
Festiwal Cittaslow 2013 w Olsztynku 
prezentacja Polskiej Krajowej Sieci Miast Cittaslow  

Już 18 maja  na Warmii i Mazurach po raz czwarty odbędzie się Festiwal Cittaslow . 

Po Reszlu, Lidzbarku Warmińskim i Nowym Mieście Lubawskim, gospodarzem tego 

wydarzenia będzie Olsztynek.  

To urokliwe miasteczko, obok Rynu i Lubawy jest kolejnym miastem, które w 2012 

roku powiększyło sieć polskich miasteczek Cittaslow. Podczas posiedzenia Komitetu 

Koordynującego  Międzynarodowego  Stowarzyszenia  Cittaslow  w  Kristinestad   

w  Finlandii,  13  kwietnia  2013,  formalnie  do  Stowarzyszenia  przystąpiła  Gołdap. 

Festiwal Cittaslow będzie zatem doskonałą okazją do zaprezentowania rosnącego  

z  roku  na  rok  potencjału  Polskiej  Krajowej  Sieci  Miast  Cittaslow,  która  zrzesza 

dziewi ęć miejscowości z terenu Województwa Warmińsko-Mazurskiego: Biskupiec, 

Bisztynek,  Gołdap,  Lidzbark  Warmiński,  Lubawę,  Nowe  Miasto  Lubawskie, 

Olsztynek,  Reszel  i  Ryn oraz  jedno  miasto  z Wielkopolski:  Murowaną  Goślinę.   

Podczas  Festiwalu  promujemy  miasta  członkowskie,  ich  lokalne  rzemiosło, 

dziedzictwo kulturowe oraz artystyczny dorobek.

Bogaty program Festiwalu przewiduje m.in.  kiermasz wyrobów rzemie ślniczych   

i wyst ępy zespołów muzycznych  z miasteczek członkowskich Cittaslow, kiermasz 

żywno ści naturalnej i tradycyjnej, konkursy z nagrodami . Mieszkańcy Olsztynka  

oraz  zaproszeni  goście  będą  mieli  okazję  skorzystać  z  bezpłatnej  degustacji 

potraw , przygotowanej specjalnie na tę okazję przez  restauratorów – członków sieci 

Dziedzictwo Kulinarne Warmia Mazury Powiśle.  

Ważną częścią Festiwalu będzie zaplanowana na sobotę konferencja pt. „Cittaslow 

–  nowe  trendy  rozwoju  małych  miasteczek  w  Europie  o raz  na  świecie”   

z  udziałem  władz  Międzynarodowego  Stowarzyszenia  Cittaslow  z  Włoch.   

Jej tematyka oscylować  będzie wokół nowych kryteriów certyfikacyjnych dla miast 

oraz nowego podejścia do ich sieciowania i zrzeszania się. Swój udział potwierdził 

Pan Pier Giorgio Oliveti,  Sekretarz Generalny Międzynarodowego Stowarzyszenia 

Cittaslow z wystąpieniem na temat „Cittaslow - światowa sieć miast dobrego życia”, 

Pani  Andrea  Mearns,  Wiceprzewodnicząca  Cittaslow  International  (miasto  Mold, 

Wielka  Brytania)  „Cittaslow  w  Europie  –  doświadczenia,  dobre  praktyki”   

oraz  Prof.  dr  hab.  Krzysztof  Skalski,  Uniwersytet  Jagielloński,  członek 

Międzynarodowego Komitetu Naukowego Cittaslow, z przemówieniem  "Cittaslow  

a terytorialny wymiar strategii europejskich na lata 2014-2020".



Festiwal  Cittaslow organizowany  jest  w  ramach  projektu  "Cittaslow –  sieć  miast 

Warmii  Mazur  i  Powiśla  stawiających  na  dobrą  jakość  życia"  ze  środków 

Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

Bieżące informacje na stronie www.cittaslowpolska.pl
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