


NADZWYCZAJNY

ZJAZD TATARSKI

W BOHONIKACH

Wiosn¹, 24 kwietnia 2010 r.,
w Bohonikach, jednej z dwóch histo-
rycznych wiosek tatarskich na 
Podlasiu, odby³ siê V Nadzwyczajny 
Zjazd Delegatów Zwi¹zku Tatarów 
Rzeczypospolitej Polskiej. Przyby³o 
nañ siedemnastu delegatów: 5 z Od-
dzia³u Bohonickiego, 7 z Oddzia³u 
Podlaskiego i 5 z Oddzia³u Pó³-
nocno-Zachodniego, a tak¿e goœcie 
specjalni zjazdu.

Przyby³ych powita³ uroczyœcie
i zjazd otworzy³ prezes Rady 
Centralnej Zwi¹zku Tatarów RP 
Stefan Korycki. Nastêpnie minut¹ 
ciszy uczczono wspólnie pamiêæ 
ofiar tragicznej katastrofy samolotu 
prezydenckiego 10 kwietnia br. pod 
Smoleñskiem. Potem prezes Ko-
rycki zaproponowa³ dokonanie wy-
boru przewodnicz¹cego zjazdu i po-
prosi³ delegatów o zg³oszenie kan-
dydatur. Na przyjêty przez akla-
macjê wniosek Selima Chazbijewi-
cza, wybór przewodnicz¹cego prze-
prowadzono w g³osowaniu tajnym. 
Z dwóch kandydatów, Selima 
Chazbijewicza i Józefa Konopac-
kiego, delegaci wybrali na prze-
wodnicz¹cego obrad Józefa Kono-
packiego. Nastêpnie w g³osowaniu 
jawnym wybrano Komisjê Man-
datowo-Skrutacyjn¹ w sk³adzie: 
Miros³awa Korycka, D¿emila 
Smajkiewicz-Murman i Adam 
Œwierblewski. Tak¿e w sposób jaw-
ny powo³ano sekretarza zjazdu, 
którym jednog³oœnie zosta³a Maria 
Aleksandrowicz-Bukin, natomiast 
protokólantami wybrano Lillê 
Œwierblewsk¹ i Krzysztofa Mu-
charskiego. 

Po wyborach, przewodnicz¹cy 
zjazdu Józef Konopacki zapro-
ponowa³ przyjêcie porz¹dku spot-
kania, obejmuj¹cego miedzy innymi 
uchwalenie regulaminu obrad V 
Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów 
ZTRP, przedstawienie sprawozdañ, 
dyskusjê, udzielenie absolutorium 
prezesowi i ustêpuj¹cej Radzie 
Centralnej ZTRP, uchwalenie zmian 
do statutu, a nastêpnie jego jed-
nolitego tekstu, wybór prezesa Rady 
Centralnej ZTRP oraz samej Rady 
Centralnej. Zg³oszony porz¹dek 
przyjêto wiêkszoœci¹ g³osów. W tym 
momencie delegat z Gdañska, Jerzy 
Kuczyñski-Szahuniewicz zakwes-
tionowa³ zwo³anie poprzedniego 
zjazdu i powo³anie Oddzia³u Bo-
honickiego ZTRP. Prezes Koryc-
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ki przedstawi³ jednak zebranym 
wszystkie okolicznoœci towarzy-
sz¹ce utworzeniu tego oddzia³u. 
Uchwa³ê w tej sprawie podpisa³ 
jeszcze ówczesny prezes, Selim 
Chazbijewicz. Na IV Nadzwy-
czajnym ZjeŸdzie, który odby³ siê
w Gdañsku w r. 2007, powo³ano 
w³adze naczelne ZTRP w nowym 
sk³adzie i zmieniono miejsce sie-
dziby Rady Centralnej. Zmiany 
powy¿sze wraz z nowymi oddzia-
³ami: Bohonickim, Podlaskim i Pó³-
nocno-Zachodnim zosta³y wpisane 
do Krajowego Rejestru S¹dowego 
21 marca 2008 r. 

Po tym emocjonuj¹cym wstêpie 
przewodnicz¹cy zjazdu odczyta³ 
projekt przes³anego wczeœniej de-
legatom Regulaminu Obrad V 
NZDZTRP i poprosi³ o zg³aszanie do 
niego uwag. Takowe przedstawili 
miedzy innymi Prezes Stefan Ko-
rycki i Selim Chazbijewicz. Osta-
tecznie regulamin obrad zosta³ 
uchwalony wiêkszoœci¹ g³osów.
W dalszej kolejnoœci nast¹pi³ jawny 
wybór Komisji Uchwa³ i Wniosków, 
do której powo³ano Aleksandra 
Skibniewskiego, Eugeniê Radkie-
wicz oraz Halinê Szahidewicz.
W tym momencie Komisja Manda-
towo-Skrutacyjna z³o¿y³a ustne 
oœwiadczenie, i¿ w obradach uczest-
niczy siedemnastu delegatów, na 
siedemnastu uprawnionych. Tym 
samym podejmowane podczas 
zjazdu uchwa³y s¹ prawomocne.

Nastêpnie prezes ustêpuj¹cej 
Rady Centralnej Stefan Korycki 
odczyta³ sprawozdanie z dzia³al-
noœci RC ZTRP za okres od 
10.11.2007 r. do 23.04.2010 r.
W koñcowym fragmencie swego 
wyst¹pienia poinformowa³ dele-
gatów, i¿ wszyscy cz³onkowie Rady 
Centralnej obecnej kadencji sk³adaj¹ 

rezygnacjê z zajmowanych stano-
wisk i wnioskowa³ o skrócenie 
kadencji w³adz naczelnych ZTRP. 
Wniosek przyjêto przez aklamacjê. 

Kolejnym punktem obrad by³o 
przedstawienie przez Eugeniê Rad-
kiewicz i Ajszê Mickiewicz spra-
wozdania Centralnej Komisji Rewi-
zyjnej. Sprawozdanie S¹du Kole-
¿eñskiego przybli¿y³ zebranym 
przewodnicz¹cy zjazdu, który 
poinformowa³, ¿e wed³ug pisma 
przewodnicz¹cego S¹du Kole-
¿eñskiego, Tamerlana Po³torzyc-
kiego, do S¹du Kole¿eñskiego od 
10.11.2007 r. do 22.03.2010 r. nie 
wp³ynê³a ¿adna sprawa. 

W dalszym ci¹gu obrad zjazdu 
rozpatrywano wniosek Selima Chaz-
bijewicza o nieprzyjêcie sprawoz-
dania ustêpuj¹cej Rady Centralne, 
który jednak¿e odrzucono. Delegat
z Gdañska, Omar Asanowicz, mówi³ 
póŸniej o braku funduszy w od-
dzia³ach ZTRP, zaœ prezes Korycki 
analizowa³ rozmaitego rodzaju nie-
w³aœciwe dzia³ania poprzednie Rady 
Centralnej. Wypowiadali siê tak¿e 
miêdzy innymi Miros³awa Korycka, 
Bronis³aw Talkowski, Halina Szahi-
dewicz, Aleksander Skibniewski
i D¿emila Smajkiewicz-Murman.
Po emocjonuj¹cych momentami 
g³osach, przewodnicz¹cy zjazdu 
og³osi³ przerwê obiadow¹.

Po przerwie g³os zabra³ Selim 
Chazbijewicz oraz Aleksander 
Skibniewski, a Komisja Rewizyjna 
wyst¹pi³a z wnioskiem o udzielenie 
absolutorium ustêpuj¹cej Radzie. 
Stefan Korycki przypomnia³, ¿e z³o-
¿y³ swój urz¹d i decyzjê w sprawie 
udzielenia absolutorium ustêpuj¹cej 
Radzie Centralnej powinien podj¹æ 
Zjazd Delegatów ZTRP.

                     Inf. w³asna „¯T”
fot. Krzysztof Mucharski

NADZWYCZAJNY ZJAZD TATARSKI
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UCHWA£A nr 01/2010
Rady Centralnej Zwi¹zku Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej

24 kwietnia 2010 r. odby³ siê w Bohonikach V Nadzwyczajny Zjazd Delegatów Zwi¹zku Tatarów 
Rzeczypospolitej Polskiej, zwanego dalej Zwi¹zkiem, w którym uczestniczy³o 17 delegatów z oddzia³ów: 
Bohonickiego, z siedzib¹ w Bohonikach - 5 delegatów, Podlaskiego, z siedziba w Bia³ymstoku - 7 delegatów, 
Pó³nocno-Zachodniego, z siedzib¹ w Gdañsku - 5 delegatów. W ZjeŸdzie udzia³ wziê³o 100 % delegatów, 
wybranych w poszczególnych oddzia³ach, zgodnie z zasadami ustalonymi w obowi¹zuj¹cym Statucie.
Podczas Zjazdu dokonano podsumowania prac w³adz naczelnych Zwi¹zku (Rady Centralnej, Centralnej 
Komisji Rewizyjnej, S¹du Kole¿eñskiego) za okres od 10 listopada 2007 r. do 23 kwietnia 2010 r., którym 
udzielono absolutorium. Dotychczasowy Prezes Rady Centralnej Zwi¹zku Stefan Korycki z³o¿y³ wniosek o 
skrócenie kadencji w³adz naczelnych, zgodnie z paragrafem 19 ust. 3 Statutu Zwi¹zku. Wniosek ten Zjazd 
przyj¹³ przez aklamacjê i dokona³ wyboru nowych w³adz.

Prezesem Rady Centralnej Zwi¹zku Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej na nastêpna kadencjê jednog³oœnie 
wybrany zosta³ ponownie Stefan Korycki z Oddzia³u Bohonickiego Zwi¹zku.

W sk³ad Rady Centralnej Zwi¹zku Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej wesz³y nastêpuj¹ce osoby:
– Pan Aleksander Skibniewski z Oddz. P³n.-Zach. W Gdañsku – wiceprezes
– Pani Lilla Œwierblewska z Oddz. Podlaskiego w Bia³ymstoku – skarbnik
– Pani Maria Aleksandrowicz-Bukin z Oddz. Podlaskiego w Bia³ymstoku – sekretarz
– Pani D¿emila Smajkiewicz-Furman z Oddz. P³n.-Zach. w Gdañsku – cz³onek

W sk³ad Centralnej Komisji Rewizyjnej Zwi¹zku Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej wybrani zostali:
– Pan Stefan Mucharski z Oddzia³u Podlaskiego w Bia³ymstoku
– Pani Eugenia Radkiewicz z Oddzia³u Bohonickiego w Bohonikach
– Pani Anastazja Szabanowicz z Oddzia³y P³n.-Zach. w Gdañsku

Centralna Komisja Rewizyjna Zwi¹zku ukonstytuuje siê na swoim pierwszym posiedzeniu.

Zjazd postanowi³ równie¿ o likwidacji S¹du Kole¿eñskiego Zwi¹zku Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej. 
Zjazd przyj¹³ uchwa³y w sprawach: zmian w Statucie Zwi¹zku, ustalenia jednolitego tekstu Statutu, ustalenia 
Regulaminu Rady Centralnej Zwi¹zku, ustalenia Regulaminu Centralnej Komisji Rewizyjnej Zwi¹zku.
Zjazd przebiega³ w atmosferze okresowo burzliwej, ale kreatywnej dyskusji, zakoñczonej przyjêciem 
jednomyœlnej rezolucji nastêpuj¹cej treœci:

Uczestnicy V Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów Zwi¹zku Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej, pochylaj¹c 
siê z trosk¹ nad przysz³oœci¹ spo³eczeñstwa tatarskiego w Polsce, postanowili doprowadziæ do pe³nego 
porozumienia pomiêdzy cz³onkami, oddzia³ami terenowymi i dzia³aczami naszej organizacji. Wybieraj¹c 
nowe w³adze na nastêpn¹ kadencjê, maj¹ nadziejê na nowy kreatywny etap dzia³alnoœci ku po¿ytkowi 
tatarskiego spo³eczeñstwa i polskiej kultury.
Z ca³okszta³tu dyskusji na ZjeŸdzie wynikaj¹ strategiczne kierunki dzia³añ w³adz naczelnych nastêpnej 
kadencji. Wszystkim nowo wybranym cz³onkom w³adz naczelnych Zwi¹zku sk³adam serdeczne gratulacje
i ¿yczê owocnej pracy dla dobra ca³ej spo³ecznoœci tatarskiej w Polsce.

Bohoniki, 24.04.2010 r. 

                                                                                               Stefan Korycki
                                                                                                 Prezes Rady Centralnej 

                                                                                                  Zwi¹zku Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej



CHANAT KRYMSKI
– JEGO HISTORIA

skim. W 1583 roku odmówi³ su³-
tanowi pomocy w kolejnej wyprawie 
przeciw Persji, a nastêpnie otwarcie 
zwróci³ siê przeciw Ottomanom 
atakuj¹c garnizon turecki w Kaffie. 
W 1584 roku na Krymie wyl¹dowa³a 
jednak armia turecka pod wodz¹ 
Osmana Paszy, wprowadzaj¹c na 
tron lojalnego wobec su³tana Islama 
Gireja II. Mehmed zosta³ zamordo-
wany. Walki o tron krymski trwa³y 
jednak nadal – z pretensjami do nie-
go wyst¹pi³ teraz maj¹cy poparcie 
Nogajów, Saadat Girej. W koñcu 
dziêki pomocy wojsk tureckich 
Islam Girej II zdo³a³ pokonaæ 
opozycjê. By³ w³adc¹ s³abym, a jego 
panowanie trwa³o krótko – warte od-
notowania s¹ dwie nieudane wy-
prawy przeciwko Moskwie (1584, 
1587).

W 1588 roku na tronie zasiad³ 
nowy energiczny w³adca Gazi Girej 
II zwany Bora (Burza). Wychowany 
w niewoli na dworze perskim, Gazi 
Girej odebra³ znakomite wykszta³-
cenie – zna³ jêzyk perski i arabski,
a okaza³ siê te¿ zdolnym administra-
torem i dobrym wodzem. By³ wier-
nym lennikiem Ottomanów, choæ 
autorytet, jakim cieszy³ siê wœród 
krymskiej arystokracji pozwala³ na 
doœæ du¿¹ dozê niezale¿noœci od 
su³tana. W 1589 i 1590 roku najazdy 
tatarskie spad³y na pozostaj¹c¹ we 
w³adaniu Rzeczpospolitej Ukrainê. 
By³a one odwetem za kozackie 
najazdy na ziemie Chanatu oraz 
czêœciowo inspirowan¹ przez su³-
tana odpowiedzi¹ na próby zawi¹-
zania nowego sojuszu Polski z Hab-
sburgami. W 1591 roku Gazi Girej 
poprowadzi³ wielk¹ wyprawê tatar-
sk¹ na Moskwê. Po pocz¹tkowych 
sukcesach Tatarzy zostali powstrzy-
mani przez Borysa Godunowa
pod miejscowoœci¹ Ko³omienskoje.
O pora¿ce, po raz kolejny zadecydo-
wa³a przewaga wojsk moskiewskich 
w broni palnej. Wkrótce rozpoczêto 
negocjacje i 1593 roku Chanat 
zawar³ z Moskw¹ traktat pokojowy, 
zobowi¹zuj¹c siê zaniechania napa-
dów w zamian za regularn¹ wyp³atê 
,,upominków''. W 1593 roku wy-
buch³a nastêpna wojna Habsbursko-
Ottomañska i su³tan Murad III 
za¿¹da³ pomocy lennika. Wielka 
armia krymska pod dowództwem 
samego chana wyprawi³a siê na 
Wêgry, przechodz¹c przez Mo³da-
wiê i Ukrainê. Tatarom uda³o siê 

si³y moskiewskie i u³atwiaj¹c w ten 
sposób polskie sukcesy na pó³nocy. 
Chan Mehmed mia³ jednak znacznie 
wiêksze ambicje ni¿ pozostawanie 
lennikiem – choæby i najwa¿niej-
szym – su³tanów ze Stambu³u. 
Chcia³ wzmocniæ swoj¹ w³asn¹ 
pozycjê i znaczenie.

