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CITTÀSLOW – KONCEPCJA DOBREGO ŻYCIA  
W MAŁYM MIEŚCIE 

 
Streszczenie: Przedmiotem opracowania jest prezentacja współczesnych trendów w roz-
woju małego miasta będących alternatywą dla dokonującej się homogenizacji i globalizacji 
miast. Zwrócono uwagę na wiele negatywnych zjawisk, takich jak kosmopolityczny styl 
życia, utrata rodzimych tradycji i obyczajów, zanieczyszczenie środowiska. Wszystko to 
sprawia, że coraz częściej poszukuje się innych możliwości rozwoju nastawionych na 
poprawę jakości życia. Odpowiedzią wydaje się być koncepcja rozwoju małych miast 
zgodnie z ideą Cittàslow. 
 
Słowa kluczowe: Cittàslow, małe miasto, slow life, downshifting, rozwój zrównoważony. 
 
JEL Classification: D71, I12, J17, Q01. 
 
 
Wprowadzenie 
 

Funkcjonowanie we współczesnym świecie jest podyktowane przez postę-
pujący proces globalizacji, w tym „agresywny” rozwój dużych aglomeracji miej-
skich, czego konsekwencją jest wiele niekorzystnych dla mieszkańców zjawisk, 
takich jak hałas, korki na ulicach, zanieczyszczenie środowiska czy nadmierny 
konsumpcjonizm. Cittàslow to zdaniem Mayera i Knoxa [2006] odpowiedź na 
globalizację  pozwalająca „zaspokoić wymagania postmodernistycznych społe-
czeństw żyjących w dobie globalizacji świata i zmęczonych ciągłym konkuro-
waniem” [Grzelak-Kostulska, Hołowiecka, Kwiatkowski, 2011, s. 186-192], dla 
których to, co lokalne, kojarzy się z autentycznością [Karabag, Yucel i Emin 
Inal, 2012]. 
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Globalizacja i masowa kultura paradoksalnie wylansowały zapotrzebowa-
nie na różne lokalne i indywidualne tożsamości na niespotykaną dotąd skalę.  
W świecie, w którym cierpimy na chroniczny brak czasu, Cittàslow pozwala 
odnaleźć równowagę i wewnętrzny spokój [Golka, 1999].  

Opracowanie ma na celu pogłębienie wiedzy na temat współczesnego zja-
wiska kulturowego, jakim jest Cittàslow, oraz zaprezentowanie, jak koncepcja ta 
rozwija się w Polsce. Wskazano również na korzyści płynące z członkostwa  
w sieci slow miast oraz zagrożenia z tym związane.  
 
 
1. Istota małego miasta 
 

Pierwotna rola małych miast1 sprowadzała się do obsługi terenów wiej-
skich, a źródłem utrzymania dla większości mieszkańców było rolnictwo. Do-
piero zachodzące w drugiej połowie XX w. w Europie procesy społeczno- 
-gospodarcze diametralnie zmieniły uwarunkowania zewnętrzne małych miast. 
W XXI w. obserwuje się ponowny wzrost znaczenia małych miast dla poszcze-
gólnych regionów i całego kraju. Coraz częstszym zjawiskiem jest ucieczka  
od wielkomiejskiego życia i osiedlanie się w małych miastach (zjawisko tzw. 
downshiftingu). 

We współczesnym świecie, gdzie rozwój jest nastawiony na ilość i szyb-
kość, poszukuje się alternatywnych możliwości rozwoju trwałego, stabilnego, 
zrównoważonego. Przez pojęcie „rozwój zrównoważony” (sustainable deve-
lopment) rozumie się zaspokojenie „teraźniejszych potrzeb bez narażania na 
szwank zdolności przyszłych pokoleń do zaspokajania ich własnych potrzeb”2. 
Na konferencji Habitat II, która miała miejsce w Stambule w 1996 r., odbył się 
także „Szczyt Miast”, na którym zauważono, iż współcześnie to miasta kształtu-
ją oblicze świata i w związku z tym wprowadzanie w życie rozwoju zrównowa-
żonego w skali globalnej musi się rozpocząć od lokalnej i regionalnej skali mia-
sta [Alberti, 1997]. Cittàslow wpisuje się w koncepcję zrównoważonego miasta, 
czyli takiego, w którym cele społeczno-gospodarcze są harmonijnie połączone 

                                                 
1  W literaturze nie ma jednoznacznego określenia, jakiej wielkości jednostkę osadniczą należałoby 

uznać za małe miasto. Jedni autorzy uważają, że małe miasta to te poniżej 5 tys. mieszkańców, 
inni, że małe miasta liczą do 50 tys. mieszkańców lub 20 tys. mieszkańców [Szymańska i Grzelak- 
-Kostulska, 2005]. Pojawiają się ponadto głosy poparte analizami socjologicznymi, że nie licz-
ba jest wyznacznikiem, lecz rodzaj społeczności lokalnej o określonych cechach społeczno- 
-kulturowych i ekonomicznych, które pozwalają na odróżnienie jej od społeczności miejskiej. 

