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Słowo od redakcji

 I już za nami kolejne lato, już jesień zbliża się 
nieubłaganie ku zimie. Jest jednakże ta pora roku, 
a zwłaszcza listopad, czasem wyciszenia, refleksji, 

podsumowań i wspomnień. 

1 listopada bardzo wielu ludzi odwiedziło cmentarze, 
zapaliło znicze na mogiłach swych bliskich. Takie to 

już nasze ludzkie istnienie, przemijanie... Nie całkiem 
jednak odchodzimy, bo przecież wciąż trwamy 

w czyjejś pamięci, w czyimś sercu... Żyjmy więc 
tak, aby zostawić po sobie jak najlepszy ślad. Żyjmy 

wśród innych – dla innych...

Listopad to także Narodowe Święto Niepodległości. 
Po ponadwiekowej niewoli nasz kraj wywalczył 

sobie wolność. W tym roku mija 90. rocznica tego 
niezwykłego zrywu, którzy przywrócił nas – jak 

państwo, jako naród – do grona żywych. Jakaż to 
wspaniała okazja do dokonania – szczególnie przez 

tych, którzy naszym państwem kierują – obrachunku 
ostatnich dwudziestu lat. Chociaż chyba każdemu 

przyda się takie małe prywatne podsumowanie. 

Historię narodu tworzą wszyscy jego przedstawiciele. 
Zatem w długie listopadowe wieczory zastanówmy 

się, co zrobiliśmy dla siebie i swojej rodziny, dla 
ziemi na której żyjemy oraz dla ludzi, z którymi 
dzielimy swój czas. Jacy jesteśmy... Co po sobie 

chcemy zostawić... Kto i jak będzie nas wspominał...
 

Bądźmy dobrzy dla siebie....

 Z pozdrowieniami
 

 Redaktor Naczelny
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WykorzySTać 
SzanSę

Stowarzyszenie Lokalna 
Grupa Działania „Szlak Ta-
tarski” może otrzymać blisko 
5 milionów złotych z środków 
unijnych na rozwój terenów 
wiejskich w gminach Sokółka, 
Krynki, Szudziałowo, Kuźni-
ca Białostocka i Sidra, w ra-
mach  Zintegrowanej Strategii 
Rozwoju Terenów Wiejskich   
- Oś 4 Lider + .

Na terenach małych miast, 
do 20 tys. mieszkańców,  i wsi 
coraz głośniej słychać o działa-
niach podjętych przez lokalne 
grupy działania – LGD. Funk-
cjonują one w ramach progra-
mu sektorowego Lider+ i mają 
służyć rozwojowi obszarów 
wiejskich. Program ten ma 
charakter innowacyjny i środ-
ki unijne przeznaczone są na 
oddolne tworzenie wielosekto-
rowej strategii rozwoju danego 
terytorium. W praktyce wyglą-
da to tak, że miejscowa społecz-
ność wyłania swoją reprezenta-
cję w postaci Lokalnej Grupy 
Działania. W jej skład wchodzą 
osoby, które poprzez wykorzy-
stanie lokalnych zasobów, chcą 
stworzyć lepsze warunki życia 
dla wszystkich mieszkańców. 
Grupa taka dostaje do dyspozy-
cji pulę środków finansowych 
z Urzędu Marszałkowskiego, 
którą za pośrednictwem wy-
łonionej Rady Programowej 
może swobodnie rozporzą-
dzać, wykorzystując przyznane 
środki na sfinansowanie całej 
palety działań społeczności lo-
kalnej, zawartych w przygoto-
wanej przez tę grupę Strategii 
Rozwoju.

Według najnowszych wy-
tycznych LGD musi posiadać 
osobowość prawną (statut 
i wpis rejestrowy w sądzie) 
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i być utworzona przez przed-
stawicieli:
-  sektora publicznego, czyli 

instytucji reprezentujących 
administrację rządową, sa-
morządową, 

-   sektora społecznego (poza-
rządowego), do którego za-
licza się organizacje zaanga-
żowane w rozwiązywanie 
spraw społecznych, zatrud-
nienia, jakości życia itp.

- sektora ekonomicznego, 
obejmującego podmioty 
gospodarcze (firmy, gospo-
darstwa rolne) oraz organi-
zacje zrzeszające podmioty 
gospodarcze. 
Opracowana strategia musi 

mieć charakter innowacyjny 
i zawierać w sobie wszystkie 
zadania, wpływające na jakość 
życia na terenach małych mia-
steczek i obszarach wiejskich. 
Ma podnosić wartość oraz 
zwiększać konkurencyjność lo-
kalnych produktów oraz usług. 
Zasięg działania takiej grupy 
musi obejmować obszar mini-
mum jednej gminy wiejskiej 
lub wiejsko-miejskiej, zamiesz-
kiwanej przez nie mniej niż 
10 tys. i nie więcej niż 100 tys. 
mieszkańców. 

Aby nie utracić swojej 
szansy, w marcu 2007 r.  22 
osoby z Sokółki, Szudziało-
wa i Krynek,  reprezentujące 
wszystkie podmioty,  powo-
łały w Sokółce do życia  Lo-
kalną Grupę Działania  pod 
nazwą Stowarzyszenie „Szlak 
Tatarski”.  Grupa inicjatywna  
opracowała  projekt statutu 
oraz zorganizowała  I  Wal-
ne Zebranie członków-zało-
życieli, na którym  wybrano  
7-osobowy zarząd oraz 5-
osobową Komisję Rewizyjną 

i złożono dokumenty do Sądu 
Rejestrowego w Białymstoku. 
15.05.2007 r. Lokalna Grupa 
Działania „Szlak Tatarski” 
została wpisana do rejestru 
sądowego, nabywając w ten 
sposób osobowość prawną. 

Zarząd podjął działania 
w zakresie  promocji oraz po-
zyskania nowych członków 
stowarzyszenia. Został także 
rozpisany  konkurs na logo 
grupy. Już w sierpniu 2007 
LGD ”Szlak Tatarski” była 
organizatorem „Letniej Aka-
demii Wiedzy o Tatarach”, 
promującej historię i kulturę 
Tatarów polskich oraz wielo-
kulturowość Ziemi Sokólskiej, 
która odbywała się zarówno 
w Sokółce, jak i  w Kruszynia-
nach. Szacunkowo, uczestni-
czyło w niej  około  4 tysięcy 
ludzi. We wrześniu, w trakcie 
Dożynek Wojewódzkich od-
bywających się w Sokółce, zor-
ganizowano oddzielne stoisko 
z  materiałami dotyczącymi 
LGD. Szerokim echem odbiła 
się tegoroczna, 3-dniowa, edy-
cja „Letniej Akademii Wiedzy 
o Tatarach”, gdzie ciekawe im-
prezy odbywały się w Sokółce, 
Krynkach i Kruszynianach.

