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Czym jest dla Ciebie Kociewie? Pokaż nam w
Światowy Dzień Kociewia!
10 lutego w Światowy Dzień Kociewia szczególnie powinniśmy pomyśleć o regionie -miejscu, w którym mieszkamy,
pracujemy, bywamy… Dzień ten, został ustanowiony w 2007 roku z inicjatywy Stowarzyszenia Kultura Kociewia ze
Starogardu Gdańskiego, a także Lokalnej Organizacji Turystycznej KOCIEWIE z Tczewa.

Światowy Dzień Kociewia nawiązuje datą do meldunku ppłk Józefa Hurtiga do Jana Henryka Dąbrowskiego z 1807 roku,
w którym relacjonuje o wysłaniu patrolu „ku Gociewiu”. – tłumaczy Piotr Kończewski, Dyrektor Biura LOT KOCIEWIE
Chociaż nie ma jednej, ogólnokociewskiej uroczystości to właśnie tego dnia jest okazja do świętowania, a także
rozmów o regionie, tradycjach i jego mieszkańcach. To ważne, aby znać miejsce, w którym się mieszka.
W Światowy Dzień Kociewia co roku w powiecie starogardzkim, świeckim i tczewskim odbywają się różne aktywności
związane z Kociewiem. Dzięki nim można poznać podstawy gwary lub kuchni kociewskiej. O regionalnych tradycjach
przypomina się dzieciom oraz dorosłym w szkołach i placówkach kultury. Prowadzone są prelekcje dotyczące historii
Kociewia, a także audycje w lokalnych mediach.
Organizatorów imprez związanych ze Światowym Dniem Kociewia zachęcamy do przesyłania informacji o
wydarzeniach, a także relacji poimprezowych. Będziemy je udostępniać poprzez nasze media społecznościowe:
Facebook oraz Instagram. Chcemy, aby jak najszersze grono odbiorców dowiedziało się jak świętują Kociewiacy w tym
specjalnym dniu. – podkreśla Piotr Kończewski, Dyrektor Biura LOT KOCIEWIE.
Z okazji obchodów 10 lutego Lokalna Organizacja Turystyczna KOCIEWIE postanowiła zapytać „Czym jest dla Ciebie
Kociewie?”. Odpowiedzi na to pytanie wraz ze zdjęciem, które nawiązuje do odpowiedzi można przesłać na skrzynkę
mailową LOT KOCIEWIE. Wpisy zostaną opublikowane na fanpage’u Lokalnej Organizacji Turystycznej KOCIEWIE.
Wśród zamieszczonych wpisów zostaną wybrane trzy, których autorzy otrzymają kociewską nagrodę.
Konkurs ten, ma na celu ukazanie regionu z perspektywy jego mieszkańców, turystów, a także miłośników Kociewia.
Spodziewamy się różnych, ciekawych odpowiedzi, ponieważ każdy ma swoje oryginalne zdanie na temat regionu. Aby
wziąć udział w naszej zabawie należy przesłać zdjęcie wraz z krótką odpowiedzią na pytanie czym jest dla mnie
Kociewie. – mówi Julita Dembek z LOT KOCIEWIE.
Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się na Facebooku Lokalnej Organizacji Turystycznej KOCIEWIE
(www.facebook.com/lot.kociewie). Prace konkursowe można przesyłać na adres mailowy LOT KOCIEWIE
info@kociewie.eu.
LOT KOCIEWIE pamięta również o najmłodszych Kociewiakach. Dzieci, które 10 lutego odwiedzą Kociewski Ośrodek
Informacji Turystycznej w Tczewie otrzymają regionalną ubierankę-wycinankę, stworzoną w 2019 roku w ramach
projektu „Kociewie igłą i nitką – badania i promocja stroju oraz haftu jako dziedzictwa kultury ludowej regionu
kociewskiego” dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Więcej szczegółów na temat Światowego Dnia Kociewia udzielą pracownicy Biura Lokalnej Organizacji Turystycznej
KOCIEWIE.
LOT KOCIEWIE ul. 30 Stycznia 4, 83-110 Tczew
tel. 58 531 37 41 info@kociewie.eu
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