2  Taką definicję zrównoważonego rozwoju sformułowano w raporcie „Nasza wspólna przy-
szłość” z 1987 r. przygotowanym przez Komisję do spraw Środowiska i Rozwoju (WCED) Or-
ganizacji Narodów Zjednoczonych. 
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ze sprawami środowiska i wykorzystania energii w celu zapewnienia ciągłości 
zmian [Banachowicz i Danielewicz, 2006]. Należy przez to rozumieć podnosze-
nie na wyższy poziom zamożności mieszkańców, poprawę stanu bezpieczeństwa 
w przyjaznym środowisku społecznym, coraz lepszą jakość środowiska przyrod-
niczego, a także podnoszenie poziomu ładu przestrzennego oraz funkcjonalności 
kształtowanych miejskich struktur przestrzennych lub inaczej „zaspokojenie 
obecnych potrzeb bez poświęcania zdolności przyszłych pokoleń do zaspokaja-
nia ich własnych potrzeb poprzez równoważenie kwestii środowiskowych, eko-
nomicznych i społecznych” [www 5]. 

Cittàslow jest koncepcją, która promuje inny sposób rozwoju miasta kon-
centrujący się na lokalnej różnorodności, zbudowanej na podstawie dziedzictwa 
historycznego i kulturowego oraz lokalnych tradycji, przyciągającej powolnym  
i spokojnym tempem życia. 
 
 
2. Geneza koncepcji i kryteria przystąpienia do Sieci 
 

Ruch Cittàslow (wł. città to miasto, ang. slow to wolny, powolny)3 narodził 
się w 1999 r. z pomysłu Paolo Saturniniego, burmistrza Greve di Chianti we 
Włoszech i burmistrzów innych niewielkich miasteczek, takich jak: Bra, Orvie-
to, Positano i został przyjęty przez Carlo Petriniego, założyciela międzynarodo-
wej organizacji Slow Food, od której ruch Cittàslow wziął swój początek. To oni 
zawiązali 16 października 1999 r. w Orvieto stowarzyszenie o nazwie Cittàslow – 
Międzynarodowa Sieć Miast Dobrego Życia. Później idea ta znalazła swoich 
zwolenników za granicą, w tym również w Polsce. Stowarzyszenie jest organi-
zacją typu non profit, jej głównym celem jest promowanie i rozpowszechnianie 
kultury dobrego życia poprzez badania, eksperymentowanie, stosowanie rozwiązań 
dotyczących organizacji miasta4. Zadaniem Stowarzyszenia jest troska o popra-
wę jakości życia mieszkańców miast członkowskich, z dala od pośpiechu typo-
wego dla dużych miast i wielkich aglomeracji.  

Obecnie w ruchu stowarzyszonych jest 236 miast reprezentujących 30 kra-
jów z całego świata. Sieć włoska liczy obecnie 80 miast i jest największą siecią 
na świecie. Do Polskiej Krajowej Sieci Miast Cittàslow, będącej krajową struk-
turą organizacyjną międzynarodowego stowarzyszenia, przynależy obecnie aż 

                                                 
3  Od włoskiego città lente czy ang. slow city, w luźnym tłumaczeniu „powolne miasto”. Na po-

trzeby oficjalnych dokumentów Cittàslow zostało przetłumaczone jako „miasto dobrego życia”. 
Powszechnie są używane nazwy Cittàslow lub Slow City. 

4  Więcej o powstaniu Cittàslow w: Zadęcka [2015, s. 175]. 
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28 miast oraz Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego jako członek 
wspierający. Miastami o statusie „pretendenta” jest Nowy Staw oraz Sianów.  

Pierwszym polskim miastem, które w 2004 r. włączyło się do tego ruchu  
i otrzymało prawo do używania logo Sieci: wizerunku pomarańczowego ślima-
ka, był Reszel w województwie warmińsko-mazurskim. 
 

 

Rys. 1. Logo Cittàslow  
 
Źródło: [www 6]. 
 

Miasta pretendujące do członkostwa w organizacji, zgodnie z art. 8 Statutu 
Stowarzyszenia Cittàslow, nie mogą przekraczać 50 tysięcy mieszkańców [www 6]5 
i nie mogą być stolicami powiatów. W ramach procedury przygotowawczej są 
zobowiązane spełnić 50 + 1% spośród kryteriów (tzw. wymagań certyfikacyj-
nych) w takich obszarach, jak: 
• polityka środowiskowa (np. system kontroli jakości powietrza, wody i gleby, 

recykling, budowa oczyszczalni ścieków, wspieranie rozwoju alternatywnych 
źródeł energii), 

• polityka infrastrukturalna (np. tworzenie publicznych obszarów zieleni, usu-
wanie barier architektonicznych, tworzenie ścieżek rowerowych i parkingów 
dla rowerów), 

• technologie i wyposażenie w zakresie jakości miejskiej (np. internetyzacja 
miasta, monitoring i redukcja zanieczyszczeń, bioarchitektura, rozwój pracy 
na odległość), 

