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Downshifting – koncepcja nowego stylu życia w małym mieście

Streszczenie

Przedmiotem opracowania jest teoretyczna prezentacja nowego trendu w stylu 
życia postmodernistycznego społeczeństwa określanego terminem „downshifting”. 
Cechuje go porzucenie życia charakteryzującego się dużym tempem na rzecz eg-
zystencji spokojniejszej i mniej nastawionej na konsumpcję. W artykule wskazano 
również na związek downshiftingu z tak popularną obecnie filozofią Slow Life oraz 
będącą przejawem praktyk downshiftingu migrację do małych miast, zwłaszcza 
miast Cittàslow, będących celem życiowych poszukiwań downshifterów.

Słowa kluczowe: downshifting, małe miasto, Cittàslow, dekonsumpcja, zrównowa-
żony rozwój, slow life.

Kody JEL: D71, I12, J17, Q01

Wstęp

Życie we współczesnym „turboświecie”1 charakteryzuje się wzrastającym wciąż tempem 
życia, chaosem, niepewnością i wręcz obsesyjną konsumpcją. Pośpiech stał się naszą drugą 
naturą, ponieważ „wykształciliśmy wewnętrzną psychologię prędkości, oszczędzania czasu 
i maksymalizowania skuteczności. Nasila się to z każdym dniem” (Honoré 2011, s. 11).  
P. Glotz (2001) zauważa, że w tak nadmiernie przyspieszanym społeczeństwie stoimy wobec 
konieczności swoistej rewolucji kulturowej w walce o należyty sposób życia, bliższy natu-
ralnemu rytmowi funkcjonowania człowieka, czego wyrazem jest koncepcja downshiftingu. 

Opracowanie ma na celu pogłębienie wiedzy odnośnie nowego zjawiska społecznego, 
jakim jest downshifting. W polskiej literaturze nadal jeszcze brakuje pozycji uwzględniają-
cych specyfikę tej koncepcji. Istotne jest poznanie, jakie motywy warunkują potrzebę zmia-
ny dotychczasowego stylu życia, istoty samego procesu zmian, trudności, które się z tym 
wiążą oraz barier implemetacji tej idei w warunkach polskich. Co więcej, konieczne jest 
przedstawienie zjawiska downshiftingu na tle koncepcji Cittàslow, propagującej nowe po-
dejście do rozwoju małego miasta.

1  Pojęcie „turboświat” pochodzi z artykułu W. Sztumskiego pt. Turboświat, pułapka przyspieszenia i ekologia czasu (Szumski 
2010, s. 50).
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Istota downshiftingu

Termin “downshifting” oznacza w dosłownym tłumaczeniu zmniejszenie prędkości jaz-
dy przez redukcję biegu na niższy2. W rzeczywistości chodzi o nowy trend społeczny, który 
cechuje dobrowolne i świadome zwolnienie tempa życia i maksymalne jego uproszczenie. 
Downshifting narodził się stosunkowo niedawno, bo w latach 90. XX wieku w Stanach 
Zjednoczonych jako reakcja na wzrost liczby godzin spędzanych w pracy. W stosunkowo 
krótkim czasie zjawisko to rozpowszechniło się na inne kraje rozwinięte, takie jak Australia, 
Nowe Zelandia, Kanada, Wielka Brytania, Szwecja. 

Początkowo downshifting odnosił się wyłącznie do jednego aspektu życia, jakim jest 
praca zawodowa. A. Saltzman (1991) jako pierwsza użyła pojęcia “downshifting” w aspek-
cie zwolnienia tempa pracy zawodowej w książce pt. Downshifting: Reinventing Success on 
a Slower Track. Downshifting powstał w reakcji na zakorzeniony cywilizacyjnie pracoho-
lizm, kulturę pracy „po godzinach”, zmęczenie popularnym w ostatnich dekadach „wyści-
giem szczurów” i narastającą presją. W literaturze tematu przyjęło się definiować downshi-
fting w odniesieniu do pracy zawodowej jako zjawisko polegające na ograniczeniu godzin 
spędzanych w pracy, w celu odzyskania równowagi między pracą a życiem prywatnym 
(work–life balance) (Gregory, Milner 2009). Niekiedy to zmiana stresującej, lecz dobrze 
płatnej pracy na inną, spokojniejszą, ale mniej dochodową. W radykalnych przypadkach − 
całkowitą z niej rezygnację.

