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Jest taka przepiękna piosenka Andrzeja 
Zauchy, C’est la vie – Paryż z pocztówki…, 
oddająca atmosferę egzystencji w małym mia-
steczku. Pobrzmiewa w niej nostalgia, ale przede 
wszystkim beznadzieja egzystencji w miejscu, 
gdzie: knajpa, kościół – widok z mostu (…) 
dwie drogi na krzyż (…) i ten bruk – ideał 
nie tknął go. Po 1989 r. małe i średnie mia-
sta, dotąd z trudem ale jednak nadążające za 
wyzwaniami współczesności, zaczęły umie-
rać, choć – jak zauważył profesor P. Śleszyń-
ski – robiły to po cichu; nikt się tym procesem 
nie interesował, zwłaszcza media. Największe 
straty poniosły miasta i miasteczka Mazur, 
Podlasia, Pomorza Środkowego, Lubelszczy-
zny i Sudetów, które utraciły swoje zakłady 
przemysłowe. Stały się od tego czasu lokal-
nymi ośrodkami obsługi okolicznych funkcji 
rolniczych, czasem turystycznych, a niekiedy 
istnieją same dla siebie1. Szansą na wyjście 
z tego impasu dla 672 ośrodków i samorzą-
dów okazała się akcesja Polski do Unii Euro-
pejskiej w 2005 r. i budżet tej instytucji prze-
znaczony na zrównoważony rozwój regionów, 
w tym na działania rewitalizacyjne. Te rozwo-
jowe tendencje zauważyła i opisała w 2010 r. 
dr inż. arch. Joanna Poczobut, zwracając jed-
nak uwagę na fakt, że: Rewitalizacja miast 
jest złożonym, długotrwałym procesem. 
Jej przygotowanie i rozpoczęcie wydaje się 

1 Wywiad z Przemysławem Śleszyńskim, kierowni-
kiem Zakładu Geografii Miast i Ludności w Insty-
tucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowa-
nia PAN, https://wiadomosci.dziennik.pl/wydarze-
nia/artykuly/578132,polska-lokalna-male-miasto- 
przemysl-mieszkancy-upadek-gospdarka-praca.html

Strategia Ślimaka
dużo trudniejszą realizacją w tych najmniej-
szych miastach – o liczbie mieszkańców do 
20 tysięcy2. Problem polegał też na tym, że 
w dokumentach strategicznych UE prefero-
wano modele rozwoju miast innowacyjnych, 
inteligentnych i otwartych (Smart City, Cre-
ative City, Open City), do których najbliżej 
ze swoim potencjałem technicznym, komu-
nikacyjnym i informacyjnym było miastom 
dużym (Warszawa, Kraków, Gdańsk) i ewen-
tualnie średnim (Białystok, Rzeszów, Kielce 
i Bydgoszcz)3. Zupełnym więc zaskoczeniem 
było przebicie się na plan pierwszy, powstałej 
oddolnie i samoistnie, bez wsparcia rządów 
i Komisji Europejskiej, inicjatywy postulującej 
model miasta europejskiego XXI wieku wyge-
nerowany w ramach filozofii slow.

Filozofia slow, opierająca się na impera-
tywie życia w zwolnionym tempie, nie powol-
nego i leniwego jednak, ale zgodnego z histo-
rią i genius loci danego miejsca, nie stanowi 
po prostu opozycji i zaprzeczenia życia fast – 
wielkomiejskiego, zindustrializowanego i zglo-
balizowanego. Jest synergią, w której wartości 
tradycyjne łączą się z nowoczesnymi techno-
logiami i nowatorskimi sposobami zarządza-
nia, podlegając przemianie mającej na celu 
wypracowanie nowego continuum zjawisk, 
korzystnych dla społeczności małych miast 
(liczących do 50 tys. mieszkańców). Egzem-
plifikacją myślenia slow są bowiem miasta 
Citta slow zrzeszone w międzynarodowej sieci 
obejmującej obecnie 264 miasta z trzydziestu 
krajów położonych na pięciu kontynentach.

Ruch ten powstał we Włoszech w 1999 r. 
i szybko się umiędzynarodowił, polskie miasta 
przystąpiły do sieci w 2006 r. i kilka miesięcy 
później powołały Polską Krajową Sieć Miast 
Cittaslow; co ważne dziejową rolę prekurso-
rów odegrały tu cztery warmińskie miasta: 
Reszel, Biskupiec, Bisztynek i Lidzbark War-
miński. Następnie wdrożony został w życie 

