
Festiwal Cittaslow 2013 w Olsztynku

W sobotę 18 maja br. w Olsztynku odbył się Festiwal Cittaslow. Tegoroczny gospodarz festiwalu 

przystąpił do sieci Cittaslow w ubiegłym roku. To już czwarty taki festiwal na terenie Warmii i  

Mazur. Dotychczas gościliśmy w Reszlu, Lidzbarku Warmińskim i Nowym Mieście Lubawskim. 

Na dzień dzisiejszy sieć miast zrzesza dziesięć miast: Murowaną Goślinę z Wielkopolski i dziewięć 

województwa warmińsko-mazurskiego: Biskupiec, Bisztynek, Gołdap, Lidzbark Warmiński, Nowe 

Miasto  Lubawskie,  Olsztynek,  Reszel,  Ryn  i  Lubawę,  która  odebrała  z  rąk  Piera  Georgio 

Olivetiego Sekretarza Generalnego Międzynarodowego Stowarzyszenia Cittaslow oraz Jarosława 

Słomy  wicemarszałka  województwa  warmińsko-mazurskiego  certyfikat  potwierdzający 

przystąpienie do Międzynarodowego Stowarzyszenia Cittaslow. 

Festiwale Cittaslow są doskonałą okazją do promowania miast członkowskich poprzez wystawę 

twórczości  lokalnych twórców oraz  występy artystów.  Z Biskupca  w pokazach artystycznych 

zaprezentowali się chłopcy z grupy BC3RUN, którzy swoim skocznym repertuarem wzbudzili 

ogromne zainteresowanie, a nawet na życzenie publiczności bisowali!  W trakcie festiwalowych 

spotkań  odbywają  się  kiermasze  wyrobów  rzemieślniczych,  tradycyjnej  żywności  naturalnej, 

pokazy artystyczne  zespołów z  miasteczek członkowskich  Cittaslow,  konkursy z  nagrodami.  

W Olsztynku każdy mógł bezpłatnie degustować potrawy przygotowane specjalnie na tę okazję 

przez restauratorów – członków sieci Dziedzictwo Kulinarne Warmia Mazury Powiśle. 

Poza  częścią  rekreacyjno-artystyczną  olsztyneckiego  festiwalu  zaproszeni  goście  zagraniczni  

i przedstawiciele polskich miast członkowskich wzięli udział w konferencji pt. „Cittaslow – nowe 

trendy rozwoju małych miasteczek w Europie oraz na świecie”. Prelegentami byli Pier Giorgio 

Oliveti,  Sekretarz Generalny Międzynarodowego Stowarzyszenia Cittaslow z wystąpieniem na 

temat  „Cittaslow - światowa sieć miast  dobrego życia”,  Andrea Mearns,  Wiceprzewodnicząca 

Cittaslow International „Cittaslow w Europie – doświadczenia, dobre praktyki” oraz prof. dr hab. 

Krzysztof  Skalski  z  Uniwersytetu  Jagiellońskiego,  członek  Międzynarodowego  Komitetu 

Naukowego Cittaslow, który wygłosił przemówienie nt. "Cittaslow a terytorialny wymiar strategii 

europejskich na lata 2014-2020". W przeddzień festiwalu odbyły się wybory członków krajowego 

komitetu koordynującego oraz krajowego koordynatora na następną, dwuletnią kadencję. Nowy 

skład  komitetu  tworzą  burmistrzowie  Biskupca,  Bisztynka,  Lidzbarka  Warmińskiego,  Reszla, 

Murowanej  Gośliny,  Nowego  Miasta  Lubawskiego,  Olsztynka  oraz  Rynu.  Na  stanowisko 

koordynatora  ponownie  został  powołany  jednogłośnie  Artur  Wajs,  burmistrz  Lidzbarka 

Warmińskiego.  W trakcie  spotkania  omówiono  również  nowe  zasady  certyfikacji  przyszłych 

członków stowarzyszenia. 


