
XIV FESTIWAL
TWÓRCZOŚCI KOCIEWSKIEJ

IM. ROMANA LANDOWSKIEGO
Pisarz, publicysta, regionalista, członek Związku Literatów Pol-
skich. Rodowity Pomorzanin, urodzony w Świeciu nad Wisłą, 
w latach 1950-2001 mieszkał w Tczewie, później w Czarnej Wo-
dzie. Zmarł 22 sierpnia 2007 roku. 

Z wykształcenia bibliotekarz. Większość swej pracy zawodo-
wej poświęcił książce – był księgarzem, bibliotekarzem, redak-
torem, wydawcą. Wcześniej pracował też jako animator kultury, 
reżyser teatrów amatorskich. W latach 1964-1976 prowadził za-
łożony przez siebie teatr poezji i publicystyki – Scena Literac-
ka „Propozycje”. Od 1985 do 2007 roku kierował Kociewskim 
Kantorem Edytorskim, w którym redagował m.in. „Kociewski 
Magazyn Regionalny”, był również redaktorem w Wydawnic-
twie „Bernardinum”. 

Debiutował w 1958 roku utworami poetyckimi na antenie Gdań-
skiej Rozgłośni Polskiego Radia, a także na łamach prasy. Spo-
śród wydanych ponad dwudziestu publikacji książkowych więk-
szość dotyczy rodzinnego Pomorza i Kociewia. W ostatnich 
latach życia opublikował dwie powieści „Powrót do miejsc pa-
miętanych” i „Cierpki smak rajskiego jabłka”oraz „Nowy be-
deker kociewski”, za który w 2003 roku otrzymał prestiżową 
nagrodę honorową przyznawaną na Kociewiu – medal Chwal-
ba Grzymisława. 

Za całokształt swojej działalności otrzymał szereg nagród, od-
znaczeń i wyróżnień, m.in. złotą odznakę Zasłużony Działacz 
Kultury, medal Zasłużonym Ziemi Gdańskiej, Srebrny i Złoty 
Krzyż Zasługi. Władze samorządowe uhonorowały go meda-
lem Pro Domo Trsoviensi, wyróżnieniem Tczewianin Roku 2000, 
a w 2002 roku tytułem Honorowy Obywatel Miasta Tczewa. 

Pozostawił po sobie bogatą twórczość nie tylko z dziejów Tcze-
wa i Kociewia, także ogromną spuściznę w postaci nieopubliko-
wanych jeszcze utworów. Pośmiertnie zostało wydanych sześć 
książkowych publikacji autora.

(1937-2007)

Zachęcamy do zapoznania się
z ostatnio wydanymi publikacjami

Romana Landowskiego.

Ognisko Pracy Pozaszkolnej 
w Starogardzie Gdańskim

Patronat medialny:

XIV Festiwal Twórczości Kociewskiej
im. Romana Landowskiego został dofi nansowany 

ze środków Gminy Miejskiej Tczew i Powiatu Tczewskiego, 
w ramach realizacji zadania publicznego w zakresie kultury 

i ochrony dziedzictwa narodowego.

Druk:


