


TATARZY

WE WROC£AWIU

CZYLI III FESTIWAL

MNIEJSZOŒCI NARODOWYCH

I ETNICZNYCH

20 czerwca br. ju¿ po raz trzeci 
odby³ siê we Wroc³awiu Festiwal 
Mniejszoœci Narodowych i Etnicz-
nych. To wyj¹tkowa, wspólna 
inicjatywa miejskiego Centrum 
Informacji  i Rozwoju Spo³ecznego, 
reprezentowanego przez Dorotê 
Kozak-Rybsk¹ oraz Porozumienia 
Kalejdoskop Kultur, zrzeszaj¹cego 
przedstawicieli lokalnych mniej-
szoœci, m.in. greckiej, ¿ydowskiej, 
niemieckiej, ukraiñskiej, ³emkow-
skiej, romskiej, tatarskiej, bu³gar-
skiej, karaimskiej, na czele którego 
stoi w³aœnie Karaimka, Mariola 
Abkowicz. Jego celem by³a prezen-
tacja muzyki, tañca i œpiewu, sztuki 
oraz rzemios³a, a tak¿e wyrobów 
kulinarnych polskich mniejszoœci,
o których na co dzieñ niewiele 
zazwyczaj wiadomo.

Impreza rozpoczê³a siê przemar-
szem zespo³ów przez centrum miasta 
i Rynek. Piêkne, barwne stroje zwró-
ci³y uwagê wroc³awian.  Dopiero 
przy takiej okazji widaæ by³o tê 
bogat¹ ró¿norodnoœæ naszej spo³ecz-
noœci, która póŸniej objawi³a siê
w pe³ni na Wyspie S³odowej. Tam 
bowiem, na du¿ej scenie wyst¹pi³y 
m.in. ukraiñskie zespo³y Wroc³aw-
skie Bandurzystki i Bude Fajno, chór 
niemiecki Die Heimatsanger, zespó³ 
romski Terne Romani Bacht, grecki 
zespó³ Peristeri, zespó³ ¿ydowski 
Eszewaim, ³emkowska Roztoka, 
niemiecka orkiestra dêta z Kotulina, 
bu³garski Balkan Folk Acoustic, 
polski Jedlinok – oraz nasz tatarski 
Buñczuk. Mieszkañcy Wroc³awia 
zawitali t³umnie, aby zobaczyæ tê 
przebogat¹ kulturaln¹ ró¿norodnoœæ 
mniejszoœci narodowych i etnicz-
nych. Oficjalnego otwarcia festiwalu 
dokona³ prezydent miasta Rafa³ 
Dudkiewicz. 

W tym roku przyby³a do stolicy 
Dolnego Œl¹ska bardzo silna tatarska 
ekipa: bo i Buñczuk pod opiek¹ jego 
organizatorki Haliny Szahidewicz
i Zosi Assanowicz, z Sokó³ki przy-
jecha³a nasza kulinarna mistrzyni 
Maria Radecka, której towarzyszy³ 
m¹¿ Lucjan oraz Ewa Mucha i Adam 
Szczêsnowicz. PrzywieŸli nie tylko 
wspania³e tatarskie jad³o, ale te¿ 
muzu³mañskie czapeczki, taspihy
i inne drobiazgi, zaœ pisz¹cy te 
s³owa, wspierany przez Melikê 
Czechowsk¹, wystawi³ nieco 
literatury tatarsko-muzu³mañskiej. 
Do tego zjawili siê jeszcze ³ucznicy

Musa Czachorowski
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z grupy Czambulik, ze swymi 
niezawodnymi tatarskimi ³ukami.
W rezultacie, chocia¿ ze sceny 
dobiega³a ekspresyjna ukraiñska 
muzyka, Bu³garzy kusili papryk¹
w s³oikach, a i innych atrakcji by³o 
naprawdê wiele, to Tatarzy cieszyli 
siê najwiêkszym powodzeniem. 

Przez ca³e popo³udnie, a¿ do 
póŸnego wieczoru, wroc³awska 
Wyspa S³odowa rozbrzmiewa³a 
muzyk¹ i œpiewem. Festiwal sta³ siê 
wa¿nym elementem wielokulturo-
wej to¿samoœci miasta, ukazuj¹c jej 
barwn¹ mozaikê. 

Fot. Melika Czachorowska
oraz CIRS
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XII LETNIA

AKADEMIA WIEDZY

O TATARACH

POLSKICH

To by³a najwiêksza impreza, 
jaka w ci¹gu ostatnich kilku lat 
odby³a siê w Sokó³ce. Od pi¹tku
30 lipca do niedzieli 1 sierpnia 
nasze miasto goœci³o uczestników 
XII Letniej Akademii Wiedzy
o Tatarach Polskich. Impreza 
mia³a miêdzynarodow¹ obsadê. 
Jej organizatorami byli: Stowa-
rzyszenie Lokalna Grupa Dzia³a-
nia Szlak Tatarski, Burmistrz 
Sokó³ki oraz Oœrodek Sportu i Re-
kreacji w Sokó³ce.

Letnia Akademia Wiedzy o Ta-
tarach Polskich narodzi³a siê w So-
kó³ce w 1999 roku. Impreza ma na 
celu upowszechnianie wiedzy o his-
torii i wspó³czesnoœci Tatarów Pol-
skich, a tak¿e integracjê m³odzie¿y 
tatarskiej z terenów II Rzeczy-
pospolitej (Polski, Litwy, Bia³orusi
i Ukrainy). Pierwsze dwie edycje 
Akademii zosta³y zorganizowane
w Sokó³ce. W 2001 i 2002 roku 
gospodarzem imprezy by³a D¹browa 
Bia³ostocka. W kolejnych latach 
Akademia goœci³a w Gdañsku. 
Impreza powróci³a do Sokó³ki
w 2007 roku.

Letnia Akademia Wiedzy o Ta-
tarach Polskich jest jedyn¹ tego typu 
imprez¹ w kraju. Przyczynia siê ona 
do promocji nie tylko Sokó³ki, ale 
równie¿ ca³ego województwa pod-
laskiego. O rosn¹cym z roku na rok 
zainteresowaniu t¹ imprez¹ najlepiej 
œwiadcz¹ ogromne rzesze jej uczest-
ników.

Umiejscowienie Akademii
w Sokó³ce nie jest przypadkowe. 
W³aœnie przez to miasto przebiega 
unikalny w skali kraju Szlak 
Tatarski.

PI¥TEK

Tegoroczn¹ edycjê imprezy 
otworzy³a sesja popularno-naukowa 
ph. „Tatarzy na Podlasiu”. Zorga-
nizowano j¹ w kawiarni „Lira”. 
Sesjê otworzy³ Piotr Bujwicki, 
Prezes Stowarzyszenia Lokalna 
Grupa Dzia³ania Szlak Tatarski,
a zarazem zastêpca Burmistrza 
Sokó³ki. Prowadz¹cym by³ dr Ar-
tur Konopacki. Zebranych powi-
ta³ Burmistrz Sokó³ki Stanis³aw 
Ma³achwiej.

– ¯yczê wszystkim wielu wra-
¿eñ w ci¹gu najbli¿szych trzech dni – 
powiedzia³ Burmistrz Stanis³aw 
Ma³achwiej.



Nastêpnie Burmistrz odczyta³ 
pismo, jakie do organizatorów 
Akademii skierowa³ Pose³ Krzysztof 
Jurgiel.

„Akademia Wiedzy o Tatarach 
Polskich to doskona³a okazja do 
przypomnienia o tym, co dzia³o siê 
przed setkami lat na Ziemi Sokól-
skiej. Ciesz¹ takie inicjatywy, które 
upowszechniaj¹ pamiêæ o czasach 
minionych i wielokulturowoœci na-
szego regionu. Jest to tak¿e wyraz 
ho³du sk³adanego polskim Tatarom, 
którzy przyczynili siê do rozwoju 
naszego regionu, a kiedy wzywa³ 
obowi¹zek, stawali do obrony nie-
podleg³oœci naszej Ojczyzny. Uro-
czystoœci w Sokó³ce maj¹ niezwykle 
bogaty i ró¿norodny program, czego 
organizatorom Akademii gratulujê. 
Mam nadziejê, ¿e ka¿dy z miesz-
kañców Sokó³ki, zw³aszcza z m³o-
dego pokolenia, znajdzie dla siebie 
wiele atrakcyjnych propozycji. 
Uczestnikom obchodów ¿yczê wiele 
refleksji nad czasami minionymi
i wspó³czesnymi oraz sukcesów
w kultywowaniu pamiêci o naszej 
przesz³oœci i w wychowaniu patrio-
tycznym m³odego pokolenia. Niech te 
dni bêd¹ tak¿e doskona³¹ okazj¹ do 
dobrej zabawy w gronie rodzinnym” – 
napisa³ Pose³ Krzysztof Jurgiel.

Kolejnym punktem sesji by³o 
wrêczenie medali za wybitne zas³ugi 

dla Tatarów RP. Wœród odzna-
czonych znaleŸli siê m.in. Burmistrz 
Sokó³ki Stanis³aw Ma³achwiej oraz 
jego zastêpca Piotr Bujwicki. Me-
dale wrêczy³ Jerzy Szahuniewicz, 
Prezes Narodowego Centrum Kultu-
ry Tatarów RP z Gdañska. Prezes 
Szahuniewicz przekaza³ równie¿ 
sztandar Muzu³mañskiego Zwi¹zku 
Religijnego dla Muzeum Ziemi 
Sokólskiej  który  odebra³ Józef 
Konopacki, pracownik Muzeum.

W trakcie sesji wyk³ady wyg³o-
sili: prof. £apicz, który mówi³ o pol-
skich przek³adach Koranu, dr Artur 
Konopacki – o wartoœci Ÿród³owej 
Arfurkanu, dr Stanis³aw Dumin – 
omówi³ tradycje i podania rodowe 
Tatarów Polskich, dr Adas Jaku-
bauskas – opowiedzia³ o wspó³-
czesnoœci Tatarów Litewskich.

– Cieszê siê, ¿e w Sokó³ce jest ta-
ki wspania³y oœrodek, który zajmuje 
siê badaniem naszych dziejów – 
powiedzia³ dr Stanis³aw Dumin.

Kolejnym punktem pi¹tkowego 
programu by³o ods³oniêcie Pomnika 
Wielokulturowoœci, który zosta³ 
ustawiony przy skrzy¿owaniu ul. 
Pi³sudskiego i Wróblewskiego. Kon-
strukcja pomnika powsta³a podczas 
ubieg³orocznego pleneru malarsko – 
rzeŸbiarskiego w Sokó³ce, z inicja-
tywy Ewy Petelczyc z Sokólskiego 
Oœrodka Kultury.

– Bêdzie to trwa³y œlad po kul-
turach i narodach zwi¹zanych z So-
kó³k¹. Warto podkreœliæ, ¿e pomnik 
powsta³ w roku, kiedy nasze miasto 
œwiêtowa³o 400-lecie nadania praw 
miejskich – powiedzia³a Ewa Petel-
czyc.

Nowy pomnik pob³ogos³awili 
duchowni ró¿nych wyznañ.

Po po³udniu w czytelni Biblioteki 
Publicznej odby³o siê spotkanie z twór-
cami albumu historyczno-doku-
mentalnego „Wilno – Warszawa”.
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O godz. 19 w kinie „Sokó³” roz-
pocz¹³ siê pokaz filmu pt. „Car 
Miko³aj”. Razem z sokó³czanami 
obejrza³a go aktorka Izabella 
D¹browska, która pochodzi z Bia³e-
gostoku.

Przez ca³y wieczór na scenie 
ustawionej na placu przed Urzêdem 
Miejskim trwa³y wystêpy zespo³ów. 
By³a te¿ dyskoteka i pokaz tañca
z ogniami.

SOBOTA

Ten dzieñ up³yn¹³ pod znakiem 
festynu „Kultura ³¹czy narody”. Na 
placu przed Urzêdem Miejskim 
zosta³y rozstawione stoiska, na któ-
rych mo¿na by³o kupiæ smako³yki
z kuchni tatarskiej, litewskiej i pol-
skiej. Do spróbowania tych pierw-
szych zachêca³a sokó³czanka Maria 
Radecka.

– W swojej ofercie mamy ró¿-
nego rodzaju pierogi, ko³duny i inne 
rarytasy – powiedzia³a Maria 
Radecka.

Na kiermaszu nie zabrak³o rów-
nie¿ stoisk z rêkodzie³em ludo-
wym. Chêtni mogli kupiæ rzeŸby, 
haftowane serwety, gliniane naczy-
nia.

W trakcie kiermaszu wyst¹pi³y 
kapele ludowe. W tym samym czasie 
w parku pod kinem odbywa³ siê 
festyn dla dzieci. Najm³odsi miesz-
kañcy Sokó³ki mieli udostêpnione 
ró¿nego rodzaju zje¿d¿alnie, tram-
poliny i inne atrakcje.

Od godz. 13 nad sokólskim zale-
wem trwa³y eliminacje do turnieju
w ³ucznictwie konnym. Przed godz. 
17 ulicami Sokó³ki przemaszero-
wa³a parada ³uczników konnych. 
Wœród nich byli Polacy, Anglicy, 
Niemcy i Turcy. £ucznicy wzbudzili 
ogromne zainteresowanie wszyst-
kich, którzy w tym czasie przy-
szli na plac przed Urzêdem Miej-
skim.

Na uczestników imprezy czeka-
³y te¿ wystêpy zespo³ów mniejszoœ-
ciowych z ró¿nych zak¹tków Polski
i Europy.

 Jest super. Bawimy siê znako-
micie – podkreœlili mieszkañcy 
Sokó³ki.

Na godz. 18 zaplanowano 
przedstawienie „Bajki Tatarskiej
w wykonaniu Uniwersytetu Trzecie-
go Wieku, a tak¿e zapasy tatarskie.

Wieczorem pogoda pokrzy¿o-
wa³a plany organizatorom. Nad 
Sokó³ka przetoczy³a siê ulewa. Oka-
za³o siê jednak, ¿e nawet deszcz nie 
jest w stanie przerwaæ dobrej zaba-
wy. Na koncercie Haliny Fr¹cko-
wiak pojawi³y siê t³umy widzów. 
Zabawa trwa³a do godz. 22.30.

XII LETNIA AKADEMIA...



W godzinach popo³udniowych 
w Bohonikach ko³o Sokó³ki odby³ 
siê piknik tatarski.

– Oby nasze miasto widzia³o 
wiêcej takich udanych imprez, jak 
Akademia Wiedzy o Tatarach – us³y-
szeliœmy od uczestników zabawy.

Patronat honorowy nad Akade-
mi¹ sprawowa³ Wojewoda Podlaski 
Maciej ̄ ywno.

DB

Zdj. Jerzy W¹sowicz

ziemców na ¿o³dzie rosyjskim). Bit-
wa trwa³a piêæ godzin i zakoñ-
czy³a siê zwyciêstwem hetmana 
¯ó³kiewskiego.

Do obejrzenia inscenizacji za-
chêci³ zebranych Burmistrz Sokó³ki 
Stanis³aw Ma³achwiej.

Spektakl by³ przedstawiany 
ponad godzinê. Widzowie nagrodzili 
jego odtwórców gromkimi brawami.

Przed bitw¹ i po bitwie nad 
zalewem zorganizowano liczne 
konkursy dla publicznoœci.
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NIEDZIELA

Na ten dzieñ czekali wszyscy 
mi³oœnicy widowisk historycznych. 
W niedzielê odby³a siê inscenizacja 
bitwy pod K³uszynem z 1610 roku. 
Obejrza³y j¹ tysi¹ce osób. Aktorzy 
bior¹cy udzia³ w widowisku zgro-
madzili siê nad sokólskim zalewem. 
W sumie by³a to grupa licz¹ca prawie 
50 uzbrojonych wojowników.