Współcześnie zjawisko downshiftingu odnosi się już nie tylko do pracy, ale rozpo-
wszechniło się także na inne sfery życia, takie jak konsumpcja, zdrowie, relacje między-
ludzkie, czas wolny, samorealizacja (Wojniak 2012). Downshifting to obecnie koncepcja 
wolniejszego, prostszego i spokojniejszego życia w małym mieście, zgodnie z tak popularną 
obecnie filozofią slow. Zakłada dobrowolną i długofalową zmianę stylu życia na dający 
satysfakcję i spełnienie, wymagającą akceptacji niższych dochodów i rezygnacji z nadmier-
nej konsumpcji (Hamilton, Mail 2003). To przewartościowania życia z podejścia „mieć” na 
„być”, które paradoksalnie zwiększa jego jakość, przez skupienie na wartościach ducho-
wych, relacjach międzyludzkich, rodzinie, bliskich, zdrowiu i środowisku. 

W Polsce zjawisko downshiftingu pojawiło się na początku XXI wieku, stąd zwolenni-
ków tej koncepcji jest nadal niewielu. Nie znaleziono również stosownego odpowiednika 
w języku polskim na to pojęcie. W licznych, głównie obcojęzycznych publikacjach zamien-
nie z pojęciem downshiftingu używa się często określeń “cultural creative”, odnoszące się 
do ludzi, którzy tworzą nowe trendy w stylu życia, lub “big shift” i “sea-change”, opisu-
jące proces migracji na obszary przybrzeżne i wiejskie, z większych miast do mniejszych 
miasteczek głównie w Australii (Burnley, Murphy 2003; Hamilton, Mail 2003; Salt 2001). 
Sformułowane przez D. Elgin (1981) określenia “voluntary simplicity”, czyli „dobrowolna 
prostota”, zdaniem autorki w języku polskim najpełniej oddaje istotę tego zjawiska.

2  To pojęcie zaczerpnięte z języka angielskiego, a dokładniej z branży motoryzacyjnej, oznacza redukcję biegu na niższy, przez 
co zwolnienie szybkości jazdy. Współcześnie to koncepcja spowolnienia tempa dotychczasowego życia.
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Motywacja do zmiany stylu życia

Drastyczna zmiana stylu życia, jaką proponuje downshifting nie jest ani szybka, ani pro-
sta. Zdaniem P. Tan (2000, p. 159), „to długotrwały proces, na który potrzeba 1-5 lat, by 
wreszcie dokonać zmiany”. C. Hamilton i E. Mail (2003) wskazują na dwie zasadnicze 
grupy − motywy osobiste i ideowe. Przyczyny te mają swoje podłoże w zjawiskach genero-
wanych przez globalizację.

Doświadczenia i badania downshiftingu w różnych krajach (Etzioni 1998; Huneke 2005; 
Iwata 1997; Leonard-Barton 1981) wskazują, że jednym z głównych powodów radykalnej 
zmiany dotychczasowego życia są motywy osobiste, zwłaszcza poczucie wypalenia zawodo-
wego i chęć samorealizacji w innej dziedzinie niż dotychczas, potrzeba odzyskania kontroli 
nad swoim życiem, równowagi między pracą a życiem osobistym, pragnienie przebywania 
z rodziną i przyjaciółmi. Często downshifting jest ostatnią szansą na poprawę zniszczonych 
głównie przez pracę relacji międzyludzkich lub ucieczką od społeczności, w której brak 

Schemat 1
Istota downshiftingu

 
Źródło: Pearson (2004, p. 76).
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tolerancji dla „bycia innym”. Szybkie zmiany w kierunku downshiftingu mogą być podykto-
wane osobistymi doświadczeniami tzw. „krytycznych momentów” w życiu, nagłych zdarze-
nia, jak rozwód, utrata pracy, choroba, czy śmierć bliskich osób, które mogą być impulsem, 
dającym początek drastycznym i natychmiastowym zmianom w życiu.