• waloryzacja produkcji lokalnych (np. rozwój rolnictwa ekologicznego, wy-
twarzanie organicznych produktów, przeprowadzanie corocznego spisu ty-
powych produktów, szkolne programy edukacji smaku, ochrona typowych 
produktów i wyrobów rękodzielniczych),  

• gościnność (np. istnienie dobrze oznaczonych tras turystycznych, właściwe 
przyjmowanie gości, informacja turystyczna, edukacja prozdrowotna, udział 
w kampaniach Cittàslow), 

                                                 
5  Wybór był podyktowany tym, iż według specjalistów zajmujących się zagospodarowaniem 

przestrzennym miast oraz socjologów takie ośrodki zapewniają najbardziej ludzki wymiar życia. 
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• świadomość (np. promowanie idei wśród mieszkańców, zachęcanie do party-
cypacji obywatelskiej, strona internetowa poświęcona programom ruchu 
Slow City, obecność logo miasta Slow City na oficjalnych dokumentach 
miast, wsparcie na rzecz kampanii i działań Cittàslow)6. 

Kandydujące miasta są również zobowiązane dopełnić wszystkich wymo-
gów formalnych w ramach procedury certyfikacyjnej. 
 

Krajowa procedura administracyjna 

Podjęcie stosownej uchwały o przystąpieniu do Stowarzyszenia 
Przekazanie uchwały za pośrednictwem Wojewody do Ministra Spraw Zagranicznych 
Wyrażenie zgody przez Ministra Spraw Zagranicznych na przystąpienie miasta do Stowarzy-
szenia 

Procedura certyfikacyjna 

Wniosek o przystąpienie (wymogi formalne wniosku: prezentacja miasta, wskazanie przyczyn 
podjęcia decyzji o  przystąpieniu, wskazanie spełnionych wymagań i realizowanych przedsię-
wzięć prowadzących do ich spełnienia, wskazuje się dane przedstawiciela samorządu lokalnego 
do kontaktów z Siecią Cittàslow oraz merytorycznego przedstawiciela gminy / lokalnej spo-
łeczności do kontaktów z Cittàslow)7 
Weryfikacja wniosku o przystąpienie (Biuro ds. Certyfikacji / Krajowa Grupa Koordynująca) 
Wypełnienie formularzy do certyfikacji 
Wniesienie jednorazowej opłaty certyfikacyjnej w kwocie 600 euro 
Odesłanie wypełnionych formularzy / spełnienie minimum 50% wymagań / otrzymanie 
nominacji Cittàslow 
Oficjalne wręczenie Dyplomu Afiliacji z rąk Prezesa Międzynarodowej Sieci Cittàslow 

 
Rys. 2.  Procedura  certyfikacji  
 
Źródło: Opracowanie własne.  
 

Pozytywne przejście powyższej procedury gwarantuje przystąpienie do 
Międzynarodowej Sieci Cittàslow. 
 
 
3. Charakterystyka miast Cittàslow 
 

Wśród miast należących do Cittàslow w Polsce przeważają miasta małe (do 
20 tys. mieszkańców). Obecnie jest ich 26: Barczewo, Biskupiec, Bisztynek, 
Dobre Miasto, Głubczyce, Gołdap, Górowo Iławeckie, Jeziorany, Kalety, Lidz-
bark, Lidzbark Warmiński, Lubawa, Murowana Goślina, Nidzica, Nowe Miasto 
                                                 
6  Szczegółowe zestawienie wymogów (planów) w doskonaleniu w różnych obszarach stawianych 

miastom wstępującym do Stowarzyszenia Cittàslow – Międzynarodowa Sieć Miast Dobrego 
Życia jest dostępne na stronie: http://cittaslowpolska.pl/miedzynarodowa-siec-miast-cittaslow 
(dostęp: 24.06.2017 r.) oraz w dostępnym na stronie załączniku A do Statutu Cittàslow, s. 19-21. 

7  Zob. Załącznik „B” do Statutu [www 3]. 
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Lubawskie, Nowy Dwór Gdański, Olsztynek, Orneta, Pasym, Rejowiec Fa-
bryczny, Reszel, Ryn, Sępopol. 

Pozostałe miasta Sieci, takie jak Bartoszyce, Działdowo, Prudnik, można 
zakwalifikować do miast średnich, w których zamieszkuje ponad 20 tysięcy 
mieszkańców. 

Slow miasta są usytuowane w pobliżu większych miejscowości (głównie 
blisko Olsztyna), z którymi są dobrze skomunikowane. Zdecydowana większość 
slow miast leży na Warmii i Mazurach (20 miast), ale idea ruchu Cittàslow za-
korzeniła się także w Wielkopolsce, na Pomorzu, Górnym Śląsku, Opolszczyź-
nie i Lubelszczyźnie. 