Wykorzystuj¹c zaanga¿owania 
Turków w wojny przeciwko Persji
i Austrii, rozpocz¹³ starania o unie-
zale¿nienie siê od ich w³adzy. Na-
wi¹za³ kontakt z królem polskim 
Stefanem Batorym, obiecuj¹c przej-
œcie na jego stronê w planowanym 
konflikcie z Imperium Ottomañ-

Nastêpc¹ Dewlet Gireja zosta³ 
jego syn Mehmed Girej II zwany 
Semiz (Opas³y). Choæ chanem zosta³ 
z woli ojca bez akceptacji su³tana, 
ju¿ w 1578 roku poprowadzi³ 
olbrzymi¹ – siêgaj¹c¹ podobno a¿
50 tys. ¿o³nierzy – armiê krymsk¹ 
przeciwko szachowi perskiemu 
walcz¹cemu wtedy z Ottomanami. 
Wyprawa zakoñczy³a siê sukcesem
i Tatarzy powrócili na Krym z wiel-
kimi ³upami. Wkrótce odnowione 
zosta³o antymoskiewskie przymie-
rze z Polsk¹ i w 1580 i 1581 roku 
spad³y na Rosjê niszczycielskie wy-
prawy tatarskie odci¹gaj¹c znaczne 
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omin¹æ próbuj¹ce powstrzymaæ ich 
wojska polskie pod wodz¹ hetmana 
Zamojskiego i po spl¹drowaniu sze-
regu miejscowoœci w Polsce, wkro-
czyli na Nizinê Wêgiersk¹. W kam-
panii tej zas³u¿yli siê su³tanowi od-
nosz¹c zwyciêstwo nad wojskami 
habsburskimi nad rzek¹ Rab¹ i ³u-
pi¹c wielkie obszary Wêgier.

Rok 1595 przyniós³ now¹ kon-
frontacjê z wojskami Rzeczpos-
politej – tym razem na terenie 
Mo³dawii. Polacy osadzili tam na 
tronie powolnego sobie hospodara – 
Jeremiego Mohy³ê. Poniewa¿ Otto-
mani zajêci byli walk¹ z hospodarem 
Wo³oszczyzny (Micha³em Walecz-
nym) interwencjê w ich imieniu 
podj¹³ Gazi Girej. Ponad 20-to 
tysiêczna armia krymska wkroczy³a 
do Mo³dawii i obleg³a obóz wojsk 
polskich pod Cecor¹. Mimo przesz³o 
3-krotnej przewagi liczebnej Tatarzy 
nie byli w stanie zdobyæ polskich 
pozycji, a w trakcie walk ciê¿k¹ ranê 
(postrza³ z ³uku ) odniós³ sam chan. 
Po d³ugich rokowaniach Gazi Girej 
zgodzi³ siê na uznanie Jeremiego 
Mohy³y i polskich wp³ywów w 
Mo³dawii.

Nastêpny rok przyniós³ nowe 
wezwanie od su³tana do wyprawy
na Wêgry. Tym razem Gazi Girej 
odmówi³. Zap³aci³ za to utrat¹
tronu na rzecz Feth Gireja, po kil-
ku miesi¹cach uda³o mu siê co 
prawda odzyskaæ tron, ale za cenê 
pe³nej uleg³oœci wobec Ottomanów – 
w 1599 roku Tatarzy ruszyli jeszcze 
raz wspomagaæ su³tana w Siedmio-
grodzie. Od pocz¹tku XVII wieku 
Turcy coraz czêœciej korzystali
z us³ug lennika – w 1602 roku 
oddzia³y tatarskie walczy³y z rebeli¹ 
Jelalów (¿o³nierzy formacji po-
mocniczych, którym nie zap³acono 
¿o³du) w Anatolii, uczestniczyli 
tak¿e w kolejnych walkach na Wê-
grzech w 1604 i 1605 roku. W 1605
i 1606 roku wyprawy tatarskie zos-
taj¹ skierowane przeciwko Polsce. 
By³y one prowadzone g³ównie
przez Nogajów z ordy budziackiej
i jej nowego wybitnego wodza – 
Kantemira murzê.

Rok 1607 przyniós³ pokój miê-
dzy Polsk¹ a Turcj¹ Ottomañsk¹, 
dosz³o te¿ do podpisania Polsko-

Krymskiego uk³adu sojuszniczego 
skierowanego przeciw Rosji. Ta os-
tatnia – pogr¹¿ona chwilowo w g³ê-
bokim kryzysie, przesta³a byæ na 
jakiœ czas zagro¿eniem dla Chanatu. 
Ju¿ za panowania nowego chana, 
Selameta Gireja, w 1609 roku (Gazi 
Girej zmar³ na pocz¹tku 1608 roku) 
ruszy³a du¿a wyprawa. Tatarzy 
przeszli Okê w okolicach Sierpu-
chowa i zagonami siêgnêli a¿ po 
Moskwê. Rosyjski system obrony 
po³udniowych kresów, tak dobrze 
funkcjonuj¹cy w poprzednich dzie-
siêcioleciach, znajdowa³ siê obecnie 
w kompletnym rozk³adzie.

Tatarzy byli wiêc zupe³nie bez-
karni i wrócili na Krym prowadz¹c 
t³umy jasyru. W tym czasie dosz³o do 
kolejnej zmiany na tronie krymskim 
– w 1610 roku po œmierci chana 
Selameta na tron wst¹pi³ dotych-
czasowy ka³ga su³tan, D¿anibeg II 
Girej. Wnuk chana Dewleta nosi³ 
imiê pochodz¹ce od tureckiego 
Canberk oznaczaj¹cego wojownika
i rzeczywiœcie jego panowanie up³y-
nie pod znakiem walki... nie tylko
z zewnêtrznymi wrogami. Wyprawy 
na Rosjê – o ró¿nej skali – s¹ 
powtarzane wielokrotnie w nastêp-
nych latach doprowadzaj¹c do 
wyludnienia i zniszczenia ca³ych 
po³udniowych obszarów carstwa.

Kres im k³adzie dopiero uk³ad 
pokojowy zawarty z carem Micha-
³em Romanowem w 1617 roku. 
Pokój z Rosj¹ zosta³ wymuszony 
przez narastaj¹cy praktycznie od 
1608 roku konflikt z Polsk¹ oraz 
wezwanie Ottomanów do wyprawy 
przeciwko Persji. G³ównymi przy-
czynami nieporozumieñ z Polsk¹ 
by³y ³upieskie najazdy Kozaków 
ukraiñskich. Kozacy ju¿ w 1608 
roku spl¹drowali Perekop, a w nas-
têpnym roku wyprawili siê na Kilje
i Bia³ogród. Rzeczpospolita zaanga-
¿owana w wojnê z Moskw¹ nie by³a 
w stanie, kontrolowaæ poczynañ 
swoich poddanych na po³udniowych 
kresach, z drugiej strony orda 
budziacka nie respektowa³a zaka-
zów w³adców krymskich i wielo-
krotnie napada³a na ziemie Ukrainy 
nawet w latach 1607–1612 kiedy 
Krym by³ sojusznikiem Rzeczy-
pospolitej.

Wyprawy polskich magnatów 
kresowych na Mo³dawiê oraz za-
warcie przez Rzeczypospolit¹ soju-
szu z Habsburgami (1613) prze-
wa¿y³o szalê i ma³e, choæ dokucz-
liwe wyprawy ordy budziackiej ust¹-
pi³y miejsca wielkim wyprawom 
organizowanym przez samego chana 
z inspiracji Osmanów. W latach 
1613–1617 dosz³o do kilkunastu 
najazdów tatarskich na Ukrainê. 
Wiêkszoœæ z nich zakoñczy³a siê 
sukcesem napastników, bowiem 
strzeg¹cy kresów hetman ¯ó³-
kiewski dysponowa³ zbyt szczup-
³ymi si³ami, a kozaczyzna zaanga-
¿owa³a ca³¹ swoj¹ energiê w ³u-
pieskie wyprawy morskie na wyb-
rze¿a tureckie oraz wsparcie po-
chodu królewicza W³adys³awa na 
Moskwê.

Chanat trapiony by³ w tym 
czasie problemami wewnêtrznymi, 
niezadowolenie z narastaj¹cego 
uzale¿-nienia od Porty Ottomañskiej 
uzewnêtrzni³o w 1614 roku w bun-
cie podniesionym przez Mehmeda
i Szahina Girejów – wnuków 
Mehmeda II. D¿anibegowi uda³o
siê st³umiæ bunt, ale przywódcy 
opozycji uszli do szacha perskie-
go, Abbasa, gdzie nadal spisko-
wali przeciw Chanowi. W 1617
roku blisko 40 tysiêczna armia 
krymska poci¹gnê³a na wezwanie 
su³tana przeciwko Persji. Ta wy-
prawa zakoñczy³a siê pora¿k¹ – 
wojska turecko-tatarskie zosta³y 
pobite pod Serawem i zmuszone do 
odwrotu.

W 1618 roku g³ówne si³y Ordy 
pod dowództwem ka³gi su³tana 
Dewlet Gireja i przywódcy bu-
dziackich Nogajów, Kantemira, 
jeszcze raz wkroczy³y na Ukrainê. 
Mimo mobilizacji doœæ znacznych 
si³ ¯ó³kiewskiemu po raz kolejny
nie uda³o siê zatrzymaæ Tatarów
– niepodporz¹dkowanie siê ko-
mendzie hetmana prywatnych od-
dzia³ów magnackich doprowadzi³o 
do pora¿ki po Oryniem i umo¿li-
wi³o napastnikom bezkarn¹ gra-
bie¿ Podola i Wo³ynia. Iloœæ za-
garniêtego jasyru siêgnê³a we-
d³ug niektórych przekazów 30 000 
ludzi.

                                            cdn.

  

CHANAT KRYMSKI



TATARSKA

WYPRAWA

NA ZACHÓD

Szeœæ dni, od 28 czerwca do
03 lipca 2010 r. trwa³a autokarowa 
wycieczka dla dzieci i m³odzie¿y na 
pó³nocny-zachód Polski, zorganizo-
wana przez Zarz¹d Muzu³mañskiej 
Gminy Wyznaniowej MZRwRP
w Bohonikach. Jej celem by³o 
zwiedzenie najciekawszych miejsc 
oraz spotkanie ze spo³ecznoœci¹ 
muzu³mañsk¹ w tamtejszej czêœci 
kraju. Wraz z przewodnicz¹c¹ gminy 
Miros³aw¹ Koryck¹ przemierzy-
liœmy wiele kilometrów.  A jak by³o 
opisujê poni¿ej.

W poniedzia³kowy poranek wy-
ruszy³ autokar zabieraj¹c czter-
dzieœci czterech podró¿nych z So-
kó³ki, D¹browy Bia³ostockiej, Su-
chowoli, Sztabina, Bia³egostoku. 
Pogoda wspania³a, s³oneczko œwie-
ci³o. Przed nami wiele godzin jazdy, 
na szczêœcie z przystankami. Jednym 
z nich by³a Warszawa, a dok³adniej 
mizar przy ul. Tatarskiej, gdzie 
odwiedziliœmy groby najbli¿szych
i innych pochowanych tam osób, 
oraz Centrum Kultury Islamu przy 
ul. Wiertniczej. Tutaj, jako ¿e 
nadesz³a akurat pora namazu po³ud-
niowego, wspólnie pomodliliœmy siê 
w du¿ej, przestronnej sali mêskiej.
I dalej w drogê. ¯eby jazda siê nie 
d³u¿y³a, otrzymaliœmy œpiewniki
i w zabawnym nastroju dotarliœmy 
na miejsce, tzn. do Centrum Kultury 
Islamu w Poznaniu, którego kierow-
nikiem oraz imamem jest Youssef 
Chadid. Zmêczeni, ale szczêœliwi, 
tu¿ po nadmuchaniu materaców i 
odœwie¿eniu siê zasiedliœmy do 
kolacji.

Wtorkowy poranek zacz¹³ siê od 
œniadania. Jedliœmy pyszne kanapki 
popijaj¹c herbatê i kawê. Konsum-
pcji towarzyszy³y rozmowy i ¿arty.
A Ciocia – Babcia Mira lub Pani 
Korycka (bo ró¿nie siê do niej 
zwracano) dba³a o to, by wszystko 
odbywa³o siê wg planu. Wyru-
szyliœmy, wiêc na zwiedzanie histo-
rycznego i kulturowego centrum 
Starej Polski, czyli Poznania, pod 
okiem prawdziwego eksperta w tej 
dziedzinie – przewodnika Pana 
Janusza. Naszym g³ównym celem 
by³ Stary Rynek. Przemieszczaj¹c 
siê miêdzy kamieniczkami dosz-
liœmy do XVI-wiecznego Ratusza, 
gdzie o godzinie dwunastej nad 
zegarem w wie¿yczce ukaza³y siê 
dwa blaszane kozio³ki. Trochê 
mieliœmy jeszcze czasu na zakup 

Dagmara Sulkiewicz
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pami¹tek i ju¿ z powrotem do 
autokaru. Tym razem kierunek na 
Kórnik, a dok³adniej do zabytku 
klasy zerowej, który znajduje siê
w tym miasteczku, czyli do Zamku. 
Ubrani w wielgachne kapcie ochron-
ne przygl¹daliœmy siê pami¹tkom 
historycznym, ogl¹daliœmy rzeŸby, 
meble, militaria, obrazy i zbiory 
podró¿nicze wyeksponowane na 
dwóch kondygnacjach sal zam-
kowych. Po wyjœciu chwilê odpo-
czêliœmy w cieniu zamkowych 
murów, pokrzepiliœmy siê kaw¹
i sch³odziliœmy lodami, a nastêpnie 
wróciliœmy do Centrum na kolacjê
i modlitwê oraz solidnie przygo-
towaæ siê do kolejnego dnia.

Œroda rozpoczê³a siê bardzo 
wczeœnie, ju¿ o 5 rano. Przecieraj¹c 
sen z oczu ruszyliœmy autokarem na 
Berlin – do stolicy, a zarazem naj-
wiêkszego miasta Niemiec. Prze-
je¿d¿aj¹c przez miasto nasz prze-
wodnik bardzo ciekawie opowiada³ 
nam o jego po³o¿eniu, znaczeniu 
nazwy, pokazywa³ oœrodki prze-
mys³u elektronicznego i handlo-
wego, t³umaczy³ zwyczaje miesz-
kañców. Berlin, w porównaniu z in-
nymi stolicami europejskimi, po-
siada bardzo du¿¹ iloœæ zabytków. 

Prócz tego znaleŸæ tu mo¿na wiele 
muzeów i innych instytucji kultury. 
A my zatrzymaliœmy siê przy 
zachowanym kawa³ku muru ber-
liñskiego, aby na w³asne oczy 
obejrzeæ symbol zimnej wojny i po-
dzia³u Niemiec, wys³uchaæ historii 
jego powstania oraz pstrykn¹æ sobie 
kilka pami¹tkowych zdjêæ. Niek-
tórzy siêgnêli po euro monety, 
zaopatruj¹c siê w pierwsze suweniry 
z Niemiec. 