Na chęć radykalnej zmiany wpływają także pobudki bardziej altruistyczne, moralne, 
etyczne, obawy o środowisko, duchowość i społeczeństwo (Craig-Lees, Hill 2002; Shaw, 
Newholm 2002) polityczne, religijne czy ideologiczne. Coraz częściej downshifting jest 
efektem przyjęcia nowej filozofii życia w stylu slow, w spowolnionym tempie, bardziej 
świadomie, w zgodzie z naturalnym rytmem funkcjonowania człowieka i starożytną zasadą 
festina lente3, zdrowiej i bliżej natury. Dla wielu osób downshifting jest manifestacją ich ne-
gatywnego stosunku do nadmiernego konsumpcjonizmu, filozofią pozwalającą powrócić do 

3  Łacińska sentencja znacząca dosłownie: „śpiesz się powoli”. Te postulaty promowane są przez założony w 1999 roku  
The World Institute of Slowness, czyli Światowy Instytut Powolności.

Schemat 2
Motywy zmiany stylu życia na zgodny z filozofią downshiftingu

        Globalizacja     

 

Wzrost konkurencji Nadkonsupcjonizm   Duże tempo życia    Niszczenie środowiska       

                   „Fast Life” 

 

  Wyścig szczurów        Affluenza*    Brak czasu dla siebie i rodziny 

      

Wypalenie zawodowe   Stres, problemy zdrowotne  

Pragnienie zmiany 

Poszukiwanie alternatyw 

Rezygnacja z pracy          Dekonsumpcja          Przyjęcie filozofii    Rozwój zrównoważony 

             (dobrowolna prostota)      „slow life”         Koncepcja 3E 

 
Ekologia   Ekonomia     Społeczeństwo 

 

Zmiana miejsca zamieszkania 

                 (Cittàslow)  

Satysfakcja i spełnienie 

                                                                              Downshifting                           

 
* Termin ten stanowi połączenie dwóch słów affluence (dobrobyt) i influenza (grypa). Oznacza dysfunkcjonalny, 
niezdrowy stosunek do dobrobytu (Ziemkowski 2007), konsumpcji, zakupów (Szul 2012).
Żródło: opracowanie własne na podstawie: Goulding, Reed (2010); Hamilton, Mail (2003).
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tego, co tak naprawdę najważniejsze w życiu. To troska o trwały, stabilny i zrównoważony 
rozwój4 z myślą o przyszłych pokoleniach. 

Miasta Cittàslow celem migracji z dużego miasta

Downshifting to filozofia, która idealnie wpisuje się we współczesne trendy w stylu ży-
cia, łącząc się obecnie z międzynarodowym ruchem Slow Life (z ang. proste życie, powolne 
życie, wolne życie)5, który powstał jako reakcja na tak charakterystyczny dla postmoder-
nistycznego społeczeństwa bezmyślny konsumpcjonizm i materializm, które zmuszają do 
obsesyjnej prędkości, szybkiego i agresywnego stylu życia6.

Wraz ze wzrostem znaczenia ruchu Slow Life propagującego bardziej świadome życie, 
coraz więcej ludzi zaczyna dostrzegać potrzebę zmiany dotychczasowego stylu życia na 
bardziej skromny i prosty, czyli voluntary simplicity, będący przejawem racjonalizacji kon-
sumpcji (dekonsumpcji)7, sprzeciwu wobec konsumpcyjnego trybu życia. Propagowanie 
świadomej i odpowiedzialnej konsumpcji, nie ograniczającej się wyłącznie do „tu i teraz”, 
lecz umożliwiającej zaspokojenie potrzeb obecnych i przyszłych pokoleń, minimalizując jej 
wpływ na środowisko8 to wyznaczniki filozofii downshiftingu, które „pozwalają uwolnić się 
od obciążeń, jakie nakłada na jednostkę społeczeństwo konsumpcyjne: zarabiania, wydawa-
nia, posiadania” (Szul 2012, s. 320).