Miasta Cittàslow w swoim założeniu mają być miastami dobrej jakości ży-
cia, wolnymi od hałasu, pośpiechu, nerwowości, masowości i wszechogarniają-
cej makdonaldyzacji8 charakterystycznych dla metropolii. To miejsca złożone 
kulturowo, gdzie współistnieje tradycja i nowoczesność. Cechuje je powrót do 
korzeni, poszanowania lokalnej tradycji i wartości kulturowych oraz dbałość  
o ochronę środowiska. Promuje się regionalne produkty, tradycyjne rzemiosło  
i rękodzieło oraz zdrową i ekologiczną żywność produkowaną przy użyciu 
współczesnych technologii przyjaznych środowisku. Slow miasta, mimo nega-
tywnej konotacji tego słowa, nie są spowolnione rozwojowo, wykorzystują istnie-
jące możliwości technologiczne naszych czasów, dążąc do sprostania wyzwaniom, 
jakie w zglobalizowanym świecie niesie postęp techniczny i niezwykle szybki 
rozwój technologii [Szelągowska, 2014]. Miasta Cittàslow mają zapewnić przy-
jazne, zdrowe i bezpieczne środowisko życia i pracy dla mieszkańców i tury-
stów. Dużą wagę przykłada się do poprawy jakości i dostępności usług publicz-
nych oraz poprawy struktury przestrzennej. 

Slow miasta funkcjonujące w zgodzie z założeniami idei slow life mają za-
pewnić swoim mieszkańcom życie w sposób odmienny od powszechnie dominu-
jącego, w spowolnionym rytmie, tj. spokojniej, uważnej i zdrowiej. Taki sposób 
życia przyciąga ludzi zmęczonych uciążliwością życia i pracy w dużym mieście. 
Porzucają oni dobrze płatną pracę dla prostszego życia w mniejszych ośrodkach 
miejskich i na wsi. Zjawisko to nosi nazwę downshiftingu9.  
                                                 
8  Pojęcie to wprowadził G. Ritzer w książce Makdonaldyzacja Społeczeństwa [2005, s. 14-15], 

definiując je jako „proces, który powoduje, że w coraz to nowych sektorach społeczeństwa Sta-
nów Zjednoczonych, a także reszty świata, zaczynają dominować zasady działania baru szyb-
kich dań”. Współcześnie makdonaldyzacja wpływa na wszystkie aspekty życia społeczeństwa, 
nie tylko na branżę zbiorowego żywienia, ale także na sferę edukacji, pracy, opieki zdrowotnej, 
podróży, wypoczynku, rodzinę. 

9  Jest to zjawisko nowe, które na chwilę obecną nie ma swojego odpowiednika w języku polskim. 
Tłumaczy się je jako zwolnienie, uproszczenie życia, dzięki rezygnacji z pracy i życia w wiel-
kim mieście oraz nadmiernego konsumpcjonizmu na rzecz wolniejszego, spokojniejszego i pro-
ekologicznego życia w mniejszym ośrodku lub na wsi. 
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W sferze społecznej slow miasta cechuje istnienie silnych lokalnych spo-
łeczności, mocno zaangażowanych w wydobycie indywidualnych cech miasta, 
w którym żyją. Wszystko po to, aby podkreślić swoją indywidualną tożsamość, 
która jest silnie powiązana z tożsamością ich miasta. 
 
Tabela 1. Specyfika miast Cittàslow 
 

Miasta należące do Stowarzyszenia to te, które: 
Chronią środowisko naturalne 
Popierają lokalną produkcję przy użyciu technologii przyjaznych środowisku oraz promują lokalne produkty 
mające swoje korzenie w kulturze i tradycjach 
Zachowują bogactwo i zróżnicowanie kulturowe wynikające z ich długiej historii oraz umiejętnie łączą 
swoją teraźniejszość i przyszłość z przeszłością 
Łączą harmonijnie środowisko zurbanizowane ze środowiskiem przyrodniczym  
Wspierają świadomość życia w jednym z miast slow 
Promują gościnność 
Są twórcze i konkurencyjne, ale jednocześnie zdolne do współpracy i wzajemnie się uzupełniają 
Przyczyniają się do dobrobytu i wygodnego życia mieszkańców 
Są powiązane w sieci o wielorakim znaczeniu i funkcji 
Rozwijają się zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju 

 
Źródło: Opracowanie własne.  
 

Marka Cittàslow nie tylko gwarantuje lepsze warunki życia mieszkańcom, 
ale także poprzez poprawę wizerunku miast przyciąga turystów. Jednakże, jak 
wskazuje S. Radstrom [2011], przyciągnięcie turystów nigdy nie było głównym 
motywem działań Stowarzyszenia. Miasta Cittàslow stanowią atrakcję dla miło-
śników „powolnego podróżowania” (Slow Travel, Slow Tourism10). Slow Travel 
stał się alternatywą dla konsumpcjonistycznych trendów w turystyce masowej 
typu all inclusive. W miastach Cittàslow preferuje się turystykę zrównoważoną, 
czyli taką, która „egzystuje w harmonii z lokalnym środowiskiem, społecznością 
i kulturą, w wyniku czego te ostatnie stają się beneficjentami, a nie ofiarami” 
[www 8]11. 