Widzowie dowiedzieli siê, ¿e 
bitwa k³uszyñska charakteryzowa³a 
siê ogromn¹ dysproporcj¹ si³ – na 
piêciu ¿o³nierzy rosyjskich przy-
pada³ jeden Polak. Co prawda prze-
ciw 35 tys. wojsk rosyjskich id¹-
cych na odsiecz Smoleñskowi, Zyg-
munt III skierowa³ wydzielone si³y
o ogólnej liczebnoœci 12.300 ludzi 
pod dowództwem hetmana Sta-
nis³awa ¯ó³kiewskiego, ale w samej 
bitwie k³uszyñskiej bra³o udzia³ 
nieca³e 6.800 Polaków (z dwoma 
dzia³ami) przeciw ok. 30 tys. Rosjan 
(z 11 dzia³ami oraz 5 tys. cudzo-

XII LETNIA AKADEMIA...
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IZABELA D¥BROWSKA W SOKÓ£CE
30 lipca 2010 r. w trakcie trwania 

XII Miêdzynarodowej Akademii 
Wiedzy o Polskich Tatarach  w kinie 
„Sokó³” goœci³a znana aktorka 
Izabela D¹browska. Ostatnio widzo-
wie mogli j¹ ogl¹daæ w serialu 
Plebania i Blondynka. Jest aktork¹ 
Teatru Montownia i Laboratorium 
Dramatu Tadusza S³obodzianka. Na 
spotkaniu w Sokó³ce potwierdzi³a 
swoje zwi¹zki z Podlasiem. Urodzi³a 
siê w Bia³ymstoku, a swoje pierwsze 
kroki w zawodzie stawia³a na des-
kach Wierszalina. Z okazji spotkania 
z aktork¹ sokólskiej publicznoœci 
zaprezentowany zosta³ spektakl 
teatru telewizji w re¿yserii Tadeusza 
S³obodzianka pt. Car Miko³aj, w któ-
rym wyst¹pi³a. Poniewa¿ spektakl 
realizowany by³ w okolicach Kry-
nek, nadarzy³a siê doskona³a okazja 
do rozmowy na temat wielokultu-
rowoœci tych stron. Izabela D¹brow-
ska mówi³a m. in. o proroku Eliaszu 
Klimowiczu, który w Grzybow-
szczyŸnie w pobli¿u Krynek za³o¿y³ 
sektê Wierszalin i og³osi³ siê nowym 
Jezusem Chrystusem. PóŸniej opo-
wiada³a o pracy przy realizacji Cara 
Miko³aja. Zdarzenie opisane przez 
Tadeusza S³obodzianka mia³o 
potwierdzenie  w faktach. W pobli¿u 
Krynek i Sokó³ki w osobie kantora 
cerkiewnego rozpoznano cara, któ-
ry rzekomo uszed³ bolszewikom
z pogromu. Prezentowany spektakl 
teatru telewizji tê w³aœnie historie 
opowiada. Izabela D¹browska gra³a 
córkê bogatego gospodarza, która 
zosta³a oddana domniemanemu mo-
narsze. O tym przede wszystkim 
rozmawia³a z publicznoœci¹. Opo-
wiada³a te¿ o pracy nad serialem 
Blondynka, w którym brawurowo 
zagra³a gospodyniê doktora wetery-
narii (wiêkszoœæ scen  nagrywano
w pobliskim Supraœlu). Wspomi-
na³a, i¿ re¿yser Gronowski zachê-
cony pozytywnym odbiorem pierw-
szej czêœci planuje drug¹ seriê filmu. 
Aktorka mówi³a te¿ o pracy nad 
dubbingiem filmów dla dzieci 
i swoich najbli¿szych planach.

Opracowa³: Adam Radziszewski
Fot. Jerzy W¹sowicz



MIÊDZYNARODOWE

POLSKO-TATARSKIE

MISTRZOSTWA

W £UCZNICTWIE

KOÑSKIM

Dzieñ drugi. Sobota. Zawody 
rozpoczê³y siê o godzinie 9.30 na 
specjalnie pod t¹ imprezê przygoto-
wanym terenie przy zalewie. Pierw-
sza konkurencja to tzw. „konkuren-
cja koreañska”. Na „torze koreañ-
skim” zawodnicy maj¹ obowi¹zek 
wyci¹gaæ strza³y z ko³czana oraz 
powinni jad¹c w galopie trafiaæ do 
celów: pojedynczego, podwójnego 
oraz ci¹gu piêciu tarcz. Ka¿dy z za-
wodników mia³ po 6 przejazdów,
a pogoda nam dopisa³a. Ju¿ w po-
³udnie i konie i zawodnicy mogli to 
odczuæ na sobie. Tym bardziej, ¿e 
obowi¹zywa³y stroje historyczne, 
które z racji wojskowego charakteru 
zbyt przewiewne nie s¹.   

Po przerwie na posi³ek (dla ludzi 
i koni oczywiœcie równie¿ – bez ko-
nia trudno jest galopowaæ) wszyscy 
przyst¹pili do nastêpnej konkurencji, 
tzw. „toru wêgierskiego”. Tutaj za-
wodnicy równie¿ mieli po szeœæ 
przejazdów, na torze o d³ugoœci 90 m 
podzielonym na trzy 30-metrowe 
sekcje. Z ka¿dej sekcji nale¿a³o tra-
fiaæ do odpowiedniej tarczy zlokali-
zowanej na œrodku toru jak najwiêk-
sz¹ liczbê strza³. Oczywiœcie jak naj-
bli¿ej œrodku. W tej konkurencji 
strza³y mo¿na trzymaæ w rêce razem 
z ³ukiem, a limit czasu w jaki nale-
¿a³o przejechaæ tor to 16 sekund. 
Najszybsi trafiali i przeje¿d¿ali tor
w 6,5 sekundy. £ucznictwo konne to 
naprawdê widowiskowy sport. 
Upadków nie by³o, jednak po sobo-
cie by³a....

Dzieñ trzeci. Niedziela. W nie-
dzielê od godziny 11.00 publicznoœæ 
mog³a podziwiaæ przejazdy poka-
zowe najlepszych zawodników. Po-
lacy i goœcie z zagranicy widowis-
kowo strzelali do celów sta³ych z to-
ru koreañskiego, do celów rucho-
mych – rzutek oraz do celu umiesz-
czonego na d³ugiej tyczce – qabak 
(qabak to stara, XVII-wieczna 
konkurencja rozgrywana na terenach 
Turcji, Persji i równie¿ na obsza-
rach I Rzeczypospolitej, wiêcej na 
www.lucznictwokonne.pl ). 

Nastêpnie odby³o siê uroczyste 
wrêczenie nagród. Wszyscy zawod-
nicy otrzymali tatarskie minicza-
peczki oraz pami¹tki z woj. Pod-
laskiego. Najlepsi bardzo atrakcyjne 
nagrody. Za pierwsze miejsce orga-
nizatorzy zawodów (Stowarzyszenie 
LGD Szlak Tatarski oraz Polskie 
Stowarzyszenie £ucznictwa Kon-

przyjazdu zawodników do Sokó³ki
i Bohonik. Zakwaterowanie siê
w hotelu lub na kwaterach agrotu-
rystycznych. Nastêpnie mo¿liwoœæ 
dobrania sobie odpowiedniego konia 
oraz trening na torze wêgierskim 
zlokalizowanym na terenie „Stajni 
na Tatarskim Szlaku” p. Janusza 
Cukiermana. Tam równie¿ po jadach 
treningowych nast¹pi³a wieczorna 
odprawa w trzech jêzykach (trudny 
jest ten turecki), a póŸniej w miêdzy-
narodowej atmosferze organizatorzy 
i zawodnicy integrowali siê przy 
ognisku….

Nie sposób w tym miejscu nie 
wspomnieæ o zagranicznych goœ-
ciach z Turcji, Wielkiej Brytanii oraz 
Niemiec. Odwiedzi³o nas czterech 
zawodników z tych krajów, w tym 
jedna kobieta. Poza szacownymi 
goœæmi z zagranicy, na mistrzostwa 
licznie (wszystkich zawodników na 
listach startowych mieliœmy dwu-
dziestu szeœciu) zjechali zawodnicy
i zawodniczki z najdalszych rejonów 
Polski. Mieliœmy reprezentantów: 
Szczecina, Krakowa, Warszawy, 
Œl¹ska, Ostro³êki, okolic Che³ma, 
Bia³egostoku i oczywiœcie Bohonik. 
Po pi¹tku jak wiemy przychodzi…

Podczas XII Miêdzynarodowej 
Akademii Wiedzy o Tatarach Pol-
skich na ziemi sokólskiej odby³y
siê Miêdzynarodowe Polsko-Tatar-
skie Mistrzostwa w £ucznictwie 
Konnym. Tatarzy jak wiemy w daw-
nych wiekach byli doskona³ymi 
jeŸdŸcami, a oprócz szabli bardzo 
sprawnie pos³ugiwali siê równie¿ 
³ukiem refleksyjnym. Do tej tradycji 
i historii spo³ecznoœci tatarskiej 
nawi¹zuje równie¿ ³ucznictwo kon-
ne. Obecnie bardzo szybo rozwija-
j¹ca siê na œwiecie dyscyplina 
sportu. £ucznictwo konne jak nazwa 
wskazuje ³¹czy w sobie dwie umie-
jêtnoœci: jazdê konno oraz strzelanie 
z ³uku. Na zawodach mo¿na by³o 
zobaczyæ dzielnie radz¹ce sobie 
konie ró¿nych ras, a zawodnicy 
najczêœciej pos³ugiwali siê ³ukami 
refleksyjnymi. Oczywiœcie podczas 
strzelania jeŸdziec powoduje ko-
niem, czyli kieruje min tylko 
dosiadem, wodze s¹ rzucone na szyjê 
konia, rêce zajête nak³adaniem strza-
³y na ciêciwê, a nastêpnie oddaniem 
strza³u. O technice i szczegó³ach 
mo¿na by pisaæ jeszcze du¿o, jednak 
po czwartku mamy…

Dzieñ pierwszy. Pi¹tek. To dzieñ 
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nego) wrêczyli ³uk krymsko-tatarski, 
za drugie komplet futera³ów na ³uk
i strza³y (³ubie i ko³czan), za trzecie 
tuzin strza³ najwy¿szej jakoœci. Poza 
tym by³y nagrody specjalne: za 
zas³ugi w ³apaniu uciekaj¹cych koni 
oraz za najszybsze przejazdy. 

Po ceremonii wrêczenia nagród 
wiêkszoœæ Zawodników (uœmiech-
niêtych) skierowa³a swe kroki ku 
wozom z broni¹ i w czasie, gdy 
publicznoœæ mia³ okazjê zabawiaæ 
siê historycznie szybko i sprawnie 
zmienili siê w doborowe wojsko. Za 
chwilê mia³a rozpocz¹æ siê Bitwa
(w szczegó³ach o inscenizacji bitwy 
pod K³uszynem nastêpnym razem). 
Wracaj¹c do gier i zabaw to 
mieszkañcy Sokó³ki i turyœci mieli 
mo¿liwoœæ: postrzelaæ z ³uków, 

powalczyæ na szable oraz sprawdziæ 
sprawnoœæ armat i muszkietów. 
Zabawy i huku by³o co niemiara. 
Jednak niedziela koñczy³a siê i w…

Dzieñ czwarty. Poniedzia³ek. Po 
zawodach, dla relaksu i och³ody, 
grupa Zawodników w cywilu, jako 
turyœci uda³a siê na wycieczkê do 
Bia³owie¿y. Wsiedli do busa i… 
pojechali. Tyle ich widziano. 

PS. Mike z Wielkiej Brytanii bar-
dzo mi³o wspomina pobyt w Polsce i na 
Mistrzostwach, tyko nie wiemy dla-
czego ca³y czas, robi¹c kwaœn¹ minê 
mówi: big and hungry, realy mon-
sters… (to o naszych… komarach).

Wiêcej informacji, wyniki, regu-
lamin i opisy poszczególnych kon-
kurencji na stronie internetowej: 
www.lucznictwokonnel.pl/mistrzostwa

MIÊDZYNARODOWE POLSKO-TATARSKIE...



KOLEJNY RAZ

– KRUSZYNIANY!

Miejmy nadziejê, ¿e ta piêkna 
impreza – tatarski festiwal w Kru-
szynianach – na sta³e wpisa³a siê
w podlaski kulturalny krajobraz.
7 sierpnia 2010 r. ju¿ po raz trzeci 
zjechali siê do „Tatarskiej Jurty” 
D¿ennety i Miros³awa Bogdano-
wiczów goœcie z ca³ej Polski, 
chocia¿ nie brakowa³o te¿ i z za-
granicy. Obecni byli przedstawiciele 
ambasad m.in. Indonezji, Ka-
zachstanu, Mongolii, Ukrainy i Ro-
sji. Atrakcji, jak zwykle, nie 
brakowa³o, a przecie¿ Kruszyniany 
to nie tylko Festiwal Kultury i Tra-
dycji Tatarów Polskich, ale równie¿ 
–  nawet przede wszystkim – 
historyczny meczet i miziar: jedne
z bardzo nielicznych tatarsko-mu-
zu³mañskich zabytków w naszym 
kraju.

Wprawdzie tego dnia rozbrzmie-
wa³a nad wiosk¹ tatarska muzyka, 
ale w powietrzu czuæ by³o wyraŸnie 
kusz¹c¹ woñ jad³a. W bogatym 
bowiem programie tegorocznego 
festiwalu, obok m.in. prezentacji 
muzycznych i inscenizacji sce-
nicznych, wa¿nym elementem by³y 
tatarskie potrawy: pierekaczewniki, 
czebureki i ko³duny. G³ównym zaœ 
daniem sta³o siê czinaki, rodem
z dalekiego Kaukazu, znane i lubiane 
od Krymu, poprzez Ukrainê i Rosjê, 
a¿ po Litwê. „Tatarska Jurta” 
zorganizowa³a wielkie gotowanie tej 
smacznej potrawy: Mirek Bogda-
nowicz zakupi³ na tê okazjê ogromny 
gar, ponoæ 300-litrowy! Mistrz 
kuchni Maciej Nowak oraz pisz¹cy 
te s³owa ze skupieniem i powag¹ 
zmieniali siê przy mieszaniu czinaki 
ogromn¹ chochl¹ (ma³ym palem 
raczej…). Dziêki Bogu, ¿e nikt do 
gara nie wpad³… 

Nieopodal zaœ, na du¿ej scenie, 
wystêpowa³y zespo³y taneczne, 
rozbrzmiewa³a muzyka i œpiew. 
£ucznicy strzelali z tatarskich 
³uków, r¿a³y konie, oczekuj¹ce na 
dzielnych jeŸdŸców. Wokó³ placu 
rozstawione by³y stragany z lokal-
nymi smako³ykami oraz ró¿no-
rodnymi wyrobami rzemios³a. Imam 
z Gdañska, Hani Hraish, pre-
zentowa³ tajniki arabskiej kaligrafii, 
funkcjonariusze Stra¿y Granicznej 
zainscenizowali dynamiczn¹ akcjê z 
wybuchami, a m³odzi zapaœnicy 
zadziwili  publicznoœæ swoj¹ 
sprawnoœci¹. Niestety, powiedzieæ 
trzeba, ¿e köräº, tatarskie zapasy, 

Musa Czachorowski
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to… hmmm… niezupe³nie to, co 
pokazali. Ale nie ma co narzekaæ, 
by³o nieŸle. Zw³aszcza, ¿e czinaki, 
nie kaukaskie wprawdzie, a tutejsze, 
podlaskie, bo z dodatkiem pod-
laskich dorodnych pieczarek, ju¿ siê 
ugotowa³o i przed garem ustawi³a siê 
d³ugaœna kolejka chêtnych do 
spróbowania. Mo¿na by³o równie¿ 
posmakowaæ egzotycznych potraw 
rodem z dalekiej Indonezji, przy-
gotowanych przez mi³e panie z am-
basady tego kraju. 