Przez cały rok członkowie 
Stowarzyszenia spotykali się 
na walnych zebraniach, w tym 
dwóch wyjazdowych w Kryn-
kach i Szudziałowie, na których 
omawiano przygotowania do 
opracowania Strategii, zbie-
rano wnioski oraz omawiano 
działania w zakresie promocji 
LGD. W ich efekcie w kwiet-
niu br. Zarząd Stowarzyszenia 
podpisał umowę z dr. Grzego-
rzem Chocianem z firmy Eko-
ton na opracowanie Lokalnej 
Strategii Rozwoju. 

Od samego początku 
w podjętych przedsięwzięciach 
uczestniczyli przedstawiciele 
trzech samorządów gminnych: 
Sokółki, Szudziałowa i Krynek. 
Samorządy tych gmin podjęły  
stosowne uchwały o przystą-
pieniu do LGD.  W tym roku 
dołączyły gminy: Sidra i Kuźni-
ca Białostocka. W chwili obec-
nej LGD Stowarzyszenie „Szlak 
Tatarski” liczy 52 członków. 

Na najbliższym Walnym 
Zgromadzeniu mają oni przy-
jąć opracowaną Strategię Roz-
woju i wówczas będzie można 
ją przesłać wraz z wszystkimi 
potrzebnymi dokumentami do 
Urzędu Marszałkowskiego. Je-
żeli spełni wszystkie stawiane 
wymagania, wówczas na kon-
to Stowarzyszenia wpłynie bli-
sko 5 mln złotych na realizację 
zawartych w niej zadań na lata 
2009-2013. Tylko od lokalnej 
społeczności będzie zależało, 
czy fundusze zostaną w pełni 
wykorzystane. Każdy będzie 
mógł złożyć wniosek o grant, 
warunkiem jest zadanie zgod-
ne z opracowaną strategią. Mi-
nimalny grant będzie wynosił 
4.500 zł, maksymalny 25.000 zł. 
Przyjęto, że w ten sposób bę-
dzie można zrealizować blisko 
216 grantów, czyli wesprzeć 
finansowo 216 różnych  inicja-
tyw społeczności lokalnej na 
rzecz rozwoju obszaru działa-
nia LGD „Szlak Tatarski”. 

I.W.

W następnym numerze 
„Życia Tatarskiego” napisze-
my o zadaniach, jakie zostały 
zawarte w Strategii Rozwoju 
LGD „Szlak Tatarski”.   

▄
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TaTarSkIM 
SzLakIEM 

(2)
– socjologiczna analiza przestrzeni 

wiejskiej Bohonik i Kruszynian

Podlaskie pogranicze ma 
obecnie granice o przeważnie 
sztucznym charakterze, wschod-
nią tworzy w niewielkim stopniu 
zmodyfikowana linia Curzona. 
Pozostałe granice, oddzielające nie-
gdyś Podlasie od Mazowsza, mia-
ły charakter naturalny, stanowiły 
je nieprzeniknione puszcze. Wraz 
z konsolidacją państwa polskiego 
u schyłku panowania Jagiellonów 
Podlasie, dawniej teren sporny mię-
dzy Polską i Litwą, na stałe związał 
się z Koroną i stał się jej wschodnim 
pograniczem. W sensie politycz-
nym trwała granica państwowa 
powstała na Podlasiu dopiero po 
II wojnie światowej, gdyż wcześ-
niejsze granice między Królestwem 
Polskim a Wielkim Księstwem Li-
tewskim w ramach Rzeczypospo-
litej Obojga Narodów, czy między 
Królestwem Polskim a Cesarstwem 
Rosyjskim miały raczej charakter 
granic wewnętrznych, tkwiących 
bardziej w ludzkiej mentalności 
i tradycji niż w administracji. Ozna-
cza to, iż pogranicze ma nie tylko 
wymiar polityczno-historyczny. 
Obszar przygraniczny jest przede 
wszystkim zjawiskiem społecznym 
i kulturowym. 

Nowe znaczenie pojęciu po-
granicza nadały ostatnie lata. Wraz 
z postępującą integracją europejską 
negatywne znaczenie granic, jako 
hamulców rozwoju, maleje. Powsta-
jące od początku lat 90. XX wieku na 
wszystkich granicach naszego kraju 
euroregiony, mają za zadanie zbliże-
nie tych przygranicznych obszarów 
do siebie, przezwyciężenie ich izo-
lacji i peryferyjności względem roz-
winiętego centrum państwa. Celem 
zainicjowanej wzorem Europy Za-
chodniej współpracy transgranicz-
nej jest rozwijanie wszechstronnej 
współpracy i nawiązywanie part-
nerskich kontaktów, które wpłyną 
na ekonomiczny rozwój podzielo-

Michał Łyszczarz
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nych granicami makroregionów. 
Euroregiony mają tworzyć pomost 
dla międzynarodowej, oddolnej 
aktywności społecznej, kulturalnej 
i ekonomicznej. O skuteczności tych 
działań świadczy rozwój pograni-
cza, zespolenie go w jedną całość. 
Polityka regionalna propagowana 
przez Unię Europejską zmierza do 
otwarcia granic, a tym samym do 
likwidacji politycznych i ekono-
micznych przyczyn istnienia ob-
szarów pogranicza. Na najbardziej 
interesującej, z powodu zakresu 
tematycznego niniejszej pracy, pół-
nocno-wschodniej granicy Polski 
powstały jak dotąd trzy euroregio-
ny: Niemen, Puszcza Białowieska 
i Bug. Najważniejszy dla rozważań 
dotyczących Podlasia jest wymie-
niony na pierwszym miejscu, dzia-
łający na prawach stowarzyszenia 
– Euroregion Niemen. Obejmuje 
on swym zasięgiem większą część 
Podlasia, łącząc je z Wileńszczy-
zną, Grodzieńszczyzną i Obwodem 
Kaliningradzkim. Znaczenie Euro-
regionu Niemen jest tym większe, 
iż stanowi on nie tylko wschodnią 
granicę Polski, ale także całej Unii 
Europejskiej.