Poruszaj¹c siê po wschodniej 
stronie Berlina dotarliœmy do 
Fernsehturm, czyli wie¿y telewi-
zyjnej stoj¹cej na wschód od 
Alexanderplatz. Wznosz¹c siê wind¹ 
200 metrów w górê dotarliœmy do 
tarasu widokowego, z którego roz-
ci¹ga³ siê widok na miasto. Mo¿li-
woœæ obejrzenia panoramy Berlina 
warta by³a odczekania w kolejce, 
tym bardziej ¿e Pan Janusz œwietnie 
objaœni³ nam oraz umiejscowi³ 
niektóre zabytkowe oraz nowe 
budynki wzglêdem siebie. Nastêpnie 
na w³asnych nogach przespacero-
waliœmy siê do Muzeum Pergamoñ-
skiego, a by³o ono inne od tych które 
przyzwyczailiœmy siê do tej pory 
zwiedzaæ. Wchodz¹c, zostaliœmy 
zaopatrzeni w s³uchawki, z których 

kobiecy g³os poprowadzi³ nas do 
olbrzymiego o³tarza pergamoñ-
skiego przedstawiaj¹cego walkê 
bogów z gigantami. Imponuj¹ca 
rekonstrukcja by³a tak realna, i¿
z ³atwoœci¹ przenieœliœmy siê w sta-
ro¿ytny œwiat, pod¹¿aj¹c nastêpnie 
do rzymskiej bramy z Miletu, a po-
tem prowadzeni g³osem ze s³ucha-
wek do wielobarwnej bramy œwi¹-
tyni bogini Isztar i drogi procesyjnej 
z Babilonu pochodz¹cej a¿ z okresu 
panowania Nabuchodonozora. Na 
deser niektórzy udali siê na wyœmie-
nite lody w restauracji, a inni ³¹cznie 
ze mn¹ na piêtro do Muzeum Sztuki 
Islamskiej, by szybciutko obejrzeæ 
komnatê Aleppo, fasadê pa³acu 
Mschatta, dywany i sztukê piœ-
miennicz¹. 

Byliœmy ju¿ zmêczeni, ale nie 
by³ to jeszcze koniec atrakcji. Chêtni 
podeszli do Koœcio³a Pami¹tko-
wego, by zobaczyæ ruinê g³ównej 
wie¿y jako symbol antywojenny 
oraz zegar wodny – drugi taki
w Europie. Mieliœmy nadziejê zbli-
¿yæ siê do Reichstagu, jednak 
blokady policji nie pozwoli³y tam 
podjechaæ. Zapewne kanclerz 
Merkel przyjmowa³a w tym czasie 
wa¿ne osobistoœci. Zatrzymaliœmy 
siê jeszcze przy betonowych stelach 
sk³adaj¹cych siê na pomnik pomor-
dowanych ¯ydów Europy, aby 
przejœæ do Bramy Brandenburskiej. 
Ostatnie pami¹tkowe fotki, prze-
ja¿d¿ka rowerem 6-osobowym i po 
dniu pe³nym wra¿eñ oraz zwiedzania 
powrót do Poznania.

W czwartek pojechaliœmy do 
Gorzowa Wielkopolskiego, który po 
II wojnie œwiatowej sta³ siê domem 
dla wielu przywi¹zanych do Polski 
rodzin tatarskich, przybywaj¹cych 
ze Zwi¹zku Sowieckiego. Jad¹c 
wzd³u¿ Warty podziwialiœmy z okien 
autokaru zabytkowe kamienice 
Starego Miasta. Na miejscu bardzo 
ciep³o przywita³y nas El¿bieta W³o-
darczyk i D¿enneta Bogdanowicz, 
które ugoœci³y nas przesmacznym 
obiadem. Po posi³ku do³¹czy³a do 
nas równie¿ Izabela Czechowicz
z córk¹ Ew¹ oraz Lilla Œwierblewska 
z córk¹ El¹, by przy kawie i serniku 
powymieniaæ siê nowinkami z ¿ycia 
spo³ecznoœci tatarskiej na Podlasiu 
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oraz niestety coraz mniej licznej 
spo³ecznoœci tatarskiej z Gorzowa.
I w³aœciwie moglibyœmy tak d³ugo 
gawêdziæ, gdyby nie najm³odsi 
wycieczkowicze, którzy domagali 
siê obiecanego wyjœcia na basen. 
Myœlê, ¿e wodna zabawa na 
zje¿d¿alniach basenu dostarczy³a 
wszystkim wiele zadowolenia, tak¿e 
babciom, które z zapartym tchem 
obserwowa³y przez szybê wyczyny 
swoich wnuków. Poniewa¿ pogoda 
sprzyja³a, wiêc przejechaliœmy do 
pobliskiego parku. Ch³opacy grali
w nogê, dziewczyny w badmintona, 
a m³odzie¿ najstarsza kibicowa³a. 
Przyjemnie by³o tak odpoczywaæ, 
jednak zbli¿a³ siê wieczór, a czeka³a 
nas jeszcze droga powrotna do 
Poznania.

W pi¹tek udaliœmy siê do jedy-
nego w Polsce ogrodu zoologicz-
nego typu safari, po³o¿onego 
nieopodal Gorzowa Wielkopol-
skiego. Przeje¿d¿aliœmy autokarem 
ogl¹daj¹c z bliska zwierzêta, które 
przechodzi³y pod naszymi oknami 
lub nawet zachodzi³y drogê kie-
rowcy. A by³y to:  lamy, os³y, strusie,  
zebry, antylopy. Po wyjœciu z au-
tokaru do³¹czyli do nas Ela 
Bogdanowicz z mê¿em i synami. 
Teraz mogliœmy ju¿ pieszo ogl¹daæ 
mniejsze zwierz¹tka w klatkach, 
ma³pki i leniwego lwa. Ale naj-
wiêksz¹ atrakcj¹ by³a zagroda z kóz-
kami, do których mo¿na by³o bez-
piecznie podchodziæ, karmiæ i g³as-
kaæ. Niektórzy przysiedli, by napiæ 
siê i zjeœæ, inni zaœ pobiegli do 
Weso³ego Miasteczka. Na karuze-
lach mo¿na by³o jeŸdziæ do woli. Co 
poniektórzy próbowali swoich si³

w strzelaniu lub zbijaniu. Na pyszny 
obiad, tak jak i poprzedniego dnia, 
udaliœmy siê ponownie do Gorzowa. 
Niestety, to by³ ostatni dzieñ naszej 
wycieczki. Musieliœmy wracaæ do 
Poznania, aby spakowaæ siê i przy-
gotowaæ do drogi powrotnej.

W sobotni poranek opuœciliœmy 
goœcinne pomieszczenia Centrum 
Kultury Islamu w Poznaniu, ale 
najpierw z³o¿yliœmy serdeczne po-
dziêkowania Jusufowi Chadid za tak 
piêkne przyjêcie oraz wrêczyliœmy 
podarunek, który mam nadziejê 
bêdzie mu przypomina³ niezwykle 
wdziêczn¹ grupê tatarsk¹ muzu³-

manów z Podlasia. W drodze 
powrotnej równie¿ najm³odsi zostali 
obdarowani upominkami, a potem 
wszyscy uczestnicy dziêkowaliœmy 
Pani Miros³awie Koryckiej za wspa-
nia³e prowadzenie wycieczki, orga-
nizowanie czasu i opiekê.

Mia³am wra¿enie, ¿e przez te 
szeœæ dni uczestnicy bardzo z¿yli siê 
z sob¹ tworz¹c niemal¿e jedn¹ 
wielk¹ rodzin¹. W takim gronie 
mogê jechaæ na kolejn¹ wycieczkê, 
na podbój kolejnych nieznanych 
miejsc, wartych obejrzenia. Mam 
nadziejê wiec, ¿e do zobaczenia za 
rok. Inszallah. 

TATARSKA WYPRAWA NA ZACHÓD Dagmara Sulkiewicz
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PI£SUDSKIEGO

POWTARZAMY IMIÊ JEGO,

JAK IMIONA KALIFÓW NASZYCH

W czerwcu 1893 roku w Wilnie 
odby³ siê I Zjazd PPS, uczestniczyli 
w nim miêdzy innymi Pi³sudski, 
Sulkiewicz, Bielak, Zajkowski oraz 
przyby³y z Londynu przedstawiciel 
centrali ZZSP, Stanis³aw Wojcie-
chowski.

W III ZjeŸdzie PPS (Wilno, sty-
czeñ 1895 r.), w sk³ad trzyosobowe-
go Centralnego Komitetu Robotni-
czego, kieruj¹cego parti¹, obok 
Pi³sudskiego i Wojciechowskiego 
wszed³ równie¿ Sulkiewicz. Nast¹pi³ 
œcis³y podzia³ pracy. Pi³sudski mia³ 
siê zajmowaæ centraln¹ kas¹, sto-
sunkami z Rosjanami i innymi naro-
dowoœciami oraz ko³ami studenc-
kimi w Rosji, Sulkiewicz – stosun-
kami z Londynem, transportem 
wydawnictw i zarz¹dzaniem par-
tyjnymi kadrami; Wojciechowski – 
stosunkami z komitetami robotni-
czymi i ko³ami agitatorów. W póŸ-
niejszych latach Sulkiewicza jeszcze 
kilkakrotnie wybierano do CKR 
PPS.

Kolporter bibu³y
Inny polski Tatar, uczestnik

I Zjazdu PPS, Stefan Bielak
(1868–1907), urodzony w Koœcie-
niewiczach na Podlasiu, ju¿ w okre-
sie studiów prawniczych na Uniwer-
sytecie Moskiewskim nale¿a³ do 
organizacji m³odzie¿y niepodleg³oœ-
ciowej Zet. W jego wileñskim miesz-
kaniu niejednokrotnie ukrywali siê 
dzia³acze PPS i sk³adano stosy lite-
ratury. Bra³ aktywny udzia³ w kol-
porta¿u Przedœwitu, Robotnika i in-
nej bibu³y, prowadzi³ agitacjê poœród 
robotników Wilna, Warszawy, £o-
dzi, Bia³egostoku. W póŸniejszych 
wspomnieniach o Stefanie Bielaku 
K. Stefanowski pisa³: Maj¹c mo¿-
noœæ zrobienia kariery urzêdniczej, 
pozosta³ samym sob¹ do koñca 
¿ycia: by³ Polakiem, gor¹cym patrio-
t¹, cz³owiekiem wielkiej odwagi 
cywilnej, przy nadzwyczajnej pra-
woœci charakteru, przy tym zdolny, 
lubiany i szanowany. Za si³ê prze-
konañ i odwagê podziwia³ go sam 
Pi³sudski.

Dzia³alnoœæ Bielaka zosta³a 
przerwana jego przeniesieniem
w g³¹b Rosji w roku 1897. Mani-
festowa³ tam swoja polskoœæ, odes³a³ 
m.in. z ostr¹ odpowiedzi¹ listê 
sk³adkow¹ na pomnik Murawiewa
w Wilnie. W roku 1907 Stefan Bielak 
zapad³ na chorobê umys³ow¹ i zmar³ 

celnej na granicy rosyjsko-pruskiej. 
Przez jego rêce przechodzi³y regu-
larnie transporty literatury socjalis-
tycznej drukowanej za granic¹, 
kolportowane nastêpnie w Kró-
lestwie i na terenach zachodnich 
guberni Cesarstwa. – By³ znakomi-
tym organizatorem i konspirantem, 
posiad³¹ umiejêtnoœæ odtwarzania 
rw¹cej siê ci¹gle sieci kontaktów 
partyjnych – ocenia³ tê dzia³alnoœæ 
biograf Pi³sudskiego, Andrzej 
Garlicki, ...genialny organizator 
granicy – uzupe³nia ocenê historyk 
PPS, J. Kancewicz. Dziêki Sulkie-
wiczowi partia mia³a zabezpieczony 
sta³y kontakt z central¹ ZZSP
w Londynie.

Pi³sudski, który bardzo niewiele 
miejsca poœwiêca³ w swoich tekstach 
wspomnieniowych nawet najbli¿-
szym wspó³pracownikom, dla Sul-
kiewicza znalaz³ sporo ciep³ych 
s³ów, kreœl¹c w 1903 roku w Kra-
kowie obraz trudnoœci w kolporta¿u 
literatury socjalistycznej. Nazwa³ go 
wówczas idealnym transporciarzem. 
Obok przerzutów nielegalnej lite-
ratury, Sulkiewicz sprowadza³ zza 
granicy farbê drukarsk¹, a w roku 
1894 przemyci³ do Cesarstwa dru-
karnie, któr¹ nastêpnie wraz z Pi³-
sudskim zainstalowali w Lipiszkach 
pod Lid¹.

Ju¿ w swoich szkolnych, wileñ-
skich latach póŸniejszy marsza³ek 
Rzeczypospolitej spotyka³ przedsta-
wicieli spo³ecznoœci tatarskiej (m.in. 
Aleksandra Achmatowicza, póŸniej-
szego ministra Republiki Krymskiej 
i senatora Rzeczypospolitej). Po
powrocie z syberyjskiego zes³ania
w 1882 roku stosunki Józefa Pi³sud-
skiego z polskimi Tatarami zacieœ-
nia³y siê, w ramach dzia³alnoœci 
politycznej nawi¹za³ blisk¹ wspó³-
pracê z Aleksandrem Sulkiewiczem
i Stefanem Bielakiem.

Idealny transporciarz
Rodowy przydomek Aleksandra 

Sulkiewicza (1867–1916), urodzo-
nego w Skirsobolach na Suwalsz-
czyŸnie, brzmia³ HoŸman-Emurza. 
Sulkiewicz, wychowany w pa-
triotycznej atmosferze rodzinnej, 
swoj¹ potrzebê politycznej aktyw-
noœci realizowa³ jako dzia³acz Dru-
giego Proletariatu, by³ uczestnikiem 
Zjazdu Paryskiego w listopadzie 
1892 roku, na którym powo³ano 
Zwi¹zek Zagraniczny Socjalistów 
Polskich. Od pocz¹tku dzia³alnoœci 
socjalistycznej i niepodleg³oœcio-
wej Sulkiewicz by³ praw¹ rêk¹ 
Pi³sudskiego.

Od 1890 roku Aleksander 
Sulkiewicz pracowa³ w komorze 
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w Wilnie. Jego tragiczne postaæ 
posz³a w zapomnienie ju¿ kilka lat 
po œmierci. Zabrak³o nawet krótkiej 
wzmianki o nim w S³owniku Bio-
graficznym Dzia³aczy Polskiego Ru-
chu Robotniczego, chocia¿ odnoto-
wano w nim setki nazwisk dzia³aczy 
niedorównuj¹cych w ¿aden sposób 
jego zas³ugom. A przecie¿ by³ 
uczestnikiem I i II Zjazdu PPS, 
jednym z najwybitniejszych dzia³a-
czy wczesnego okresu PPS i najbli¿-
szym wspó³pracownikiem Pi³sud-
skiego.

Z PPS-u do Legionów
Józef Pi³sudski zosta³ areszto-

wany w £odzi w nocy z 21 na 22 
lutego 1900 roku. Aleksnder Sul-
kiewicz, wspólnie z Gertrud¹ Pasz-
kowsk¹, podsunêli Pi³sudskiemu 
pomys³ symulowania choroby umy-
s³owej. Dziêki temu pomys³owi 
Pi³sudskiego przewieziono na lecze-
nie do szpitali Miko³aja Cudotwórcy 
w Petersburgu, a stamt¹d lekarze- 
Polacy pomogli w nocy z 14 na 15 
maja 1901 roku wyprowadziæ go na 
wolnoœæ. Po ucieczce ze szpitala 
Sulkiewicz przywióz³ Pi³sudskiego 
do Tallina, a potem na Polesie.

W tym samym okresie Aleksan-
der Sulkiewicz próbowa³ odtworzyæ 
oœrodek kierowniczy partii, we 
wrzeœniu1900 roku wzi¹³ udzia³
w V ZjeŸdzie PPS. W listopadzie 
PPS w Skierniewicach, na którym 
wybrano go ponownie w sk³ad CKR 
PPS. W listopadzie tego samego 
roku wyda³ w Kijowie 38. numer 
Robotnika. Na barkach Sulkiewicza 
spoczê³a w tym czasie ca³a technika 
PPS i wiêkszoœæ spraw organizacyj-
nych.