Bardzo wiele osób kierowa³o siê 
te¿ do stareñkiego meczetu, gdzie 
informacji o œwi¹tyni, islamie oraz 
Tatarach udziela kruszyniañski 
Tatar, D¿emil Dembicki, a i na 
miziar chêtnych zaprowadzi. T³ok
w tym naszym meczecie wielokroæ 
taki, ¿e zdarza siê, i¿ gdy nasi 
muzu³manie, czêsto mog¹cy przy-
jechaæ do Kruszynian ledwie raz
w roku, chc¹ siê pomodliæ, to nie 
maj¹ jak… Tym razem na modlitwie, 
któr¹ poprowadzi³ imam Janusz 
Aleksandrowicz, zebrali siê m.in. 
Dagmara Sulkiewicz, Melika 
Czechowska, Anna Mucharska, 
Krzysztof Mucharski i Musa 
Czachorowski. 

I tak powoli mija³ czas w tej 
wyj¹tkowej podlaskiej wsi, gdzie 
mieszkaj¹ w zgodzie katolicy, 
prawos³awni i muzu³manie. Wci¹¿ 
jeszcze s³ychaæ by³o gwar i œmiech, 
wci¹¿ rozbrzmiewa³a muzyka. Tylko 
zmêczony Mirek Bogdanowicz 
usiad³ i westchn¹³: „Trzeba myœleæ 
ju¿ o przysz³ym roku…”.

Fot. Musa Czachorowski 

KOLEJNY RAZ – KRUSZYNIANY! Musa Czachorowski



KABAK (QABAQ)

Kabak tarzi, czyli z tureckiego 
konkurencja kabak (pisana równie¿ 
w zangielszczonej formie ,,qabaq'') 
to strzelanie niemal pionowo w górê, 
do celu umieszczonego na wysokim 
s³upie.

By³a znana i lubiana na ca³ym 
Bliskim Wschodzie, w Turcji, Persji, 
krajach arabskich, ale æwiczono siê 
w niej równie¿ w XVI–XVII w. 
Polsce, pod nazw¹ ,,fantazja''.

S³up ma wysokoœæ minimum 
7,5–8 metrów, ale mo¿e byæ i dwu-
krotnie wy¿szy. Cel na jego szczycie 
jest kulisty (prawdopodobnie 
pierwotnie by³a to po prostu dynia, 
st¹d zreszt¹ pochodzi nazwa ca³ej 
konkurencji, bo kabak to w³aœnie 
dynia), albo w formie p³askiego 
talerza i nie ma wyznaczonych 
¿adnych pól, liczone jest trafienie 
lub jego brak. Poniewa¿ wspó³-
czesne zawody tego typu dopiero 
zaczynaj¹ byæ organizowane, wiêc 
nie dorobi³y siê jeszcze ogólnie 
uznawanego zestawu regu³, zwykle 
jednak punktacja zale¿y od tego,
z jakiej pozycji jeŸdziec odda³ celny 
strza³.

Warto dodaæ, ¿e pierwsze 
,,wspó³czesne" zawody kabak od-
by³y siê w Polsce; organizatorzy 
Andrzej Abratowski i Jacek Jasiñski 
o przys³owiowy ,,krótki ³eb" wy-
przedzili naszych tureckich kolegów 
z Sivas.

Problemem jest to, ¿e wpraw-
dzie istniej¹ liczne znakomite ilus-
tracje przedstawiaj¹ce historyczny 
kabak, jak równie¿ jego doœæ 
szczegó³owe opisy w Ÿród³ach, to 
jednak na tej podstawie da siê 
powiedzieæ, do czego strzelano 
(zrekonstruowaæ pole do gry, maszt, 
cel) i w jaki sposób (wielka 
rozmaitoœæ pozycji strzeleckich), 
brak natomiast informacji jak 
³ucznik by³ oceniany. Poniewa¿ 
niektóre z tych pozycji na siodle s¹ 
zdecydowanie trudniejsze ni¿ 
inne nale¿y domniemywaæ, ¿e mia³o 
to jakieœ odbicie w ocenie.

Nie do koñca jest równie¿ jasna 
kwestia odleg³oœci od s³upa w mo-
mencie strza³u – w ca³ej zabawie 
chodzi³o oczywiœcie o strza³ ostro w 
górê, ale nie wiemy niestety, czy by³ 
jakiœ konkretny limit dystansu, 
powy¿ej którego strza³ siê nie liczy³. 
Czy na przyk³ad p³aska ,,talerzowa" 
forma niektórych tarcz mia³a za 
zadanie sk³oniæ do strzelania jak 

Micha³ Choczaj
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najbli¿ej s³upa – wtedy taki talerz 
widaæ w ca³ej okaza³oœci, a im dalej 
odjedziemy, tym bardziej musimy 
strzelaæ od strony w¹skiej krawêdzi?

Na pewno w jednym przejeŸdzie 
strzela siê tylko jedn¹ strza³ê.
S³up z tarcz¹ ustawiony jest przy 
lewej krawêdzi toru ograniczonego 
jakimiœ szrankami (czy np. jak
w Sivas nasypem). Strza³ musi byæ 
oddany z galopu, ale – przynajmniej 
na razie – nikt nie wprowadza³
norm czasu, w zwi¹zku z tym 
d³ugoœæ toru jest ma³o istotna; musi 
byæ dostateczna, aby konia wpro-
wadziæ i ,,ustawiæ" w równy galop
a potem zwolniæ. Kabak historyczny 
odbywa³ siê na terenie otwartym
i s³up mo¿na by³o mijaæ zarówno po 
prawej jak i lewej stronie, co dawa³o 
dodatkowe zró¿nicowanie pozycji 
strzeleckich. Z takiej mo¿liwoœci 
obecnie zrezygnowano ze wzglêdów 
bezpieczeñstwa. Ze Ÿróde³ his-
torycznych znane s¹ przypadki 
œmiertelnych wypadków, zarówno 
ludzi jak i koni, po zderzeniu ze 
s³upem: pozycje zajmowane pod-
czas strzelania mog¹ sprawiaæ spore 
k³opoty zmys³owi równowagi jeŸdŸ-
ca, który przy jakimœ niespodzie-
wanym ruchu konia mo¿e odru-
chowo szarpn¹æ siê dok³adnie
w przeciwn¹ stronê ni¿ trzeba i za-
burzyæ jednoczeœnie stabilnoœæ 
wierzchowca. W wersji rozegranej
w Polsce punktacja by³a bardzo 
prosta: celny strza³ oddany przed 
miniêciem s³upa dawa³ 1pkt, 
natomiast strza³ po miniêciu s³upa, 

do ty³u przynosi³ 2pkt. Nie by³o 
¿adnego limitu dystansu, z którego 
mo¿na by³o strzelaæ.

Bardziej skomplikowan¹ formê 
punktacji, uwzglêdniaj¹c¹ zarówno 
odleg³oœæ od s³upa jak i pozycjê 
jeŸdŸca zaproponowali Turcy pod-
czas zawodów w Sivas. Jeœli celny 
strza³ by³ oddany w odleg³oœci 
mniejszej ni¿ 2 m od s³upa (nie-
zale¿nie od tego, czy przed nim, czy 
po jego miniêciu) przynosi³ za-
wodnikowi 5 pkt.

Strza³ z odleg³oœci od 2 do 3 m od 
s³upa (zarówno przed jak i za nimi) 
dawa³ 3 pkt.

Strza³ z odleg³oœci powy¿ej 3 m 
od s³upa jest niewa¿ny.

Je¿eli zawodnik odda³ celny 
strza³ w pozycji ,,odwróconej"
(o czym ni¿ej) otrzymuje dodatkowo 
jeszcze 3pkt.

Innymi s³owy maksymalnie
w jednym przejeŸdzie mo¿na zdobyæ 
8pkt. Spoœród licznych pozycji 
strzeleckich spotykanych na minia-
turach przedstawiaj¹cych kabak na 
szczególne wyró¿nienie zas³uguje 
postawa ,,odwrócona", charakte-
rystyczna tylko dla tej konkurencji. 
Polega ona na tym, ¿e jeŸdziec 
odwraca siê w ty³ przez lewe ramiê
i pochyla do przodu, k³ad¹c siê na 
szyi konia, z prawym ³okciem 
wisz¹cym po jej lewej stronie (jak to 
mo¿na zaobserwowaæ na zdjêciu 

obok, a tak¿e na starej miniaturze, 
kilka akapitów wczeœniej). Umo¿-
liwia ona zachowanie prostej linii 
barków i rêki trzymaj¹cej ³uk nawet 
przy strzale pionowo w górê, ale bar-
dzo trudno utrzymaæ w niej równo-
wagê – st¹d propozycja przyznawa-
nia dodatkowych punktów za udany 
strza³ wykonany w ten sposób.

Na koniec warto jeszcze wspom-
nieæ o innej formie kabak, roz-
grywanej bez s³upa, ale równie¿ 
polegaj¹cej na strzelaniu pionowo
w górê. Na ziemi rysuje siê okr¹g
o œrednicy kilku metrów; im mniej-
szy, tym trudniejsza konkurencja. 
JeŸdziec z pewnej odleg³oœci za-
galopowuje i kieruje konia tak, aby 
przebieg³ on przez œrodek owego 
krêgu i gdy znajdzie siê w jego 
obrêbie oddaje strza³ pionowo
w górê. Strza³ spoza krêgu jest 
niewa¿ny. Jeœli wyliczy wszystko 
tak, ¿e strza³a wzniesie siê a potem 
spadnie na ziemiê wewn¹trz za-
kreœlonego ko³a, otrzymuje punkt. 
Przez autorów dawnych traktatów 
taka forma kabak by³a nawet 
trudniejsza ni¿ ta ze s³upem, 
poniewa¿ oddaje siê strza³ w górê 
tylko na wyczucie, bez ¿adnych 
punktów odniesienia takich jak 
tarcza. O ile wiem, nikt jeszcze nie 
próbowa³ organizowaæ tego typu 
zawodów. 

KABAK Micha³ Choczaj



RECENZJA

KSI¥¯KI

Katarzyny Warminskiej
,,Tatarzy polscy. To?samosa

religijna i etniczna’’

cz. IX

Niektórzy Tatarzy obawiaj¹ siê, 
¿e Ÿród³a do których siêgaj¹ refor-
matorzy pochodz¹ z krêgu tak 
zwanego „studenckiego nurtu islam-
skiego”, który chcia³by uczyniæ ze 
spo³ecznoœci tatarskiej przyczó³ek 
dla misji muzu³mañskich w Polsce,
a nawet bazê fundamentalistów mu-
zu³mañskich, co zakrawa ju¿ na 
fantasmagoriê. Najwiêksze jednak 
obawy wywo³ywa³a mo¿liwoœæ po-
ró¿niania Tatarów z Polakami, gdy-
by ktoœ niepowo³any wadliwie ukie-
runkowa³ m³ode pokolenie Tatarów, 
u¿ywaj¹c go do celów sprzecznych
z interesami narodu polskiego. Tutaj 
autorka rysuje na czym polega praw-
dziwy problem – w jaki sposób kory-
gowaæ pewne b³êdy w islamie i na 
jakich wartoœciach oprzeæ mniej-
szoœæ tatarsk¹: na islamsko-ortodok-
syjnych, islamsko-tatarskich, czy 
tylko etnicznych tatarskich. 

Katarzyna Warmiñska podkreœ-
la, ¿e wœród reformatorów jest 
bardzo niewielu zwolenników sze-
rzenia ortodoksyjnych zasad islamu
i przeszczepienia arabskiej kultury 
na polski grunt, poniewa¿ i tak nie 
maj¹ szans powodzenia wœród 
funkcjonuj¹cych od ponad 600 lat
w polskiej kulturze polskich Tata-
rach, poza tym zaœ s¹ ca³kowicie 
sprzeczne, co jest oczywiste, z inter-
nalizowan¹ przez Tatarów, polsk¹, 
narodow¹ i pañstwow¹ identyfikacj¹ 
tej mniejszoœci narodowej.

Reformatorzy, chc¹cy oczyœciæ 
tatarski islam z ró¿nych nalecia³oœci, 
odwo³uj¹ siê zarówno do wartoœci 
islamskich, jak i tatarskich, z tym, ¿e 
na pierwszym miejscu zdecydo-
wanie preferuj¹ islamskie, tworz¹c 
prawowiern¹ wyk³adniê islamu, 
eliminuj¹c¹ szereg zwyczajów i ob-
rz¹dków tatarskich niezgodnych
z zasadami islamu. K³ad¹ nacisk na 
odpowiednie nauczanie religii i udo-
stêpnienie wiernym informatorów 
(w formie chamai³ów), w jaki sposób 
powinni siê modliæ zgodnie z za-
sadami islamu. Dbaj¹ jednak o to, co 
s³usznie zauwa¿a Katarzyna War-
miñska, aby nie likwidowaæ cech 
charakterystycznych dla polskiego 
islamu i tatarskiej kultury w Polsce,
a jedynie pewne nalecia³oœci nie-
zgodne z islamem, które trzeba wy-
prostowaæ. I taka w³aœnie postawa 
charakteryzuje œrodowisko reforma-
torskie skupione wokó³ miesiêcz-
nika „Œwiat Islamu”. Pismo to 

Norbert Boratyn



18 29(106) sierpieñ 2010

  

  

posiada popularnoœæ szczególnie 
wœród tych przedstawicieli spo³ecz-
noœci tatarskiej, którzy uwa¿ali islam 
za jedyn¹ cechê odró¿niaj¹c¹ Tata-
rów od Polaków. Autorka przypom-
nia³a te¿, ¿e spo³ecznoœæ tatarsk¹ 
charakteryzuj¹ dwie to¿samoœci – 
muzu³mañska i tatarska, poniewa¿, 
jak mówili jej respondenci, muzu³-
manin to Tatar. 

Z kolei tradycjonaliœci, wed³ug 
Katarzyny Warmiñskiej, twierdz¹, 
¿e Tatarzy powinni zachowaæ swój 
stan duchowego posiadania, traktu-
j¹c kategorie tatarskoœci i muzu³-
mañskoœci (mo¿e powinno byæ: 
islamskoœci – N.B.) jako wartoœci 
synonimiczne, zgodnie z tym jak 
by³o od zawsze. Ludzie ci uwa¿ali, 
¿e nie powinno siê wprowadzaæ
w Polsce wartoœci obcych tatarskiej 
tradycji. Respondenci z grupy tra-
dycjonalistów podzielili wyznaw-
ców islamu w Polsce na dwie grupy
– Tatarów polskich i imigrantów
z pañstw muzu³mañskich, wliczaj¹c 
w to studentów muzu³mañskich, 
g³ównie arabskich, ucz¹cych Tata-
rów religii. Obawiali siê tutaj, ¿e ci 
ludzie mog¹ wykorzystywaæ naukê 
religii do propagandy w³asnego 
kraju, czy te¿ polityki, uwa¿aj¹c 
sprawy polskie za ca³kowicie im 
obce. Autorka trafnie tu podkreœla, 
¿e Ÿród³em tego typu opinii jest 
obawa przed przejêciem przez Tata-
rów zupe³nie im obcych idei i œwia-
topogl¹dów, mog¹cych siê staæ za-
gro¿eniem dla tatarskich tradycji, 
pozwalaj¹cych zachowaæ Tatarom 
odmiennoœæ i niepowtarzalnoœæ, któ-
ra jest powodem dumy i dobrego 
bytowania tej spo³ecznoœci. Lêk 
przed utrat¹ tego, co jest istotne dla 
danej grupy etnicznej, czyli zani-
kiem poczucia tatarskoœci i wiêzi
z Polsk¹ jako krajem zamieszkania, 
na rzecz obcych wzorców kultu-
rowych i stania siê jedynie polskimi 
muzu³manami, móg³ spowodowaæ 
wœród ogó³u Polaków zaprzestanie 
traktowania Tatarów polskich jako 
„oswojonej innoœci”, jak podkreœla 
Katarzyna Warmiñska. Recept¹ Ta-
tarów na powy¿sze obawy i lêki by³o 
za³o¿enie, jak twierdzi autorka, dla 
równowagi, obok Muzu³mañskiego 
Zwi¹zku Religijnego, tak¿e Zwi¹zku 

Tatarów Polskich Rzeczypospolitej 
Polskiej w 1992 roku, maj¹cego
w za³o¿eniu czuwaæ nad tatarsk¹ œwia-
domoœci¹ etnicznokul-turow¹ i roz-
wijaniem poczucia lojalnoœci mniej-
szoœci tatarskiej w stosunku do Polski.