Po przyjrzeniu się terytorial-
nemu i polityczno-historycznemu 
znaczeniu pogranicza wspomnieć 
należy o znacznie bliższemu so-
cjologii wymiarowi społecznemu 
i etnicznemu ziem przygranicz-
nych. Pogranicze, jako specyficz-
na kategoria badawcza to przede 
wszystkim pewien typ osobowości 
- człowieka pogranicza, który przyna-
leży do dwóch i więcej kultur. Zróż-
nicowanie Podlasia przejawia się 
w różnych wymiarach tożsamości 
etnicznej rodzimej ludności. Współ-
występowanie, czy też przenikanie 
kultur, wyraźnie występuje w sferze 
lingwistycznej. Na pograniczu język 
zawiera wiele wschodnich nalecia-
łości. Specyficzna śpiewna gwara, 

łączy elementy polskie z białoruski-
mi, a w południowej części regionu 
z ukraińskimi. Pogranicze podlaskie 
to także wyjątkowy folklor z wielo-
ma cechami charakterystycznymi 
dla naszych sąsiadów. Zróżnico-
wanie etnograficzne nakłada się na 
autoidentyfikację etniczną i częsty 
brak skrystalizowanej świadomości 
narodowej. Nadal, na początku XXI 
wieku, niczym wyjątkowym nie jest 
określanie siebie mianem tutejszych, 
choć coraz większa ruchliwość 
społeczna wpływa na zdynami-
zowanie struktury społecznej i za-
chwiane stabilności dawnej grupy 
autochtonów. Migracje ze wsi do 
miast i przebiegający w odwrotnym 
kierunku, wynikający ze wzrostu 
zagospodarowania turystycznego, 
napływ ludzi obcych kulturowo zmie-
nia powoli oblicze pogranicza. Spe-
cyfiką Podlasia, niezmiennie trwałą 
i odporną na zagrożenia nowo-
czesności, jest znacząca rola religii 
w życiu człowieka. Sąsiedztwo ka-
tolicyzmu i prawosławia wpłynęło 
w znacznym stopniu na różnorod-
ność kulturową tego obszaru. Pod-
lasie to nie tylko punkt styku dwóch 
nurtów chrześcijaństwa, to także 
pogranicze cywilizacyjne między 
Wschodem a Zachodem. Wschód 
musi być tutaj rozumiany szeroko, 
tak jak i szerokie były polskie fascy-
nacje Orientem, szlachecka moda, 
a wręcz sposób bycia. Nie dziwi 
więc, iż w tym tyglu kultur znalazło 
się miejsce dla niewielkiej, oriental-
nej społeczności polskich Tatarów. 
Im poświęcam swe rozważania. 

Położenie geograficzne, hydrolo-
gia, warunki przyrodnicze

Bohoniki to niewielka wieś 
leżąca na północno-wschodnim 
skraju Białostocczyny, około 4 km 
na południowy-wschód od Sokół-
ki. Osada znajduje się na niewiel-
kiej, bezleśnej równinie, otoczonej 

Wzgórzami Sokólskimi. Wzgórza 
te stanowią część większej jednost-
ki hipsometrycznej – Wysoczyzny 
Białostockiej. Bezwzględna wyso-
kość obszaru, na którym położone 
są Bohoniki wynosi około 150 m 
n.p.m. Urozmaiconą rzeźbę terenu, 
pofałdowany charakter krajobrazu 
wiejskiego, nadają okolicom Bo-
honik polodowcowe wzniesienia 
– Góry Wojnowskie, przekraczające 
wysokość 210 m n.p.m. 

Bohoniki leżą w dziale wod-
nym między dorzeczami Wisły 
i Niemna, w związku z tym w gra-
nicach sołectwa brak jest większych 
cieków wodnych i jezior. Na za-
chód od wsi, w odległości około 5 
km swe źródła ma Kamionka, zaś 
nieco bliżej, około 4 km na północ-
ny-zachód od Bohonik znajduje się 
koryto silnie uregulowanej Sokółki 
wraz z utworzonym na niej Zale-
wem Sokólskim. Wieś Bohoniki jest 
sołectwem w ramach gminy Sokół-
ka, przynależnej administracyjnie 
do powiatu sokólskiego.

Drugą osadą zamieszkałą przez 
Tatarów są Kruszyniany. Wieś ulo-
kowano pośród Wzgórz Kryńskich, 
na średniej wysokości około 130-
140 m n.p.m. W porównaniu z Bo-
honikami Kruszyniany posiadają 
bardzo dobrze rozwiniętą sieć wód 
powierzchniowych. Główną osią 
przestrzennej lokalizacji Kruszy-
nian jest położenie w dolinie rzeki 
Nietupy. Nieopodal wsi przebiega 
granica państwowa z Białorusią, 
którą na obszarze sołectwa Kruszy-
niany tworzy lewy dopływ Niemna 
- rzeka Świsłocz. Oprócz wspo-
mnianych rzek: Nietupy i Świsło-
czy w sąsiedztwie osady znajduje 
się zbiornik retencyjny Ozierany 
o powierzchni 17,80 ha. Sztuczne 
jezioro utworzyło Nadleśnictwo 
Krynki, celem zabezpieczenia prze-
ciwpożarowego wschodniej części 
Puszczy Knyszyńskiej, a także za-
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pewnienia punktu czerpania wody, 
nawadniania szkółek leśnych oraz 
hodowli ryb. Wieś Kruszyniany jest 
sołectwem w ramach gminy Krynki, 
należącej do powiatu sokólskiego.

Zagospodarowanie przestrzenne 
i zabudowa wsi

W Bohonikach znajduje się 
obecnie tylko około 27 domostw. 
W tej małej wsi część gruntów pod 
zabudowę pozostaje pustych, kilka 
starych, drewnianych domów, po 
opuszczeniu przez mieszkańców, 
chyli się ku upadkowi. W osadzie 
mieszkają obecnie tylko cztery ro-
dziny tatarskie, liczące łącznie 14 
osób. Pozostali mieszkańcy, około 
20-25 rodzin, określają się jako miej-
scowi (tutejsi) Podlasiacy. Mówią 
oni przygraniczną gwarą polsko-
białoruską, a kulturalnie i językowo 
zbliżeni są do Białorusinów, choć 
w większości wyznają katolicyzm. 
Trudna do precyzyjnego ustalenia 
jest liczba Tatarów (przeważnie 
z Sokółki), którzy choć nie mieszka-
ją już w Bohonikach często odwie-
dzają swe rodziny, spędzając we 
wsi weekendy i urlopy.

Bohoniki mają charakter typowej 
ulicówki, powszechnej we wszyst-
kich regionach kraju. Zabudowa jest 
zwarta, rozciągnięta równoleżni-
kowo na długości około 1,5 km po 
obu stronach drogi, która stanowi 
oś przestrzennej lokalizacji osady. 
Od wspomnianej głównej drogi, 
utwardzonej i w znacznej części po-
krytej kamiennym brukiem, odcho-
dzą przypadkowo wąskie boczne 
drogi, bądź ścieżki prowadzące do 
pastwisk i pól. Tereny osiedlowe 
w Bohonikach stanowią wyłącznie 
jednorodzinne domostwa i budynki 
gospodarcze, ustawione szczytem 
lub kalenicowo względem głównej 
drogi. We wsi nie ma budownictwa 
wielorodzinnego (bloków miesz-
kalnych), ponieważ socjalistyczna 

gospodarka rolna (Państwowe Go-
spodarstwa Rolne) nie była w Boho-
nikach prowadzona. Indywidualne 
budownictwo mieszkaniowe typu 
zagrodowego stanowią nieliczne 
już stare, drewniane chałupy oraz 
powojenne domy z cegieł, pusta-
ków, bądź kamienia, wzorowane 
na podmiejskich willach, często 
o znacznych rozmiarach.