Istotną cechą miast Cittàslow jest ich różnorodność. Nie ulegają presji glo-
balizacji, aby stać się „miastami-klonami” [Servon i Pink, 2015]. Wiele czynni-
ków, takich jak: lokalizacja, klimat, przyjazne środowisko, zasoby materialne, 
gospodarcze i społeczne, spuścizna kulturowa, lokalne tradycje występujące  

                                                 
10  Slow Travel jest ruchem na chwilę obecną jeszcze niesformalizowanym. Jak pisze Sukiennik 

[2014, s. 26], „Slow Tourism jest przeciwieństwem nastawionej na luksus wygody, charaktery-
zującej się szybkim tempem zwiedzania, hedonistycznym i egoistycznym nastawieniem w sto-
sunku do odwiedzanych miejsc turystyki twardej”. 

11  Więcej na temat turystyki zrównoważonej i jej zasad w Agendzie 21 dla podróży i gospodarki 
turystycznej z 1995 r., opracowanej przez Światową Radę Podróży i Turystyki (WTTC) oraz 
Światową Organizację Turystyki (UNWTO), zob. Pawlikowska-Piechotka [2009]; Kowalczyk 
[2010]. 
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w miastach w różnych proporcjach, przyczyniają się do odmienności i różnorod-
ności miast. Każde podąża swoją, indywidualną, ale zawsze zrównoważoną 
ścieżką rozwoju, co ma zapobiec zjawisku homogenizacji miast w ramach Sto-
warzyszenia. Slow miasta to te, które znalazły równowagę pomiędzy ekono-
micznie uzasadnionym rozwojem a zapewnieniem zdrowych warunków życia. 
 
 
4. Slow miasto – przykład Lidzbarka Warmińskiego 
 

Lidzbark Warmiński jest jednym spośród miast województwa warmińsko-
mazurskiego, które od 2006 r. jest członkiem Cittàslow. Jest jednocześnie sie-
dzibą powiatu lidzbarskiego i gminy wiejskiej Lidzbark Warmiński oraz jednym 
z większych miast Sieci (14,4 km²), które zamieszkuje 16 162 tysięcy mieszkańców.  

Miasto jest położone w centralnej części Warmii oraz wchodzi w skład ob-
szaru funkcjonalnego „Zielone Płuca Polski”, czyniąc z niego atrakcyjne miejsce 
do odpoczynku i rekreacji. Teren miasta i gminy charakteryzuje się dużym zróż-
nicowaniem zasobów środowiska naturalnego (lasy, jeziora, rzeki), szczególnie 
chronionych zgodnie z założeniami przyjętego w tym celu dokumentu o nazwie 
„Program Ochrony Środowiska dla Gminy Lidzbark Warmiński na lata 2014-
2017, z perspektywą do roku 2020”, którego głównym założeniem jest osiągnię-
cie trwałego i zrównoważonego rozwoju gminy, a także „Programu Ochrony 
Środowiska Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2011-2015, z uwzględ-
nieniem perspektywy na lata 2015-2018”. 

Ze względu na ukształtowanie terenu gmina na charakter typowo rolniczy. 
Prywatna działalność gospodarcza koncentruje się na rolnictwie, leśnictwie, 
łowiectwie i rybactwie oraz przetwórstwie przemysłowym. Preferuje się produk-
cję lokalnej żywności przy użyciu naturalnych i przyjaznych środowisku tech-
nik. Promuje się lokalne, ekologiczne produkty, takie jak tradycyjne sery far-
merskie czy miody. Na terenie gminy, w pobliżu miasta Lidzbark Warmiński 
przewidziane są również obszary pełniące funkcję przemysłową, rozwija się 
rzemiosło i usługi, zwłaszcza turystyczne.  

W ramach członkostwa w Cittàslow władze miasta podjęły wiele inicjatyw 
mających na celu ochronę środowiska, m.in. rozbudowa i modernizacja miej-
skiej oczyszczalni ścieków oraz budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej, 
deszczowej i wodociągowej, wymiana lamp rtęciowych na sodowe, co wpłynęło 
na znaczne zmniejszenie zużycia energii, ponadto w mieście prowadzi się selek-
tywną zbiórkę odpadów komunalnych. 
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Obok atutów przyrodniczych Lidzbark Warmiński, jak większość miast 
Cittàslow, posiada liczne walory historyczne. Miasto powstało w XIV w., stając 
się siedzibą biskupów warmińskich. Na terenie gminy znajduje się wiele obiektów 
wpisanych do rejestru zabytków (obecnie 81 obiektów), takich jak gotycki zamek 
biskupów, Wysoka Brama z fragmentem murów miejskich czy kościół farny.  

W ramach ponadlokalnego programu rewitalizacji miast Cittàslow miasto 
otrzymało dofinansowanie na rewitalizację centrum starego miasta, kompleksu 
parkowego leżącego w dolinie rzeki Symsarny, renowację letniego pałacu 
„Oranżerii” biskupa Ignacego Krasickiego czy odtworzenie historycznej zabu-
dowy kamienic z XVIII, XIX i początku XX w. 