Autorka twierdzi, ¿e rozliczne 
spory pomiêdzy reformatorami a tra-
dycjonalistami nie zmieni¹ charak-
teru tatarskiej grupy etnicznej w Pol-
sce, uwa¿a te¿, ¿e obie grupy dojd¹ 
do kompromisu za pewien czas,
co spowoduje zamkniêcie dyskusji
i budowê spójnej wizji spo³ecznoœci 
tatarskiej wyznania muzu³mañ-
skiego w Polsce. Osobiœcie uwa¿am, 
¿e pewne korekty i usuniêcie 
ró¿nych nalecia³oœci w polskim 
islamie jest bardzo konieczne, wrêcz 
niezbêdne. Nie mo¿e siê to jednak 
odbiæ nawet minimalnym kosztem, 
ani utraty tatarskich wzorców 
kulturowych, charakterystycznych 
dla tej grupy etnicznej, ani lojalnoœci 
i przywi¹zania Tatarów polskich do 
Polski i poczucia polskoœci. Autorka, 
moim zdaniem, wie co mówi, 
twierdz¹c, ¿e nie dojdzie w tych 
dwóch podstawowych dla to¿sa-
moœci Tatarów polskich aspektach 
do ¿adnych zmian na niekorzyœæ.

Rozdzia³ „To¿samoœæ etniczna
i narodowa Tatarów polskich” to 
drugi rozdzia³ ksi¹¿ki oparty na 
badaniach terenowych autorki, która 
ju¿ na pocz¹tku rozdzia³u informuje 
czytelnika o podstawowym proble-
mie, dotycz¹cym tego rozdzia³u, 
czyli pytaniu, cytujê: „czy Tatarzy s¹ 
grup¹ etniczn¹, a jeœli tak, to na 
podstawie jakich wartoœci buduj¹ 
swoj¹ etniczn¹ to¿samoœæ?”. Kata-
rzyna Warmiñska podkreœla, ¿e 
przytoczona w tym rozdziale dys-
kusja pomiêdzy zwolennikami sta-
nowiska proasymilacyjnego (Tata-
rzy s¹ grup¹ etnograficzn¹) i proplu-
ralistycznego (Tatarzy s¹ grup¹ 
etniczn¹) ma s³u¿yæ ostatecznemu 
wykazaniu, ¿e jednak jest to na-
rodowoœæ, której to¿samoœæ ulega 
nastêpnie obróbce naukowej, pole-
gaj¹cej na zbadaniu relacji spo³ecz-
noœci tatarskiej w Polsce pomiêdzy 
trzema pojêciami: muzu³mañ-
skoœci¹, tatarskoœci¹ i polskoœci¹. 

Katarzyna Warmiñska, zadaj¹c 
pytanie: „Kim jesteœmy? Czy ka¿dy 

Tatar to muzu³manin, czy ka¿dy 
muzu³manin to Tatar?” informuje 
czytelników, ¿e ka¿dy z badanych 
przez ni¹ respondentów stwierdzi³, 
¿e poczucie polskoœci jest dla 
Tatarów nieod³¹cznym elementem 
ich etnicznej to¿samoœci. Charak-
terystyczne by³o i to, ¿e ¿aden z ba-
danych przez autorkê respondentów 
nie okreœla³ siê tylko i wy³¹cznie 
jako Tatar, ale tak¿e jako mu-
zu³manin, z tym, ¿e jedni k³adli 
wiêkszy nacisk na okreœlenie Tatar 
ni¿ muzu³manin, podczas, gdy inni 
odwrotnie, uwa¿ali, ¿e wiêksze zna-
czenie posiada okreœlenie muzu³-
manin ni¿ Tatar. By³a te¿ grupa osób 
równowa¿¹ca obydwa okreœlenia. 
Inni z kolei uwa¿ali siebie tylko
i wy³¹cznie za muzu³manów. Byli te¿ 
Tatarzy, twierdz¹cy, ¿e nie musi ist-
nieæ zwi¹zek pomiêdzy okreœlenia-
mi Tatar i muzu³manin.  

Autorka, co uwa¿am za tech-
nicznie dobre, jak sama o tym mówi, 
podkreœla roboczy charakter termi-
nów Tatar-muzu³manin i muzu³-
manin-Tatar, jako rozgraniczenie 
dwóch najwa¿niejszych grup ta-
tarskich respondentów, wypowia-
daj¹cych siê na ten temat.                

Badani przez autorkê Tata-
rzy-muzu³manie podkreœlali, ¿e 
muzu³manie w Polsce s¹ Tatarami, 
¿e Tatar to odpowiednik muzu³-
manina, jednak ka¿dy z nich jest 
Polakiem, poniewa¿ ich przodkowie 
s³u¿¹cy w Wojsku Polskim, nauczyli 
siê przywi¹zania do Ojczyzny, ¿e
nie ma ró¿nicy pomiêdzy Tatarami,
a muzu³manami, poniewa¿ Tatarzy 
s¹ muzu³manami, którzy mimo innej 
ni¿ katolicka religii s¹ zwi¹zani
z Polsk¹ wspóln¹ histori¹, ¿e ¿aden 
Tatar nie zmieni swojego pocho-
dzenia, a tak¿e, i¿ Tatar to okreœlenie 
etniczno-narodowoœciowe, nato-
miast muzu³manin to okreœlenie 
wyznawców islamu, nie tylko w Pol-
sce i nie tylko Tatarów. 

Natomiast grupa badanych Ta-
tarów uwa¿aj¹cych religiê i et-
nicznoœæ za sfery równowa¿ne i wza-
jemnie siê przenikaj¹ce po prostu 
informowa³a, przeprowadzaj¹c¹ 
badania Katarzynê Warmiñsk¹, ¿e 
krótko mówi¹c Tatar i muzu³manin 
to jedno i to samo.

RECENZJA KSI¥¯KINorbert Boratyn



1929(106) sierpieñ 2010

Z kolei grupa osób, nazwanych 
roboczo muzu³manie-Tatarzy pod-
kreœlali, ¿e: islam jest decyduj¹cym 
okreœleniem, chocia¿ narodowoœæ ta-
tarska i tatarskie pochodzenie jest 
faktem, jednak religia decyduje o to¿-
samoœci grupy, chocia¿ ów badany 
by³ zadeklarowanym wyznawc¹ 
islamu, podkreœla³ polsk¹ to¿samoœæ 
narodow¹, przywi¹zanie i lojalnoœæ 
wobec Polski, inny z kolei twierdzi³, 
¿e nie czuje ¿adnego zwi¹zku, poza 
wspólnym pochodzeniem etnicz-
nym, z Tatarsk¹ Republik¹ Autono-
miczn¹ w Federacji Rosyjskiej, ale
z Rzeczypospolit¹ Polsk¹, jeszcze 
inny okreœla³ siê jako Polak-muzu³-
manin, pow¹tpiewaj¹c nawet w swoje 
tatarskie pochodzenie, a ostatni 
respondent z tej grupy stawia³ islam 
na pierwszym miejscu przed okreœ-
leniem Tatar w typowy, charakte-
rystyczny sposób dla tej grupy 
badanych Tatarów. Charakterys-
tyczne tak¿e by³o rzucone wprost 
okreœlenie, ¿e Tatar, który przestaje 
byæ muzu³maninem, przestaje te¿ byæ 
Tatarem, natomiast ci, którzy 
pozostali przy islamie, pozostali nadal 
Tatarami. Autorka podkreœla, ¿e dla 
tej grupy badanych to w³aœnie islam 
by³ tym, co decydowa³o o cha-
rakterze i spoistoœci przedstawicieli 
spo³ecznoœci tatarskiej w Polsce. 

Autorka koñcz¹c swój wywód 
s³usznie zauwa¿y³a rodz¹cy siê ste-
reotyp Tatara, którego najbardziej ty-
pow¹ cech¹ jest wyznawana przezeñ 
muzu³mañska religia. Ten stereotyp, 
zdaniem autorki, s³u¿y³ przez wieki 
jako element kategoryzacji œwiata, 
straci³ jednak na aktualnoœci z chwil¹ 
pojawienia siê w Polsce nietatar-
skich wyznawców islamu, jak 
choæby arabskich imigrantów. 

Badani respondenci, okreœlaj¹cy 
siebie jako muzu³manie tylko i wy-
³¹cznie, nie podawali swojej ta-
tarskiej narodowoœci w w¹tpliwoœæ, 
jedynie podkreœlali jako wa¿niejsz¹ 
od niej kategoriê polskiej naro-
dowoœci. Jedynie podkreœlali wa¿-
noœæ wyznawanej przez siebie religii 
muzu³mañskiej. Niektórzy uwa¿ali 
siebie jedynie za osoby pochodzenia 
tatarskiego, czuj¹c dezaprobatê do 
okreœlania ich mianem Tatarzy, 
natomiast na ka¿dym kroku pod-

kreœlaj¹c poczucie polskoœci, jak 
gdyby wstawione w miejsce, które 
powinno zajmowaæ poczucie tatar-
skoœci. Respondenci podkreœlali je-
dynie to, ¿e s¹ wyznania tatarsko-
-muzu³mañskiego, lecz tak napraw-
dê to Tatarami ju¿ nie s¹. Autorka 
s³usznie zwraca uwagê na to, ¿e 
nale¿¹cy do tej grupy badani z jednej 
strony s¹ powi¹zani z grup¹ 
reformatorów islamu, z drugiej zaœ 
mia³a do czynienia z ludŸmi, wsty-
dz¹cymi siê swojego tatarskiego 
pochodzenia lub czuj¹cych kom-
pleksy z powodu swojej tatarskiej 
narodowoœci i staraj¹cy siê j¹ w ma-
ksymalny sposób zatuszowaæ lub
z ludŸmi, uwa¿aj¹cymi, ¿e inni 
narzucili im etykietkê Tatar.

Wœród badanych najmniejsz¹ 
grupê stanowili Tatarzy, uwa¿aj¹cy, 
¿e Tatarzy niekoniecznie musz¹ byæ 
wyznawcami islamu, podkreœlaj¹c, ¿e 
w Polsce jest tak, ¿e jak ktoœ urodzi siê 
w tatarskiej rodzinie automatycznie 
jest azaniony (przyjmowany w kr¹g 
wyznawców islamu z racji tego, ¿e 
urodzi³ siê w muzu³mañskiej rodzi-
nie) i mo¿e ewentualnie w przysz³oœci 
przejœæ na katolicyzm, natomiast 
skutkiem tego jest to, ¿e wszyscy 
polscy muzu³manie s¹ Tatarami, 
twierdz¹c, ¿e w ogóle wszyscy Tata-
rzy z wszystkich tatarskich narodów 
wyznaj¹ nie tylko islam, ale i bud-
dyzm, oraz katolicyzm. Respondenci 
mówili o tym, ¿e okreœlenie Tatar to 
nazwa narodowoœci, która nie jest 
to¿sama z religi¹, podaj¹c tak¿e, jako 
przyk³ad cz³owieka, który by³ Ta-
tarem nie bêd¹c muzu³maninem, 
polskiego pisarza, laureata Nagrody 
Nobla Henryka Sienkiewicza, któ-
rego rodzina w XVIII wieku przesz³a 
z islamu na katolicyzm.

Uwa¿am, ¿e zbadanie przez 
Katarzynê Warmiñsk¹ poczuwania 
siê badanych osób do narodowoœci 
tatarskiej, moim zdaniem, by³o tra-
fieniem w sedno, poniewa¿ w wy-
padku ró¿nych spo³ecznoœci zasad-
nicze zbadanie ich poczucia przy-
nale¿noœci do danej grupy mo¿e 
okreœliæ zakres liczebnoœci badanej 
spo³ecznoœci. W tym wypadku 
autorka, jak sama to zaznacza, 
wziê³a pod uwagê osoby nazwane 
przez ni¹ roboczo Tatarami-muzu³-

manami i muzu³manami-Tatarami. 
Badani odpowiadaj¹c na pytanie, 
czy czuj¹ siê Tatarami, odpowiadali, 
¿e jak najbardziej tak, czuj¹c z tego 
powodu dumê. Z tym, ¿e ci
z pierwszej grupy czuli dumê 
bardziej z tego powodu, ¿e byli 
Tatarami ni¿ wyznawcami islamu, 
drudzy zaœ dok³adnie na odwrót, 
niektórzy zaœ jako powód do dumy 
podawali to, ¿e nietatarskie oto-
czenie zwraca³o uwagê na Tatarów, 
poniewa¿ ta spo³ecznoœæ by³a dla 
nich zbiorowiskiem ludzkim, które 
nikomu nie czyni³o krzywdy, i st¹d 
pochodzi³a opinia, ¿e Tatarzy s¹ 
porz¹dnymi ludŸmi, która dawa³a
im zrozumia³¹ satysfakcjê. Badani 
przez Katarzynê Warmiñsk¹ pod-
kreœlali te¿ stereotypowo, ¿e ka¿dy 
muzu³manin to Tatar, a ka¿dy Tatar 
to muzu³manin, i chocia¿ dawniej 
taka klasyfikacja by³a w Polsce 
czymœ oczywistym, to jednak od 
czasu nap³ywu do Polski choæby 
pewnej grupy Arabów, która osie-
dli³a siê na sta³e w naszym kraju, ten 
stereotyp straci³, przynajmniej czêœ-
ciowo, swoj¹ wi¹¿¹c¹ moc. Badani 
Tatarzy, którzy negowali swoj¹ 
tatarsk¹ przynale¿noœæ etniczn¹, 
okreœlaj¹c siebie wy³¹cznie jako 
polscy muzu³manie, w³aœciwie prze-
czyli sami sobie, nie czuj¹c siê
w ogóle Tatarami, a tym bardziej 
dumy z tego w³aœnie powodu, 
uwa¿aj¹c nawet wytykanie tatars-
kiego pochodzenia za coœ w rodzaju 
wyzwiska, albo t³umacz¹c to tym, ¿e 
Tatarzy to przeciêtny, niczym nie 
wyró¿niaj¹cy siê naród, który nicze-
go wielkiego nie zrobi³ dla œwiata. 
Niektórzy zaœ, co jest po prostu 
œmieszne, nie czuli siê Tatarami.

Podsumowuj¹c autorka w tym 
wypadku robi skrót poprzedniego 
tekstu, co na czytelniku robi wra¿e-
nie, ¿e tekst siê powtarza. Zauwa¿am 
tak¿e, ¿e analizuj¹c swoje badania 
autorka coraz czêœciej, w miarê 
posuwania siê w kierunku koñca 
ksi¹¿ki, ma tendencjê do powtarza-
nia przytoczonych wczeœniej zja-
wisk, nawet wtedy, gdy nie jest to 
konieczne. Jednak s¹ tematy, w któ-
rych taki replay wczeœniej przyta-
czanych wypowiedzi jak najbardziej 
jest wskazany.

  

RECENZJA KSI¥¯KINorbert Boratyn



CHANAT KRYMSKI

– JEGO HISTORIA

cz. IV

Postêpuj¹ce uzale¿nienie Cha-
natu Krymskiego od  Turcji oraz 
nasilaj¹ca siê rywalizacja pomiêdzy 
w³adcami Krymu a ambitnym 
wodzem Ordy Budziackiej – Kan-
tymirem, wzbudzi³y ¿ywe niezado-
wolenie krymskiej arystokracji.
W tej sytuacji bunt podniesiony
w 1623 roku przez braci Mehmeda
i Szahina Girejów, zakoñczy³ siê 
obaleniem chana D¿anibega. Na tron 
wst¹pi³ Mehmed III a ka³g¹ su³tanem 
(a zarazem "g³ównym rozgrywa-
j¹cym" w polityce zagranicznej 
Chanatu) zosta³ jego brat Szahin. 
D¿anibeg znalaz³ schronienie na 
kontrolowanym przez Turków 
Rodosie, staj¹c siê kart¹ przetargow¹ 
w rêku su³tana tureckiego.