Sfera socjalno-usługowa w Bo-
honikach praktycznie nie istnieje. 
Jedynie elementy sakralne świad-
czą o aktywności społecznej miesz-
kańców. We wsi znajdują się: kato-
licka kapliczka i krzyż przydrożny, 
a przede wszystkim meczet, dom 
pielgrzyma. Akcenty poziome (pła-
skie) w krajobrazie wsi stanowią 
dwa cmentarze muzułmańskie. Ak-
centy pionowe uzupełnia głaz, nie-
opodal domu pielgrzyma, z tablicą 
wmurowaną w 1979 r., upamiętnia-
jącą 300-lecie osadnictwa tatarskie-
go w Bohonikach oraz pobliskich 
Drahlach i Malawiczach. Przyczyn 
braku infrastruktury handlowo-
usługowej i kulturalnej w Boho-
nikach należy upatrywać przede 
wszystkim w małej ilości mieszkań-
ców wsi oraz bezpośredniej blisko-
ści Sokółki – miasta powiatowego, 
stanowiącego centrum gospodarcze 
białostockiego pogranicza.

W sołectwie Bohoniki nie ma 
jakichkolwiek obszarów służących 
zabudowie rolno-przemysłowej, 
czy składowej. Tereny wolne od 
zabudowy w większości pokrywają 
łąki, wykorzystywane przez miesz-
kańców jako pastwiska. Uprawy 
ograniczają się do niewielkich pole-
tek, sadów i przydomowych ogród-
ków. Lasy porastają wyżej położone 
obszary, największe kompleksy leś-
ne znajdują się na południe od Bo-
honik w Górach Wojnowskich i od 
północy – Lasach Komorowskim 
i Malawickim, stanowiących pozo-
stałości Puszczy Malawickiej (Mo-

lawickiej). Na jednym ze wzniesień, 
kilkaset metrów od wsi, położony 
jest cmentarz muzułmański.

Kruszyniany są średniej wiel-
kości wsią, znacznie jednak więk-
szą od Bohonik. Przeprowadzone 
badania terenowe pozwoliły na 
zidentyfikowanie około 75 zamiesz-
kanych gospodarstw. Podobnie 
jak w Bohonikach, podczas badań 
stwierdzono kilkanaście pustych, 
niezabudowanych działek, a także 
kilka opuszczonych domów. Obec-
nie w osadzie mieszkają na stałe tyl-
ko 2-3 rodziny tatarskie, potomko-
wie żołnierzy-ułanów, osiedlonych 
wraz z rodzinami przez króla Jana 
III Sobieskiego. Resztę mieszkań-
ców, ponad 70 rodzin, stanowią 
prawosławni Białorusini. Przed-
stawione powyżej orientacyjne 
szacunki etniczne mogą być jednak 
w znacznym stopniu zniekształco-
ne, gdyż nie uwzględniają napływu 
„sezonowych mieszkańców”, bu-
dujących w Kruszynianach domki 
letniskowe. Wśród nich znaczący 
udział mają Tatarzy z Białegostoku 
w podeszłym wieku, sentymen-
talnie powracający na ziemię oj-
ców. Skraj Puszczy Knyszyńskiej, 
z dala od miast i przemysłu, stał 
się w ostatnich latach atrakcyjnym 
miejscem dla budownictwa rekrea-
cyjnego, co wydatnie wpłynęło na 
wzrost cen nieruchomości. Kruszy-
niany póki co nie przekształciły się 
jednak w osadę letniskową. Dotych-
czasowa struktura osadnicza zosta-
ła zachowana, pierwotny, wiejski 
charakter nadal dominuje. Nowi 
przybysze stanowią niewielki pro-
cent ogółu mieszkańców wsi. Zabu-
dowa rekreacyjna nie jest skupiona, 
powstaje przez wykup starych, 
opuszczonych gospodarstw. Lud-
ność mieszkającą obecnie w Kru-
szynianach, pomimo napływu urlo-
powiczów, w większości stanowią 
potomkowie białoruskich chłopów 
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osiedlonych po 1884 roku, gdy ta-
tarskie dobra ziemskie (folwarki 
szlacheckie) zostały przez władze 
carskie rozparcelowane i podzielo-
ne na małe, wąskie działki.

Zabudowa przestrzenna Kru-
szynian pod wieloma względami 
przypomina Bohoniki. Osada ulo-
kowana jest południkowo wzdłuż 
głównej drogi na długości ponad 2 
km. Regularny kształt ulicówki jest 
w północnej część wsi zakłócony 
przez rozwidlenie bocznych dróg 
prowadzących do Łosian (Łosinian). 
Rozgałęzienie to tworzy charaktery-
styczny trójkąt ze skoncentrowaną 
zabudową, prowadzącą do cerkwi 
prawosławnej na wschodnim krańcu 
wsi. W południowej części osady od 
głównej drogi odchodzi w kierunku 
południowo-wschodnim boczna 
dróżka do przejścia granicznego 
w Bobrownikach. Podobnie jak 
w Bohonikach, zabudowa mieszkal-
na Kruszynian składa się wyłącznie 
z jednorodzinnych domostw typu 
zagrodowego. Położenie domów 
względem drogi nie jest regularne, 
chałupy są ułożone zarówno szczy-
towo, jak i kalenicowo względem 
ulicy. W Kruszynianach, w o wiele 
większym stopniu niż w Bohoni-
kach, zachowała się tradycyjna za-
budowa wiejska. Większość domów 
jest drewniana, kilka budynków 
inwentarskich krytych jest strzechą. 
Chaty z drewna noszą ślady wielo-
krotnych remontów, przebudowy 
w wielu przypadkach doprowadzi-
ły do utraty walorów typowych dla 
podlaskiej architektury ludowej. Ele-
menty folkloru są obecne w charak-
terystycznym deskowaniu szczytów 
chałup. Uwagę zwracają także po-
malowane na biało opaski okienne, 
pozbawione jednak okiennic. Wiele 
chat posiada dobudowane ganki 
w różnej wielkości i stylu. Ornamen-
tyka fasady domów ograniczona 
jest do zdobnictwa narożnych ścian 

przywęgłowych. Budynki murowa-
ne we wsi to z reguły domki letni-
skowe. Są nowe i znacznie mniejsze 
od drewnianych, należą do sezono-
wych mieszkańców Kruszynian. 