Władze miasta dążą do stworzenia przyjaznych warunków do życia, opiera-
jąc się głównie na rekreacji i zdrowym stylu żywienia. Na terenie gminy powsta-
je uzdrowisko, znajdują się liczne ścieżki rowerowe i piesze w Dolinie Symsar-
ny, szlaki turystyczne, plaża miejska czy wyciągi narciarskie. Redukcji hałasu  
i zanieczyszczeń sprzyja m.in. ograniczenie ruch samochodowego, zwłaszcza 
zamknięcie ruchu w centrum miasta. Tworzy się liczne deptaki, bogate w tereny 
zielone. To wszystko stwarza dogodne warunki do wypoczynku i rekreacji. 
Lidzbark Warmiński słynie także z licznych imprez kulturalnych (Dni Lidzbarka 
Warmińskiego, Lidzbarskie Wieczory Humoru i Satyry) oraz gościnności miesz-
kańców. 

Bogata całoroczna oferta turystyczna wpływa na wzrost zainteresowania 
miastem. Wynika to również z poprawy wizerunku miasta i całego regionu, do 
czego niewątpliwie przyczyniło się członkostwo w Sieci miast Cittàslow. 

Władze Lidzbarka Warmińskiego kładą szczególny nacisk na poszanowanie 
lokalnej tradycji i wartości kulturowych, szeroko rozumianą dbałość o środowi-
sko naturalne, a więc używanie alternatywnych źródeł energii, recykling, ogra-
niczenie emisji spalin, tworzenie publicznych obszarów zieleni, miejsc do odpo-
czynku i zabawy (parki, skwerki, deptaki), poprawę jakości i zwiększenie 
dostępności usług publicznych (w tym zwłaszcza medycznych), dbałość o za-
chowanie oryginalnej historycznej zabudowy, głównie poprzez działania rewita-
lizacyjne.  
 
 
5. Bilans członkostwa w Cittàslow 
 

Małe miasta mają często mniejszą szansę rozwoju w porównaniu z dużymi 
miastami, mimo iż mają równie dużo do zaoferowania. Cittàslow to przeciwwaga 
dla wielkomiejskiego hałasu, pośpiechu, przesytu, masowej konsumpcji i „fast-
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foodyzacji”12 wszystkich dziedzin życia człowieka. Członkostwo w Sieci może 
w krótkim czasie diametralnie zmienić obraz małego miasta, określanego sło-
wami „dziura”, „zaścianek” czy „prowincja”. Poprzez członkostwo w Cittàslow 
małe miasta stale dążą do poprawy jakości życia swoich mieszkańców na wielo-
rakich płaszczyznach, przez co nieustanne się rozwijają. Członkostwo zobowią-
zuje do spełnienia i stałej poprawy wymogów dotyczących poprawy życia  
w sferach polityki środowiska, infrastruktury, jakości tkanki miejskiej, lokalnej 
produkcji, tradycji i gościnności oraz do „prowadzenia obserwacji i badań mają-
cych na celu zastosowanie najlepszych rozwiązań dla «dobrego życia» zgodnego 
z lokalną tradycją”. Warunki te są zbieżne z oczekiwaniami mieszkańców i tury-
stów. Pomyślne przejście procedury certyfikacyjnej jest dowodem na to, że mia-
sto spełnia określone międzynarodowe standardy.  

Podnoszenie jakości życia nie byłoby możliwe, gdyby nie świadome społe-
czeństwo, które ceni sobie swoje indywidualne cechy. Cittàslow inwestuje  
w budowanie tożsamości społeczeństwa poprzez zachowanie lokalnej tradycji  
i wartości kulturowych. Uczy szanować i doceniać otaczający krajobraz, promu-
je „zielone” technologie, bioarchitekturę, rolnictwo biologiczne i bioróżnorod-
ność krajobrazu. Członkowie Cittàslow przestrzegają zasad Slow Food, wspierają 
lokalną produkcję, stymulują rozwój produktów regionalnych i obrotu handlo-
wego we własnym regionie [www 1]. 

Miasta należące do Sieci łączą ze sobą tradycję małych miasteczek i wsi  
z innowacyjnością i postępem. Sieć zapewnia dostęp do nowoczesnych techno-
logii, które nie stanowią zagrożenia dla środowiska naturalnego, zwłaszcza  
w zakresie wykorzystania alternatywnych, odnawialnych źródeł energii. Miasta 
Cittàslow korzystają wyłącznie ze zrównoważonych rozwiązań, czyli takich, 
które nie powinny mieć negatywnego wpływu na rozwój przyszłych pokoleń. 
Miasta Sieci wzajemnie się wspierają we wprowadzaniu rozwiązań korzystnych 
dla rozwoju. 

Członkostwo w Sieci wiąże się z koniecznością przygotowywania i wdra-
żania wielu innowacyjnych projektów w zakresie środowiska, infrastruktury czy 
estetyki miasta. W większość z nich jest zaangażowana społeczność lokalna, od 
której wymaga się dbania o estetykę najbliższego otoczenia. Miasta w realizacji 
projektów, w tym w staraniach o środki zewnętrzne, mogą liczyć na wsparcie 
międzynarodowej i krajowej sieci miast.  