Bracia zagro¿eni interwencj¹ 
tureck¹ zdecydowali siê na podjêcie 
radykalnych kroków. Na pomoc 
zostali wezwani Kozacy. Pomoc 
okaza³a siê skuteczna. W momencie 
pojawi³a siê interwencyjnej  armii 
tureckiej pod wodz¹ Red¿eb-Paszy, 
kilkusetosobowy oddzia³ kozacki 
walnie przyczyni³ siê do odparcia 
napastników. W tym samym czasie  
kozacy grasowali na przedmieœciach 
Stambu³u siej¹c wokó³ po¿ogê
i zniszczenie.

Szahin Girej w sierpniu 1624 
roku zwróci³ siê do króla polskiego – 
Zygmunta III – z propozycj¹ sojuszu 
przeciw Turcji. Prosi³ o zezwolenie 
króla na masowe wyst¹pienie Ko-
zaków przeciwko Turkom i dekla-
rowa³ w zamian oddanie Rzeczpos-
politej Bia³ogrodu, Kilji i Techinii. 
Polska jednak – choæ propozycja 
Szahina wzbudzi³a spore zainte-
resowanie – zdecydowa³a siê od-
mówiæ. Konflikt z potê¿nym, choæ 
prze¿ywaj¹cym chwilowy kryzys 
Imperium Osmañskim nie wzbudzi³ 
entuzjazmu, tym bardziej, ¿e 
zasadnicze cele polskiego dworu 
koncentrowa³y siê w tym czasie 
wokó³ spraw szwedzkiego tronu.

Wobec negatywnego stanowiska 
Polski, rozpaczliwie szukaj¹cy so-
juszników Szahin zdecydowa³ siê na 
zawarcie sojuszu bezpoœrednio z Ko-
zakami. Do formalnego podpisania 
traktatu dosz³o w pocz¹tkach 1625 
roku. Sojusz pokaza³ swoj¹ si³ê 
jeszcze w tym samym roku – 
interwencja oko³o 4-tysiêcznej armii 
kozackiej by³a g³ównym czyn-
nikiem, który przes¹dzi³ o niepo-
wodzeniu ponownej intronizacji 
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D¿anibega (który przy wsparciu 
Turków zdo³a³ na krótko przej¹æ 
w³adzê).

Niepowodzenie tej ostatniej in-
terwencji sk³oni³o Turcjê do osta-
tecznego uznania w³adzy Mehmeda 
III. Cen¹ i œwiadectwem podleg³oœci 
su³tanowi mia³a staæ siê nowa 
wyprawa przeciwko niedawnemu 
sojusznikowi – Polsce. W styczniu 
1626 roku du¿e si³y tatarskie siê-
gaj¹ce 20–25 tysiêcy wojowników – 
pod dowództwem samego chana 
Mehmeda III, napad³y na Ukrainê. 
Najazd by³ zaskoczeniem dla si³ 
polskich. Hetman Koniecpolski 
zdo³a³ jedynie rozbiæ stra¿ tyln¹ 
uchodz¹cych napastników pod 
Ujœciem. Spustoszonych zosta³o 
oko³o 30 miast i ponad 250 wsi, a od 
kilku do kilkunastu tysiêcy ludnoœci 
zosta³o zabitych lub uprowadzonych 
w jasyr.

Nastêpny du¿y najazd mia³ 
miejsce ju¿ we wrzeœniu, wobec 
odejœcia polskich si³ g³ównych pod 
Koniecpolskim do Prus (kampania 
przeciwko Szwedom), Tatarzy spo-
dziewali siê ³atwego sukcesu. Spot-
ka³ ich srogi zawód – pozostawio-
ne niewielkie si³y kwarcianych
pod dowództwem stra¿nika koron-
nego Stefana Chmieleckiego zosta³y 
wsparte przez Kozaków atamana 
Micha³a Doroszeñki. Wojska polskie 
pod dowództwem Stefana Chmie-
leckiego najpierw rozbi³y roz³o¿ony 
w okolicach Bia³ej Cerkwi obóz 
Tatarów, a nastêpnie kolejno gromi³y 
rozproszone w poszukiwaniu ³upu 

czambu³y. Straty Tatarów mia³y 
siêgaæ 10 tysiêcy wojowników.

Tymczasem rywalizacja miêdzy 
Kantemirem a Girejami, choæ ofi-
cjalnie przyt³umiona po akceptacji 
Mehmeda przez Su³tana  nadal siê 
rozwija³a. Korzystaj¹c z cichego 
poparcia su³tana, Kantemir skupi³ 
wokó³ siebie wszystkie ordy z tere-
nów od Perekopu do ujœcia Dunaju, 
tworz¹c w³aœciwie osobny chanat 
niezale¿ny od w³adców Krymu. 
Mehmed i Szahin mogli liczyæ tylko 
na ordê krymsk¹, chocia¿ i w jej 
szeregach nie brakowa³o zwolen-
ników dawnego chana D¿anibega.

Bracia zdecydowali siê na zbro-
jne rozstrzygniêcie i w kwietniu 
1628 roku Szahin ruszy³ z siln¹ 
armi¹ do Dobrud¿y. Poniós³ jednak 
klêskê, w nastêpstwie której bracia 
znaleŸli siê w krytycznej sytuacji, 
oblê¿eni przez wojska Kantemira
w Bachczyseraju. Szahin jak zwykle 

znalaz³ wyjœcie z sytuacji i ponownie 
wezwa³ na pomoc Kozaków, wy-
sy³aj¹c jednoczeœnie pos³a – z obiet-
nicami ustêpstw – do Warszawy. 
Tym razem Kozacy wyruszyli na 
wyprawê "z b³ogos³awieñstwem" 
Rzeczypospolitej. Silna armia ko-
zacka przedar³a siê przez umoc-
nienia Perekopu i uwolni³a oblê-
¿onych w Bachczyseraju braci. 
Kantemir schroni³ siê za murami 
Kaffy. W tym momencie dosz³o do 
interwencji zaniepokojonych roz-
wojem sytuacji Turków. U brzegów 
Krymu pojawi³a siê silna eskadra 
turecka, na pok³adzie której, znaj-
dowa³ siê "stary-nowy" pretendent 
do tronu chañskiego – D¿anibeg 
Girej. Zmêczeni ci¹g³¹ wojn¹ 
domow¹ Tatarzy zaczêli masowo 
przechodziæ na jego stronê. Bracia 
zdecydowali siê na odwrót na 
Ukrainê wraz z Kozakami.
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mierzy³ ok. 170–190 cm  trudno 
takiego u¿ywaæ z konia. 

£uki by³y naci¹gane sposobem 
wschodnim czyli ciêciwê ³uku ³ucz-
nik napina³ za pomoc¹ kciuka (naj-
czêœciej chronionego zekierem (tu-
recki zygher) czyli pierœcieniem 
³uczniczym; mamy kilka na wysta-
wie), w Europie ³uki naci¹gano 3 pal-
cami. Zekiery znamienitych ³uczni-
ków, wysokich rang¹ wojskowych 
/su³tanów/paszy itp. by³y bardzo 
bogato zdobione (kamieniami szla-
chetnymi), Sposób wschodni pozwa-
la³ na stabilizowanie strza³y przy 
majdanie (r¹czka ³uku) i nie by³ oba-
wy o to, ¿e podczas jazdy konno 
strza³a bêdzie podskakiwa³a na 
d³oni/nadgarstku (w sposobie euro-
pejskim tak by by³o). 

Budowa – poœrodku ³uku r¹czka 
czyli majdan; dalej mamy  ramiona 
³uku, które od strony ³ucznika (czyli 
strony brzuœca) by³y pokryte p³ytk¹ 
rogow¹ (najczêœciej z rogu bawo³a 
wodnego), a od  strony przeciwnej 
(grzbietowej) œciêgnami zwierzê-
cymi. Dalej mamy koñcówki czyli 
uszy ³uku lub rogi ³uku, które cza-
sami mia³y tzw. mostki, podk³adki 
pod ciêciwê. Na koñcach uszy mamy 
zaczepy pod ciêciwê. Czêsto ³uki 
by³y oprawiane w skórê lub korê 
brzozow¹ à celem ochrony przez 
wilgoci¹. Na tym by³y malowane, 
zdobione.

Czas powstanie takiego ³uku by³ 
bardzo d³ugi, jego kolejne etapy 
rozdzielone s¹ d³ugimi, czasem 
kilkumiesiêcznymi okresami, w któ-
rych ³uk le¿akuje (schnie i kszta³tuje  
siê odpowiednio wygiêty i zwi¹-
zany), proces produkcji bardzo 
kosztowny. Czêsto, ze wzglêdu na 
specyfikê strzelania bojowego ³uki 
by³y robione pod konkretne za-
mówienie. Wtedy liczy³o Naci¹gi 
³uków czyli si³a jakiej musia³ u¿yæ 
³ucznik ¿eby naci¹gn¹æ ³uk na 
d³ugoœæ strza³y waha³y siê miêdzy 70 
a nawet 150 funtów (to jest 35–70 
kg). To bardzo du¿o. W obecnym 
czasie  waha siê w granicach   30–40 
funtów.

Naci¹ga³o siê ³uk do/za ucho, 
bardzo daleko (dzisiaj w euro-
pejskim sposobie ci¹gnie siê ciêciwê 
do brody, policzka).

£uk refleksyjny posiada³ ze 
wszystkich ³uków najwiêkszy za-
siêg, bo ok. 500 m (odmiana turecka 
– 700 m; rekord odleg³oœci to 845 m).

£uk refleksyjny powsta³ praw-
dopodobnie w Chinach ok. I wieku 
p.n.e., a nastêpnie rozpowszech-
niony wœród nomadów ¿yj¹cych na  
Wielkim Stepie (m.in. Scytów, 
Sarmatów, Partów, Hunów, Awarów, 
Mongo³ów, Turków, Protobu³garów, 
Madziarów Po³owców, Pieczyngów, 
Chazarów), na Bliskim Wschodzie, 
a¿ po Indie.

£uki te przede wszystkim s³u-
¿y³y do strzelania z konia; by³y 
krótkie i porêczne, d³ugoœci ok.
120–140 cm. Gdy ³uki europejskie 
tzw. longbow (walijski/angielski) 
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wadzenia swych spraw mo¿e za-
trudniaæ pracowników.
4. Osoby pe³ni¹ce funkcje w orga-
nizacjach Zwi¹zku oraz pracownicy, 
jak równie¿ rodziny wymienionych 
wy¿ej osób, maj¹ zakaz:
1) udzielania po¿yczek lub zabez-
pieczenia zobowi¹zañ maj¹tkiem 
organizacji w stosunku do jej          
cz³onków, cz³onków organów lub 
pracowników oraz osób, z którymi 
pracownicy pozostaj¹ w  zwi¹zku 
ma³¿eñskim albo w stosunku pokre-
wieñstwa lub powinowactwa w linii 
prostej, pokrewieñstwa lub powino-
wactwa w linii bocznej do drugiego 
stopnia albo s¹ zwi¹zani z tytu³u 
przysposobienia, opieki lub kurateli, 
zwanych dalej osobami bliskimi,
2) przekazywania ich maj¹tku na 
rzecz ich cz³onków, cz³onków orga-
nów lub pracowników oraz ich osób 
bliskich, na zasadach innych ni¿
w stosunku do osób trzecich,
w szczególnoœci, je¿eli przekazanie 
to nastêpuje bezp³atnie lub na 
preferencyjnych warunkach,
3) wykorzystania maj¹tku na rzecz 
cz³onków, cz³onków organów lub 
pracowników oraz ich osób bliskich 
na zasadach innych ni¿ w stosunku 
do osób trzecich, chyba ¿e to wyko-
rzystanie bezpoœrednio wynika ze 
statutowego celu organizacji albo 
podmiotu, o którym mowa w art. 3 
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o po¿ytku publicznym i wo-
lontariacie,
4) zakupu na szczególnych zasadach 
towarów lub us³ug od podmiotów,
w których uczestnicz¹ cz³onkowie 
organizacji, cz³onkowie jej organów 
lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

§ 3
1. Siedziba w³adz naczelnych Zwi¹-
zku znajduje siê w miejscowoœci 
Bohoniki, adres: Bohoniki Nr 23,
16-100 Sokó³ka, powiat sokólski, 
woj. podlaskie.
2. Adresem do korespondencji jest 
adres zamieszkania aktualnego Pre-
zesa Rady Centralnej ZTRP.

§ 4
Czas trwania Zwi¹zku jest nieogra-
niczony.

§ 5
1. Zwi¹zek dzia³a na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 
1989 r. Prawo o stowarzyszeniach 
(tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 79 poz. 855
z póŸn. zm.), ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o dzia³alnoœci po-

 Zwi¹zek nawi¹zuje do ponad
600-letniej tradycji historycznej 
Tatarów Rzeczypospolitej,  któr¹ to 
tradycjê reprezentuje i  kontynuuje.
2. Zwi¹zek Tatarów Rzeczypospo-
litej Polskiej podlega wpisowi do 
Krajowego Rejestru S¹dowego 
(KRS). Z chwil¹ wpisu do KRS 
Zwi¹zek uzyskuje osobowoœæ praw-
n¹.

§ 2
1. Terenem dzia³ania Zwi¹zku jest 
obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Dla w³aœciwego realizowania  
swych celów Zwi¹zek mo¿e pro-
wadziæ dzia³alnoœæ poza granicami 
Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Zwi¹zek opiera swoj¹ dzia³al-
noœæ g³ównie na pracy spo³ecznej 
cz³onków i wolontariuszy. Do pro-

I. Postanowienia ogólne

§ 1
1. Stowarzyszenie: „Zwi¹zek Tata-
rów Rzeczypospolitej Polskiej”, 
dalej zwany ZTRP lub Zwi¹zkiem, 
jest bezpoœrednim kontynuatorem 
tradycji a tak¿e spadkobierc¹ praw-
nym dawnych organizacji Tatarów 
Polskich, a w szczególnoœci:
1)  Ko³a Akademików Muzu³manów 
Polskich,
2)  Stowarzyszeñ Pomocy Biednym 
Muzu³manom,
3)  Zwi¹zku Kulturalno-Oœwiatowe-
go Tatarów Rzeczypospolitej Pol-
skiej,
4)  Zwi¹zku Tatarów Polski, Litwy, 
Bia³orusi i Ukrainy,
5)  Zwi¹zku Tatarów Polskich w RP.



¿ytku publicznego i o wolontariacie 
(Dz.U. Nr 96 poz. 873 z póŸn. zm.), 
ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r.
o mniejszoœciach narodowych i et-
nicznych (Dz.U. Nr 17 poz. 141
z póŸniejszymi zmianami) oraz 
niniejszego Statutu.  
2. Zwi¹zek mo¿e powo³ywaæ od-
dzia³y.
3. Osobowoœæ prawn¹ posiadaj¹ 
nastêpuj¹ce  oddzia³y Zwi¹zku:
1)  Oddzia³ Bohonicki z siedzib¹
w Bohonikach,
2)  Oddzia³ Podlaski z siedzib¹
w Bia³ymstoku,
3)  Oddzia³ Pó³nocno-Zachodni
z siedzib¹ w Gdañsku,
 4. Zwi¹zek nie odpowiada za zobo-
wi¹zania oddzia³ów posiadaj¹cych 
osobowoœæ prawn¹. 

§ 6
1. Zwi¹zek mo¿e byæ cz³onkiem 
krajowych i miêdzynarodowych or-
ganizacji spo³ecznych o takich sa-
mych lub podobnych statutowych 
celach dzia³ania.
2. Oddzia³y Zwi¹zku mog¹ byæ 
cz³onkami regionalnych i lokalnych 
organizacji spo³ecznych o zbie¿-
nych celach dzia³ania.

