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Sprawozdanie z sieci nauczycieli historii 

 

,,Wileńskie kaziuki’’ 

 

    4 marca  w czwartek o godz. 19.30 odbyło się spotkanie autorskie on-line na profilu GEK 

Gościliśmy Romualda Mieczkowskiego, który opowiadał o tradycji związanej z wileńskimi 

kaziukami. Współcześnie to trzydniowy kiermasz odbywający się w różnych miejscach 

miasta połączony z występami artystycznymi. Można tu spotkać wiele ciekawych wyrobów 

rzemiosła ludowego i artystycznego. Kaziuki stały się popularne również w innych 

miastach Litwy, a także np. w Grodnie na Białorusi. Od niedawna organizowane są również 

w wielu polskich miastach np. w Poznaniu, Szczecinie i Białymstoku w niedzielę 

przypadającą po 4 marca, z inicjatywy Polaków, byłych mieszkańców Wilna lub ich 

potomków. 

Romuald Mieczkowski urodził się w dzisiejszej dzielnicy Wilna – Fabianiszki. Studiował 

filologię polską, geografię i estetykę. Był dziennikarzem i tłumaczem w gazecie codziennej. 

Od 1980 r. pracował w redakcji audycji polskich Radia Litewskiego. W 1989 r. założył 

cotygodniowy magazyn polski „Panorama Tygodnia” (późniejsze „Rozmowy Wileńskie”) w 

Telewizji Litewskiej, który prowadził 12 lat, do likwidacji programu. Twórca dokumentów 

filmowych, m.in. w 2012 r. autor scenariusza filmu „Pokolenie PLT”, w 2017 r. – reżyser i 

realizator filmu „Worotyński”. Członek Stowarzyszenia Filmowców Polskich. Romuald 

Mieczkowski jest również fotografem uczestniczącym w licznych wystawach. Jego prace 

ilustrują wiele wydawnictw. 

Od 1989 r. redaguje i wydaje pismo o rodowodzie niepodległościowym – „Znad Wilii”, 

którego podstawowym celem jest integracja środowisk twórczych inteligencji polskiej. 

Współtwórca radia o tej samej nazwie w Wilnie. Pisze felietony pod pseudonimem Tomasz 

Bończa. Współpracuje między innymi z „Nowym Dziennikiem” wydawanym w Nowym 

Jorku, gdzie przebywał w ramach europejskiego projektu dziennikarskiego, a także z BBC, 

Telewizją i Radiem Polskim oraz wieloma prestiżowymi czasopismami. 

http://www.pcpppidn.eu/
mailto:sekretariat@pcpppidn.eu
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kiermasz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Litwa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Grodno
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bia%C5%82oru%C5%9B
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pozna%C5%84
https://pl.wikipedia.org/wiki/Szczecin
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bia%C5%82ystok
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wilno
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W 1995 r. współzałożyciel pierwszej profesjonalnej na Wschodzie Polskiej Galerii 

Artystycznej „Znad Wilii”, która zorganizowała kilkaset wystaw na Litwie i za granicą – 

m.in. w Polsce, Niemczech, Szwajcarii, Hiszpanii, USA. 

 

 

 

                                                                                                                    Doradca metodyczny  

                                                                                                                        Beata Józków 
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Prosimy o telefoniczne zgłoszenie się  na listę i dostarczanie karty zgłoszenia za pomocą elektronicznego 

formularza www.pcpppidn.eu Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego zakładka szkolenia (dla osób 

opłacających warsztaty indywidualnie) lub osobiście na  adres PODM,  ul. Jedności Robotniczej 38, 67-200 

Głogów (dla osób korzystających z finansowania przez dyrektora placówki na wydrukowanym druku KARTA 

ZGŁOSZENIA-pdf-z podpisem i pieczątką dyrektora placówki). 

Zapisy na warsztaty trwają do ……………………………… 

Wszelkich informacji dot. form szkoleniowych  udziela dział szkoleń  tel. 76 838 42 93. 
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