Downshifter nierzadko migruje z dużego miasta, którego agresywny rozwój jest nie do 
pogodzenia z nowo przyjętą filozofią spokojnego życia. Osiedla się w małym mieście lub 
na wsi, gdzie odnajduje równowagę i wewnętrzny spokój, ponieważ, jak wskazuje B. Hoey 
(2005), dla downshiftera wybór tego, jak żyć jest równie ważny jak decyzja o tym, gdzie 
zamieszkać.

Wraz ze wzrostem świadomości społeczeństwa odnośnie do szeregu niekorzystnych dla 
mieszkańców dużych aglomeracji zjawisk, takich jak hałas, korki na ulicach, zanieczyszcze-
nie środowiska, wszechogarniający pośpiech i nadmierny konsumpcjonizm, rośnie liczba 
ludzi, którzy widzą szansę na polepszenie jakości swojego życia w zmianie miejsca za-
mieszkania na małe miasto lub wieś. W efekcie obecnie mamy do czynienia ze wzmożonym 

4  Zrównoważony rozwój (sustainable development) definiowany jest jako zaspokojenie teraźniejszych potrzeb bez narażania 
na szwank zdolności przyszłych pokoleń do zaspokajania ich własnych potrzeb (Taką definicję zrównoważonego rozwoju 
sformułowano w Raporcie „Nasza wspólna przyszłość” z 1987 roku przygotowanym przez Komisję do spraw Środowiska 
i Rozwoju (WCED) Organizacji Narodów Zjednoczonych).
5  Od 1999 roku istnieje The World Institute of Slowness, czyli Światowy Instytut Powolności, który jest organizacją propagującą 
nieśpieszny tryb życia w każdym jego aspekcie. Więcej na stronie internetowej The World Institute of Slowness, 
http://www.theworldinstituteofslowness.com/ [dostęp:01.01.2016].
6  „Slow Life” to idea globalnego spowolnienia tempa, życie uważniej, świadomiej, prościej, etyczniej, zdrowiej, w zgodzie 
z naturą, często z dala od zgiełku wielkich miast, w których „czas to pieniądz”, a życie to nieustająca gonitwa.
7  C. Bywalec określa dekonsumpcję jako świadome ograniczanie konsumpcji do rozmiarów racjonalnych, wynikających 
z naturalnych, indywidualnych, fizycznych i psychicznych cech konsumenta (Bywalec, Rudnicki 2002, s. 143).
8  Downshifting w swoim podejściu do konsumpcji wpisuje się w propagowaną przez Unię Europejską koncepcję konsumpcji 
zrównoważonej, która została sformułowana po raz pierwszy na arenie polityki światowej w trakcie konferencji Organizacji 
Narodów Zjednoczonych w sprawie środowiska i rozwoju w Rio de Janeiro w 1992 r. Racjonalizacja konsumpcji to niewątpliwy 
składnik konsumpcji zrównoważonej. Więcej na ten temat (w:) Kiełczewski (2004); Kramer (2011); Mróz (2008); Cudowska-
Sojko (2012).
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zjawiskiem migracji z dużych ośrodków do małych miast9, które na nowo stają się ważnym 
elementem struktury społeczno-ekonomicznej poszczególnych regionów i całego kraju. 
Współcześnie odpowiedzią na potrzeby downshifterów są miasta Cittàslow, opierające się 
na koncepcji „dobrego życia”. 

Ruch Cittàslow (wł. citta to miasto, ang. slow to wolny, powolny)10 narodził się w 1999 
r. z pomysłu burmistrzów czterech włoskich miasteczek11. Członkowie ruchu w dniu  
16 października 1999 roku zawiązali w Orvieto stowarzyszenie o nazwie „Cittàslow – 
Międzynarodowa Sieć Miast Dobrego Życia”. Stowarzyszenie jest organizacją typu non 
profit, jej głównym celem jest promowanie i rozpowszechnianie kultury dobrego życia po-
przez badania, eksperymentowanie, stosowanie rozwiązań dotyczących organizacji miasta12.