§ 7
1. Nazwa Zwi¹zku: „Zwi¹zek Ta-
tarów Rzeczypospolitej Polskiej”
i jego symbole korzystaj¹ z ochrony 
prawnej.
2. Zwi¹zek ma prawo u¿ywania 
sztandaru oraz odznak zgodnie z o-
bowi¹zuj¹cymi w tym zakresie prze-
pisami.
3. Symbole Zwi¹zku ustala Zjazd 
Delegatów ZTRP.

§ 8
1. Zwi¹zek jest organizacj¹ repre-
zentuj¹c¹ grupê etniczn¹ Tatarów 
Polskich.
2. Zwi¹zek jako reprezentant tatar-
skiej grupy etnicznej mo¿e posiadaæ 
swoich przedstawicieli w Zgroma-
dzeniu Narodowym Rzeczypos-
politej Polskiej, organach samorz¹-
dowych wszystkich szczebli i w in-
stytucjach Unii Europejskiej.

II. Cele i œrodki dzia³ania

§ 9
Celem Zwi¹zku jest :
1. prowadzenie dzia³alnoœci na rzecz 

mniejszoœci narodowych i grup et-
nicznych,
2. ochrona i piecza nad zachowa-
niem œwiadomoœci etnicznej pol-
skich Tatarów,
3. integracja ludnoœci pochodzenia  
tatarskiego,
4. pog³êbianie wiedzy o w³asnej 
tradycji i  historii,
5. obrona i popieranie  interesów 
spo³ecznych, ekonomicznych i za-
wodowych swoich Cz³onków. 

§ 10
Zwi¹zek realizuje cele statutowe 
poprzez:
1. powo³anie organizacji  m³odzie-
¿owej i nadzór nad jej dzia³aniem,
2. prowadzenie dzia³alnoœci infor-
macyjno -wydawniczej,
3. organizacjê pomocy i wsparcia 
cz³onkom, w tym równie¿ w spra-
wach socjalno-bytowych,
4. organizacjê dzia³alnoœci szkole-
niowej dla przedstawicieli mniej-
szoœci tatarskiej,
5. organizowanie w³asnych form re-
kreacji ruchowej, turystyki i sportu 
masowego,
6. organizowanie imprez kultu-
ralno-oœwiatowych, sportowo-re-
kreacyjnych, wystaw i prowadze-
nie innej dzia³alnoœci edukacyj-
nej, 
7. rozwijanie wspó³pracy z w³aœci-
wymi organami pañstwowymi, sa-
morz¹dowymi, organizacjami poli-
tycznymi, spo³ecznymi, wyznanio-
wymi, zawodowymi oraz z insty-
tutami naukowo-badawczymi. 
8. rozwijanie wspó³pracy kulturalnej 
i naukowej ze Zwi¹zkami Tatarów, 
dzia³aj¹cymi w innych krajach,  
9. pozyskiwanie œrodków na reali-
zacjê celów Zwi¹zku z prowadzenia 
ró¿nych form dzia³alnoœci gospo-
darczej,
10. pozyskiwanie œrodków na reali-
zacjê celów Zwi¹zku ze Ÿróde³ rz¹do-
wych, samorz¹dowych, Unii Europej-
skiej oraz od sponsorów prywatnych,
11. prowadzenie dzia³alnoœci cha-
rytatywnej.

III. Odznaczenia

§ 11
1. Za zas³ugi po³o¿one w realizacji 
zadañ statutowych Zwi¹zek mo¿e 

nadawaæ odznaki honorowe osobom 
fizycznym i prawnym oraz instytu-
cjom i jednostkom organizacyjnym
nie posiadaj¹cym osobowoœci 
prawnej.
2. Wzór odznaki zostanie uchwa-
lony przez Zjazd Delegatów Zwi¹z-
ku.

 V. Cz³onkowie,  ich prawa i obo-
wi¹zki

§ 12
1. Cz³onkiem zwyczajnym Zwi¹zku 
mo¿e byæ pe³noletni  obywatel 
Rzeczpospolitej Polskiej pocho-
dz¹cy z polskich Tatarów, który 
akceptuje deklaracjê ideow¹ 
Zwi¹zku i Statut oraz posiada pe³niê 
praw publicznych i obywatelskich.
2. Warunkiem przyjêcia  w poczet 
cz³onków zwyczajnych Zwi¹zku jest 
z³o¿enie podpisanej deklaracji  
cz³onkowskiej i op³acenie wpiso-
wego.
3. Uchwa³ê w sprawie przyjêcia
w poczet  cz³onków zwyczajnych
i skreœlenia z grona cz³onków 
zwyczajnych  podejmuje  Zarz¹d 
w³aœciwego Oddzia³u Zwi¹zku.
4. Od postanowieñ uchwa³y odma-
wiaj¹cej przyjêcia w poczet cz³on-
ków zwyczajnych lub skreœlenia
z grona cz³onków zwyczajnych 
przys³uguje prawo odwo³ania siê do 
Rady Centralnej Zwi¹zku, w ter-
minie 14 dni od daty dorêczenia 
uchwa³y.
5. Cz³onkiem honorowym  Zwi¹zku 
mo¿e byæ osoba szczególnie zas³u-
¿ona dla spo³ecznoœci tatarskiej
i Zwi¹zku. Godnoœæ cz³onka hono-
rowego Zwi¹zku nadaje Zjazd De-
legatów na wniosek Rady Central-
nej.
6. Cz³onkowie honorowi maj¹ prawo 
uczestniczyæ we wszystkich uro-
czystoœciach Zwi¹zku.
7. Cz³onek honorowy op³aca sk³adki 
cz³onkowskie w takiej samej stawce, 
jak cz³onek zwyczajny.
8. Cz³onkiem wspieraj¹cym 
Zwi¹zek mo¿e byæ ka¿da  osoba 
fizyczna i prawna oraz nie  od-
czuwaj¹ca w pe³ni tatarskiej to¿sa-
moœci  etnicznej  lecz poczuwaj¹ca 
siê do tatarskiego pochodzenia
i pragn¹ca wspieraæ dzia³alnoœæ 
Zwi¹zku, w tym materialnie,
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w miarê swoich si³ i mo¿liwoœci. 
Sk³adki cz³onkowskie tej osoby nie 
dotycz¹.
9. Prawo cz³onka honorowego, jak
w paragrafie 13 pkt. 1 do 4. 
10. Prawa cz³onka wspieraj¹cego, 
jak w paragrafie 13 pkt. 3. 
11. Obowi¹zki cz³onka honorowego, 
jak w paragrafie 14 pkt. 2 i 3. 
12. Obowi¹zki cz³onka wspiera-
j¹cego, jak w paragrafie 14 pkt. 4. 
13. Osoby prawne bêd¹ce cz³onkami 
wspieraj¹cymi Zwi¹zku korzystaj¹
z praw i wykonuj¹ obowi¹zki 
cz³onkowskie przez swoich przed-
stawicieli.
14. Cz³onkiem Zwi¹zku mo¿e byæ 
tak¿e cudzoziemiec:
1) cz³onkiem zwyczajnym – o ile 
przebywa na sta³e lub okresowo na 
terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
2)  cz³onkiem wspieraj¹cym – nieza-
le¿nie od miejsca przebywania, o ile 
materialnie lub w inny sposób 
wspiera dzia³alnoœæ Zwi¹zku.          

§ 13
Cz³onkowie zwyczajni Zwi¹zku ma-
j¹ czynne i bierne prawo  wyborcze
a tak¿e maj¹ prawo do:
1) brania udzia³u w dzia³alnoœci  
statutowej, 
2) kszta³towania  programu  i polity-
ki  Zwi¹zku,
3) oceny w³adz  Zwi¹zku i formu-
³owania postulatów pod ich adresem,
 4)  korzystania z pomocy mater-
ialnej  Zwi¹zku.

§ 14
Obowi¹zkiem cz³onka Zwi¹zku  jest:
1. przyczyniaæ siê do wzrostu roli
i znaczenia  Zwi¹zku, 
2. dbaæ o dobre imiê Zwi¹zku,
3. przestrzegaæ powszechnie obo-
wi¹zuj¹cych  przepisów prawa oraz 
postanowieñ Statutu, regulaminów
i uchwa³ w³adz Zwi¹zku, 
4. aktywnie uczestniczyæ w ¿yciu  
Zwi¹zku oraz rzetelnie realizowaæ 
przyjête  zadania,
5. regularnie op³acaæ sk³adki cz³on-
kowskie,
6. dbaæ o presti¿ i rozwój Zwi¹zku, 
ochraniaæ jego dobra oraz zwalczaæ 
przejawy marnotrawstwa i niegos-
podarnoœci w dysponowaniu mie-
niem Zwi¹zku, 
7. przestrzegaæ zasad wspó³¿ycia 
spo³ecznego.

 

§ 15
Rejestry cz³onków  prowadz¹:
Rejestr centralny – Rada Centralna,
Rejestry terenowe – Zarz¹dy Od-
dzia³ów.

 § 16
 1. Przynale¿noœæ do Zwi¹zku ustaje  
w razie:
 1) dobrowolnego wyst¹pienia zg³o-
szonego na piœmie,
2) œmierci cz³onka,
3) ubezw³asnowolnienia,
4) skazania na utratê praw pub-
licznych.
5) utraty osobowoœci prawnej,
6) rozwi¹zania Zwi¹zku.
2. Cz³onkostwo zostaje  zawieszone 
w wypadku : 
1)  nie p³acenia sk³adek cz³on-
kowskich przez okres 6 miesiêcy,
2)  stosownej uchwa³y Rady Cen-
tralnej,
3. Od decyzji okreœlonej w ust. 2 
zainteresowanemu s³u¿y prawo 
odwo³ania siê do Zjazdu   Delegatów 
w terminie jednego miesi¹ca od daty 
dorêczenia zawiadomienia o za-
wieszeniu cz³onkowstwa.

 V. Struktura Organizacyjna 
Zwi¹zku

§ 17
1. W³adze Zwi¹zku dzia³aj¹ kolek-
tywnie  i wyra¿aj¹ swoj¹ wolê
w formie uchwa³.
2. Uchwa³y  w³adz  naczelnych  
Zwi¹zku s¹ wi¹¿¹ce dla w³adz 
terenowych i wszystkich cz³onków.
3. Uchwa³y sprzeczne z prawem
i postanowieniami  Statutu podlega-
j¹ uchyleniu w ca³oœci z urzêdu  
przez w³aœciwe w³adze  wy¿szego 
szczebla.
4. Uchwaùy sà podejmowane zwykùà 
wiækszoúcià gùosów, przy obecnoúci 
co najmniej ½ czùonków upraw-
nionych, chyba, ýe postanowienia 
Statutu  stanowi¹ inaczej.
 5. Uchwa³y podejmowane s¹ w g³o-
sowaniu jawnym, chyba ¿e postano-
wienia Statutu stanowi¹ inaczej lub 
g³osowania tajnego za¿¹da osoba 
uprawniona do g³osowania.

§ 18
1. Wybory do w³adz Zwi¹zku (na-
czelnych i terenowych) dokonywane 
s¹ w g³osowaniu tajnym spoœród 

 

nieograniczonej  liczby kandydatów. 
Jeœli  liczba  zg³oszonych  kandyda-
tów  nie przekroczy  liczby man-
datów  mo¿na odst¹piæ od tajnego 
g³osowania z zachowaniem  wymo-
gu  okreœlonego w § 17 ust. 5.
2. Wygaœniêcie mandatu we w³a-
dzach nastêpuje po up³ywie ka-
dencji albo  na skutek  ust¹pienia lub 
odwo³ania,
3. Odwo³anie w³adz nastêpuje w g³o-
sowaniu tajnym, na wniosek co naj-
mniej 1/5 cz³onków organu, który jest 
uprawniony do dokonania wyboru,
4. Do w³adz zostaj¹ wybrani  kan-
dydaci, którzy  kolejno  uzyskali 
najwiêksz¹ liczbê g³osów, sta-
nowi¹c¹ wiêcej ni¿ po³owê wa¿nie 
oddanych g³osów. Je¿eli w pierwszej 
turze wyborów nie zostan¹ obsadzo-
ne wszystkie  mandaty, przeprowa-
dza siê  nastêpn¹ turê wyborów.
5. Nie wolno byæ jednoczeœnie 
cz³onkiem w³adzy wykonawczej, 
rewizyjnej lub  s¹downiczej.  
6. W miejsce cz³onków  organów  
kolegialnych, których mandat 
wygas³ w trakcie kadencji   wchodz¹ 
osoby, które  w ostatnich wyborach 
uzyska³y  kolejno najwiêksz¹ liczbê 
g³osów.
7. W wypadku  braku mo¿liwoœci 
uzupe³nienia sk³adu osobowego 
organu kolegialnego w sposób 
okreœlony w ust. 6 cz³onków orga-
nów kolegialnych powo³uje, na 
zasadzie kooptacji, Rada Centralna.

VI. W³adze naczelne

19§ 
1. W³adzami naczelnymi Zwi¹zku s¹:
1) Zjazd Delegatów, 
2) Rada Centralna,  
3) Centralna Komisja Rewizyjna,  
2.   Kadencja w³adz naczelnych trwa 
piêæ lat.
3. Kadencjê w³adz naczelnych mo¿e 
skróciæ Nadzwyczajny Zjazd De-
legatów wiêkszoœci¹ 2/3 g³osów, 
uwzglêdniaj¹c quorum okreœlone
w §  17 ust.4.
             
VII. Zjazd Delegatów

§ 20
1. Zjazd Delegatów jest najwy¿sz¹ 
w³adz¹ Zwi¹zku. 
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2. Zjazd Delegatów Zwyczajny 
zwo³ywany jest przez Radê Cen-
traln¹, co piêæ lat, nie póŸniej ni¿ na 
cztery miesi¹ce przed up³ywem 
pi¹tego roku od daty ostatniego 
Zjazdu Zwyczajnego. 
3. Zjazd Nadzwyczajny Delega-
tów zwo³ywany jest przez Radê 
Centraln¹ nie póŸniej ni¿ w ter-
minie trzech miesiêcy od daty 
zg³oszenia wniosku o zwo³anie
i obraduje wy³¹cznie nad spra-
wami, dla których zosta³ zwo³a-
ny.
4.  Zjazd Nadzwyczajny Delegatów 
jest zwo³ywany nie czêœciej ni¿ co
12 miesiêcy.
5.  Zjazd Nadzwyczajny Delegatów  
zwo³uje  Rada Centralna na ¿¹danie:
1)  co najmniej trzech cz³onków 
Rady Centralnej,
2)  co najmniej 1/3 delegatów  
ostatniego  Zjazdu,
3)  co najmniej 1/10 ogólnej liczby  
wszystkich cz³onków Zwi¹zku,
 4) na wniosek Centralnej Komisji 
Rewizyjnej. 
6. O zwo³aniu Zjazdu Delegatów 
Zwyczajnego lub Nadzwyczajnego 
Rada Centralna  zawiadamia:
1) Zarz¹dy Oddzia³ów – co najmniej 
na jeden miesi¹c przed jego ter-
minem, listem poleconym.
2)  Delegatów  nie póŸniej ni¿ na 14 
dni przed jego terminem, listem 
poleconym.
7. Obrady Zjazdu odbywaj¹ siê 
zgodnie z Regulaminem Obrad 
Zjazdu ka¿dorazowo uchwalanym 
przez  Zjazd.
8. Mandat delegata na Zjazd jest 
wa¿ny przez piêæ lat a¿ do zwo³ania 
nastêpnego Zwyczajnego Zjazdu 
Delegatów.