Sfera socjalno-usługowa w Kru-
szynianach w ostatnim czasie wiel-
ce podupadła. Po ochotniczej straży 
pożarnej pozostała we wsi pusta, 
zrujnowana remiza. Kilka lat temu 
zawiesiła swą działalność agencja 
Poczty Polskiej, także prywatny 
sklep spożywczo-przemysłowy 
został zamknięty. Starsi mieszkań-
cy wsi z nostalgią wspominają, 
należący do Gminnej Spółdzielni, 
bar „Złota Orda”, działający w la-
tach 80., który jednak nie przetrwał 
transformacji ustrojowej. Po latach 
zastoju i cywilizacyjnej izolacji 
przyszły lepsze czasy. Szansą roz-
woju dla wsi okazała się turystyka. 
Do Kruszynian, które kiedyś od-
wiedzane były co najwyżej przez 
Białostoczan, spragnionych sobot-
nio-niedzielnego kontaktu z naturą, 
coraz liczniej przyjeżdżają turyści 
– pasjonaci Podlasia. Z myślą o nich 
wybudowano stadninę koni i otwar-
to pensjonat „Dworek pod Lipami”. 
Powstało też pierwsze w Kruszy-
nianach gospodarstwo agrotury-
styczne, prowadzone przez tatarską 
rodzinę Bogdanowiczów. Szerzej 
o zagospodarowaniu turystycznym 
osady w dalszej części rozdziału.

Elementy sakralne we wsi: me-
czet, dom pielgrzyma oraz cmentarz 
muzułmański, a także niewielka cer-
kiew na cmentarzu prawosławnym 
i trzy prawosławne krzyże przy-
drożne i pomnik, stanowią główne 
akcenty pionowe i poziome w kra-
jobrazie Kruszynian. Podobnie jak 
w Bohonikach 300-lecie osadnictwa 
tatarskiego w Kruszynianach, Nie-
tupie (Białogorcach) i Łużanach 
zostało upamiętnione głazem i oko-
licznościową tablicą.

Zabudowa rolno-przemysłowa 

i składowa praktycznie nie jest roz-
winięta. Działalność rolnicza powa-
dzona jest na niedużą skalę, na po-
trzeby mieszkańców wsi. Charakter 
komercyjny ma jedynie stadnina 
koni założona w ostatnich latach 
na wschodnim skraju Kruszynian. 
Profil jej działalności jest związany 
przede wszystkim z agroturystyką, 
z rolnictwem ma niewiele wspól-
nego. Tereny wolne od zabudowy 
to, podobnie jak w Bohonikach, 
pastwiska i lasy. Kruszyniany są 
osadą o dużym stopniu lesistości, 
zwarte kompleksy leśne otaczają 
wieś z każdej ze stron. Nad Nie-
tupą, w pobliżu drogi do Sannik, 
Nadleśnictwo Krynki wybudowało 
wieżę, z której roztacza się widok 
na Puszczę Knyszyńską.

Zagospodarowanie turystyczne 
Bohonik i Kruszynian w ramach 
Podlaskiego Szlaku Tatarskiego

Turystyka i związana z nią in-
frastruktura turystyczna mają dla 
Podlasia niebagatelne znaczenie. 
Region ten, pozbawiony ciężkiego 
przemysłu, o niewielkim pozio-
mie urbanizacji i dużym stopniu 
lesistości, wraz z województwem 
warmińsko-mazurskim, określany 
jest mianem zielonych płuc Polski. Na 
atrakcyjność Podlasia wpływ ma 
także unikalna w skali kraju mozai-
ka kultur, płaszczyzna styku cywili-
zacji Wschodu i Zachodu, narodów 
i religii. Pogranicze podlaskie sta-
nowi wartość tym większą, iż tylko 
tam znaleźć możemy wciąż żywe 
ślady dawnej wieloetnicznej Rze-
czypospolitej, swoistą kresowość, 
wzmacnianą przez peryferyjne 
położenie względem stolicy i głów-
nych aglomeracji miejskich.

Rozwój zagospodarowania tu-
rystycznego na Podlasiu związany 
jest ze zmianami społeczno-ekono-
micznymi w Polsce po 1989 r. Trans-
formacja gospodarcza w północno-
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wschodniej części kraju wpłynęła 
na strukturę społeczno-zawodową 
ludności Podlasia. Sektor rolno-spo-
żywczy, na skutek likwidacji Pań-
stwowych Gospodarstw Rolnych 
i zmiany priorytetów ekonomicz-
nych, uległ daleko idącej redukcji. 
Równoległym procesem, który 
nadal nie został zakończony, był 
rozwój sektora usług, stymulowany 
powstaniem prywatnej inicjatywy 
gospodarczej. Jednym z wielu ob-
szarów działania trzeciego sektora 
stała się turystyka.

Podlasie, niegdyś obszar zacofa-
ny, zdominowany przez rolnictwo, 
wkroczyło na ścieżkę rozwoju. Do-
konane przekształcenie struktury 
społeczno-ekonomicznej wydatnie 
wpływa na ożywienie gospodar-
cze regionu, tworzenie nowych 
miejsc pracy, wzrost zamożności 
mieszkańców, a także na ochronę 
walorów przyrodniczych, krajo-
znawczych i kulturowo-etnicznych 
Podlasia. Skuteczność tych działań 
potęgują unijne fundusze struktu-
ralne, mające zniwelować istniejące 
dysproporcje poziomu życia naj-
biedniejszych regionów Unii Euro-
pejskiej w odniesieniu do starych 
członków Wspólnot.

Podlaski Szlak Tatarski jako pro-
jekt markowego produktu tury-
stycznego

Przemiany gospodarcze końca 
ubiegłego wieku, otwarcie Polski na 
świat, a tym samym silna konkuren-
cja ze strony zagranicznych potenta-
tów branży turystycznej, wymogła 
na rodzimych przedstawicielach 
tego sektora intensyfikację starań 
zmierzających do utrzymania się 
na rynku. Ugruntowanie swojej 
pozycji, a następnie przyciągnięcie 
inwestorów, umożliwiło spełnie-
nie oczekiwań klientów-turystów 
i podniesienie jakości świadczonych 
usług. Wyrazem podjętych działań 

jest markowy produkt turystyczny, 
czyli oryginalny, niepowtarzalny 
znak firmowy, o wyraźnej tożsamo-
ści. Pojęcie produktu turystycznego 
jest niezwykle pojemne, gdyż obej-
muje miejsce wyjazdu oraz pakiet 
usług związanych z zapewnieniem 
noclegów, wyżywienia, atrakcji tu-
rystycznych i innych udogodnień. 
Marka buduje wizerunek konkret-
nego towaru, a więc produkt tury-
styczny, oprócz swych niewątpli-
wych cech fizycznych, posiada tak-
że swoje właściwości niematerialne. 
Nazwa i logo pozwalają na jego 
identyfikację, a także odróżnienie 
od konkurencji. Marka zaczyna być 
kojarzona z konkretnymi korzyścia-
mi oferowanymi przez dany pro-
dukt, wskazuje klientom-turystom 
poziom jakości usług i pomaga 
unikać ryzyka zakupu. Powyższe 
rozważania teoretyczne zilustruję 
przykładem Podlaskiego Szlaku 
Tatarskiego.

