
 

 
 

TERMINY ZGŁOSZEŃ UCZESTNIKÓW:  
 

KATEGORIA - RECYTACJE POEZJI I PROZY:  

 do 7 października 2022 r. (decyduje data stempla pocztowego): 

- uczestnicy z powiatu tczewskiego - do Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra 
Skulteta, 83-110 Tczew ul. Kościuszki 1, adres e-mail: n.szarek@biblioteka.tczew.pl  

- uczestnicy z powiatu starogardzkiego - do Ogniska Pracy Pozaszkolnej, 83-200 Starogard 
Gdański, ul. gen. Władysława Sikorskiego 26, adres e-mail: aniazwiernik@op.pl 
 

KATEGORIA – UTWORY WOKALNE: 
 do 7 października 2022 r. (decyduje data stempla pocztowego): 

- uczestnicy z wszystkich powiatów - do Ogniska Pracy Pozaszkolnej, 83-200 Starogard 
Gdański, ul. gen. Władysława Sikorskiego 26, adres e-mail: aniazwiernik@op.pl 
 

KATEGORIA – PRACE PLASTYCZNE:  
 do 17 października 2022 r. (decyduje data stempla pocztowego): 

- uczestnicy z wszystkich powiatów – do Fabryki Sztuk w Tczewie, 83- 110 Tczew ul.                       
30 Stycznia 4 – (portiernia), e -mail: wystawy@fabrykasztuk.tczew.pl 
Kartę zgłoszenia i pracę plastyczną należy złożyć pocztą lub osobiście w Fabryce Sztuk                           

 

KATEGORIA – PRACE FOTOGRAFICZNE:  
  do 17 października 2022 r. (decyduje data stempla pocztowego): 

- uczestnicy z wszystkich powiatów - do Ogniska Pracy Pozaszkolnej, 83-200 Starogard 
Gdański, ul. gen. Władysława Sikorskiego 26, adres e-mail: aniazwiernik@op.pl 
Kartę zgłoszenia i pracę fotograficzną należy złożyć pocztą lub osobiście w Ognisku Pracy 

Pozaszkolnej  

KATEGORIA – JUWENILIA LITERACKIE:  
 do 17 października 2022 r. (decyduje data stempla pocztowego): 

- uczestnicy z wszystkich powiatów – do Fabryki Sztuk w Tczewie, 83- 110 Tczew ul.                       
30 Stycznia 4 – (portiernia), e -mail: wystawy@fabrykasztuk.tczew.pl 
Kartę zgłoszenia wraz z 4 tekstami w formie papierowej oraz na jednym nośniku CD 

należy dostarczyć pocztą lub osobiście do Fabryki Sztuk (portiernia)   
 

KATEGORIA – PROGRAMY SCENICZNE:  
 do 17 października 2022 r. (decyduje data stempla pocztowego): 

- uczestnicy z wszystkich powiatów – do Centrum Kultury i Sztuki 83-110 Tczew, ul. 
Wyszyńskiego 10, adres e-mail: mriebandt@ckis.tczew.pl 
Kartę zgłoszenia wraz ze scenariuszami należy dostarczyć pocztą, osobiście lub 
elektronicznie do Centrum Kultury i Sztuki 
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TERMINY ELIMINACJI KONKURSOWYCH:  

 

 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.    

 

 

 

TERMINY PREZENTACJI FINAŁOWYCH: 
 

 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. 

 