2 J. Poczobut, Działania rewitalizacyjne w mia-
steczkach Polskiej Krajowej Sieci Miast Cittaslow,  
Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej, Zarzą-
dzanie Publiczne 1–2 (9–10)/2010.
3 E. Strzelecka, Małe miasta a nowoczesne mode-
le rozwoju miast, w: Alternatywne modele rozwo-
ju miast. Sieć miast Cittaslow, Wydział Budownic-
twa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politech-
niki Łódzkiej, Politechnika Łódzka 2017.
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bezprecedensowy projekt społeczno-ekono-
miczny pilotowany przez Urząd Marszałkow-
ski w Olsztynie: po opracowaniu w 2015 r. we 
współpracy z Warmińsko-Mazurską Agencją 
Rozwoju Regionalnego, Ponadlokalnego Pro-
gramu Rewitalizacji dla już 14 miast funkcjo-
nujących w sieci (obecnie 19), zarezerwowa-
no w Regionalnym Programie Operacyjnym 
środki z budżetu UE przeznaczone na ich roz-
wój i poprawę jakości życia lokalnych społecz-
ności. Łącznie było to ponad 51,1 mln euro!, 
z czego 44,7 mln zostało przekazanych samo-
rządom w trybie pozakonkursowym – wystar-
czyło przygotować i przedstawić do oceny 
Instytucji Zarządzającej wniosek inwestycyj-
ny; działania miękkie, finansowane z Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego, podlegały 
pod procedury konkursowe (budżet 6,4 mln 
euro). Tego rodzaju rozwiązanie nie znalazło 
analogii w kraju, a dzisiaj efekty pilotażowego 
projektu uznawane są za innowacyjne także 
w skali europejskiej. Biedne i zahukane woje-
wództwo warmińsko-mazurskie okazało się 
prawdziwym regionem smart, pokazało pazur.

Do czerwca 2020 r. w realizacji było kilka-
dziesiąt projektów, wśród nich 32 inwestycyj-
ne, które dotyczyły w większości rewitalizacji 
obszarów lub renowacji i adaptacji obiektów 
zabytkowych, posiadających wielkie znacze-
nie w krajobrazie kulturowym miasta Citta-
slow, związanych z jego historią i lokalny-
mi tradycjami. Nie sposób wymienić w tym 
artykule wszystkich realizacji, można wspo-
mnieć o wybranych, będących przedmiotem 
szczególnej dumy dla Stowarzyszenia „Polskie 
Miasta Cittaslow”, koordynującego to wielkie 
przedsięwzięcie. 

W Barczewie wykonano trzy projekty 
o wartości 13 mln zł, w tym zagospodarowanie 
historycznego centrum przy rynku i gotyckim 
kościele św. Anny (Zagospodarowanie brze-
gów rzeki Pisy), w Biskupcu, którego budżet 
zasiliły dotacje przekraczające 22 mln zł, wyre-
montowano Centrum Kultury, Turystyki i Spor-
tu, tworząc w nim nowoczesną salę widowis-
kowo-kinową, oddano do użytku Dom Pracy 
Twórczej „Sorboma” przy rynku, wykonano 
renowację Urzędu Miasta (historycznej siedzi-
by powiatu), wyremontowano ulice i założono 
urocze skwery z małą architekturą; a maleń-
ki i ogołocony z historycznej tkanki archi-
tektonicznej Bisztynek uratował najcenniej-
szy w miejskim pejzażu zabytek (Adaptacja 
Bramy Lidzbarskiej wraz z zagospodarowa-
niem otoczenia, 2 602 096 zł). Mieszkańców 
Olsztynka cieszy odrestaurowana dawna wie-
ża wodna z 1906 r., obecnie wspaniały punkt 
widokowy i miejsce pracy twórczej dla dzie-
ci i młodzieży. Jak zwykle w rolę lidera wcie-
lił się Lidzbark Warmiński, gdzie wykonano 
kilka naście projektów, jednak tymi najbardziej 
zwracającymi uwagę okazują się: zagospodaro-
wanie Suchej Fosy na park leżący u podnóża 

odrestaurowanych murów miejskich, budowa 
amfiteatru na tle gotyckiego zamku – Pomnika 
Historii oraz założenie parku nad Łyną z małym 
amfiteatrem inspirowanym architekturą opery 
w Sydney. Wreszcie Lubawa, która przeprowa-
dziła największą pod względem finansowym 
inwestycję (21 mln zł, 13,1 mln zł dofinanso-
wania), budzącą ożywioną dyskusję w środo-
wisku konserwatorów i architektów, albowiem 
mamy w tym wypadku do czynienia z zawsze 
kontrowersyjną próbą odbudowy gotyckiego 
zamku w nowoczesnej formie (Rewitalizacja 
centrum – utworzenie Centrum Aktywności 
Społecznej na Zamku Biskupów Chełmiń-
skich w Lubawie). 

Symbolem Cittaslow jest pomarańczo-
wy ślimak dzierżący na skorupie nowoczesną 
zabudowę, czyli połączenie równowagi i inno-
wacyjności. Podąża on nieśpiesznie, ale zdecy-
dowanie i stanowczo w kierunku nowej przy-
szłości „miast dobrego życia”, które nie chcą 
i nie dają się już dłużej kojarzyć z obrazem 
beznadziei, zacofania i stagnacji. Może za kil-
ka lat ktoś inny nagra równie przejmujący, ale 
już nie tak smutny przebój o życiu w małym 
miasteczku, może będzie to napawający opty-
mizmem utwór techno lub hip-hopowy?

Dariusz Barton
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Fot. M. Misztal
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