Szlak Tatarski znajduje się do-
piero w fazie wprowadzania, na 
początku drogi zmierzającej do wy-
promowania produktu turystycz-
nego. Powstała idea zagospodaro-
wania tego obszaru, pojawiły się 
pierwsze fale turystów. Mało znane 
wcześniej wsie zyskały na popu-
larności, wobec czego rozbudowa 
infrastruktury stała się koniecz-
nością, ze względu na niemożność 
pełnej obsługi narastającego ruchu 
turystycznego. Pomysłodawcami 
idei Podlaskiego Szlaku Tatarskie-
go były: Muzułmański Związek 
Religijny w RP i Związek Tatarów 
Rzeczypospolitej Polskiej, które  
jako  pierwsze uświadomiły sobie 
skalę potencjału drzemiącego w Bo-
honikach i Kruszynianach. Inicja-
torzy projektu Szlaku Tatarskiego 
oczekują, iż wpłynie on znacząco na 
poprawę bytu jego mieszkańców, 
a także na ochronę dziedzictwa 
kulturowego polskich Tatarów. Do-

datkowym atutem szlaku są walory 
krajobrazowe i przyrodnicze Pod-
lasia. Wszystkie te czynniki stały 
się motywami przewodnimi podej-
mowanych działań. Niestety plany 
promocji regionu nie spotkały się 
jak dotąd z należytym wsparciem 
lokalnych samorządów. 

Powstająca analiza marketingo-
wa lokuje Szlak Tatarski w obrębie 
turystyki kulturowo-etnicznej i kra-
jobrazowej, jako produkt o charak-
terze liniowym. Podstawową cechą 
szlaku jest obecność Tatarów, która 
czyni go wyjątkowym w skali kraju. 
Głównymi atrakcjami turystyczny-
mi są zabytki osadnictwa tatarskie-
go w Bohonikach i Kruszynianach 
– meczety i cmentarze muzułmań-
skie. Szlak Tatarski promuje także 
okoliczne wsie, w których dawniej 
mieszkali Tatarzy, jak np. Drahle, 
Malawicze Górne, Łużany, czy też 
miasta i miasteczka, w których obec-
nie żyje ludność tatarska (Sokółka, 
Krynki). Najważniejszą instytucją 
kulturalną, propagującą Tatarszczy-
znę jest Muzeum Społeczne Ziemi 
Sokólskiej w Sokółce, posiadające 
w swych zbiorach ciekawą kolekcję 
tatarianów. Jak dotąd pomysłodaw-
cy Podlaskiego Szlaku Tatarskiego 
podjęli szereg działań promujących 
markowy produkt turystyczny, 
przejawiających się m.in. w:
• Wydaniu szeregu folderów 

i broszur (w tym obcojęzycznych) 
propagujących walory szlaku;

• Reklamowaniu Podlaskiego Szla-
ku Tatarskiego w mediach lokal-
nych i internecie;

• Dużej aktywności kulturalno-re-
ligijnej Muzułmańskiego Związ-
ku Religijnego w RP i Związku 
Tatarów RP; 

• Prelekcjach dotyczących historii 
i tradycji Tatarów, zasad islamu 
i obrzędowości muzułmańskiej, 
prowadzonych przez przewod-
ników-opiekunów meczetów 
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w Bohonikach i Kruszynianach; 
• Informowaniu o atrakcjach i za-

gospodarowaniu turystycznym 
szlaku poprzez Polską Organiza-
cję Turystyki i Polskie Towarzy-
stwo Turystyczno-Krajoznawcze;

• Kształtowaniu odpowiedniego wi-
zerunku polskiego Tatara.

Niewątpliwą wadą, wynikającą 
z wczesnego etapu prac nad mar-
kowym produktem turystycznym, 
jest brak zinstytucjonalizowanej 
struktury i umocowania prawnego 
poczynionych przedsięwzięć. Nie 
zostało, jak dotąd, założone żad-
ne stowarzyszenie, czy fundacja, 
które koordynowałyby działania 
i finanse Podlaskiego Szlaku Ta-
tarskiego. Ograniczone działania 
w tym kierunku podejmują jedynie 
Muzułmański Związek Religijny 
w RP i Związek Tatarów Rzeczypo-
spolitej Polskiej, dla których jednak 
jest to poboczne pole aktywności, 
gdyż oby dwie organizacje zajmują 
się przede wszystkim działalnością 
kulturalną i religijną w najszerszym, 
ogólnopolskim wymiarze. Zadań 
tych samodzielnie nie są w stanie 
wypełnić muzułmańskie gminy 
wyznaniowe przy MZR w Bohoni-
kach i Kruszynianach, gdyż nie dys-
ponują wystarczającymi środkami 
finansowymi i zasobami ludzkimi. 
Zresztą sama nazwa „Podlaski 
Szlak Tatarski” nadal nie została 
opatentowana w Urzędzie Patento-
wym RP, nie istnieje także oficjalne 
logo, czy też inny zastrzeżony znak 
graficzny, który promowałoby ten 
produkt turystyczny.

Zagospodarowanie turystyczne 
Bohonik i Kruszynian

Baza noclegowa Podlaskiego 
Szlaku Tatarskiego dostosowana 
jest do obsługi turystów o różnych 
wymaganiach. Turyści dysponujący 
ograniczonymi środkami finanso-
wymi mogą skorzystać z oferty agro-

turystycznej. W sezonie letnim pra-
wie wszyscy mieszkańcy Bohonik 
i Kruszynian zapewniają możliwość 
taniego noclegu, często działalność 
taka prowadzona jest „prywatnie”, 
poza rozliczeniami skarbowymi. Mi-
łośnicy biwakowania bez większego 
problemu i uszczerbku dla portfela 
otrzymają zgodę na rozbicie namio-
tu. Wyższy standard usług czeka 
na gości „Dworku pod Lipami” 
w Kruszynianach, tam też znajduje 
się wypożyczalnia rowerów i miej-
sce na ognisko. Miejsca noclegowe 
przygotowano także w niedawno 
przebudowanym Domu Pielgrzy-
ma w Bohonikach. W sąsiedztwie 
Kruszynian noclegi w okresie wa-
kacyjnym oferuje także schronisko 
młodzieżowe PTSM w Szkole Pod-
stawowej w Krynkach.