9  W niniejszym opracowaniu pod pojęciem miasta małego rozumie się jednostkę osadniczą posiadającą prawa miejskie, której 
liczba ludności nie przekracza 20 tysięcy mieszkańców.
10  Nazwa powstała z połączenia dwóch słów z języka włoskiego “città lente” i angielskiego “slow city”, co w luźnym 
tłumaczeniu oznacza „powolne miasto”. Zamiennie używa się pojęcia “Slow City”, lub „miasto dobrego życia” od pełnej 
nazwy Stowarzyszenia “Cittaslow – Międzynarodowa Sieć Miast Dobrego Życia”.
11  Założycielami ruchu Cittàslow był Paolo Saturniniego, burmistrz Greve di Chianti we Włoszech oraz burmistrzowie innych 
niewielkich miasteczek, takich jak: Bra, Orvieto, Positano.
12  Strona internetowa Polskiej Krajowej Sieci Miast Cittaslow, http://cittaslowpolska.pl/o-nas [dostęp:11.01.2016]. Więcej 
o koncepcji Cittaslow (w:) Zadęcka (2015, s. 175).

Schemat 3
Downshifting w relacji do Cittàslow i Slow Life

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

   migracja z dużego miasta  

                                                                  DOWNSHIFTING 

 

 
      ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ 

3E 
ekonomia ekologia 

społeczeństwo 

  Cittàslow 

Zwolnienie tempa 

Slow Life 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Mayer, Knox (2006); Hamilton, Mail (2003).
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Miasta Cittàslow to przede wszystkim małe i średnie miasteczka do 50 tys. mieszkań-
ców, które nie są stolicami powiatów, dążące do tworzenia jakości we wszystkich dziedzi-
nach życia miejskiego przez realizację szeregu kryteriów w sześciu obszarach: polityka śro-
dowiskowa, polityka strukturalna, technologie i wyposażenie w zakresie jakości miejskiej, 
waloryzacja produkcji lokalnych, gościnność, świadomość13.

Miasta Cittàslow to te, w których życie toczy się w spowolnionym tempie, z dala od ha-
łasu, pośpiechu, stresu i masowej konsumpcji, tak charakterystycznych dla wielkomiejskie-
go stylu życia. To miasta mające się bogatą historię, szanujące lokalną tradycję i wartości 
kulturowe, w których promuje się regionalne produkty, tradycyjne rzemiosło i rękodzieło 
oraz zdrową i ekologiczną żywność produkowaną przy użyciu współczesnych technologii 
przyjaznych środowisku. 

Cittàslow to miasta idealne do życia, zapewniające swoim mieszkańcom spokój, wygodę 
i bezpieczeństwo przy wsparciu silnych, lokalnych społeczności, które są nie tylko mocno 
zaangażowane w wydobycie indywidualnych cech miasta, ale również mających poczucie 
odpowiedzialności za miejsce, w którym żyją. Szczególny nacisk kładzie się na gościnność, 
serdeczną atmosferę, dbałość o środowisko naturalne przez ograniczanie emisji zanieczysz-
czeń, recykling, tworzenie publicznych obszarów zieleni, miejsc do wypoczynku i zabawy, 
likwidowanie barier architektonicznych i rewitalizowanie oryginalnych historycznych za-
bytków.

Obecnie Cittàslow jest międzynarodową siecią liczącą 209 miast reprezentujących  
30 krajów z całego świata (stan na luty 2016 roku). Pierwszym polskim miastem, które przy-
stąpiło w 2004 roku do Stowarzyszenia był Reszl. Dziś Polska Krajowa Sieć Miast Cittàslow 
(PKSMC)14 liczy 23 miasta (Barczewo, Bartoszyce, Biskupiec, Bisztynek, Działdowo, 
Dobre Miasto, Gołdap, Górowo Iławeckie, Kalety, Lidzbark, Lidzbark Warmiński, Lubawa, 
Murowana Goślina, Nidzica, Nowe Miasto Lubawskie, Nowy Dwór Gdański, Orneta, 
Olsztynek, Pasym, Prudnik, Rejowiec Fabryczny, Reszel, Ryn). 