W nastêpnych latach Sulkiewicz 
pozosta³ nadal jednym z najbli¿-
szych wspó³pracowników Pi³sud-
skiego. Po przeniesieniu siê do 
Galicji wyk³ada³ na kursach szkó³ 
bojowych PPS, kierowa³ w Kra-
kowie partyjnym wydawnictwem 
dzie³ spo³eczno-politycznych ¯ycie, 
w którym drukowano m.in. regula-
miny i podrêczniki wojskowe dla 
Zwi¹zku Strzeleckiego. W trakcie I 
wojny œwiatowej zosta³ wys³any 
przez Departament Wojskowy Na-
czelnego Komitetu Narodowego

z misj¹ polityczna w g³¹b Rosji.
W 1915 zaci¹gn¹³ siê ochotniczo do 
Legionów. – ¯o³nierze znali go i ko-
chali – wspomina³ po latach genera³ 
Leon Barbecki –  rwa³ siê na front 
mówi¹c: co ja powiem synowi, gdy 
mnie spyta dorós³szy – gdzieœ ty by³, 
tatusiu, kiedy walczyli o granice 
Polski?

18 wrzeœnia 1916 roku pod Sito-
wiczami nad Stochodem kula prze-
szy³a serce Aleksandra Sulkiewicza, 
nios¹cego pomoc rannemu porucz-
nikowi Kocowi. Tak zgin¹³ Czarny 
Micha³, Ma³y, Tatar, B. Smolak (ta-
kich pseudonimów u¿ywa³), ulubio-
ny ¿o³nierz Komendanta, legenda 
PPS.

Prochy Sulkiewicza przeniesio-
no po latach do Warszawy i pocho-
wano na Cmentarzu Wojskowym na 
Pow¹zkach 8 listopada 1935 roku.
W tym pogrzebie ju¿ nie zd¹¿y³ 
wzi¹æ udzia³u marsza³ek Pi³sudski. 
Zmar³ 12 maja 1935 roku.

Tatarska jazda
Po odzyskaniu niepodleg³oœci

w styczniu 1919 r. rozkazem Naczel-
nego Wodza, Józefa Pi³sudskiego 
rozpoczêto formowanie Jazdy Ta-
tarskiej, która przyst¹pi³a do dzia³añ 
na froncie wschodnim. Na pocz¹tku 
dowództwo szwadronów spoczy-
wa³o w rêkach nietatarskich. Nie 
satysfakcjonowa³o to doœwiadczo-
nych ¿o³nierzy – wywodz¹cych siê 
ze spo³ecznoœci polskich Tatarów. Po 
osobistym przedstawieniu sprawy 
Józefowi Pi³sudskiemu przez Alek-
sandra Achmatowicza, jazda zosta³a 
rozwiniêta do ram pu³ku, któremu 
nadano nazwê Pu³k Tatarski U³anów 
imieniem Mustafy Achmatowicza, 
zaœ dowództwo obj¹³ Tatar – genera³ 
Aleksander Romanowicz. Pu³k bra³ 
udzia³ w walkach o Kijów, w obronie 
Zamoœcia i P³ocka.

O stosunku Tatarów do marsza³-
ka Pi³sudskiego œwiadcz¹ dobitne 
s³owa Cafera Seydaheta Kirimera, 
pe³nomocnego przedstawiciela Ta-
tarów Krymskich, który pod koniec 
paŸdziernika 1920 roku, bêd¹c
w Warszawie, spotka³ siê z Aleksan-
drem Achmatowiczem i jego synem 
Mustaf¹, by³ym oficerem Tatarskie-
go Pu³ku. – Syn Achmatowicza by³ 

entuzjast¹, zrobi³ na mnie wielkie 
wra¿enie, i¿ wiêcej kocha³ Marsza³-
ka ni¿ ojca – zanotowa³ Kirimer.

W paŸdzierniku 1920 roku, po 
zajêciu Wilna przez genera³a 
Lucjana ¯eligowskiego, Pi³suski 
powierzy³ Aleksandrowi Achmato-
wiczowi funkcje dyrektora depar-
tamentu (ministra) sprawiedliwoœci 
Litwy Œrodkowej. W roku 1928 
Achmatowicz zosta³ senatorem z li-
sty pañstwowej Bezpartyjnego Blo-
ku Wspó³pracy z Rz¹dem. Godnoœæ 
tê piastowa³ do roku 1930. w tym sa-
mym roku Pi³sudski powierzy³ muf-
tiemu Jakubowi Szynkiewiczowi 
misjê osobistego reprezentanta
w polskiej delegacji dyplomatycznej 
do króla Hed¿asu, Ibn-Sauda.

W uroczystoœciach ¿a³obnych, 
które odby³y siê 17 maja 1935 r.
w Warszawie po œmierci Józefa 
Pi³sudskiego wzi¹³ udzia³ mufti
i imamowie: wileñski – Ibrahim 
Smajkiewicz oraz warszawski – 
Asfandajr Fazlejew, a tak¿e cz³on-
kowie warszawskiej gminy muzu³-
mañskiej. Rada Centralna Zwi¹zku 
Kulturalno-Oœwiatowego wystoso-
wa³a telegram kondolencyjny: Mu-
zu³manie polscy, g³êboko odczuwa-
j¹c œmieræ Wodza Narodu Polskiego 
Marsza³ka Pi³sudskiego, przyjaciela 
Tatarów, gor¹co modl¹ siê za spokój 
Jego duszy.

We wszystkich meczetach pol-
skich odprawiono nabo¿eñstwa ¿a-
³obne. Dwudziestego trzeciego maja 
w Instytucie Wschodnim w Warsza-
wie odby³a siê ¿a³obna akademia.

O przywi¹zaniu polskich Tata-
rów do Pi³sudskiego i jego legendy 
œwiadczy najlepiej fragment nekro-
logu: Tatarzy polscy, oddaj¹c ho³d 
Cieniom Wodza, zapewniaj¹ ¿e testa-
ment Jego duchowy na zawsze w ser-
cach swych i pamiêci przechowaj¹,
a spuœcizny Jego, której na imiê Pol-
ska, nadal wiernie strzec bêd¹. Jak 
ongiœ o Wielkim Witoldzie, bêd¹ 
Tatarzy mówili teraz i w pokoleniach 
przysz³ych: Nie mamy s³awnego 
Marsza³a, lecz powtarzamy Imiê 
Jego, jak imiona kalifów naszych, 
obracaj¹c wzrok nasz w modlitwie 
ku œwiêtym miejscom Islamu. 

TATARZY PI£SUDSKIEGO



REZOLUCJA

WSZECHKRYMSKIEGO ¯A£OBNEGO
SPOTKANIA PAMIÊCI OFIAR

LUDOBÓJSTWA NARODU
KRYMSKOTATARSKIEGO 

- DEPORTACJI 18 MAJA 1944 ROKU 
I DZIESIÊCIOLECI JEGO

PRZYMUSOWEGO
PRZETRZYMYWANIA

W MIEJSCACH ZES£ANIA

Europejskie pañstwa i europej-
skie narody prze¿y³y w XX wieku 
dwa totalitarne re¿ymy: nazistowski 
i komunistyczny, które nios³y ze 
sob¹ ludobójstwo, naruszenie ludz-
kich praw i wolnoœci, przestêpstwa 
wojenne oraz przestêpstwa prze-
ciwko ludzkoœci. 66 lat temu, 18 
maja 1944 roku, dokonano aktu 
ludobójstwa wobec narodu krym-
skotatarskiego – komunistyczny 
re¿ym Zwi¹zku Sowieckiego podda³ 
rdzenny naród pó³wyspu totalnej 
deportacji z jego w³asnej Ojczyzny.

Je¿eli pañstwa i narody zachod-
niej Europy niebawem po zakoñ-
czeniu II wojny œwiatowej w pe³ni 
potêpi³y i przezwyciê¿y³y nastêp-
stwa zbrodni wojennych, doko-
nanych przez nazistowski re¿ym, 
jednocz¹c siê w Uniê Europejsk¹, do 
której po rozpadzie Zwi¹zku So-
wieckiego przy³¹czy³y siê te¿ kraje 
wschodniej Europy, to na Ukrainie 
efektów katastroficznego przestêp-
stwa deportacji 18 maja 1944 roku 
oraz trwaj¹cego dziesiêciolecia 
przymusowego pobytu narodu 
krymskotatarskiego w miejscach 
zes³ania nie rozwi¹zano do dnia 
dzisiejszego.

Na Ukrainie przez ca³y okres 
niepodleg³oœci nie uchwalono ani 
jednej ustawy ustanawiaj¹cej poli-
tyczne, ekonomiczne, socjalne i kul-
turalne prawa narodu krymskotatars-
kiego. Nie zakoñczono procesu 
powracania narodu krymskota-
tarskiego do Ojczyzny, rodziny 
wci¹¿ pozostaj¹ rozdzielone, dzie-
si¹tki tysiêcy Krymskich Tatarów 
nadal wbrew swojej woli przebywaj¹ 
w miejscach deportacji. Pañstwa 
cz³onkowskie Wspólnoty Niepod-
leg³ych  Pañstw nie tylko odst¹pi³y 
od wype³niania wczeœniej przy-
jêtych zobowi¹zañ w ramach bisz-
kekskiego porozumienia o wspó³-
dzia³aniu w powrocie na swoj¹ 
ziemiê Krymskich Tatarów i ich 
potomków, ale stworzy³y nowe 
przeszkody na tej drodze.

Brak na Ukrainie ustaw, ukie-
runkowanych na przywrócenie praw 
narodu krymskotatarskiego, zachêca  
przedstawicieli miejscowej w³adzy 
na Krymie do pope³niania aktów 
samowoli i przemocy w stosunku do 
powracaj¹cych Krymskich Tatarów, 
oraz lekcewa¿enia ich praw do 
politycznego, duchowego i socjalno-
ekonomicznego rozwoju.
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Nale¿y jasno powiedzieæ, ¿e 
dalsze odwlekanie ustanowienia 
praw narodu krymskotatarskiego 
grozi katastrofalnymi nastêpstwami, 
mog¹cymi doprowadziæ do zatraty 
cywilizacyjnej jednego z dawnych 
rodzimych narodów europejskich.

Miêdzynarodowe i europejskie 
organizacje nie powinny d³u¿ej 
pozostawaæ obojêtnymi wobec 
przed³u¿aj¹cej siê tragedii narodu 
krymskotatarskiego. Konieczne jest 
zwo³anie pod egid¹ miêdzynaro-
dowych i europejskich instytucji 
specjalnego miêdzynarodowego 
forum w sprawie ustanowienia praw 
narodu krymskotatarskiego w jego 
w³asnej OjczyŸnie, zapewnienia mu 
bezpieczeñstwa i gwarancji rozwoju 
w ramach Ukrainy.

My, uczestnicy wszechkrym-
skiego spotkania pamiêci, odbytego 
w Symferopolu 18 maja 2010 roku;

– zdaj¹c sobie sprawê z wi-
sz¹cego nad narodem krymsko-
tatarskim niebezpieczeñstwem oraz 
ze swojej odpowiedzialnoœci za los 
przysz³ych pokoleñ Tatarów Krym-
skich

– w imiê pamiêci o niezliczo-
nych ofiarach ludobójstwa narodu 
krymskotatarskiego – deportacji 18 
maja 1944 roku i dziesiêcioleciach 

jego przymusowego pobytu w miej-
scach zes³ania

– wyra¿aj¹c bezmiern¹ wdziêcz-
noœæ za mêstwo tysiêcy aktywistów 
krymskotatarskiego, którzy oddali 
¿ycie w walce o powrót narodu do 
swej Ojczyzny i ustanowienie jego 
praw

– opieraj¹c siê na ogólnoeuro-
pejskich i miêdzynarodowych 
doœwiadczeniach w przezwyciê-
¿aniu nastêpstw przestêpstw 
pope³nionych w XX wieku przez 
totalitarne re¿ymy

– bior¹c pod uwagê szczególn¹ 
rolê organizacji, zw³aszcza Orga-
nizacji Narodów Zjednoczonych, 
Rady Europy, Organizacji Bez-
pieczeñstwa i Wspó³pracy w Europie 
oraz Unii Europejskiej

– pragn¹c wspó³uczestniczyæ
w ustanowieniu demokratycznej
i niezawis³ej Ukrainy, w której prawa 
narodu krymskotatarskiego bezwa-
runkowo powinny zostaæ ustano-
wione i przestrzegane tak, jak 
gwarantuj¹ to miêdzynarodowe akty 
o prawach narodów oraz prawach 
cz³owieka

– uwa¿amy za niezbêdne po-
wo³anie w najbli¿szym czasie pod 
egid¹ miêdzynarodowych i euro-
pejskich organizacji specjalnego 

miêdzynarodowego forum w spra-
wie ustanowienia praw narodu 
krymskotatarskiego w jego Oj-
czyŸnie, zabezpieczenia jego nie-
zawis³oœci oraz gwarancji rozwoju 
w ramach Ukrainy.

 
W zwi¹zku z tym my, uczestnicy 

Wszechkrymskiego Spotkania 
¯a³obnego, wzywamy delegatów 
Kuru³taju Narodu Krymskotatar-
skiego, Wszechœwiatowego Kon-
gresu Tatarów Krymskich i Med¿lisu 
Narodu Krymskotatarskiego o pod-
jêcie nieodzownych kroków do 
przygotowania i przeprowadzenia 
miêdzynarodowego forum w spra-
wie ustanowienia praw narodu 
krymskotatarskiego w jego OjczyŸ-
nie, zabezpieczenia jego niezawis-
³oœci oraz gwarancji rozwoju w ra-
mach Ukrainy.

Uchwalono przez uczestników 
Wszechkrymskiego ¯a³obnego Spot-
kania Pamiêci Ofiar Ludobójstwa 
Narodu Krymskotatarskiego – De-
portacji 18 maja 1944 roku oraz 
dziesiêcioleci jego przymusowego 
przetrzymywania w miejscach 
zes³ania.

Symferopol, 18 maja 2010 r.
            (T³um. Musa Czachorowski)

REZOLUCJA



TATARSKI POMNIK

W REJ¯ACH

Musa Czachorowski

Blisko 3 tysi¹ce osób zgro-
madzi³o siê 26 czerwca br.
w Rej¿ach, jednym z najstarszych 
miejsc osadnictwa tatarskiego na 
Litwie, gdzie z inicjatywy dzia³aczy 
Zwi¹zku Wspólnot Tatarów Litwy 
odby³o siê ods³oniêcie pomnika ku 
czci Wielkiego Ksiêcia Litewskiego 
Witolda oraz upamiêtniaj¹cego
600-rocznicê wspólnego zwy-
ciêstwa Polaków, Litwinów i Ta-

tarów w bitwie z Zakonem Krzy-
¿ackim pod Grunwaldem. 

Wœród licznie przyby³ych miej-
scowych Tatarów byli przedsta-
wiciele Polski: mufti RP Tomasz 
Miœkiewicz, Jusuf Konopacki – 
przewodnicz¹cy Podlaskiego Od-
dzia³u Zwi¹zku Tatarów RP, dr Artur 
Konopacki, dr Stanis³aw Dumin
z Moskwy, a tak¿e delegacja 
Med¿lisu Narodu Krymskotatars-
kiego. Zjawili siê przedstawiciele 
w³adz litewskich, przyjecha³ by³y 
prezydent Vytautas Landsbergis, 
obecnie deputowany do Parlamentu 
Europejskiego, osoby duchowne, 
wojskowa orkiestra. Zaprezentowa³y 
siê barwne poczty sztandarowe, 
artylerzyœci w stosownych unifor-
mach dumnie obst¹pili swe dzia³o. 
By³o to œwiêto wyj¹tkowe, podkreœ-
laj¹ce wielowiekow¹ wspóln¹ his-
toriê Polaków, Litwinów i Tatarów.