§ 21
Do wy³¹cznej kompetencji Zjazdu 
Delegatów nale¿y:
1. uchwalanie Statutu i zmian w Sta-
tucie zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów, 
przy zachowaniu zasady,  i¿
w przyjêciu uchwa³y uczestniczy³o 
co najmniej 2/3 delegatów upraw-
nionych do g³osowania,
2. przyjmowanie sprawozdañ ustê-
puj¹cych w³adz Zwi¹zku,
3. udzielanie absolutorium ustêpu-
j¹cej Radzie Centralnej,
4.  wybór Prezesa  Rady Centralnej 

 
 

 

oraz trzech do szeœciu cz³onków 
Rady  Centralnej, 
5. wybór trzech cz³onków Centralnej 
Komisji Rewizyjnej,
6. podjêcie uchwa³y w sprawie  roz-
wi¹zania Zwi¹zku i przeznaczenia 
jego maj¹tku,
7. uchwalanie wysokoœci sk³adek 
cz³onkowskich,
8. ustalanie strategicznych kierun-
ków i programów dzia³ania Zwi¹zku  
w nastêpnej kadencji,
9. nadawanie godnoœci cz³onka ho-
norowego na wniosek Rady Central-
nej Zwi¹zku, 
10. rozpatrywanie spraw wniesio-
nych podczas obrad Zjazdu Delega-
tów a dotycz¹cych ca³okszta³tu dzia-
³alnoœci Zwi¹zku,
11. ustalanie wzoru odznaki hono-
rowej ZTRP oraz wzoru sztandaru 
Zwi¹zku.
12. ustalanie regulaminów pracy 
Rady Centralnej i Centralnej Ko-
misji Rewizyjnej ZTRP. 

§ 22
1.  Zjazd sk³ada siê z delegatów wy-
branych na Walnych Zgromadze-
niach Oddzia³ów Zwi¹zku, zgodnie 
z proporcj¹: jeden delegat na 5 
cz³onków zwyczajnych,
2. W ZjeŸdzie Delegatów bior¹ 
udzia³ z g³osem decyduj¹cym de-
legaci wybrani na Walnych Zgro-
madzeniach Cz³onków Oddzia³ów,
a z g³osem doradczym cz³onko-
wie naczelnych w³adz Zwi¹zku, 
cz³onkowie Zarz¹dów Oddzia³ów 
Zwi¹zku oraz Przewodnicz¹cy 
Komisji Rewizyjnych Oddzia-
³ów ZTRP, je¿eli nie s¹ delega-
tami.                     

§ 23
W ZjeŸdzie Delegatów winna u-
czestniczyæ co najmniej po³owa de-
legatów uprawnionych do g³osowa-
nia w pierwszym terminie, a w dru-
gim terminie, który mo¿e  byæ wyz-
naczony 15 minut póŸniej tego sa-
mego dnia – mo¿e on skutecznie 
obradowaæ bez wzglêdu  na liczbê 
delegatów, jednak¿e nie  dotyczy to 
zmian statutowych.

VIII. Rada Centralna

§ 24
1. Rada Centralna jest najwy¿sz¹ 

 

w³adz¹ wykonawcz¹ Zwi¹zku miê-
dzy  Zjazdami   Delegatów,
2. Rada Centralna liczy od 4 do 7 
osób i sk³ada siê z Prezesa oraz 
trzech do szeœciu cz³onków,
3. W przypadku rezygnacji lub nie-
mo¿noœci pe³nienia funkcji Prezesa 
Rady Centralnej Zwi¹zku, w okresie 
trwania kadencji, obowi¹zki Prezesa 
RC ZTRP obejmuje Wiceprezes 
Zwi¹zku i sprawuje je do najbli¿-
szego Zjazdu Delegatów Zwi¹zku
4 Cz³onkowie Rady Centralnej 
wybieraj¹ ze swego grona  skarbni-
ka, sekretarza i wiceprezesa,
5. W razie zmniejszenia siê w toku 
kadencji liczebnoœci Rady Central-
nej Zwi¹zku – w jej sk³ad wchodz¹
osoby, które w ostatnich wyborach 
do RC uzyska³y najwiêksz¹ liczbê 
g³osów, w kolejnoœci okreœlonej 
liczb¹ uzyskanych g³osów, 
6. Posiedzenia Rady Centralnej 
odbywaj¹ siê w miarê potrzeby, nie 
rzadziej ni¿ raz na 6 miesiêcy.
7. Posiedzenie Rady Centralnej 
zwo³uje Prezes Rady lub z jego 
upowa¿nienia Wiceprezes Rady.
8. Posiedzenia Rady Centralnej 
powinny byæ zwo³ane równie¿ na 
wniosek G³ównej Komisji Rewi-
zyjnej Zwi¹zku albo co najmniej 1/3 
liczby cz³onków Rady Centralnej,
w terminie 30 dni od  daty z³o¿enia 
wniosku. 

§ 25
Do kompetencji Rady Centralnej 
nale¿y: 
1. powo³anie i rozwi¹zywanie Od-
dzia³ów terenowych Zwi¹zku,
2. okreœlanie zasiêgu dzia³ania posz-
czególnych Oddzia³ów Zwi¹zku,
3. zawieszanie Zarz¹dów Oddzia³ów 
lub poszczególnych cz³onków
w razie wyraŸnego braku aktywnoœci 
w wykonywaniu zadañ albo gdy ich 
dzia³alnoœæ jest niezgodna z prawem 
lub statutem Zwi¹zku. Zawieszenie 
poszczególnych cz³onków Zarz¹du 
Oddzia³u nast¹piæ mo¿e na wniosek 
G³ównej Komisji Rewizyjnej  lub po 
zasiêgniêciu jej opinii. W razie za-
wieszenia ca³ego Zarz¹du Oddzia³u, 
Rada Centralna Zwi¹zku powo³uje 
zarz¹d tymczasowy, który pe³ni 
swoje funkcje do czasu wyboru 
nowego Zarz¹du przez Walne Zgro-
madzenie Cz³onków Oddzia³u,  

 

 

,
. 
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4. uchwalanie szczegó³owych pla-
nów pracy Rady i ich realizacja,
5. wybór Wiceprezesa, Skarbnika
i Sekretarza spoœród cz³onków Rady 
wybranych przez  Zjazd, 
6. zatrudnianie pracownika biuro-
wego Zwi¹zku, w razie uzasadnionej 
koniecznoœci, ustalanie jego zakresu 
uprawnieñ i obowi¹zków, czasu 
pracy oraz wynagrodzenia,  
7. uchwalanie planów dzia³ania
i bud¿etu Zwi¹zku, ich realizacja 
oraz zatwierdzanie rocznych spra-
wozdañ z dzia³alnoœci,
8. podejmowanie uchwa³ w sprawie 
przynale¿noœci Zwi¹zku do krajo-
wych i  miêdzynarodowych organi-
zacji spo³ecznych, o takich samych 
lub podobnych celach dzia³ania, jak 
te¿ przedstawianie kandydatów 
Zwi¹zku do w³adz tych organizacji, 
9. reprezentowanie Zwi¹zku wobec 
organów pañstwa, organizacji spo-
³ecznych i samorz¹dowych, stowa-
rzyszeñ oraz wszelkiego typu orga-
nizacji miêdzynarodowych,
10. uchwalanie wzoru pieczêci 
Zwi¹zku, wzoru legitymacji,
11. podejmowanie uchwa³ w spra-
wach przyjmowania darowizn i za-
pisów oraz nabycia, obci¹¿ania
i zbywania maj¹tku nieruchomego 
Zwi¹zku,
12. kierowanie ca³okszta³tem dzia-
³alnoœci Zwi¹zku zgodnie z uchwa-
³ami Zjazdu Delegatów,          
13. nadzorowanie pracy poszcze-
gólnych Oddzia³ów Zwi¹zku,
14. uchylanie sprzecznych z pra-
wem, postanowieniami statutu
lub uchwa³ami Zjazdu Delegatów 
Zwi¹zku uchwa³ Zarz¹dów Oddzia-
³ów oraz uchwa³ Walnego Zgro-
madzenia Cz³onków Oddzia³u,
15. prowadzenie dzia³alnoœci gos-
podarczej,
16. zarz¹dzanie maj¹tkiem i fundu-
szami Zwi¹zku w granicach bud¿etu, 
17. prowadzenie i rozwijanie dzia-
³alnoœci wydawniczej,
18. sporz¹dzanie obowi¹zuj¹cych 
sprawozdañ statystycznych, finan-
sowych i merytorycznych,
19. przygotowanie kompletu ma-
teria³ów na Zjazd Delegatów Zwi¹z-
ku,
20. przekazanie protokolarne 
wszystkich dokumentów prawnych

i finansowych oraz korespondencji 
merytorycznej i zbiorów archi-
walnych nowym cz³onkom Rady 
Centralnej, wybranym po zakoñ-
czeniu kadencji, w obecnoœci cz³on-
ków Centralnej Komisji Rewizyjnej 
Zwi¹zku. 
21. prowadzenie Biura Zwi¹zku
i jego archiwum, dokumentowanie 
dzia³alnoœci Zwi¹zku,
22. prowadzenie listy cz³onków
Zwi¹zku,
23. opracowanie projektów zmian
w Statucie i w regulaminach orga-
nizacyjnych Zwi¹zku. 

26§ 
1. Do sk³adania oœwiadczeñ w wy-
padku zbycia maj¹tku nieruchomego 
w imieniu Zwi¹zku  uprawnieni s¹ 
dwaj cz³onkowie Rady Centralnej,
w tym Prezes, dzia³aj¹cy ³¹cznie, po 
uprzedniej akceptacji Rady Cen-
tralnej. 
2. W wypadkach przyjmowania da-
rowizn na rzecz Zwi¹zku lub jego 
poszczególnych Oddzia³ów, jak te¿ 
dotacji, subwencji i innych przy-
chodów wystarczy jednoosobowe 
oœwiadczenie prezesa Rady Cen-
tralnej, który posiada uprawnienia 
do sk³adania oœwiadczeñ finansowo-
prawnych w imieniu Zwi¹zku jako 
ca³oœci lub jego poszczególnych 
Oddzia³ów. Takie oœwiadczenie
w imieniu Zwi¹zku mo¿e te¿ z³o¿yæ 
w wypadku darowizn lub ka¿dych 
innych przychodów ka¿dy cz³onek 
Rady Centralnej lub te¿ w skrajnym 
przypadku cz³onek Zwi¹zku jed-
noosobowo, po uprzednim uzyska-
niu upowa¿nienia pisemnego od 
Prezesa Rady Centralnej.
3. Zarówno Prezes jak i inni cz³on-
kowie Rady Centralnej i Zwi¹zku 
powinni powiadomiæ o fakcie przy-
chodu (darowizny, dotacji, sub-
wencji, itd.) Radê Centraln¹ na 
najbli¿szym posiedzeniu. 
4.  Dokumenty prawne i finansowe  
Zwi¹zku s¹ podpisywane przez 
dwóch cz³onków Rady Centralnej 
Zwi¹zku, w tym Prezesa. 

IX. Centralna Komisja Rewizyjna
 

§ 27
1. Centralna Komisja Rewizyjna, 
dalej zwana CKR, jest najwy¿szym 

 

 

organem kontrolnym Zwi¹zku
i sk³ada siê z 3 cz³onków wybranych 
przez Zjazd Delegatów.
2. Komisja Rewizyjna wybiera ze 
swego grona przewodnicz¹cego, za-
stêpcê przewodnicz¹cego i sekreta-
rza.
3. W razie zmniejszenia siê w toku 
kadencji liczebnoœci CKR – w jej 
sk³ad wchodz¹ osoby, które w ostat-
nich wyborach do RC uzyska³y naj-
wiêksz¹ liczbê g³osów, w kolejnoœci 
okreœlonej liczb¹ uzyskanych g³osów, 
4. Cz³onkowie Centralnej Komisji 
Rewizyjnej:
1)  nie mog¹ byæ cz³onkami organu 
zarz¹dzaj¹cego ani pozostawaæ
z nimi w stosunku pokrewieñstwa, 
powinowactwa lub podleg³oœci
z tytu³u zatrudnienia,
2)  nie mog¹ byæ skazani prawo-
mocnym wyrokiem za przestêpstwo 
z winy umyœlnej,
3)  mog¹ otrzymywaæ z tytu³u pe³-
nienia funkcji w takim organie zwrot 
uzasadnionych kosztów lub wy-
nagrodzenie w wysokoœci nie wy¿-
szej, ni¿ okreœlone w art.8, pkt. 8 
ustawy z dnia 3 marca 2000 r.
o wynagradzaniu osób kieruj¹cych 
niektórymi podmiotami prawnymi 
(Dz.U. Nr 26, poz. 306, z póŸn. zm.).

§ 28
Do kompetencji Centralnej Komisji 
Rewizyjnej nale¿y:
1. przeprowadzanie co najmniej raz 
w roku kontroli ca³okszta³tu dzia³al-
noœci Zwi¹zku ze szczególnym 
uwzglêdnieniem gospodarki finan-
sowej i maj¹tkowej pod wzglêdem 
celowoœci, oszczêdnoœci i legalnoœci 
oraz kontrola dzia³alnoœci wszyst-
kich organów Zwi¹zku pod wzglê-
dem zgodnoœci ze statutem i pro-
gramem dzia³ania,
2. wystêpowanie do Rady Centralnej 
Zwi¹zku z wnioskami wynikaj¹cymi 
z ustaleñ kontroli,
3. sk³adanie na posiedzeniach Rady 
Centralnej Zwi¹zku wniosków
i opinii dotycz¹cych projektów pla-
nów i bud¿etu,
4. wystêpowanie na ZjeŸdzie Dele-
gatów z wnioskiem w sprawie 
absolutorium dla ustêpuj¹cej Rady 
Centralnej Zwi¹zku,
5. nadzorowanie dzia³alnoœci ko-
misji rewizyjnych oddzia³ów,
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6. zawieszanie komisji rewizyj-nych 
Oddzia³ów w razie wyraŸne-go 
braku aktywnoœci w wykony-waniu 
zadañ albo gdy ich dzia-³alnoœæ jest 
niezgodna z prawem lub ze Statutem 
Zwi¹zku.
7. sk³adanie sprawozdania na 
Zjazdach Delegatów Zwi¹zku,
8. sk³adanie wniosków o zwo³anie 
Nadzwyczajnego Zjazdu Delega-
tów ZTRP.

§ 29
Szczegó³owy zakres dzia³alnoœci 
komisji rewizyjnych Zwi¹zku 
okreœla Regulamin Centralnej Ko-
misji Rewizyjnej ZTRP, uchwa-
lony przez Zjazd Delegatów Zwi¹z-
ku.

X. W³adze   Oddzia³u 

§ 30
1.  Oddzia³ Zwi¹zku powstaje, gdy 
liczba cz³onków wyniesie 10 osób,
2. W³adzami Oddzia³u Zwi¹zku s¹:
1)  Walne Zgromadzenie Cz³on-ków  
Oddzia³u,
2)  Zarz¹d Oddzia³u,
3)  Komisja Rewizyjna Oddzia³u,
3.  Kadencja w³adz Oddzia³u trwa 
piêæ lat.

§ 31
1. Zwyczajne Walne  Zgromadze-nie 
Cz³onków Oddzia³u, zwane dalej 
ZWZCO, jest najwy¿sz¹ w³adz¹ 
Oddzia³u, które zwo³uje  Zarz¹d co 
najmniej raz na dwa lata, w terminie 
nie póŸniej ni¿ na dwa miesi¹ce 
przed up³ywem drugiego roku od 
daty ostatniego Zwyczaj-nego 
Walnego Zgromadzenia Cz³onków 
Oddzia³u,
2. Zwyczajne Walne Zgroma-
dzenie Cz³onków Oddzia³u spra-
wozdawczo-wyborcze zwo³uje 
Zarz¹d co piêæ lat, nie póŸniej ni¿ na 
trzy miesi¹ce przed up³ywem 
pi¹tego roku od daty ostatniego 
Zjazdu Zwyczajnego. 
3. Nadzwyczajne Walne Zgro-
madzenie Cz³onków Oddzia³u  
powinno zostaæ zwo³ane na ¿¹da-
nie: Komisji Rewizyjnej Oddzia-
³u,1/10 cz³onków Oddzia³u, Cen-
tralnej Rady, w terminie trzech 
miesiêcy od daty z³o¿enia wniosku i 
obraduje wy³¹cznie nad sprawami, 
dla których zosta³o zwo³ane. 

