie nowego Wschodniego Szla-

ku Rowerowego Green Velo, który na pó³-

nocy biegnie m.in. przez Górowo I³aweckie,

Lidzbark Warmiñski, Bartoszyce, Sêpopol

i Go³dap, bêdzie wielk¹ gratk¹ dla fanów

„dwóch kó³ek”. Na LubelszczyŸnie szlak do-

chodzi w okolice Rejowca Fabrycznego.

Warto przejechaæ siê równie¿ odchodz¹c¹

od „Green Velo” tras¹ biegn¹c¹ dawnym

nasypem kolejowym do Ornety.

Gdy nadejdzie zima, narciarzy i snowbo-

ardzistów na naœnie¿ane stoki zapraszaj¹

Go³dap i Kurzêtnik ko³o Nowego Miasta

Lubawskiego. Piêkne trasy dla mi³oœni-

ków biegówek wytyczane s¹ w okolicy

Go³dapi i na Wzgórzach Dylewskich po-

miêdzy Lubaw¹ a Olsztynkiem. �

Nowy Dwór Gdañski 

(woj. pomorskie).

Festiwal Ma³ych 

Form Ulicznych 

„Hybzio”,24 lipca

„Samolotem na Mazury” – 
od kilku miesiêcy to has³o ma

bardzo realny wymiar. Regularne

loty z lotniska Olsztyn-Mazury

prowadzone s¹ do Krakowa 

i Berlina. Od drugiej po³owy 

czerwca do siatki po³¹czeñ wejd¹

loty do Monachium i Londynu. 

Kalendarz wydarzeñ
na Warmii i Mazurach

3-5.06 – Miêdzynarodowe Dni Regionu Bartoszyce 2016

2-4.06 – Miêdzynarodowy Festiwal Muzyki Chóralnej
im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie

23-26.06 – Festiwal Fantastyki, Nidzica

25.06 – Letnie Koncerty Artystyczne, 
wystêp Jaros³awa Chojnackiego, Bisztynek

25-26.06 – Noc Œwiêtojañska w Sêpopolu

25-26.06 – Dni Nowego Miasta Lubawskiego

26.06 – Turniej Miast Kopernikañskich i Partnerskich, 
Lidzbark Warmiñski

2.07 – Eko³omyja – Festiwal Kultury Ukraiñskiej, Górowo I³aweckie 

2-3.07 – Triathlon Energy, Lidzbark (Welski)

9.07 – Reszelski Dzieñ Czarownicy

21-22.07 – Wschód Piêkna World Orchestra Festiwal II, Olsztynek 

7.08 – Festiwal Pogranicza Kartaczewo, Go³dap 

7.08 – Piknik Filmowy – Pasym – Mazurskie Hollywood

13.08 – Festiwal Kultury Œredniowiecza Masuria 2 „¯ycie na
pograniczu”, Ryn

14.08 – Warmiñska Uczta Pierogowa w Biesowie, gmina Biskupiec

14.08 – Jarmark Sztuki Rêkodzie³a, Dobre Miasto

26-28.08 – £A£ Kultura – spektakle, happeningi, koncerty, Orneta

26-28.08 – Dni Lubawy: koncert Enej, Kombi, Lady Pank

27.08 – Ogólnopolski Festiwal Ogniowy, Dzia³dowo