Miejscem uroczystoœci by³ plac 
nieopodal drewnianego, pochodz¹-
cego z drugiej po³owy XIX wieku 
meczetu. Ustawiono tam scenê, 
przybran¹ litewskimi i krymskota-
tarskimi flagami, oraz liczne stra-
gany, w których znalaz³y siê wyroby 
ludowych artystów, wydawnictwa
o tematyce tatarskiej i rozmaite 
pami¹tki. Obok przygotowywano 
narodowe potrawy, ³¹cznie z pie-
czeniem barana po tatarsku. W po-
bli¿u rozlokowali siê przybyli z Pol-
ski jeŸdŸcy, przyodziani w stylizo-
wane stroje XV-wiecznych Tata-
rów, prezentuj¹cy swe umiejêtnoœci 
w d¿ygitówce, strzelaniu z ³uków
i innych dzia³aniach bojowych. 
Specjalna atrakcja by³a prezentacja 
reprodukcji obrazu Jana Matejki 
„Bitwa pod Grunwaldem” w orygi-
nalnych wymiarach.

Oficjalni goœcie spotkali siê
w meczecie z przewodnicz¹cym 
Zwi¹zku Wspólnot Tatarów Litwy dr. 
Adasem Jakubauskasem, zaœ po 
po³udniowym namazie, który pro-
wadzi³ mufti litewskich muzu³-
manów Romas Jakubauskas, nast¹-
pi³o ods³oniêcie granitowego monu-
mentu, powsta³ego dziêki zamys³owi 
oraz ze œrodków Tatarów litewskich. 
Jego szczyt wieñcz¹ dwa znamienne 
symbole: Tarak – tamga chanów 
krymskich oraz starodawne litewskie 
god³o – S³upy Giedymina.

Fot. S³u¿ba Prasowa Med¿lisu 
Narodu Krymskotatarskiego
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WSPÓLNA WALKA

– WSPÓLNA

DROGA

Polsko-litewsko-tatarska his-
toria to nie tylko dzieje dawne, gdy 
m.in. wspólnie – i zwyciêsko – 
zmagaliœmy siê z butnym Zakonem 
Krzy¿ackim. Zwi¹zek ten potwier-
dzi³o dobitnie ostatnie æwieræ-
wiecze, kiedy dzia³acze polskiej 
“Solidarnoœci Walcz¹cej” wspierali 
litewski ruch niepodleg³oœciowy, zaœ 
z Polakami i Litwinami wspó³-
pracowali w³aœnie Tatarzy z obu tych 
krajów. A razem pomagali Tatarom 
Krymskim w ich wci¹¿ trwaj¹cej 
walce o prawo do narodowego 
istnienia. Dowodem owych dni jest 
album “Wilno–Warszawa. Wspólna 
droga do wolnoœci”, który ukaza³ siê 
w po³owie czerwca br. 

Ksi¹¿ka to szczególna, pow-
sta³a z inicjatywy Piotra Hlebo-

wicza,  dzia³acza niepodleg-
³oœciowego, wspó³za³o¿yciela 
„ S o l i d a r n o œ c i  Wa l c z ¹ c e j ” ,  
http://www.wydzialwschodnisw.pl/  
wspó³dzia³aj¹cego m.in. z opo-
zycjonistami litewskimi, bia³o-
ruskimi i tatarskimi. Wspomaga³
go w dziele publikacji Piotr
Warisch, dysydent, redaktor, dru-
karz, plastyk. W efekcie ich starania 
otrzymaliœmy zbiór oko³o dwustu 
unikatowych wielokroæ fotografii, 
dokumentuj¹cy m.in. najgorêtsze 
momenty litewskiego dochodzenia 
do niezawis³oœci z koñca lat 
osiemdziesi¹tych i  pocz¹tku 
dziewiêædziesi¹tych XX w. Obok 
mamy zdjêcia ludzi, którzy czêsto 
poœwiêcili idei wolnoœci ca³e swoje 
¿ycie. 

Cennym elementem albumu s¹ 
teksty, opisuj¹ce t³o zmagañ
z re¿ymem sowieckim, przypo-
minaj¹ce sylwetki osób skromnych, 
aczkolwiek o wielkich sercach. 
Dziêki takim jak oni mog³y dokonaæ 
siê w naszych krajach wielkie 
polityczne zmiany. Swoje prze¿ycia 
opisali w ksi¹¿ce równie¿ dzia³acze 
tatarscy: Selim Chazbijewicz i Adas 
Jakubauskas. Tatarsk¹ daninê krwi 
sp ³ ac i ³ a  m³odz iu tka  Lore t a  
Asananavièiute, która zginê³a od 
sowieckich kul w nocy z 12 na 
13.01.1991 r. pod wie¿¹ telewizyjn¹ 
w Wilnie. 

   Pierwsza promocja albumu 
odby³a siê 24 czerwca 2010 r.
w krakowskim Collegium Novum 
Uniwersytetu Jagielloñskiego. Nas-
têpna zaœ 29 czerwca w Instytucie 
Polskim w litewskiej stolicy – 
Wilnie, podczas odznaczenia pol-
skimi orderami litewskich dzia³aczy 
opozycyjnych i niepodleg³oœcio-
wych. Wœród przyby³ych na tê 
uroczystoœæ byli m.in. Adas 
Jakubauskas, przewodnicz¹cy 
Zwi¹zku Wspólnot Tatarów Litwy, 
Stanis³aw Dumin z Moskwy, z Pol-
ski przyjecha³a Melika Czechowska, 
Micha³ Czechowski oraz pisz¹cy te 
s³owa. Krzy¿em Oficerskim Orderu 
Zas³ugi RP uhonorowano m.in. 
Sauliusa Peèeliunasa, Antanasa 
Terleckasa i Leonardasa Vilkasa. 
Krzy¿ Kawalerski Orderu Zas³ugi 
RP nadano poœmiertnie Elenie 
Terleckiene. 

O takich to ludziach, bohaterach 
walki o niepodleg³oœæ, którzy dzisiaj 
zostali odznaczeni, jest w³aœnie 
album „Wilno–Warszawa. Wspólna 
droga do wolnoœci” – stwierdzi³
Piotr Hlebowicz. Opowiedzia³ te¿
o dawnych dzia³aniach, o tej jedynej 
w swoim rodzaju wiêzi ³¹cz¹cej 
Polaków, Litwinów i Tatarów
w zmaganiach z sowieck¹ okupacj¹. 
Swoje wspomnienia sprzed lat 
przedstawi³a równie¿ Janina Jad-
wiga Chmielowska, dziennikarka
i  wspó³ twórczyni  Wydzia ³u  
Wschodniego „Solidarnoœci Walcz¹-
cej”. 

Oby czas wspólnej walki, 
wspólnej – polsko-litewsko-tatar-
skiej – drogi, zatrzymany w albumie 
Hlebowicza i Warisza, pozosta³ na 
zawsze w naszej pamiêci.

              Fot. Melika Czechowska

Musa Czachorowski
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POLSKIE TRADYCJE

£UCZNICTWA

KONNEGO

Micha³ Sanczenko Na terenach obecnej Polski 
³ucznicy konni pojawiali siê czêsto. 
Œwiadcz¹ o tym znaleziska archeo-
logiczne. Du¿a iloœæ odkrytych 
grotów wyraŸnie dokumentuje, ¿e na 
po³udnie Polski zapêdzali siê ³ucz-
nicy scytyjscy, nastêpnie Hunowie
i  Awarowie. 

We wczesnym œredniowieczu 
liczne s¹ kontakty z Wêgrami czy 
mieszkañcami stepów na po³udniu 
Rusi. Polacy jednak do walki
i polowania powszechnie u¿ywali 
³uku prostego, w który uzbrojona 
by³a piechota. Podobnie jak w kra-
jach Europy Zachodniej (poza 
wyspami brytyjskimi), w bojowym 
zastosowaniu, ³uk szybko wypiera³a 
kusza, a ³uk pozostawa³ broni¹ 
myœliwsk¹. 

Sytuacja zaczê³a siê zmieniaæ 
pod koniec wieku XV-go. Po³¹czenie 
Polski i Litwy uni¹ (1385 r.) 
przyczyni³o siê do zwiêkszenia 
wzajemnych kontaktów i wzajem-
nego oddzia³ywania na siebie, w tym 
w dziedzinie uzbrojenia. 

W wojskach litewskich ju¿ od 
XIV wieku s³u¿¹ chor¹gwie lekkiej 
jazdy, z³o¿one z osiad³ych tam 
Tatarów. Jako broni zaczepnej, 
miotaj¹cej u¿ywaj¹ powszechnie 
³uków refleksyjnych. Broñ ta staje 
siê znana i coraz bardziej popularna 
równie¿ w Polsce. Ju¿ na pocz¹tku 
XV wieku król Polski W³adys³aw 
Jagie³³o jest sportretowany konno,
z ³ukiem refleksyjnym i ko³czanem. 
Jednak o prawdziwej tradycji 
³ucznictwa konnego wœród Polaków 
mówiæ mo¿na dopiero w wieku XVI.

Wtedy to strzelcy konni za-
czynaj¹ powszechnie u¿ywaæ ³uków 
refleksyjnych. Oprócz strzelców 
s³u¿¹cych w mieszanych oddzia³ach 
jako pocztowi, formowane s¹ ca³e 
chor¹gwie lekkiej jazdy s³u¿¹cej „po 
tatarsku”. Podstawowym uzbro-
jeniem tych formacji by³a szabla
i ³uk. Wœród najbardziej znanych
z tych jednostek nale¿y wspomnieæ 
chor¹gwie „lisowczyków”, powsta³e 
na pocz¹tku XVII wieku. Znany 
portret lisowczyka namalowa³ 
Rembrandt van Rijn. 

Obok lekkiej jazdy polskiej,
w wojskach Rzeczpospolitej s³u¿¹ 
oddzia³y Tatarów litewskich i pol-
skich. 

£uk sta³ siê równie¿ uzbroje-
niem zaczepnym jazdy œrednio-
zbrojnej tzw. „pancernych”.
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O popularnoœci ³uku w wiekach 
XVI i XVII œwiadcz¹ liczne Ÿród³a 
piœmiennicze i ikonograficzne. Kon-
ni strzelcy uzbrojeni w ³uki bior¹ 
udzia³ we wszystkich dzia³aniach 
wojennych Rzeczpospolitej Obojga 
Narodów, od bitwy pod Orsz¹ 
przeciwko wojskom moskiewskim 
po bitwê pod Wiedniem przeciwko 
Turcji.

W polskich zbrojowniach
w tamtych czasach znajdowa³y siê 
zarówno ³uki refleksyjne jak i proste, 
d³ugie ³uki w typie angielskich 
longbow. Najczêœciej u¿ywanymi w 
polowaniu i bojowymi by³y ³uki 
refleksyjne. Najwieksza popular-
noœci¹ cieszy³y siê ³uki typu 
krymsko-tatarskiego, takich te¿ 
najwiêcej zachowa³o siê do dnia 
dzisiejszego w polskich muzeach
i kolekcjach. £uki produkowano
w Polsce oraz sprowadzano z od  
Tatarów, miêdzy innymi z Krymu. 
Ceniono i u¿ywano równie¿ ³uki 
tureckie. Odnoœnie ko³czanów i ³u-
biów, których zestaw nazywano 
sajdakiem, dominowa³ równie¿ styl 
zapo¿yczony od Tatarów i Turków. 
Podobieñstwo by³o na tyle du¿e, ¿e 
obecnie, jeœli nie ma sygnatury 
wytwórcy lub herbu w³aœciciela, 
bardzo trudno odró¿niæ wyroby 
polskie od importowanych z Turcji 
czy Krymu.

W ówczesnych czasach nor-
malnym by³o noszenie przy sobie 
broni bia³ej, szczególnie ulubionej 
przez Polaków szabli. Nie by³o 
równie¿ jednolitego umunduro-
wania jazdy i w³aœnie sajdak z ³u-
kiem i strza³ami sta³ siê oznak¹ 
s³u¿by wojskowej. ¯o³nierze pol-
skiej jazdy powszechnie nosili 
sajdaki. Zwyczaj ten zachowa³ siê do 
XVIII wieku, do momentu wprowa-
dzenia jednolitego umundurowania. 
Od XVIII wieku ³uk jest u¿ywany 
coraz rzadziej. Wci¹¿ udoskonalana 
broñ palna wypiera go z uzbrojenia 
wojskowego i myœliwskiego. Od 
koñca XVIII wieku niegdyœ potê¿na 
Rzeczpospolia Obojga Narodów, 
stopniowo traci niepodleg³oœæ. 
Utrudnia to kultywowanie naro-
dowych tradycji bojowych, miêdzy 
innymi ³ucznictwa. Jednak zaraz po 
odzyskaniu niepodleg³oœci jest 

jednym z za³o¿ycieli Œwiatowej 
Federacji £uczniczej i organiza-
torem pierwszych £uczniczych 
Mistrzostw Œwiata. £ucznictwo 
ewoluuje w kierunku dyscypliny 
sportowej. 

W Polsce od pocz¹tku lat
90-tych ubieg³ego wieku, obok 
sportowego ³ucznictwa, bardzo 
szybko rozwija siê ³ucznictwo 
tradycyjne, a od pierwszych lat XX 
wieku coraz wiêksz¹ popularnoœci¹ 
cieszy siê ³ucznictwo konne. W 2004 
roku w Witówku, ko³o Szczytna 
oby³o siê pierwsze Spotkanie 
³uczników konnych „¯urawiejki”. 
Coroczne spotkanie przerodzi³o siê 
w imprezê miêdzynarodow¹, na 
której goœcili ju¿ ³ucznicy z Nie-
miec, Mongolii, Wielkiej Brytanii, 
Turcji, Hiszpanii. Od kilku lat 
odbywaj¹ siê warsztaty ³ucznictwa 
konnego, na których mo¿na 
rozpocz¹æ i doskonaliæ umiejêtnoœci 
jazdy i strzelania z ³uku konno. 

Œrodowisko ³uczników konnych,
w przewa¿aj¹cej czêœci, skupia
siê wokó³ Polskiego Stowarzy-
s z e n i a  £ u c z i c t w a  K o n n e g o  
(http://horsebackarchery.pl/), orga-
nizacji kultywuj¹cej tradycje ³ucz-
nictwa konnego na ziemiach pol-
skich.

 

POLSKIE TRADYCJE £UCZNICTWA...Micha³ Sanczenko



SER

Z WYRÓ¯NIENIEM

Ma charakterystyczny za-
pach, maœlany smak, delikatny 
s³omkowy kolor i wyraŸn¹ ziar-
nist¹ strukturê – taki jest ser su-
szony podlaski, który zdoby³ wy-
ró¿nienie w kategorii ma³y produ-
cent na konkursie „Podlaska Mar-
ka Roku 2009”. Jego produkcj¹ 
zajmuje siê Jan Ancypo z podso-
kólskiej wsi Janowszczyzna. 

Na poprzedniej edycji konkursu 
zwyciêzc¹ tej kategorii zosta³ 
zg³oszony przez pana Jana kumpiak, 
czyli suszona szynka wieprzowa. 

– Wtedy nie spodziewa³em siê 
wygranej, a teraz nie spodziewa³em 
siê wyró¿nienia. Konkurencja na 
tego typu konkursach jest ogromna
– powiedzia³ mieszkaniec Janow-
szczyzny. 

Prawdziwy wiejski smak
 Ci, którzy próbowali sera su-

szonego podlaskiego rodem z pod-
sokólskiej wsi, porównuj¹ go ze 
s³ynnym parmezanem.

– Wed³ug mnie, ser suszony ma 
niepowtarzalny smak. Wszystko 
dziêki temu, ¿e powstaje z naj-
lepszego mleka. Kiedyœ takie sery 
przyrz¹dza³a ka¿da wiejska gos-
podyni. By³ to wspania³y sposób na 
przechowanie du¿ych iloœci mleka. 
Serowe gomu³ki przechowywa³o siê 
w wiklinowych koszach na stry-
chach domów. Ser musia³ schn¹æ co 
najmniej dwa miesi¹ce, ale najlepszy 
by³ dopiero po pó³ roku – wyjaœni³ 
Jan Ancypo. 