Bariery utrudniające przyjęcie filozofii downshiftingu

Koncepcja voluntary simplicity obecnie znajduje najwięcej zwolenników w krajach roz-
winiętych, w których konsumpcja nie jest już w centrum zainteresowania jednostki, a co-
raz bardziej świadome społeczeństwo zaczyna poszukiwać odmiennych sposobów życia. 
W krajach rozwijających się, takich jak Polska, nadal jeszcze konsumpcja ogrywa dominu-
jącą rolę, najważniejsze jest zarabianie pieniędzy i ich wydawanie. Wdrożenie nowego stylu 

13  Miasta deklarujące chęć przystąpienia do stowarzyszenia Cittàslow muszą spełnić minimum 50 + 1% kryteriów spośród 
sześciu wskazanych obszarów. Szczegółowe zestawienie wymogów (planów) w doskonaleniu stawianych w różnych obszarach 
miastom wstępującym do Stowarzyszenia „Cittàslow – Międzynarodowa Sieć Miast Dobrego Życia” dostępne jest na stronie:
http://cittaslowpolska.pl/miedzynarodowa-siec-miast-cittaslow [dostęp:13.01.2016] oraz w Załączniku A do Statutu Cittaslow, 
s. 21, Międzynarodowy Statut Miast Cittaslow,
http://cittaslowpolska.pl/userfiles/pliki_do_pobrania/2014/statut_cittaslow_21_czerwca_2014_pl.pdf [dostęp: 04.01.2016].
14   PKSMC jest krajową strukturą organizacyjną Międzynarodowego Stowarzyszenia Miast Cittàslow uznaną w 2007 roku przez 
Międzynarodowy Komitet Koordynujący w Urbino, której siedziba mieści się w Biurze Jakości i Znaków Regionalnych 
Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie.
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życia w takim społeczeństwie nie jest rzeczą prostą. Zwłaszcza, że, jak twierdzi D. Loreau 
(2011), społeczeństwo konsumpcyjne z trudem toleruje osoby preferujące skromne życie, 
gdyż stanowią zagrożenie dla niego i gospodarki. Są to, zdaniem społeczeństwa, hipokryci, 
aspołeczni czy też skąpcy, którzy bardzo często zostają brutalnie wykluczeni ze społeczno-
ści, w której żyją. W ocenie społeczeństwa osoby te nie sprostały rytmowi współczesne-
go życia, przez co znalazły się na jego marginesie zyskując piętno nieudaczników i leni. 
Brak zrozumienia i akceptacji społeczeństwa, rodziny, przyjaciół, współpracowników bywa 
częstym hamulcem istotnych zmian w życiu. Decyzję o tym odkładają na później, przez 
co tworzy się kategoria ludzi tzw. „odroczonego szczęścia” (Goulding, Reed 2010), którzy 
oczekują na możliwość zmiany dotychczasowego życia w przyszłości.

W Polsce wśród nielicznych zwolenników idei downshiftingu dominują głównie pseudo-
-downshifters lub crypto-downshifters, zdefiniowani przez A. Etzioni15 (1998) jako osoby 
bardzo dobrze sytuowane ekonomicznie i społecznie, dla których zmiana stylu życia to 
ekstrawagancja równie kosztowna jak dotychczasowe życie. To nadal luksus, na który stać 
tylko ludzi zamożnych. W krajach rozwiniętych, takich jak Australia, Stany Zjednoczone, 
Kanada, czy Wielka Brytania, sytuacja jest diametralnie odmienna. Decyzję o zmianie stylu 
życia podejmują zarówno prawnicy, lekarze, bankierzy, finansiści, czyli tak zwani strong 
simplifiers, którzy zmieniając styl życia dobrowolnie godzą się na obniżenie dochodów 
i rezygnują z dotychczasowego statusu społecznego, jak również holistic simplifiers, czy-
li osoby, dla których przyjęcie koncepcji „dobrowolnej prostoty” jest wyrazem ich życio-
wych idei. Grupę te tworzą zarówno pracownicy korporacji, jak i nauczyciele, hydraulicy, 
elektrycy, budowlańcy, którzy decydują się pracować na własny rachunek (Wheatley 1997). 
Typowy downshifter w kraju rozwiniętym to osoba w średnim wieku, przeciętnie zarabia-
jąca, często wykształcona. To nierzadko pary z dziećmi, osoby pozostające w związku, któ-
rych partner pracuje i kobiety chcące więcej czasu poświęcić rodzinie (Chhetri i in. 2009).