                                                 
12  Pojęcie to po raz pierwszy pojawiło się w Statucie Organizacji Slow Food jako jeden z jej ce-

lów – „przeciwstawienie się fastfoodyzacji życia” będące nie tylko buntem przeciwko sprowa-
dzaniu jedzenia do szybkiej konsumpcji, ale też przeciwko egzystencji w ciągłym pośpiechu, 
stresie i „bylejakości” [Sukiennik, 2014; www 9]. 
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Zasadnicze znaczenie dla poprawy jakości życia mieszkańców miast Slow 
City ma polepszanie jakości i dostępności usług publicznych oraz stanu obiek-
tów użyteczności publicznej czy infrastruktury drogowej. W tych obszarach 
większość slow miast ma jeszcze sporo do zrobienia. Przegląd strategii rozwoju 
miasta Cittàslow pozwala stwierdzić, że powyższe kwestie są uznawane w ra-
mach analizy SWOT za słabe strony miasta. 

Wszyscy członkowie Stowarzyszenia spotykają się co roku po to, aby dzie-
lić się swoimi doświadczeniami i pomysłami, promować najlepsze praktyki, 
projekty i sprawdzone rozwiązania. Są oni zobowiązani do podejmowania róż-
nych wspólnych inicjatyw, takich jak: szkolenia w edukacji żywieniowej, pro-
jekty ochrony lokalnych produktów i rzemiosł, rozszerzenie strefy ruchu dla 
pieszych, kontrola jakości powietrza, otworzenie biur dla budownictwa zgodnego 
z wymogami ekologicznymi, uregulowanie technik konstrukcyjnych, standary-
zacja elektromagnetycznych instalacji napowietrznych i wiele innych [www 4]. 
Oprócz tego art. 13 Statutu Cittàslow wskazuje na dodatkowe zobowiązania 
wynikające z członkostwa w Sieci, tj.: podejmowanie inicjatyw mających na 
celu waloryzację miasta i jej okolic; dzielenie się dobrymi pomysłami i prakty-
kami; współpraca między miastami Sieci; angażowanie młodych ludzi w lokal-
nym samorządzie; wdrażanie wspólnych projektów rozwoju; wspieranie inicja-
tyw o charakterze ogólnym powoływania stałego delegata politycznego dla 
Cittàslow; wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za koordynację działań w ra-
mach członkostwa w Sieci. 

Zarówno indywidualne projekty, jak i wspólne inicjatywy w oczywisty spo-
sób zwiększają możliwości promocji i reklamy miast sieci w kraju i za granicą, 
zwiększają atrakcyjność turystyczną, wspierają rozwój turystyki typu Slow Tourism, 
poprawiają wizerunek miasta oraz zwiększają jego konkurencyjność w regionie. 
Kluczowe znaczenie ma tutaj Polska Krajowa Sieć Miast silnie promująca swoje 
miasta w regionie, kraju i za jego granicami. Organizuje konferencje, wizyty 
studyjne w miastach członkowskich oraz festyny, na których prezentuje i propa-
guje założenia oraz sposób funkcjonowania slow miast. Oprócz tego każde miasto 
członkowskie ma prawo do dołączenia do własnego wizerunku znaku towaro-
wego „Cittàslow” oraz do używania go we wszystkich inicjatywach i działa-
niach podejmowanych przez członka Sieci.  

Cittàslow jest spójną strategią kreowania określonego wizerunku miasta (city 
branding), mającą być impulsem ożywiającym gospodarkę oraz aktywizującym 
mieszkańców, a obrany kierunek wdrażania tej strategii może być dobrym punk-
tem wyjścia do „zaistnienia” małych miast, poprawy ich atrakcyjności, a tym 
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samym konkurencyjności i ekonomicznej sytuacji [Grzelak-Kostulska i Hoło-
wiecka, 2011]. 

Członkostwo w Sieci jest swoistym bodźcem do działania i podejmowania 
współpracy przez różne podmioty, kierunkowskazem rozwoju, wskazówką, w którą 
stronę powinno się rozwijać miasto, aby wprowadzić w życie zasady zrównowa-
żonego rozwoju. To szansa na zaistnienie w Sieci zarówno na poziomie lokal-
nym, jak i międzynarodowym, dająca poczucie wyjątkowości i elitarności [Za-
dęcka, 2015]. Jest okazją do ubiegania się o środki unijne dla realizacji 
wytyczonych przez Stowarzyszenie zadań, w tym m.in. na rewitalizację miasta, 
tak aby przyjeżdżający goście mogli odpoczywać w miłym otoczeniu i podzi-
wiać dobrze zachowane zabytki.  