Niestety, z biegiem lat coraz 
mniej osób zajmowa³o siê produkcj¹ 
owego sera, a¿ w koñcu znikn¹³ on 
bezpowrotnie z terenu podlaskich 
wsi. 

– Postanowi³em wróciæ do te-
go, co by³o dawniej i zaj¹³em
siê suszeniem serów. Œwie¿e ser-
ki dostarczaj¹ mi dwie mieszkan-
ki Janowszczyzny Halina Kirpsza
i Jadwiga Laskowska – poinformo-
wa³ pan Jan.

 
Klub pomo¿e w promocji 
Producent sera suszonego pod-

laskiego podkreœla, ¿e ten produkt 
jest jak wino – jego ostateczny smak 
zale¿y od warunków pogodowych 
jakie panuj¹ w danym sezonie. 

– Jednego roku wychodzi lepszy, 
drugiego – nieco gorszy. Wszystkim 
rz¹dzi natura – powiedzia³ Jan 
Ancypo. 
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Na gali fina³owej konkursu 
„Podlaska Marka Roku 2009” 
mieszkaniec Janowszczyzny otrzy-
ma³ atrakcyjn¹ ofertê. 

– Szefostwo Podlaskiego Klubu 
Biznesu zaproponowa³o mi wspó³-
pracê w zakresie dalszego pro-
mowania kumpiaka i serów. Jednym 
z jej aspektów ma byæ pozyskanie 
funduszy unijnych na ten cel – doda³ 
pan Jan. 

                Fot.: wrotapodlasia.pl 

W dawnych czasach ¿yli sobie 
staruszek i staruszka. Mieli oni 
trzech synów – bliŸniaków. Bracia 
byli bardzo piêkni i tak podobni do 
siebie, ¿e nie da³o siê ich  rozró¿niæ.

Pewnego razu jeden z braci 
poszed³ do lasu i napotka³ tam 
dziewczynê. Pokochali siê wza-
jemnie i dziewczyna przyrzek³a 
zostaæ ¿on¹ m³odzieñca.

Nastêpnego dnia wyruszy³ do 
lasu drugi brat. Zobaczy³a go 
dziewczyna, pewna, ¿e to jej 
oblubieniec. A junak zakocha³ siê
w niej, tak samo jak wczeœniej jego 
brat, i poprosi³ j¹ o rêkê. 

„Jak¿e to tak? – zastanawia siê 
dziewczyna. – Przecie¿ ju¿ obie-
ca³am zostaæ jego ma³¿onk¹!” Ale 
nie wspomnia³a o tym m³odzieñ-
cowi, tylko odpowiedzia³a, ¿e zga-
dza siê wyjœæ za niego.

Dzieñ póŸniej trzeci brat wybra³ 
siê do lasu, spotka³ dziewczynê
i równie¿ siê w niej zakocha³. 
Dziewczyna zaœ i tego brata wziê³a 
za swego narzeczonego – tak 
wszyscy troje byli do siebie podobni!

– Przyrzeknij, ¿e zostaniesz 
moja ¿on¹! – powiedzia³ m³odzian.

„Ale¿ z niego zapobiegliwy 
cz³owiek! – pomyœla³a dziewczyna. 
– Ju¿ dwukrotnie obiecywa³am 
wyjœæ za niego za m¹¿!” Jednak i tym 
razem powstrzyma³a swe w¹tpli-
woœci i ponownie zgodzi³a siê zostaæ 
jego ¿on¹.

Tymczasem bracia opowiedzieli 
ojcu i matce, ¿e znaleŸli sobie 
kobiety. „Ona taka przepiêkna! 

Drugiej takiej nie ma na œwiecie!” – 
mówi³ ka¿dy z nich.

Wreszcie nadszed³ dzieñ zaœlu-
bin i bracia wyruszyli po swe narze-
czone. Dziewczyna z daleka spos-
trzeg³a konie i s¹dzi³a, ¿e to jedzie jej 
narzeczony wraz z dwójk¹ dru¿bów. 
Kiedy bracia weszli do domu, ona 
zak³opota³a siê: jeden do drugiego 
podobny jak dwie krople wody!

„Który z nich jest mym oblu-
bieñcem?” – zastanawia³a siê dziew-
czyna.

A gdy bracia zobaczyli j¹, to 
ka¿dy z nich stwierdzi³:

 – Oto moja narzeczona!
I zaczêli siê spieraæ. Starali siê 

wzajemnie przekonaæ, ¿e w³aœnie on, 
a nie drugi, jest godny dziewczyny.

Wtedy ona powiedzia³a:
– Zróbmy tak: zostanê ¿on¹ tego 

z was, który przyniesie mi najbar-
dziej osobliw¹ rzecz.

Rozeszli siê wiêc bracia w trzy 
ró¿ne strony. Jednak choæ innymi 
drogami szli, to spotykali siê w tym 
jednym i tym samym chanacie oraz 
na jednym i tym  na tym samym ba-
zarze. Jeden z braci zobaczy³ zwier-
ciad³o. Kosztowa³o tysi¹c rubli.

– Dlaczego tak drogo? – zapyta³ 
m³odzieniec.

– A, bo nie jest to zwyk³e zwier-
ciad³o – us³ysza³. – Mo¿na w nim 
dostrzec wszystko, czego siê za-
pragnie.

– No, to jest w³aœnie to, czego mi 
potrzeba. Drugiej takiej niezwyk³ej 
rzeczy nie ma na œwiecie! – uradowa³ 
siê brat i kupi³ zwierciad³o.

Drugi z braci zauwa¿y³ na 
bazarze piêkny kobierzec. Jego cena 
wynosi³a tak¿e tysi¹c rubli.

– Czemu taki drogi? – zapyta³.
– Kobierzec to bowiem osobli-

wy. Nie zd¹¿ysz mrugn¹æ, gdy on 
przeniesie ciê w dowolne miejsce.

„Nie ma na œwiecie czegoœ 
równie wyj¹tkowego!” – pomyœla³ 
junak i kupi³ kobierzec.

Trzeci brat spostrzeg³ u jednego 
starca na bazarze jab³ko, które 
kosztowa³o tysi¹c rubli.

– Dlaczego tak drogo? – zwróci³ 
siê do sprzedawcy.

– Te jab³ko jest niezwyk³e – 
odrzek³ starzec. – Ten, kto odgryzie 
kawa³ek, wyleczy siê z ka¿dej cho-
roby.

Ucieszy³ siê m³odzieniec i za-
kupi³ jab³ko.

   Bracia spotkali siê przed bram¹ 
bazaru i zaczêli chwaliæ swymi 
zakupami. Pomyœleli, ¿e zagl¹dn¹ w 
zwierciad³o, aby zobaczyæ co te¿ 
porabia dziewczyna. Patrz¹: a ona 
bliska œmierci! Siedli wiêc szybko na 
kobierzec i znaleŸli siê przy ³o¿u 
dziewczyny. Wtedy trzeci brat da³ jej 
ugryŸæ jab³ko – i wyleczy³a siê!

Dziewczyna wsta³a z poœcieli, 
bracia zaœ wadz¹ siê: za którego
z nich ma ona wyjœæ za m¹¿. W tej 
sytuacji jeden z aksaka³ów powie-
dzia³:

– Zwierciad³o ca³e, kobierzec te¿ 
ca³y, tylko jab³ko zjedzone. Dlatego 
dziewczyna powinna zostaæ ¿on¹ 
trzeciego brata.

   Tak to wysz³a za niego za m¹¿
i ¿yli w szczêœciu oraz zdrowiu. 

(Z jêz. rosyjskiego przet³umaczy³ 
Musa Czachorowski)

TRZECH BRACI – bajka tatarska

SER Z WYRÓ¯NIENIEM



Z SOKÓLSKICH

KART HISTORII...

Insurekcja koœciuszkowska 
odbi³a siê g³êbokim echem w So-
kó³ce i okolicach. Tu na pocz¹tku 
marca 1794 roku przyby³ z War-
szawy Joachim Chreptowicz, syn 
Ignacego, stolnika, a póŸniejszy 
pisarz ziemi sokólskiej oraz Anny 
Bouffa³³ówny, który powróci³ do 
rodzinnego maj¹tku w Chrep-
towcach ko³o KuŸnicy. On to 
„wszcz¹³ agitacjê wœród szlachty 
grodzieñskiej i oddzia³ów wojska 
polskiego stacjonuj¹cego w So-
kó³ce”.

W pierwszych dnia maja 1794 
roku po wybuchu powstania w War-
szawie i w Wilnie,  Grodno zosta³o 
otoczone przez wojska rosyjskie. 
Mieszkañcy Grodna  musieli z³o¿yæ 
kontrybucjê na rêce rosyjskiego 
genera³a Cycjanowa. Zajêcie Grod-
na przez oddzia³y rosyjskie spo-
wodowa³, i¿ w wolnej od tych wojsk 
Sokó³ce odby³o siê zgromadzenie 
szlachty i obywateli województwa 
grodzieñskiego. Dziewi¹tego maja 
podpisano akces do ogólnona-
rodowego powstania. Podpisa³o go 
kilkaset osób, w tym z Sokó³ki:
Józef Michelis – wójt wolnego 
miasta Sokó³ki, Faustyn Dworeczki
– gubernator guberni sokólskiej, 
mostowniczy i asesor ziemi so-
kólskiej – Jerzy Kusztedt, Józef 
Chilkiewicz – prezydent miasta, 
pisarz ziemi sokólskiej i Józef 
Minczewski – instygator miasta 
Sokó³ka.

Akces Obywateli i Miesz-
kañców Powiatu Grodzieñskiego 
zebranych w mieœcie Sokó³ce do
Akt Powstania Narodowego pod 
naczelnikiem Tadeusza Koœciuszki 
Naczelnika Si³y Zbroyney uczy-
niony.

My Obywatele, Mieszkañcy
i Rolnicy, w tym mieyscu Gro-
dzieñskiego Powiatu, które jeszcze 
od pod³ey nieprzyjació³ zemsty 
wolne siê znayduje,  w celu 
nayrychlieyszego Oyczyzny wpó³-
B r a c i  c a ³ e y  S i ³ y  Z b ro y n e y  
Narodowey znajdui¹c obrony naszey 
i ca³oœci nadzieiê. Ca³ym naszym 
Obywatelstwem Municypalnoœci¹ 
Powiatu Grodzieñskiego do Aktu 
Powstania Narodowego w Krakowie 
na Dniu Dwudziestym Czwartym 
Marca Tysi¹c Siedemset Dziewiêæ-
dziesi¹tego czwartego, pod Naczel-
nictwem Tadeusza Koœciuszki 
rozpoczêtego, którego za Nay-
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wy¿szym  Naczelnika si³y zbroyney 
uznaiemy; ³¹czymy siê i wcielamy siê 
temu¿ Naczelnikowi Naywy¿szemu 
od niego przybraney Radzie pos³u-
szeñstwo zupe³ne zaprzysiêgamy, 
wszystkie rozporz¹dzenia tego¿ 
Aktem objête i napotym wychodz¹ce 
naypilney wykonywaæ przyrzekamy.

 Wolnoœæ albo œmieræ to 
naystrasznieysze nieprzyjacio³om 
Narodu Naszego has³o odt¹d bêdzie
i naszym, a jak na jednoœci, zgodzie
i nierozdzielnoœci tylko ca³oœæ, 
Potêga i s³awa narodu staæ mo¿e; tak 
my widz¹c i uznai¹c jedyny w tym 
nasz ratunek, wzywamy do wspól-
noœci szanowane i cnotliwe Stany 
Municypalny i Rolniczy, abyœcie 
Rad¹ i moc¹ równie z nami wspierali 
wspólney Oyczyzny losy. Stan 
rycerski daie i da³ wam przyk³ad do 
Naœladowania na jedney ¿yi¹c ziemi, 
jedney Oyczyzny Dzieci, wspólnie, 
lub szczêœliwi s³awni i niepodlegli 
¿yæ, lub w gruzach i Popio³ach 
zagrzebaæ siê, byleby hañby narodu 
nieprze¿yæ przysiêgamy.

 Dzia³o siê w Sokó³ce Dzie-
wi¹tego Maia Tysi¹c Siedemset 
Dziewiêædziesi¹tego Czwartego 
Roku.

         /Biblioteka Kórnicka, Kórnik / 

Koœciuszko w trakcie podró¿y  
do Grodna we wrzeœniu 1794 r. wraz 
z Julianem Ursyn  Niemcewiczem 
obejrza³ kilka chor¹gwi Tatarów 
stacjonuj¹cych ko³o Sokó³ki. 

JJK 

Joachim Chreptowicz

Wed³ug Koranu muzu³manie  
mog¹ siê modliæ w dowolnym 
miejscu na ziemi. Meczet czyli 
„miejsce ,w którym sk³ada siê 
pok³on Bogu (ar.mesd¿it), nie musi  
byæ wcale œwi¹tyni¹, niemniej  ju¿ za 
¿ycia Proroka wspólne modlitwy 
odbywa³y siê w odpowiednio 
przygotowanych budynkach. Do 
europejskich jêzyków  nazwa 
muzu³mañskiej  œwi¹tyni dotar³a  
przez hiszpañski (mezquita). 

Wed³ug  tradycji  muzu³mañ-
skiej pierwszym meczetem by³ dom 
Proroka w Medynie, typowy dla 
ca³ego Pó³wyspu Arabskiego: kilka 
izb otwartych na dziedziniec na-
kryty namiotowym p³ótnem. Gdy 
liczba wyznawców wzros³a, dom 
okaza³ siê za ma³y, zbudowano  
wiêkszy, ale podobny do pierwo-
wzoru. Wzorzec w tej formie prze-
niesiono póŸniej  do  Damaszku, 
gdzie w roku 705 na polecenie kalifa 
Al.-Walida powsta³a pierwsza mo-
numentalna œwi¹tynia – meczet 
Umajjadów. Sta³ siê on prototypem  
budowli hipostylowych  (ze stropem 
wspartym na kolumnach) najlepiej 
odpowiadaj¹cych wymogom mu-
zu³mañskiego rytua³u. Plan takiego 
meczetu, zwanego arabskim, jest 
bardzo prosty: dziedziniec i sala 
modlitw podzielone  na trzy nawy  
(podobnie jak w bazylikach chrzeœ-
cijañskich), z których wierni ca³y 
czas  widz¹ imama przy  minbarze
i powtarzaj¹ gesty towarzysz¹ce 
wspólnej modlitwie. Nad mihrabem  
(wnêka ukierunkowana na Mekkê) 
znajdowa³a siê kopu³a, na zewn¹trz  
budynku sta³y cztery minarety, 
symbole jednoœci wiary, wygodne do 
nawo³ywania wiernych do mod-
litwy. Meczet tego typu nie by³ bu-
dowl¹ skomplikowan¹ i w razie 
potrzeby mo¿na go by³o bez wiêk-
szego trudu powiêkszyæ (przez do-
budowanie naw).

Rozpowszechni³ siê w basenie 
Morza Œródziemnego, od Palestyny  

po Andaluzjê ,a typowymi przyk³a-
dami s¹ meczety Al.-Aksa w Je-
rozolimie ( z 705 r. i g³ówne meczety 
w Al.-Karawanie (836 r.), Fezie
(859 r.), Kordowie (885 r.), 
Tilimsanie (1082 r.).

£atwoœæ rozbudowy znalaz³a 
tak¿e uznanie budowniczych na 
Bliskim Wschodzie, zw³aszcza 
pocz¹tkowych latach panowania  
Abbasydów, którzy swoje meczety 
otaczali ufortyfikowanymi murami. 
Meczet Abu Dulafa (Samarra w Ira-
ku, (859 r.) sta³ siê wzorem dla wielu 
innych, m.in dla zbudowanego
w Kairze meczetu Ibn Tuluna
(879 r.).