4. O terminie, miejscu i porz¹dku 
obrad ZWZCO Zarz¹d Oddzia³u 
zawiadamia cz³onków Oddzia³u 
Zwi¹zku co najmniej na 14 dni 
przed wyznaczonym terminem 
Walnego Zgromadzenia Cz³onków 
Oddzia³u, listem poleconym.
5. Walne Zgromadzenie Cz³onków 
Oddzia³u prowadzi obrady zgod-
nie z Regulaminem Obrad WZCO, 
uchwalanym ka¿dorazowo przez 
WZCO. 

§ 32
Do kompetencji Walnego Zgroma-
dzenia Cz³onków Oddzia³u nale¿y 
:  
1. uchwalanie programów dzia³a-
nia,
2. przyjmowanie i rozpatrywanie 
sprawozdañ ustêpuj¹cych w³adz,
3.  udzielanie absolutorium  
ustêpu-j¹cemu Zarz¹dowi,
4. wybór delegatów na Zjazd De-
legatów,
5. wybór Prezesa Oddzia³u i 
Cz³on-ków Zarz¹du Oddzia³u,
6. realizacja uchwa³ Zjazdu Dele-
gatów,
7. uchwalanie bud¿etu Oddzia³u,
8. ustalanie wysokoœci stawek wpi-
sowego,
9. wybór cz³onków Komisji Rewi-
zyjnej Oddzia³u.

XI. Zarz¹d Oddzia³u

§ 33
1. Zarz¹d Oddzia³u Zwi¹zku
sk³ada siê z Prezesa i czterech 
cz³onków,
2. Prezesa i Zarz¹d Oddzia³u 
powo-³uje na piêcioletni¹ kadencjê 
i od-wo³uje  Walne Zgromadzenie 
Cz³on-ków Oddzia³u.
3. Zarz¹d wybiera ze swego grona 
Wiceprezesa, skarbnika i sekretarza 
na pierwszym po wyborach zebra-
niu.
4. W razie zmniejszenia siê w toku 
kadencji liczebnoœci Zarz¹du Od-
dzia³u, w jego sk³ad wchodz¹ 
osoby, które w ostatnich wyborach 
do Zarz¹du Oddzia³u uzyska³y naj-
wiêksz¹  l iczbê  g ³osów,  w 
kolejnoœci okreœlonej liczb¹ 
uzyskanych g³o-sów, 
5. W przypadku rezygnacji lub 
niemo¿noœci pe³nienia funkcji Pre-

 

 

 

  

zesa Zarz¹du Oddzia³u Zwi¹zku,
w okresie trwania kadencji, obo-
wi¹zki Prezesa Zarz¹du Oddzia³u 
ZTRP obejmuje Wiceprezes Zarz¹-
du Oddzia³u Zwi¹zku i sprawuje je do 
najbli¿szego Walnego Zgromadze-
nia Cz³onków Oddzia³u Zwi¹zku.

§ 34
Do kompetencji  Zarz¹du Oddzia³u 
nale¿y:
1. przyjmowanie nowych cz³onków  
Oddzia³u Zwi¹zku,
2. zarz¹dzanie maj¹tkiem i fundu-
szami Zwi¹zku w granicach bud¿etu 
Oddzia³u,
3. uchwalanie bud¿etu oddzia³u
w ramach przydzielonych œrodków 
oraz zatwierdzanie rocznych spra-
wozdañ finansowych,
4. opracowywanie projektów pla-
nów dzia³alnoœci, bud¿etu oraz 
przedstawianie ich Radzie Central-
nej Zwi¹zku do akceptacji,
5. opracowywanie i uchwalanie 
wewnêtrznych regulaminów Od-
dzia³u, 
6. reprezentowanie Oddzia³u  
Zwi¹zku  na zewn¹trz i dzia³anie
w jego imieniu,
7. sk³adanie oœwiadczeñ finansowo-
-prawnych w imieniu Oddzia³u,
8. kierowanie bie¿¹c¹ prac¹ Od-
dzia³u, zgodnie z postanowieniami 
statutu i uchwa³ami w³adz  Zwi¹zku
9. zwo³ywanie Walnych Zgroma-
dzeñ Cz³onków Oddzia³u.
10. przygotowanie sprawozdañ na 
Zjazd Delegatów Zwi¹zku.

§ 35
1. Do reprezentowania Oddzia³u 
Zwi¹zku w sprawach prawno-finan-
sowych uprawnieni s¹ Prezes Za-
rz¹du Oddzia³u Zwi¹zku i jeden
z cz³onków Zarz¹du Oddzia³u, 
dzia³aj¹cy ³¹cznie,
2. Do reprezentowania Oddzia³u
i sk³adania w jego imieniu oœwiad-
czeñ, w wypadku zbycia maj¹tku 
nieruchomego, upowa¿nieni s¹ ³¹cz-
nie dwaj cz³onkowie Zarz¹du, w tym 
Prezes, po uzyskaniu uprzedniej 
akceptacji w formie uchwa³y Walne-
go Zgromadzenia Cz³onków Od-
dzia³u Zwi¹zku i po uzyskaniu zgody 
w postaci uchwa³y Rady Centralnej 
Zwi¹zku,
3. W wypadkach darowizn lub 
innych przychodów obowi¹zuje po-
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stêpowanie analogiczne, jak okreœ-
lone  w  § 26 ust. 2 i 3.
4. Posiedzenia Zarz¹du Oddzia³u od-
bywaj¹ siê w miarê potrzeb, nie 
rzadziej jednak ni¿ raz na kwarta³
i zwo³ywane s¹ przez Prezesa lub 
wyznaczonego wiceprezesa.

XII.  Komisja Rewizyjna Oddzia³u
   

§ 36
1. Komisjê Rewizyjn¹ Oddzia³u, 
zwan¹ dalej Komisj¹ Rewizyjn¹, 
która sk³ada siê z trzech cz³onków, 
wybiera Walne Zgromadzenie 
Cz³onków Oddzia³u.
2. Komisja Rewizyjna na pierwszym  
posiedzeniu wybiera ze swego grona 
przewodnicz¹cego, zastêpcê prze-
wodnicz¹cego i sekretarza.

§ 37
1. Do kompetencji Komisji Rewizyj-
nej Oddzia³u nale¿y:
1) przeprowadzanie co najmniej raz
w roku kontroli ca³okszta³tu dzia³al-
noœci Oddzia³u ze szczególnym 
uwzglêdnieniem gospodarki finan-
sowej i maj¹tkowej pod wzglêdem 
celowoœci, oszczêdnoœci i legalnoœci 
dzia³ania,
2) wystêpowanie do Zarz¹du Od-
dzia³u z wnioskami wynikaj¹cymi 
z ustaleñ kontroli,
3) wystêpowanie na Walnym Zgro-
madzeniu Cz³onków Oddzia³u
z wnioskami w sprawie absolutorium 
dla ustêpuj¹cego Zarz¹du Oddzia³u,
4) wystêpowanie  z wnioskiem  o zwo-
³anie Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia Cz³onków  Oddzia³u,
5) kontrola realizacji uchwa³ Zjazdu 
oraz uchwa³ Walnego Zgromadzenia  
Cz³onków Oddzia³u.
2. Komisja Rewizyjna Oddzia³u mo¿e 
wyst¹piæ do Rady Centralnej Zwi¹z-
ku z wnioskiem o zawieszenie
w czynnoœciach Zarz¹du Oddzia³u 
b¹dŸ poszczególnych jego cz³onków.

XIII. Maj¹tek Zwi¹zku

§ 38
1. Maj¹tek Zwi¹zku powstaje ze 
sk³adek  cz³onkowskich, darowizn, 
spadków, zapisów, subwencji, do-
tacji, dochodów z w³asnej dzia-
³alnoœci oraz z ofiarnoœci publicz-
nej.

2. Rada Centralna mo¿e tworzyæ 
fundusze  Zwi¹zku.
3. Maj¹tkiem Zwi¹zku oraz fun-
duszami zarz¹dza Rada Centralna.
4. Ka¿dy Oddzia³ ma prawo do 
w³asnego maj¹tku ruchomego i nie-
ruchomego, mo¿e nim zarz¹dzaæ
i dysponowaæ oraz prowadziæ dzia-
³alnoœæ gospodarcz¹ w celu pozys-
kania œrodków na realizacjê zadañ 
okreœlonych Statutem Zwi¹zku.
5. Dla zbycia maj¹tku nieruchomego 
Oddzia³u niezbêdna jest zgoda Rady 
Centralnej Zwi¹zku w formie 
uchwa³y oraz postanowienie Wal-
nego Zgromadzenia Cz³onków 
Oddzia³u w formie uchwa³y.
6. Maj¹tkiem ruchomym Oddzia³u 
dysponuje Zarz¹d Oddzia³u, za 
zgod¹ Walnego  Zgromadzenia  
Cz³onków Oddzia³u.
7. Dochody Zwi¹zku uzyskane ze 
sk³adek cz³onkowskich w poszcze-
gólnych oddzia³ach s¹ w 50% prze-
kazywane na konto Rady Centralnej 
Zwi¹zku i w 50% pozostaj¹ do dys-
pozycji Zarz¹dów tych Oddzia³ów 
Zwi¹zku. 
8. Dochody Zwi¹zku uzyskane z 1% 
odpisów podatku dochodowego 
nale¿nego od podatników, po zre-
alizowaniu ewentualnych zaleceñ 
podatników w sprawie przezna-
czenia poszczególnych darowizn,
w 50% pozostaj¹ na koncie Rady 
Centralnej Zwi¹zku a w 50% s¹ 
przekazywane na konta Zarz¹dów 
Oddzia³ów Zwi¹zku, liczone 
ogó³em.
    a) kwota liczona ogó³em, po-
chodz¹ca z 1% odpisów, jest ustalana 
wed³ug stanu konta ZTRP na dzieñ 
30 listopada ka¿dego roku,
    b) kwota ³¹czna jest dzielona na 
poszczególne Oddzia³y terenowe 
Zwi¹zku proporcjonalnie do liczby 
cz³onków zwyczajnych  aktywnych 
poszczególnych Oddzia³ów,
   c) za „aktywnych cz³onków zwy-
czajnych” Zwi¹zku uznaje siê oso-
by, które op³aci³y sk³adki cz³onkow-
skie za bie¿¹cy rok kalendarzowy
i bior¹ czynny udzia³ w pracy Zwi¹z-
ku,
   d) fakt op³acania sk³adek cz³on-
kowskich, wed³ug stanu na dzieñ
30 listopada ka¿dego roku, po-
twierdza w swoim protokole kontroli 

Komisja Rewizyjna Oddzia³u 
Zwi¹zku.

IV. Pieczêcie Zwi¹zku

39§ 
Zwi¹zek u¿ywa  pieczêci, których 
wzór ustala Rada Centralna.

XV.  Przepisy Koñcowe

40§ 
1. Uchwa³ê w sprawie rozwi¹zania 
Zwi¹zku mo¿e podj¹æ Zjazd 
Delegatów wiækszoúcià ¾ waýnie 
oddanych gùosów,  przy obecnoúci ¾ 
delegatów  uprawnionych do udziaùu 
w Zjeêdzie,
2. Likwidatorem Zwi¹zku w razie 
jego rozwi¹zania na podstawie 
w³asnej uchwa³y Zjazdu Delegatów 
bêdzie Komisja Likwidacyjna wy-
brana spoœród delegatów ostatniego 
Zjazdu Delegatów ZTRP.
3. W przypadku likwidacji Zwi¹zku 
ca³y maj¹tek Zwi¹zku przechodzi na 
rzecz Muzu³mañskiego Zwi¹zku 
Religijnego w RP lub innych orga-
nizacji wskazanych przez Zjazd 
Likwidacyjny Zwi¹zku.

41§
Jednolity tekst Statutu zosta³ uchwa-
lony przez V Nadzwyczajny Zjazd 
Delegatów Zwi¹zku Tatarów Rze-
czypospolitej Polskiej w dniu 24 
kwietnia 2010 roku w Bohonikach
i wchodzi w ¿ycie z chwil¹ jego 
uchwalenia. Statut zosta³ uchwalony 
jednog³oœnie (15 delegatów g³oso-
wa³o „za”, 0 delegatów g³osowa³o 
„przeciw”, 0 delegatów „wstrzyma³o 
siê” od g³osu,  przy obecnoœci 15 
delegatów na sali). W V Nadzwy-
czajnym ZjeŸdzie Delegatów Zwi¹z-
ku uczestniczy³o 17 delegatów na 17 
delegatów uprawnionych.

  Sekretarz V Nadzwyczajnego 
Zjazdu Delegatów ZTRP

  Maria Aleksandrowicz-Bukin

Przewodnicz¹cy
V Nadzwyczajnego Zjazdu

Delegatów ZTRP
Józef Konopacki

                                                        
Bohoniki, dnia 24 kwietnia 2010 r.  
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WIADOMOŒCI

PODSTAWOWE

– LUDY TURECKIE

Ludy tureckie (dziœ obejmuj¹ce 
ok. 130 milionów ludzi), to naj-
prawdopodobniej potomkowie jed-
nej z trzech najwa¿niejszych (obok 
Mongo³ów i Hunów) grup etniczn-
ych pochodz¹cych z Wielkiego 
Stepu.

Kazachowie s¹ narodem tu-
reckim, zamieszkuj¹ pó³nocn¹ czêœæ 
Azji Œrodkowej, g³ównie w Ka-
zachstanie, ale równie¿ w Chinach 
(Sinkiang), Uzbekistanie, Rosji, 
Mongolii i, w rozproszeniu,  wszyst-
kie republiki by³ego ZSRR. Niegdyœ 
s³ynêli z polowañ z soko³ami
i niezwyk³ej zrêcznoœci podczas 
jazdy konnej. Dziel¹ siê na trzy 
plemiona, zwane ¿uzami: Starszy, 
Œredni i M³odszy ¯uz. Kazachowie 
s¹ potomkami wczesnych ludów 
tureckich. Na ich kulturê wp³yw 
mia³y g³ównie kultura mongolska, 
perska, rosyjska oraz arabska. Jêzyk 
kazachski posiada cechy charak-
terystyczne dla innych jêzyków 
tureckich, podobieñstwo jest tak 
du¿e, ¿e Kazachowie, Uzbecy, 
Kirgizi, Tatarzy oraz Ujgurzy mog¹ 
porozumiewaæ siê miêdzy sob¹ bez 
t³umaczy. Pod koniec XV i w XVI 
wieku rozpocz¹³ siê proces two-
rzenia kazachskiej to¿samoœci 
narodowej, zwi¹zany z powstaniem 
Chanatu Kazachskiego. W XIX 
wieku Kazachowie podbici zostali 
przez Rosjê i rozpocz¹³ siê proces 
rusyfikacji i kolonizowania ziem. 
Najlepsze grunty przeznaczano pod 
uprawê dla rosyjskich osadników. 
Kazachowie zaczêli traciæ past-
wiska. Oko³o po³owy populacji 
zginê³o podczas wojny domowej
w Rosji. Z tego okresu datuje siê 
liczna emigracja na wschód i po-
³udnie. W dobie kolektywizacji 
rolnictwa odebrano Kazachom 
resztê nale¿¹cych jeszcze do nich 
ziem. Obecnie w Kazachstanie ¿yje 
5,3 mln Kazachów (stanowi¹ oko³o 
40 % ludnoœci kraju), w Chinach 1,5 
mln, zaœ w Mongolii oko³o 180 
tysiêcy. Du¿a grupa ¿yje równie¿ w 
Uzbekistanie – 1 mln, i Rosji
– 0,5 mln.

Kazachowie przyjêli islam 
dopiero w XVI wieku i przez d³ugi 
czas rywalizowa³ on o wp³ywy
z szamanizmem. Pozycjê islamu, 
jako narodowej religii Kazachów, 
ugruntowa³a dopiero reakcja na 
rusyfikacjê i przymusowe nawra-
canie na prawos³awie, a póŸniej






