
 

 
 

HARMONOGRAM WYDARZENIA / PRZEDSIĘWZIĘCIA 

XIV FESTIWALU TWÓRCZOŚCI KOCIEWSKIEJ im. Romana Landowskiego 

 

Eliminacje:  

 17 października 2022 r. (poniedziałek),  godz. 9.00 - w Miejskiej Bibliotece Publicznej       
w Świeciu, ul. Sienkiewicza 4, w kategorii recytacje poezji i prozy w ramach                                         
XIII Powiatowego Konkursu „Poeci z Kociewia” (uczestnicy z powiatu świeckiego), 

 18 października 2022 r. (wtorek), godz.9.00 w budynku Ogniska Pracy Pozaszkolnej                
w Starogardzie Gdańskim, ul. gen. Władysława Sikorskiego 26, w kategorii recytacje 
poezji i prozy (uczestnicy z powiatu starogardzkiego), 

 19 października 2022 r. (środa), godz. 9.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej                                       
im. A. Skulteta w Tczewie, ul. Jarosława Dąbrowskiego 6, w kategorii recytacje poezji              
i prozy (uczestnicy z powiatu tczewskiego), 

 20 października 2022 r. (czwartek) godz. 9.00 przesłuchania konkursowe w kategorii 
utwory wokalne w Ognisku Pracy Pozaszkolnej w Starogardzie Gdańskim, ul. gen. 
Władysława Sikorskiego 26.    

 

Finałowe prezentacje konkursowe w Tygodniu Kociewskim:  

 25 października 2022 r. (wtorek), godz.17.00 - wernisaż prac fotograficznych i koncert 
laureatów w kategorii utwory wokalne w Ognisku Pracy Pozaszkolnej w Starogardzie 
Gdańskim, ul. gen. Władysława Sikorskiego 26, 

 26 października 2022 r. (środa), godz. 9.00 – w kategorii recytacje poezji i prozy                      
w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. A. Skulteta w Tczewie – ul. Jarosława 
Dąbrowskiego 6, 

 26 października 2022 r. (środa), godz. 13.00 – wernisaż prac plastycznych i prezentacja 
juweniliów literackich w Fabryce Sztuk w Tczewie, ul. 30 Stycznia 4, 

 27 października 2022 r. (czwartek) godz. 9.00 – konkurs programów scenicznych                    
w Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie, ul. St. kard. Wyszyńskiego 10. 

 

Wydarzenia towarzyszące Festiwalowi: 

 28 września 2022 r. (środa), godz. 15.00 – spotkanie na tczewskiej starówce przy 
ławeczce Landowskiego - promocja działań festiwalowych, 

 26 października 2022 r. (środa), godz. 18.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej                          
im. A. Skulteta w Tczewie, ul. Jarosława Dąbrowskiego 6 – promocja publikacji Romana 
Landowskiego „Głośnym echem powiało. Kociewskie sensacje sprzed lat”, 

 27 października 2022 r. (czwartek), godz. 18.00 w Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie                
– koncert z udziałem wybranych laureatów w ramach gali finałowej. 
 