Od XI wieku plan meczetu uleg³ 
znacznym modyfikacjom regional-
nym. W Persji wzniesiony przez 
seld¿uckiego w³adcê Meczet Pi¹tko-
wy w Isfahanie (1072–1092 r.) ma 
cztery sale modlitw otwarte na 
wspólny dziedziniec nakryty kopu³¹.

W Anatolii na wzór Suleyma-
niye,  meczetu wzniesionego
w 1555 r. w Stambule przez s³ynnego  
budowniczego Sinana, budowano
w kszta³cie szeœcianu nakrytego 
kopu³¹.

W pocz¹tkowych latach islamu  
meczet pe³ni³ wielorakie funkcje: by³ 
œwi¹tyni¹, ale te¿ sztabem dowódcy 
wojsk, koszarami, goœciñcem, szpi-
talem. Od czasów panowania 
Umajjadów wokó³ meczetu skupia³o 
siê ¿ycie religijne i polityczne 
lokalnej spo³ecznoœci, musia³ wiêc 
spe³niaæ okreœlone funkcje. S³u¿y³ 
jako miejsce do recytacji Koranu, 
oddawania czci Bogu, wyg³aszania 
kazañ i medytacji. W meczecie 
przemawiano w imieniu w³adcy, 
którego gromadz¹ca siê w nim spo-
³ecznoœæ uznawa³a, wspólnie uzgad-
niano wa¿ne dla niej decyzje Przez 
d³ugi czas meczet  by³ siedzib¹ s¹du
i g³ównym miejscem nauczania, 
zanim tê rolê przejê³y medresy 
(szko³y).

                                          JJK

WIADOMOŒCI PODSTAWOWE
– MECZET

WIADOMOŒCI PODSTAWOWE – MECZET
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TATARSKA KUCHNIA

– PIREKACZEWNIK

Pierekaczewnik to chyba naj-
bardziej znana tatarska potrawa
w Polsce. Niektórzy mówi¹ o nim 
pieróg, rogal, cebulnik, a s¹ i tacy,
co nazywaj¹ go nawet tatarskim 
strudlem. W 1938 roku tak pisa³
o nim Stanis³aw Kryczyñski w swej 
monografii „Tatarzy litewscy”:
(...) pierekaczewnik (z bia³orus., 
niby polski „przek³adaniec”; ros. 
pierekatywat' = przewa³kowywaæ). 
Jest to ciasto wa³kowane tak d³ugo, 
a¿ zrobi siê bardzo cienkie i deli-
katne, i uk³adane warstwami, które 
smaruje siê mas³em i przysypuje siê 
pieprzem i innymi przyprawami; 
miedzy warstwy k³adzie siê na-
dziewkê, która mo¿e byæ: a) z miêsa 
gêsiego siekanego z du¿¹ domieszka 
cebuli i surowego ³oju; b) z sera,
c) z rodzynków (a dzisiaj tak¿e i ze 
œliwek, ale to innowacja), d) z sera
i rodzynków. Wszystko to zawija siê
w rulon (œlimak) i piecze siê
w okr¹g³ym mosiê¿nym rondlu. Do 
ciasta takiego dro¿d¿y siê nie dodaje. 

Tak naprawdê, to piereka-
czewnik ruszy³ w œwiat dziêki 
D¿ennecie Bogdanowicz i jej 
agroturystycznej „Tatarskiej Jurcie” 
w Kruszynianach. Goœcie z Polski 
oraz zagranicy mog¹ tam do woli 
rozsmakowaæ siê w specja³ach 
lokalnej tatarskiej kuchni. D¿ennetê 
wspomagaj¹ jej dzielne córki: 
D¿emila, Elwira i Tamira. Z rad¹
i pomoc¹ spieszy zawsze teœciowa 
Tamara Bogdanowicz, a i kole¿anka 
Tatiana Baranowska chêtnie przy-
³¹cza siê do wspó³dzia³ania. Na 
Miros³awie Bogdanowiczu, mê¿u 
D¿ennety, spoczywaj¹ ju¿ inne 
raczej, pozakuchenne obowi¹zki. 
Mo¿liwoœæ zjedzenia przez zg³od-
nia³ego na szlaku turystê piereka-
czewnika, czebureków czy ko³du-
nów to jedna sprawa, ale w „Ta-
tarskiej Jurcie” mo¿na dostaæ przepis 
na dany specja³ lub te¿ uczestniczyæ 
w warsztatach kulinarnych, które 
latem przyci¹gaj¹ do Kruszynian 
wiele osób z najodleglejszych re-
gionów kraju. Prawdê jednak 
mówi¹c, nie samym jad³em cz³o-
wiek ¿yje: D¿enneta Bogdanowicz 
od kilku lat realizuje œwietne 
przedsiêwziêcia promuj¹ce tatarsk¹ 
tradycjê i kulturê. To naprawdê 
wa¿ne sprawy dla ca³ej spo³ecz-
noœci.

Starania D¿ennety doprowa-
dzi³y do tego, ¿e 20 lipca 2005 roku 
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pierekaczewnik wpisany zosta³
w ministerstwie rolnictwa i rozwoju 
wsi na Listê Produktów Tradycyj-
nych w kategorii „Gotowe dania
i potrawy”. 5 marca 2007 roku 
ukaza³o siê og³oszenie ministra 
rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie 
wniosków o rejestracjê nazwy 
pierekaczenik, jako gwarantowana 
tradycyjna specjalnoœæ. Wyst¹pi³o
o to konsorpcjum producentów 
pierekaczewnika, które tworz¹: 
Gospodarstwo Agroturystyczne „Ta-
tarska Jurta”, Gospodarstwo Agro-
turystyczne „Stajnia na Tatarskim 
Szlaku” oraz Arleta ̄ ynel z Kapitu³y 
Klubu Szefów Kuchni. W dniu 24 
paŸdziernika 2008 r. w Dzienniku 
Urzêdowym Unii Europejskiej 
opublikowano wniosek o rejestracjê 
pierekaczewnika w³aœnie w Unii 
Europejskiej. Teraz trwa jeszcze 
szeœciomiesiêczny okres oczeki-
wania, po którym – gdy nie bêdzie 
¿adnych sprzeciwów – piereka-
czewnik otrzyma unijn¹ rejestra-
cjê. ¯yczymy serdecznie, aby tak
siê sta³o: niech pierekaczewnik
i w ogóle tatarska kuchnia podbija 
Europê!

Podobno stare porzekad³o mówi 
o pierekaczewniku, ¿e ³atwiej go 
zjeœæ ni¿ zrobiæ. Có¿... Mo¿e to
i prawda. Wszelako, parafrazuj¹c 
s³owa pewnego dzielnego monarchy 
(polsko-litewskiego zreszt¹), prze-

pisów na pierekaczewnik ci u nas 
dostatek, zatem warto wzi¹æ siê do 
roboty. Niektórzy twierdz¹, ¿e ka¿da 
rodzina ma swoj¹ w³asn¹ recepturê, 
ale najwiêcej chyba zale¿y od 
sprawnoœci gospodyni. Tej, która ma 
talent w rêkach i serce do dobrej 
pracy, wszystko siê przecie¿ udaje. 
Ciocia Ajsza twierdzi, ¿e tajemnica 
powodzenia tkwi w cieœcie, farszu
i pieczeniu. No jasne, drobnostka... 
Ale oto przepis, który dosta³em od 
Dagmary Sulkiewicz:

– sk³adniki na ciasto: kilogram 
m¹ki tortowej, 6 ¿ó³tek, 1/5 kostki 
roztopionego mas³a lub ³y¿ka 
sto³ow¹ oleju oraz oko³o 0,5 l. wody
i sól.

– na nadzienie: dwie kostki 
mas³a, 1-1,5 kg wo³owiny lub miêsa 
z indyka, 3-4 cebule, sól i pieprz. 
Nadzienie s³odkie: kilogram roz-
drobnionego bia³ego sera, 10 dag 
rodzynek i cukier do smaku.

M¹kê przesiewamy do miski, 
wbijamy do niej ¿ó³tka, dodajemy 
mas³o lub olej, solimy i dok³adnie 
wyrabiamy. W trakcie miesienia 
dolewamy wodê, a¿ do momentu 
uzyskania jednolitej, elastycznej 
masy. Wyrobione ciasto nale¿y 
podzieliæ na 6 równych czêœci. Na 
stolnicy rozwa³kowujemy ka¿dy 
kawa³ek ciasta na mo¿liwie naj-
cieñsze p³aty, a nastêpnie roz-
ci¹gamy jeszcze rêcznie, aby tylko 

nie podziurawi³y siê czy porwa³y. 
Tak przygotowane odk³adamy na 
bok, uwa¿aj¹c, ¿eby siê nie 
poskleja³y. Mo¿emy przykryæ je 
œciereczk¹, co uchroni przed 
nadmiernym wysychaniem. 

Miêso na farsz nale¿y pokroiæ 
no¿em (pokroiæ no¿em, a nie zmieliæ 
w maszynce do miêsa!), wymieszaæ 
z cebul¹ pokrojon¹ w kostkê, 
doprawiæ sol¹ i pieprzem. U¿yæ 
mo¿emy tu baraniny, wo³owiny, 
gêsiny lub miêsa z indyczego udŸca, 
ale bez mieszania poszczególnych 
rodzajów. Farsz s³odki robimy
z bia³ego sera i rodzynków, albo
z obranych i pokrojonych w kostkê 
jab³ek lub z suszonych œliwek. Mo¿e 
byæ tak¿e farsz makowy, a spotyka 
siê i grzybowy.

Tymczasem jednak musimy 
roztopiæ dwie kostki mas³a. Sma-
rujemy nim poszczególne p³aty, 
uk³adaj¹c jeden na drugim. Na 
ostatnim, górnym p³acie równo-
miernie rozk³adamy farsz. Ca³oœæ 
zwijamy w rulon i formujemy z nie-
go rogal. Wierzch tak¿e smarujemy 
mas³em. W prodi¿u pieczemy oko³o 
2 godzin. W piekarniku – krócej, 
przy czym sprawdzamy od czasu do 
czasu, aby siê nie przypali³. Je¿eli 
pieczemy na blaszce, wtedy dobrze 
jest przykryæ pierekaczewnik foli¹ 
aluminiow¹, ¿eby nie wyszed³ zbyt 
wyschniêty. Pierekaczewnik z bla-
chy mo¿e mieæ kszta³t pod³u¿nego 
rulonu lub rogala. Do prodi¿a czy 
okr¹g³ej formy zwijamy go na kszta³t 
œlimacznicy.      

Przepisy, na które np. mo¿na 
natrafiæ w Internecie, ró¿ni¹ siê 
zazwyczaj iloœci¹ jaj (¿ó³tek): 4, 5 
lub 6. Równie¿ iloœæ p³atów bywa 
rozmaita: 2, 3, 4 albo 6. Ka¿da 
gospodyni ma tu jednak swoje 
sprawdzone rodzinne sekrety. A to 
np. do farszu miêsnego dodaje siê 
nieco dyni lub t³uszczu takiego
i takiego, a to ser czy jab³ka doprawia 
siê tym i tamtym, a to zamiast ciasta 
makaronowego robi siê dro¿d¿owe...  
Ale co tu du¿o mówiæ: piereka-
czewnik mo¿e mieæ rozmaity kszta³t 
i rozmaite nadzienie, ale zawsze 
ogromnie mi smakuje. 

TATARSKA KUCHNIA...
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Katarzyny Warminskiej
,,Tatarzy polscy. To?samosa

religijna i etniczna’’

cz. VIII

Tatarzy, których ³¹czy z Arabami 
wspólna religia muzu³mañska, nie 
podzielaj¹ do koñca tego stereotypu, 
chocia¿ autorka przyznaje, ¿e 
Tatarzy charakteryzowali Arabów 
jako ludzi Ÿle, ich zdaniem, 
traktuj¹cych kobiety, czy te¿ silnie 
akcentuj¹cych przywi¹zanie do 
religii. Uwa¿am, ¿e religijnoœæ nie 
powinna byæ, jak tu mo¿e (mam 
nadziejê, ¿e autorka tak nie uwa¿a) 
sugerowaæ autorka, traktowana jako 
coœ z³ego, czego nale¿y siê wstydziæ, 
albo z czym nale¿y walczyæ. Poza 
tym Arab ostatecznie by³ dla Tatarów 
polskich kimœ obcym kulturowo, ale 
bliskim religijnie. Arab tak¿e by³ dla 
wielu badanych Tatarów nie tylko 
nazw¹ narodu, ale tak¿e synonimem 
pojêcia muzu³manin

Tatarzy polscy podkreœlali swój 
szacunek dla wyznawców wszyst-
kich religii, motywuj¹c ten szacunek 
tym, ¿e dla nich liczy siê bardziej 
charakter konkretnego cz³owieka, 
nie zaœ wyznawana przez niego 
religia.

Mówi¹c dok³adniej, badani 
przez autorkê przedstawiciele mniej-
szoœci tatarskiej w Polsce podkreœlali 
swoj¹ niechêæ do Cyganów i sekty 
religijnej Œwiadków Jehowy. Z tym, 
¿e o ile niechêæ do Cyganów 
wyp³ywa³a ze stylu ¿ycia i niechêci 
do zajmowania siê sta³¹ prac¹ 
zarobkow¹ przez Cyganów, o tyle 
negatywny stosunek do Œwiadków 
Jehowy wynika³ ze wzglêdu na 
prowadzon¹ przez tê sektê nachaln¹ 
domokr¹¿n¹ akcjê werbunkow¹ do 
swoich struktur. Cz³onkowie sekty, 
chodz¹c po domach, trafiali tak¿e do 
rodzin tatarskich. Tatarzy t³umaczyli 
Katarzynie Warmiñskiej, ¿e cho-
dz¹cy po domach sekciarze 
Jehowici, natarczywie nagabuj¹cy 
Tatarów do przejœcia w szeregi 
swojej sekty, samym ju¿ sposobem 
swojej dzia³alnoœci oddzia³ywali na 
Tatarów negatywnie i robili sobie w 
ten sposób sami negatywn¹ opiniê 
wœród spo³ecznoœci tatarskiej.

Stosunek Tatarów do ̄ ydów by³, 
jak stwierdza autorka, ró¿noraki.
Z jednej strony Tatarzy podkreœlali 
podobieñstwo jêzyka hebrajskiego 
do arabskiego i pewne podobieñstwo 
¿ydowskich nabo¿eñstw i synagog 
do tatarskich nabo¿eñstw i me-
czetów. Zwracali tak¿e uwagê na to, 
¿e ¯ydzi, podobnie jak muzu³manie, 
modl¹ siê tylko i wy³¹cznie do 
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jedynego Boga, nie posiadaj¹c,
tak jak chrzeœcijanie, czyli katolicy
i prawos³awni, Trójcy Œwiêtej, Matki 
Boskiej i ca³ego zastêpu œwiêtych.
Z drugiej strony Tatarzy twierdzili, 
¿e ¯ydzi do produkcji macy u¿y-
wali krwi katolików i muzu³ma-
nów, powtarzaj¹c znan¹ legendê
na ten temat. Podkreœlali te¿ ró¿nicê 
pomiêdzy judaizmem (mozaiz-
mem), a islamem, t³umacz¹c, ¿e 
muzu³manie nie musz¹ przed swoimi 
mod³ami obchodziæ dziesiêæ metrów 
dooko³a meczetu, jak czyni¹ to 
¯ydzi przed synagog¹, zanim do niej 
wejd¹. 