Bolączką Kruszynian, a zwłasz-
cza Bohonik, jest bardzo słabo wy-
kształcona baza żywieniowa. Jedy-
nym ogólnie dostępnym punktem 
gastronomicznym jest gospodarstwo 
„Tatarska Jurta” w Kruszynianach. 
Można tam spróbować specjałów 
kuchni tatarskiej jak np. piereka-
czewników, cybulników, kibinów, 
czy kołdunów. Potrawy tatarskie, 
w miarę możliwości serwuje tury-
stom, także p. Eugenia Radkiewicz 
z Bohonik. Szczególnie odczuwalny 
jest brak sklepów spożywczych, ba-
rów i restauracji. W Bohonikach sy-
tuację w pewnym stopniu poprawia 
bliskość Sokółki, natomiast w Kru-
szynianach zakupów produktów 
żywnościowych można dokonać tyl-
ko w odległych o 10 km Krynkach.

Zaniedbanie sfery handlowo-
usługowej zdecydowanie działa na 
niekorzyść obu wsi, spowalniając 
rozwój infrastruktury turystycznej 
i w znacznym stopniu ograniczając 
długość pobytu turystów na Szla-
ku Tatarskim. Być może sytuację 
poprawi planowana na kwiecień 
2007 rozbudowa „Tatarskiej Jurty”. 

Obok gospodarstwa agroturystycz-
nego rozstawione zostaną dwie jur-
ty, o średnicy około 6 metrów. Bę-
dzie to niewątpliwie duża atrakcja 
turystyczna, a także nowe miejsce 
noclegowe dla co najmniej kilkuna-
stu osób. 

Na zakończenie niniejszych 
rozważań pragnę pokrótce omówić 
piesze i rowerowe trasy turystyczne, 
pozwalające turystom poznać roz-
liczne walory kulturowe i przyrod-
nicze wschodniej części Podlasia. 
Szlaki zostały wyznaczone dzięki 
inicjatywie Polskiego Towarzystwa 
Turystyczno-Krajoznawczego, lo-
kalnych samorządów i dyrekcji 
Parku Krajobrazowego Puszczy 
Knyszyńskiej. Na obszarze Bohonik 
i Kruszynian są to m.in.:
• Duży Szlak Tatarski o długości 57 

km. Oznaczony jest kolorem zie-
lonym. Prowadzi od dworca ko-
lejowego w Sokółce do Bohonik, 
a dalej w kierunku południowym 
do Kruszynian, mijając po drodze 
m.in. Wierzchlesie, Talkowszczy-
znę i Sanniki.

• Mały Szlak Tatarski o długości 19 
km. Oznaczony jest kolorem nie-
bieskim. Prowadzi od stacji kole-
jowej w Waliłach przez Józefowo 
do Kruszynian.

• Szlak rowerowy Jałówka – Królo-
wy Most o długości 68 km, prze-
biega przez Kruszyniany.

W sąsiedztwie wspomnianych 
szlaków Nadleśnictwo Krynki 
utworzyło zbiornik retencyjny 
Ozierany, który póki co, pełni prze-
de wszystkim funkcje gospodarcze 
i przeciwpożarowe, ale wkrótce ma 
zostać zaadaptowany przez Lasy 
Państwowe na potrzeby turystki 
i wypoczynku. Nad Nietupą, w po-
bliżu drogi z Kruszynian do Sannik, 
nadleśnictwo wybudowało także 
wieżę, z której podziwiać można 
panoramę Puszczy Knyszyńskiej.
   ▄
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MUzEUM  
zIEMI  

SokÓLSkIEJ

Józef Konopacki
Muzeum mieści się w cen-

trum Sokółki, w XVIII-wiecz-
nym budynku z okresu dzia-
łalności podskarbiego nadwor-
nego litewskiego Antoniego 
Tyzenhauza. Zbiory zgroma-
dzone w działach: historycz-
nym, tatarskim i etnograficz-
nym, obrazują przeszłość Zie-
mi Sokólskiej, jej różnorodność 
pod względem kulturowym 
i wyznaniowym. 

Muzeum jest jedną 
z form działalności Sokólskie-
go Ośrodka Kultury.

W ciągu ponad 20 lat dzia-
łalności tej placówki udało się 
zebrać blisko 2 tysiące ekspo-
natów i dokumentów obrazu-
jących dzieje Sokólszczyzny. 
Wszystkie zbiory pochodzą 
z darów mieszkańców.

W budynku mieści się 
Punkt Informacji Turystycz-
nej, w którym można uzyskać 
wszelkie informacje dotyczące 
walorów turystycznych Ziemi 
Sokólskiej. 

Dział historyczny dzięki 
zgromadzonym eksponatom 
obrazuje dzieje Sokółki i oko-
lic począwszy od 1524 r., kiedy 
to król Zygmunt Stary prze-
kazał te tereny swojej żonie 
królowej Bonie, poprzez nada-
nie praw miejskich w 1609 r.  
i okres działalności podskar-
biego litewskiego Antoniego 
Tyzenhauza, okres zaborów 
oraz powstań narodowych, 
po I i II wojnę światową, łącz-
nie z wywózkami na Syberię 
i działaniami na tym terenie 
oddziałów Armii Krajowej. To 
tutaj można się dowiedzieć jak 
bardzo interesującym terenem 
jest Sokólszczyzna pod wzglę-
dem wyznaniowo-etnicznym, 
bowiem przez wieki krzyżo-
wały się tu wpływy religijne 
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różnych narodowości: Pola-
ków, Białorusinów, Żydów, 
Tatarów, Rosjan, Litwinów 
i Niemców.

Dział tatarski jest pierw-
szym z etapów wędrówki 
„Szlakiem Tatarskim”, prowa-
dzącym z Sokółki przez wsie 
zamieszkałe przez potomków 
Tatarów osadzonych tu przez 
Jana III Sobieskiego w XVII w. 
Po drodze można zwiedzać 
unikalne zabytki sakralne: me-
czety i mizary w Bohonikach 
i Kruszynianach, podziwiać 
charakterystyczne budowni-
ctwo drewniane podlaskich 
wsi oraz atrakcyjny krajobraz 
Wzgórz Sokólskich.

Dział etnograficzny zajmu-
je całe piętro budynku. Zgro-
madzone zbiory obrazują życie 
codzienne podsokólskich wsi. 
Znaleźć tu można wyroby rze-
miosła ludowego codziennego 
użytku, sztuki ludowej m.in. 
słynne tkaniny dwuosnowo-
we, narzędzia rolnicze.

Muzeum współpracuje 
także z sokólskimi szkołami 
i organizacjami społecznymi 
pragnąc włączyć w działalność 
mieszkańców zainteresowa-
nych dziejami swojej ziemi. 
Z dostępnych archiwów ko-
rzystają także studenci i histo-
rycy amatorzy.

Gośćmi placówki są turyści 
z niemal całego świata:  Euro-
py Zachodniej, Australii, USA, 
Kanady, Japonii, Litwy, Rosji.