Podsumowanie

Funkcjonowanie w zglobalizowanym świecie, w dobie społeczeństwa konsumpcyjnego 
narzuca na człowieka wiele ograniczeń wynikających z konieczności dostosowania się do 
określonych wzorców zachowań. Kult konsumpcji zmusza, aby pracować i zarabiać więcej, 
by móc więcej wydawać. To wszystko wpływa na kształtowanie w społeczeństwie nowych 
wzorców zachowań i trendów w stylu życia. Jednym z nich jest downshifting, który propo-
nuje nie tylko zmianę filozofii życia, ale, co równie ważne, zmianę miejsca zamieszkania na 
małe miasto lub wieś. 

W rezultacie zauważalne stało się zjawisko migracji z dużych miast do małych miaste-
czek. Wiele małych i średnich miast nierzadko położonych blisko wielkiego miasta prze-
żywa gwałtowny wzrost liczby ludności i liczby miejsc pracy (zjawisko kontr urbanizacji). 
Małe miasta stają się konkurencyjnymi ośrodkami w stosunku do dużych miast, zwłaszcza 

15  A. Etzioni identufikuje trzy typy downshiferów: pseudo-downshifters, „strong simplifiers, holistic simplifiers.
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przez stałe podnoszenie jakości życia mieszkańców, cechy funkcjonalno-przestrzenne oraz 
dostępność transportową i infrastrukturalną. Małe miasta stają się bardziej otwarte na roz-
maite grupy mieszkańców, w tym także grupy o specyficznych potrzebach i oczekiwaniach.

Konieczne staje się dokonanie diagnozy najważniejszych trendów rozwoju małych miast 
oraz analizy wpływu bezpośredniego i pośredniego zjawiska downshiftingu, w tym głównie 
migracji do małych miast na rozwój obszarów miejskich w wymiarach gospodarczym, spo-
łecznym i przestrzennym. 
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Downshifting - the Concept of a New Way of Life in a Small Town

Summary

The aim of the this study is to present a new trend in lifestyle of the postmodern 
society defined by the term ‘downshifting’. The study also indicates the relation 
between downshifting and the so popular philosophy of Slow Life and the phenom-
enon of relocation to small towns, especially Cittàslow, being the aim of life search 
of the downshifters.

handel_wew_4-2016.indd   359 2016-08-18   14:00:14



DOWNSHIFTING – KONCEPCJA NOWEGO STYLU ŻYCIA W MAŁYM MIEŚCIE360

Key words: downshifting, voluntary simplicity, small town, Cittàslow, anti-con-
sumption, sustainable development, Slow Life.

JEL codes: D71, I12, J17, Q01

Downshifting – концепция нового стиля жизни в небольшом городе

Резюме

Предмет разработки – теоретическая презентация нового тренда в стиле 
жизни постмодернистского общества, определяемого термином «downshifting». 
Ему свойствен отказ от быстрого темпа жизни ради более спокойного и менее 
направленного на потребление образа жизни. В статье указана также связь 
downshifting со столь популярной ныне философией Slow Life, а также с явля-
ющимся проявлением практики downshifting мигрирования в малые города, 
особенно города типа Cittàslow, являющиеся целью жизненных поисков лиц, 
определяемых термином downshifter.

Ключевые слова: downshifting, небольшой город, Cittàslow, антипотребле-
ние, устойчивое развитие, slow life.
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