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P R O G R A M
XIV FESTIWALU

TWÓRCZOŚCI KOCIEWSKIEJ
IM. ROMANA LANDOWSKIEGO
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ZG ŁO Ś  S I Ę  D O  U DZ I A Ł U  W  KO N K U R S I E !

• do 7 października do MBP w Tczewie – karty zgłoszeń 
na eliminacje w kategorii recytacje poezji i prozy dla 
uczestników z powiatu tczewskiego, tel. 572 779 196, 
e-mail: n.szarek@biblioteka.tczew.pl

• do 7 października do OPP w Starogardzie Gdańskim – 
karty zgłoszeń na eliminacje w kategorii recytacje po-
ezji i prozy dla uczestników z powiatu starogardzkie-
go, tel. 724-682-609, e-mail:aniazwiernik@op.pl

• do 7 października do OPP w Starogardzie Gdańskim 
– karty zgłoszeń na eliminacje w kategorii utwory wo-
kalne – dla wszystkich zainteresowanych (powiaty: 
tczewski, starogardzki i świecki), tel. 724-682-609, 
e-mail:aniazwiernik@op.pl

 • do 17 października do OPP w Starogardzie  Gdańskim – 
karty zgłoszeń i prace konkursowe na eliminacje w ka-
tegorii prace fotografi czne – dla wszystkich zaintere-
sowanych (powiaty: tczewski, starogardzki i świecki), 
tel. 724-682-609, e-mail:aniazwiernik@op.pl

• do 17 października – do CKiS w Tczewie – karty zgło-
szeń na eliminacje w kategorii programy sceniczne – 
dla wszystkich zainteresowanych (powiaty: tczewski, 
starogardzki i świecki), tel. 693 368 107, e-mail: mrie-
bandt@ckis.tczew.pl,

• do 17 października – do Fabryki Sztuk w Tczewie – kar-
ty zgłoszeń i prace konkursowe na eliminacje w kate-
gorii prace plastyczne – dla wszystkich zainteresowa-
nych (powiaty: tczewski, starogardzki i świecki), tel. 
887 071 550 lub 58 530 44 88, e-mail: wystawy@fa-
brykasztuk.tczew.pl

• do 17 października – do Fabryki Sztuk w Tczewie – kar-
ty zgłoszeń i prace konkursowe na eliminacje w kate-
gorii juwenilia literackie – dla wszystkich zaintereso-
wanych (powiaty: tczewski, starogardzki i świecki), tel. 
887 071 550 lub 58 530 44 88, e-mail: wystawy@fabry-
kasztuk.tczew.pl

ELIMINACJE

  • 17 października, godz. 9.00 – w Miejskiej Bibliotece Pu-
blicznej w Świeciu, ul. Sienkiewicza 4, w kategorii recyta-
cje poezji i prozy w ramach XIII Powiatowego Konkursu 
„Poeci z Kociewia” (uczestnicy z powiatu świeckiego),

• 18 października, godz.9.00 – w budynku Ogniska Pracy 
Pozaszkolnej w Starogardzie Gdańskim,   ul. gen. Włady-
sława Sikorskiego 26, w kategorii recytacje poezji i prozy 
(uczestnicy z powiatu starogardzkiego),

• 19  października, godz. 9.00 – w Miejskiej Bibliotece Pu-
blicznej im. A. Skulteta w Tczewie, ul. Jarosława Dąbrow-
skiego 6, w kategorii recytacje poezji i prozy (uczestnicy 
z powiatu tczewskiego),

• 20 października, godz. 9.00 – przesłuchania konkursowe 
w kategorii utwory wokalne w Ognisku Pracy Pozaszkol-
nej w Starogardzie Gdańskim, ul. gen. Władysława Sikor-
skiego 26.

FINAŁOWE PREZENTACJE KONKURSOWE

• 25 października, godz.17.00 – wernisaż prac fotogra-
fi cznych i koncert laureatów w kategorii utwory wokalne 
w Ognisku Pracy Pozaszkolnej w Starogardzie Gdańskim, 
ul. gen. Władysława Sikorskiego 26,

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

• 26 października, godz. 13.00 – wernisaż prac plastycz-
nych i prezentacja juweniliów literackich w Fabryce Sztuk 
w Tczewie, ul. 30 Stycznia 4,

• 27 października, godz. 9.00 – konkurs programów sce-
nicznych w Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie, ul. St. 
kard. Wyszyńskiego 10.

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE

• 28 września, godz. 15.00 – spotkanie na tczewskiej sta-
rówce przy ławeczce Landowskiego – promocja działań 
festiwalowych,

• 26 października, godz. 18.00 w Miejskiej Bibliotece Pu-
blicznej im. A. Skulteta w Tczewie, ul. Jarosława Dąbrow-
skiego 6 – promocja publikacji Romana Landowskiego 
„Głośnym echem powiało. Kociewskie sensacje sprzed 
lat”,

• 27 października, godz. 18.00 w Centrum Kultury i Sztu-
ki w Tczewie – koncert z udziałem wybranych laureatów 
w ramach gali fi nałowej.