Zadania, jakie Stowarzyszenie wyznacza swoim członkom, są bardzo am-
bitne, a ich realizacja jest dla małego miasta nie lada wyzwaniem. Jak słusznie 
wskazuje J. Poczobut [2010, s. 109], „Polskie miasteczka Cittàslow charaktery-
zują się odmiennymi możliwościami w zakresie społeczno-gospodarczych dzia-
łań, różnią się posiadanym zasobem przestrzenno-kulturowym i przez to wydaje 
się, że nie mają równego startu i szans rozwoju”. A mimo to w ramach Sieci 
miasta muszą się rozwijać według tego samego zbioru kryteriów. W dłuższej 
perspektywie może to prowadzić do ich unifikacji. Miastom przyznaje się jednak 
dużo swobody w dostosowywaniu wymagań do lokalnych możliwości oraz roz-
woju w kierunku odpowiadającym posiadanym zasobom.  

Niepokojącym zjawiskiem staje się spadek zainteresowania władz miasta  
i mieszkańców samą ideą po certyfikacji. Aby mieć pewność, że członkowie 
kontynuują pracę, co pięć lat dokonuje się weryfikacji i decyduje o pozostaniu 
bądź nie miasta w Sieci. Krytycy koncepcji Cittàslow podkreślają, że z czasem 
miasta członkowskie staną się „żywymi skansenami” [Knox, 2005], zamykając 
się na inwestycje i przemysł korporacyjny, mieszkańcy w poszukiwaniu pracy  
i lepszych warunków życia będą się przenosić do dużych miast. Niestety mimo 
tak silnego wsparcia przez Sieć Cittaslow aktualny pozostaje problem spadku 
liczby mieszkańców w małych miastach. Migrują przede wszystkim ludzie mło-
dzi i wykwalifikowana kadra. Wynika to głównie z nadal jeszcze wysokiego 
bezrobocia, małej liczby miejsc pracy, słabego zaplecza biznesowego oraz ro-
snącej konkurencyjności ze strony innych samorządów. 

Z drugiej jednak strony za rozwojem miast w stylu Cittàslow przemawia 
poprawa jakości życia mieszkańców. Chodzi o ograniczenie przytłaczających 
zjawisk, takich jak hałas, pośpiech, masowość konsumpcji. Następuje wprowa-
dzenie w życie mieszkańców zasad zrównoważonych miast, które promują ha-
sła: wolno, spokojnie, mniej, dokładniej, świadomie. Coraz więcej ludzi do-
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strzega konieczność zmiany stylu życia, spowolnienia, powrotu do natury, wzra-
sta popularność produkcji ekologicznej, bioproduktów i gospodarstw agrotury-
stycznych. Rozwój Slow Travel przyciąga turystów, a im więcej ich będzie, tym 
większe będzie zapotrzebowanie na rozwój usług turystycznych i tym szybszy 
będzie rozwój miast.  
 
 
Podsumowanie  
 

We współczesnym świecie, w którym wszyscy cierpimy na „chorobę niedo-
czasu” [Honoré, 2011], hałas, pośpiech, anonimowość to tylko niektóre z atrybu-
tów metropolii, które negatywnie wpływają na jakość życia mieszkańców. Dla-
tego coraz większą popularnością w Polsce i na świecie cieszą się alternatywne 
programy rozwoju obszarów miejskich, jak ruch powolnych miast Cittàslow 
uwzględniający w procesie rozwoju małych miast równowagę pomiędzy czło-
wiekiem a otaczającym go ekosystemem. Cittàslow nie oznacza wyłącznie życia 
społeczności małego miasta w zgodzie z filozofią slow, ale taki sposób organi-
zacji i zarządzania małym miastem, który zapewni realizację głównego celu, 
jakim jest poprawa jakości życia obecnych i przyszłych pokoleń.  

Członkostwo w Cittàslow zapewnia waloryzację miast w każdej formie: 
kulturalnej, środowiskowej, społecznej i gospodarczej. Jednakże widocznych 
jest jeszcze wiele problemów, które wymagają rozwiązania na drodze do zrów-
noważonego rozwoju. Należą do nich m.in.: emigracja ludzi młodych i wykwali-
fikowanej kadry do większych miast, mała liczba miejsc pracy, wysokie bezro-
bocie, słabo rozwinięte otoczenie biznesowe, niska jakość kapitału ludzkiego, 
obiektów użyteczności publicznej, niezadowalający stan infrastruktury czy 
obiektów zabytkowych, niski odsetek inwestycji zewnętrznych. Są to problemy, 
z jakimi musi się zmierzyć każde małe miasto. Niewątpliwie jednak członko-
stwo w Cittàslow pozwala na polepszenie komfortu życia mieszkańców małych 
miast i wyznaczenie kierunku działań na drodze do ich zrównoważonego rozwoju.  
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CITTÀSLOW − THE CONCEPT OF THE GOOD LIFE IN A SMALL TOWN 
 
Summary: The study is to present new trends in the development of the small town as 
an alternative to homogenisation and globalization of cities. Attention has been brought 
to many negative phenomena such as the cosmopolitan lifestyle, loss of native traditions 
and customs, environmental pollution. All this increasingly pushes people to look for 
other opportunities aimed at improving the quality of life. The answer seems to be the 
concept of the development of small towns based on the idea of Cittàslow. 
 
Keywords: Cittàslow, a small town, a network of cities, slow life, slow food, slow trav-
el, downshifting, sustainable development, sustainable urban development. 


