
Ukończyliśmy nasz projekt wydawniczy, realizowany w ramach zadania publicznego, 
który został dofinansowany ze środków Gminy Miejskiej Tczew i Powiatu 
Tczewskiego.
Na ziemi łagodnej. Dawno temu i jeszcze dawniej na Kociewiu – to najnowsza 
książka Romana Landowskiego, autora znanego nie tylko w Tczewie i na Kociewiu.
Publikację wydano w 100. rocznicę powrotu Pomorza do Polski, 760. rocznicę 
nadania praw miejskich miastu Tczew, 50. rocznicę działalności Towarzystwa 
Miłośników Ziemi Tczewskiej i w roku 6. Kongresu Kociewskiego.

Z recenzji dr hab. Marii Pająkowskiej – Kensik, prof. UKW:
„Autor  –  powszechnie  znany  na  Pomorzu  pisarz,  regionalista,  animator  kultury.  Swoim
życiorysem i działalnością objął całe Kociewie. Jako twórca i redaktor naczelny „Kociewskiego
Magazynu Regionalnego” przez lata czuwał nad współczesnym obrazem regionu. Napisane
przez niego gawędy często stają się tekstem popularnonaukowym, opartym na różnorodnych
źródłach.  Bogactwo  odniesień  historycznych  i  kulturowych,  talent  pisarski  Romana
Landowskiego  –  składają  się  na  dzieło  –  w  swoim  rodzaju  niezwykłe  i  bardzo  ważne,
w  dorobku  godnym  prezentacji  w  Roku  6.  Kongresu  Kociewskiego.  (...)  Ogólnie  jest  to
opracowanie wielowymiarowe, wielowątkowe. (…) Do rąk pomorskich regionalistów trafia
książka niezwykła. Bardzo ważna i ciekawa w szeroko pojętej edukacji regionalnej. Nie jest to
„suche” opracowanie historii  i  kultury regionu, ale intrygująca opowieść o ziemi, ludziach
i wydarzeniach, które nie całkiem  przeminęły a ich istota wpisała się w Kociewie…”

Z recenzji dr. Krzysztofa Kordy:
„Na uwagę zasługuje fakt, że książka jest też przewodnikiem, zachętą do poznawania 
Kociewia, (…) Kilka z opisanych przez Romana Landowskiego szlaków może zostać 
zrealizowanych (…) i tym samym publikacja będzie żyła swoim drugim życiem – w terenie.”

Zapraszam do obejrzenia filmu promocyjnego: 
https://wrotatczewa.pl/na-ziemi-lagodnej-dawno-temu-i-jeszcze-dawniej-na-
promocja-ksiazki/ lub: https://www.youtube.com/watch?v=obadlWls6-A

Książka została wzbogacona fotografiami Lecha J. Zdrojewskiego, artysty plastyka
i  fotografa  ze  Zblewa,  przedstawiającymi  głównie  krajobraz  Kociewia,  a  także
skanami  dawnych pocztówek i  materiałów graficznych,  pochodzących ze  zbiorów
Miejskiej  Biblioteki  Publicznej  w  Tczewie.  Wydawcą  jest  Fundacja  OKO-LICE
KULTURY w Zblewie. 
Książka  będzie  doskonałym  prezentem  dla  laureatów  Festiwalu  Twórczości
Kociewskiej  im.  Romana  Landowskiego,  którego  kolejną  edycję  zamierzamy
zorganizować jesienią 2021 roku.
Bardzo  dziękuję  zespołowi  osób  zaangażowanych  w  przygotowanie  i  realizację
całego  projektu  –  członkom  TMZT,  a  szczególnie  naszym  koleżankom:  Milenie
Daszkiewicz,  Karolinie  Holz  i  Joannie  Wojciechowskiej,  które  przepisywały  teksty
autora oraz pracowały nad korektą.
Serdecznie wszystkim dziękuję i zachęcam do lektury!

W imieniu Rady TMZT
- Janusz Landowski, prezes TMZT
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