CZŁONKOWIE HONOROWI
TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW ZIEMI TCZEWSKIEJ
(zestawienie wg książki Romana Landowskiego „35 lat dla Tczewa i regionu” - KKE i TMZT, 2004
– uaktualnione wg stanu na 2015 r.)
12 stycznia 1978 r.
JÓZEF DYLKIEWICZ (1906-1989) - kronikarz Tczewa, poeta regionalny, członek założyciel
TMZT
16 kwietnia 1983 r.
CZESŁAW GLINKOWSKI - Prezydent Miasta Tczewa (1977-1990), członek założyciel TMZT i jego
pierwszy prezes (1970-1973)
MIECZYSŁAW HAFTKA - pracownik Muzeum Archeologicznego w Gdańsku, kierownik badań
archeologicznych w Tczewie
JÓZEF MILEWSKI (1914-1998) - dr historii, regionalista, działacz Towarzystwa Miłośników
Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim
EDWIN ROZENKRANZ (1925-1992) - prof. Uniwersytetu Gdańskiego, historyk prawa, autor
wielu prac o początkach ustroju miejskiego Tczewa
PRZEMYSŁAW SMOLAREK (1925-1991) - dr doc. muzealnik, dyr. Centralnego Muzeum
Morskiego w Gdańsku, współzałożyciel Muzeum Wisły w Tczewie
20 lutego 2003 r.
AMELIA LANDOWSKA (1936-2008) - nauczyciel geografii, członek założyciel TMZT
ROMAN LANDOWSKI (1937-2007) - poeta, pisarz, autor wielu publikacji o Tczewie i Kociewiu,
redaktor KKE, członek założyciel TMZT
ZYTA MYSZKA - sekretarz Zarządu Miejskiego w Tczewie, członek założyciel TMZT
ROMUALD WENTOWSKI - członek założyciel TMZT i jego prezes w latach 1987-1990
31 marca 2009 r.
MIECZYSŁAW POLEWICZ (1920-2010) – emerytowany inżynier mechanik, kronikarz, poeta,
obrońca Ojczyzny z 1939 i uczestnik Powstania Warszawskiego 1944, długoletni członek TMZT
24 marca 2010 r.
ANDRZEJ GRZYB – pisarz i poeta, publicysta, regionalista, polityk – senator RP, długoletni
członek TMZT.
26 kwietnia 2010 r.
TADEUSZ ABT – muzyk, kompozytor, zasłużony chórzysta, animator kultury, długoletni członek
TMZT.
18 kwietnia 2015 r.
KAZIMIERZ BADZIĄG - emerytowany pracownik naukowy w Instytucie Fizyki Doświadczalnej
UG, popularyzator fizyki wśród uczniów, studentów i nauczycieli. Harcmistrz, więzień obozu
koncentracyjnego Stutthof, autor książki Z Tczewa do Kopenhagi – Wspomnienia pomorskiego
harcerza
KAZIMIERZ DENEK - Honorowy Obywatel Miasta Tczewa, Prof.zw. dr hab. dr.h.c., pedagog UAM
w Poznaniu, autor ponad 40 książek indywidualnych, a także książek pod redakcją, rozpraw,
artykułów, ekspertyz, recenzji i innych opracowań o wysokim stopniu przydatności naukowej
(ponad 1500 pozycji). Animator krajoznawstwa i turystyki w szkole, uniwersytecie, w PTTK i PTSM
JERZY GRABAN - emerytowany nauczyciel przedmiotów zawodowych z zacięciem
humanistycznym, inicjator i konstruktor maszyn dydaktycznych, autor liryków i licznych publikacji
ANDRZEJ LIPKA - zasłużony dla myślistwa, znawca (arbiter) etyki myśliwskiej, gawędziarz popularyzator wiedzy o zwyczajach i tradycjach łowieckich
TADEUSZ WRYCZA - znawca zagadnień związanych z Wisłą, tj. gospodarką wodną, transportem,
zagrożeniami powodziowymi i ochroną przed nimi, Prezes Towarzystwa Żeglugi Śródlądowej
”Delta” - Tczew, laureat Nagrody „Kociewskie Pióro”
Nazwiska podano w porządku alfabetycznym w każdym roku nadania.