Katarzyna Warmiñska stwier-
dzi³a, ¿e badani przez ni¹ Tatarzy 
odczuwaj¹ najwiêksz¹ sympatiê do 
polskich katolików, uto¿samiaj¹c siê 
z polskim narodem, a nawet czuj¹c 
siê Polakami. Nie oznacza to, ¿e nie 
by³o Tatarów twierdz¹cych, ¿e 
katolicy s¹ bardzo dobrymi ludŸmi, 
ale sympatyczniejsi s¹ prawos³awni, 
poniewa¿ s¹ bardziej szczerzy od 
katolików, którzy s¹ skryci, w 
rozmowie z Tatarami s¹ wobec nich 
uprzejmi, natomiast we w³asnym 
gronie naœmiewaj¹ siê z Tatarów. 
Autorka zwróci³a te¿ uwagê na to, ¿e 
du¿a czêœæ badanych Tatarów 
œwiadomie zaciera³a odniesienie 
w³asnej spo³ecznoœci do polskich 
katolików na zasadzie dycho-
tomicznej: my Tatarzy – wy Polacy, 
na rzecz opozycyjnego pojêcia: 
nasze – wasze. Badani Tatarzy 
podkreœlali istniej¹ce pomiêdzy 
nimi, a Polakami-katolikami ró¿nice 
wyznaniowe i narodowoœciowe, 
wyznaczaj¹c przy tym wspóln¹, 
komplementarn¹ przynale¿noœæ 
zarówno polskich katolików, jak
i tatarskich muzu³manów do szeroko 
rozumianego polskiego narodu. 
Autorka bada³a Tatarów pod k¹tem 
stosunku s¹siadów do nich,  
szczególnie Polaków, choæ tak¿e 
dotyczy³o to oczywiœcie Bia³oru-
sinów. Niektórzy Tatarzy pod-
kreœlali, jak wielki szacunek do ich 
spo³ecznoœci mieli polscy katolicy
i jak ich szanowali. Pewna tatarska 
kobieta – emerytka twierdzi³a, ¿e
w pracy zawsze podkreœla³a
w oczach kolegów i kole¿anek 
(katolików i prawos³awnych), ¿e jest 

muzu³mank¹ i nigdy z tego powodu 
nie dozna³a ¿adnych przykroœci ze 
strony chrzeœcijañskiego otoczenia. 
Byli i tacy, którzy minimalizowali 
swoje konflikty z katolikami lub 
prawos³awnymi, uwa¿aj¹c, ¿e winne 
s¹ konkretne osoby, które wesz³y
z nimi w konflikt, a nie katolicy,
czy prawos³awni jako tacy, gdy¿
w ka¿dej spo³ecznoœci, nawet mu-
zu³mañskiej, mo¿e znaleŸæ siê 
„czarna owca”. Jednak okreœlenie 
fanatyk dotyczy³o tylko katolika lub 
prawos³awnego, nigdy zaœ mu-
zu³manina. Inni natomiast ma-
ksymalizowali swoje konflikty z ka-
tolikami i prawos³awnymi, czêsto 
bardzo emocjonalnie podkreœlaj¹c 
ró¿ne zasz³oœci, nawet z dzieciñ-
stwa. Pewna Tatarka opowiada³a
o ludziach, którzy od dziecka do-
kuczali jej i jej rodzeñstwu, z te-
go powodu, ¿e jest muzu³mank¹
i Tatark¹, po czym podkreœli³a, ¿e tak 
siê z³o¿y³o, ¿e jej m¹¿ – Tatar zosta³ 
nauczycielem dzieci tych ludzi, 
którzy jej i jej rodzinie dokuczali
w dzieciñstwie i gdy przyszli do jej 
domu, gdy mieli jak¹œ sprawê do
jej mê¿a, to sami podkreœlali, ¿e 
¿a³uj¹ swoich poczynañ z dzieciñ-
stwa i przepraszali za wszystko. 
Przyzna³a te¿ autorce, ¿e nikt 
aktualnie nie przeœladuje jej dzieci
i ¿e ma kole¿anki katoliczki, które 
¿yj¹ z ni¹ w zgodzie. Autorka 
zwróci³a te¿ uwagê na wypowiedŸ 
starszego cz³owieka, który opo-
wiada³ o swoich kontaktach z ka-
tolickim ksiêdzem jeszcze przed II 
wojn¹ œwiatow¹. Cz³owiek ten 
mówi³, ¿e nie ukl¹k³ do modlitwy
w szkole podstawowej, poniewa¿ 
by³ muzu³maninem, reakcja ksiêdza 
by³a zaœ taka, ¿e pokropi³ tego 
cz³owieka kropid³em, ¿eby prze-
pêdziæ z niego szatana, natomiast ów 
Tatar i tak nie ukl¹k³. Moim zdaniem 
ów ksi¹dz by³ ca³kowicie nie 
poinformowany, ¿e ma do czynienia 
z muzu³maninem i st¹d wynik³a jego 
taka, a nie inna reakcja. Z drugiej 
strony Tatar wy³ama³ siê z t³umu, nie 
informuj¹c dlaczego tak czyni, co 
musia³o siê zakoñczyæ zdecydowan¹ 
reakcj¹ tego¿ ksiêdza. Jest to wiêc 
konflikt wynik³y z zupe³nego 
niezrozumienia sytuacji, a nie 

przeœladowanie Tatara z powodu 
jego odmiennej religii.

Autorka podaje przyk³ad nie-
dokumunikowania ró¿nic religij-
nych i etnicznych, który mo¿e, jej 
zdaniem, u³atwiaæ ¿ycie. Nie 
wiadomo jednak, jaka by³aby 
reakcja otoczenia, gdyby wiedzia³o, 
¿e kolega szkolny to Tatar. Nie 
koniecznie musia³aby byæ ne-
gatywna. W tym konkretnym przy-
padku rozmówca twierdzi³, ¿e kiedy 
by³ ma³ym ch³opcem to otoczenie 
nazywa³o go Tatarem, zarówno
w szkole, jak i w s¹siedztwie. Kiedy 
jednak zmieni³ szko³ê, i nowi 
koledzy zapytali go, czy chodzi do 
koœcio³a, czy do cerkwi, on nie 
znaj¹c znaczenia tych s³ów po-
wiedzia³, ¿e do cerkwi, co zade-
cydowa³o, ¿e otoczenie mia³o go za 
prawos³awnego.     

Przyk³adem natomiast nad-
komunikowania ró¿nic religijnych 
pomiêdzy Tatarami, a nie tatarskim 
otoczeniem by³y wypowiedzi 
niektórych Tatarów, uwa¿aj¹cych, ¿e 
chrzeœcijanie s¹ negatywnie nasta-
wieni do muzu³manów, poniewa¿ 
nie przepadaj¹ za islamem, a jedynie 
za swoim Bogiem (choæ prawdê 
mówi¹c chrzeœcijañski Bóg Ojciec, 
¿ydowski i karaimski Jahwe, oraz 
muzu³mañski Allach to jedna i ta 
sama Osoba, ale zarówno ów Tatar, 
jak i jego chrzeœcijañscy adwersarze 
nie orientowali siê dobrze w po-
chodzeniu w³asnych religii, mo¿na 
mu przyznaæ racjê jedynie w tym 
wypadku, gdy mia³ na myœli Jezusa 
Chrystusa, który dla muzu³manów 
nie jest Bogiem, zaœ dla chrzeœcijan 
jak najbardziej tak). Pojawia³y siê 
te¿ wypowiedzi o katolikach, 
wytykaj¹cych palcami muzu³-
manów, od których poszczególni 
Niemcy w okresie okupacji nie-
mieckiej podczas II wojny œwiatowej 
byli lepsi, jednak nie by³y to 
wypowiedzi bezpoœrednich œwiad-
ków tamtych wydarzeñ i, moim 
zdaniem, by³y ca³kowicie nie-
wiarygodne. 

Katarzyna Warmiñska zbada³a 
te¿ pozycjê Tatarów w œwietle 
lokalnych stosunków wyznanio-
wych i narodowoœciowych. Badani 
Tatarzy podkreœlali tutaj swoj¹ 
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marginaln¹ rolê w tle g³ównego
i zasadniczego sporu pomiêdzy 
(wyznawana religia pokrywa siê
z narodowoœci¹: katolik to Polak, 
prawos³awny to Bia³orusin, a mu-
zu³manin to Tatar) katolickimi Po-
lakami, a prawos³awnymi Bia³orusi-
nami, gdzie Tatarzy jako trzecia
i mniejsza grupa etniczna ni¿ Polacy 
i Bia³orusini z racji swojej nie-
wielkiej liczebnoœci nie stanowi¹ dla 
nikogo ¿adnego zagro¿enia. Pojawi³ 
siê te¿, moim zdaniem, bardzo 
wa¿ny g³os przedstawiciela star-
szego pokolenia spo³ecznoœci tatar-
skiej, pamiêtaj¹cego bardzo dobrze 
okres miêdzywojenny, który z jednej 
strony myli³ siê, twierdz¹c, ¿e 
Tatarzy to najmniejsza mniejszoœæ 
narodowa w Polsce (zarówno res-
pondent nie posiada³ danych, ani 
autorka tego nie przytoczy³a, ¿e 
spo³ecznoœæ karaimska w Polsce 
liczy oko³o 200 osób, a konkretniej, 
wed³ug danych z 2000 roku, 195 
osób) i ¿e jest traktowana jako ma³a 
mniejszoœæ, z drugiej strony przy-
pomnia³, ¿e w II Rzeczypospolitej 
Polskiej przed 1939 rokiem Tatarzy 
polscy mieli bardzo dobre warunki 
¿ycia i mogli uwa¿aæ siê za 
pe³noprawnych obywateli swojej 
polskiej Ojczyzny, co pokaza³o 
prawdê, ¿e Tatarzy w Polsce 
Niepodleg³ej byli mniejszoœci¹ 
narodow¹ lojalnie i uczciwie 
nastawion¹ do kraju, którego byli 
obywatelami, skoro w³adze II 
Rzeczypospolitej Polskiej tak bar-
dzo wynosi³y tê mniejszoœæ naro-
dow¹ na swego rodzaju piedesta³, to 
znaczy, ¿e Tatarzy w du¿ym stopniu 
siê zas³u¿yli dla Polski, która im to 
odwzajemnia³a, a tak¿e pokazywa³a 
wzór dla innych mniejszoœci 
narodowych, jak powinna wygl¹daæ 
lojalnoœæ mniejszoœci narodowej
w stosunku do kraju zamieszkania.

Autorka stwierdza tu te¿, ¿e 
tatarskich respondentów charakte-
ryzuje ³¹czenie religii z narodo-
woœci¹. Nie powinno to dziwiæ 
autorki, gdy¿ akurat Bia³ostoc-
czyzna jest terenem, gdzie katolik 
jest Polakiem, prawos³awny Bia³-
orusinem, a muzu³manin Tatarem, co 
oznacza po prostu, ¿e struktura 
narodowoœciowa tego obszaru 

Polski dok³adnie siê pokrywa ze 
struktur¹ religijn¹.

Katarzyna Warmiñska badaj¹c 
religijnoœæ spo³ecznoœci tatarskiej 
dostrzeg³a istniej¹cy wewn¹trz 
spo³ecznoœci podzia³ na, jak to sama 
okreœli³a, reformatorów – d¹¿¹cych 
do doprowadzenia tatarskiego 
islamu do stanu ortodoksyjnej 
czystoœci, charakterystycznej dla 
muzu³mañskich pañstw i spo-
³eczeñstw, oraz nauczenia Tatarów 
polskich tej¿e ortodoksji religijnej
i tradycjonalistów – zwolenników 
funkcjonowania religii muzu³-
mañskiej wed³ug dotychczasowych, 
tradycyjnych i charakterystycznych 
dla Tatarów polskich norm kultu-
rowo-religijnych. 

Nurt reformatorski tatarskiego 
islamu w Polsce, na którego czele 
stanêli przedstawiciele m³odszego 
pokolenia Tatarów, krytykuj¹cy 
tradycyjne spojrzenie na islam, 
zgrupowa³ siê w du¿ej mierze przy 
wydawanym od 1994 roku w So-
kó³ce miesiêczniku „Œwiat Islamu”. 
U Ÿród³a wydawania tego¿ miesiêcz-
nika stanê³a idea prawid³owej 
interpretacji wartoœci islamskich, 
le¿¹cych, zdaniem redaktorów 
miesiêcznika, u Ÿróde³ cywilizacji 
muzu³mañskiej, reprezentuj¹cej 
ponad miliard ludzi. Redakcja 
poinformowa³a autorkê o pod-
stawowych za³o¿eniach pisma: 
prezentacji œwiata islamu, jego 
wiary, tradycji, kultury i cywilizacji; 
upamiêtnieniu i kontynuowaniu 
dziejów tatarskich i muzu³mañskich 
przodków spo³ecznoœci Tatarów 
polskich. Tutaj Katarzyna War-
miñska domyœla siê, ¿e istnia³ bardzo 
du¿y wp³yw na powstanie tego 
miesiêcznika jednego z jego 
redaktorów, przyby³ego do Sokó³ki
z Boœni i Hercegowiny imama, od 
czasu przyjazdu do Polski zatrud-
nionego w sokólskiej gminie 
muzu³mañskiej. Zanim powsta³ 
„Œwiat Islamu” imam ten wydawa³
w formie maszynopisu pisemko 
„Islamski serial – Uczymy siê 
Islamu”, który by³ swego rodzaju 
poradnikiem omawiaj¹cym jak 
poprawnie siê modliæ wed³ug zasad 
islamu, jakie s¹ obowi¹zki mu-
zu³manina, warunki modlitwy, czy 

te¿ g³ówne œwiêta, a tak¿e krytyka 
pewnych tatarskich zwyczajów,
jak choæby zarzynania koguta
w ogrodzie meczetu jako ofiary na 
Kurban Bajram. Autorka dosz³a do 
wniosku, ¿e Tatarzy zaakceptowali 
imama z Boœni i Hercegowiny ze 
wzglêdu na to, ¿e nie tylko udziela 
porad religijnych, uczy religii i jêzy-
ka arabskiego, ale przede wszystkim 
udziela Tatarom religijnej pos³ugi. 

Autorka s³usznie zwróci³a uwa-
gê na rolê studentów z krajów 
arabskich, którzy zaczêli uczyæ 
religii m³ode pokolenie Tatarów 
polskich, co doprowadzi³o czêœæ 
tatarskiej m³odzie¿y do orto-
doksyjnego islamu. M³odzie¿ ta 
zaczê³a piêciokrotnie modliæ siê 
w ci¹gu dnia, poœciæ w czasie 
ramadanu i generalnie wprowadzaæ 
w swoje ¿ycie elementy muzu³-
mañskiej obyczajowoœci. Autorka 
jako przyk³ad poda³a tutaj ankietê: 
„Tylko dla dziewcz¹t – Czy umiesz 
zachowaæ siê po muzu³mañsku?”, 
zamieszczon¹ w Magazynie M³o-
dzie¿owym „Œwiata Islamu”. An-
kieta ta by³a tak skonstruowana, ¿e 
najwy¿sz¹ punktacjê otrzymywa³a 
osoba, która wype³ni³a ankietê
w sposób zbie¿ny z zasadami islamu. 
Autorka informuje w tym miejscu 
czytelników, ¿e zasady propo-
nowane przez reformatorów nie 
nale¿¹ do obyczajowoœci polskiej 
m³odzie¿y, ani nawet czêœciowo
i samych Tatarów, gdy¿ na ró¿nych 
uroczystoœciach Tatarzy pili alkohol 
lub wybierali najpiêkniejsz¹ tatarsk¹ 
dziewczynê podczas tradycyjnych 
balów tatarskich, co by³o od dawien 
dawna praktykowane.

Charakterystyczne jest to, ¿e, jak 
twierdzi autorka, islamscy refor-
matorzy wcale nie chc¹ na si³ê 
zmieniaæ zwyczajów zakorzenio-
nych w mentalnoœci i kulturze 
Tatarów polskich, a jedynie wyeli-
minowaæ pewne elementy z tatar-
skiego islamu, które s¹ niezgodne
z zasadami religii muzu³mañskiej. 
Co ciekawe, spo³ecznoœæ tatarska 
zgadza siê na te korektury, dyskusje 
pomiêdzy tradycjonalistami i re-
formatorami dotycz¹ jedynie zakre-
su tych¿e korektur. 

                                            cdn.
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