Muzeum można zwie-
dzać w dniach: wtorek-piątek  
w godz. 8.00 - 16.00 oraz sobo-
ta, godz. 10.00 - 14.00. ▄
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Dzień dobry wszystkim, 
przesyłam pozdrowienia 
z Diyarbakir, gdzie jestem 
dziś (17 września) ostatni 
dzień, gdyż wieczorem wy-
ruszamy z moim synkiem 
pod Ararat.

Nasze zadanie - tzn. moje 
i dr Marysi Giedz, która tu 
jest ze mną - zebranie infor-
macji o Hasankeyf (lub, jak 
mowią Kurdowie, Haskif) 
dobiegło końca. Haskif za-
chwyca potęgą swojej kil-
kutysięcznej historii oraz 
ponad sześcioma tysiącami 
jaskiń - prehistorycznych 
osiedli, efektu logiki i do-
skonałości ludzkiego umy-
słu, który tak niewiele miał 
wówczas do dyspozycji. Ale 
to, co obecnie zdumiewa, to 
pomysł zalania tego wszyst-
kiego, zatopienia pod wodą, 
zniszczenia aboslutnego i na 
zawsze. Nawet moim tata-
romongolskim przodkom, 
którzy jako jedyni najeźdźcy 
nie ulegli zachwytowi, nisz-
cząc te miejsce w 1260 roku, 
absolutna zagłada się nie 
udała. Plan tureckiego rzą-
du i zachodnich konsorcjów 
zakłada natomiast właśnie 
zniszczenie całkowite.

Tzw. projekt ocale-
nia Hasankeyf, ktory ofi-
cjalne wladze promują na 
Zachodzie, jest umiejętnym 
mydleniem oczu. Mówi on 
o przeniesieniu zabytków 
w bezpieczne miejsce i zala-
niu tylko części terenu. Nie 
wspomina jednak, że isto-
tą wartości tego miejsca są 
przede wszystkim jaskinie 
i teren pod ziemią, gdzie 
domyślać się można wielu 
cennych pozostałości, ktore 
nigdy nie były wystarczają-

WIEŚCI  
z kUrDySTanU:  

W oBronIE JaSkIŃ

Joanna Bocheńska
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co odkrywane. Ani jaskiń, 
ani powierzchni ziemi do-
nikąd nie da się przenieść, 
a wpuszczona woda dokona 
szybkiej erozji miękkiej i po-
datnej na jej działanie skały, 
tak że nawet to, co pozosta-
nie na wierzchu po kilku 
latach zapadnie się i zatopi 
w planowanych 44 milionach 
metrów sześciennych wody.
Dwie rzczywistosci zderzają 
się ze soba tak niesłychanie, 
że trudno w planowane zło 
uwierzyć. Moje wytrwale 
poszukiwanie racjonalnego 
wytłumaczenia nie przynio-
sło skutku. Uzyskana energia 
ma stanowić 1.5% hydroener-
gii produkowanej w Turcji! 
Przeciwstawione temu straty 
są nieporównywalne. 

Kurdowie zorganizowali 
nam pobyt doskonale, usta-
wiając spotkania z przedsta-
wicielami władz i ludźmi, 
którzy walczą, by tej zapory 
nigdy tu nie wybudowano. 
Biorąc pod uwagę tempo 
i rytm funkcjonowania tutej-
szej rzeczywistości (zwłasz-
cza w miesiącu Ramazan), 
Kurdowie, a przede wszyst-
kim moja przyjaciółka 
Nuran, stanęli na głowie, by-
śmy miały jak najwięcej in-
formacji, wozili i opiekowali 
się nami za swoje pieniądze 
nie pozwalając wydać nam 
ani kurusza. Chylę przed 
nimi głowę, gdyż biorąc pod 
uwagę obojętność świata 
wysoko cywilizowanej i hu-
manitarnej kultury zachod-
niej, ktory - dając pieniądze - 
bierze w tym barbarzyństwie 
czynny udział, Kurdowie już 
dawno powinni dać sobie 
spokój i pojść na herbatę lub 
uciąć sobie epokową drzem-

kę. Walczenie o dobro zdaje 
się w tym układzie wysił-
kiem absolutnie bezsensow-
nym. Nasz świat jednak na-
wet nie podejrzewa, że jacyś 
tam górale są tak wytrwaly-
mi strażnikami jednej z kole-
bek ludzkiej cywilizacji...

Patrzac na to z nieco 
komicznie, stanowiłyśmy 
z Marysią i Kubą (synek 
Asi – przyp. red.) niezły te-
atrzyk, zwłaszcza przed 
obliczem władz, w których 
tle powiewała wielka fizjo-
nomia Ataturka. Z jednej 
strony oficjalny „krokodyl“ 
w oficjalnym garniturze, ofi-
cjalnym języku i z oficjalnie 
kamienną twarzą... Z drugiej 
zaś dwie zakurzone kobiety 
i Kubuś, wciąż domagający 
się uwagi, niepokornie wla-
żący mi na głowę i krzyczą-
cy niezrozumiałe szelesz-

czące polskie słowa, oraz 
mój turecki uległy naporo-
wi kurmandżi, w którym tu 
głównie rozmawiam... Beton 
mimowolnie ulegał rozbro-
jeniu absurdem wzajemnej 
konfrontacji. „Krokodyl“ 
wygłosiwszy swój oficjalny 
wykład, czmychnął czym 
prędzej wymówiwszy się ze-
braniem. Widać, że władza 
nie jest wcale taka straszna, 
jak mogłoby się wydawać... 
Trzeba trochę uporu i zaan-
gażowania nas wszystkich. 
 I tym optymistycznym ak-
centem pozwolę sobie skon-
czyć, mając nadzieję, że uda 
mi się coś jeszcze skrobnąć, 
przeciwstawiając się senno-
ści miesiąca Ramazan i włas-
nemu lenistwu...

silaven germ
Asia Bochańska

▄
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 CEngIz DaĞCI  
- pISarz  

BEz oJCzyzny… 
(3)

Eşim Regina’yι o yιlιn baharι tanιdιm. (HCD, s. 144) 
Moją żonę Reginę poznałem właśnie tej wiosny…

Grażyna Zając
Warszawa, Kijów, 

Melitopol, Or Kapý, Canköy, 
Akmescit… Tak Cengiz 
Dağcı przedstawia w skró-
cie swoją radosną podróż 
w rodzinne strony. Miał bar-
dzo mało czasu – gdyby nie 
wrócił na czas do jednostki, 
uznano by go za dezertera. 
Już w momencie, gdy wy-
siadając z pociągu postawił 
nogę na ojczystej ziemi, po-
czuł, że to nie jest ten kraj, za 
którym tak bardzo tęsknił… 
Z początku było to tylko 
przeczucie, ale szybko prze-
konał się, że tak jest napraw-
dę: jego ukochany Krym, dla 
którego od tylu miesięcy pło-
nął tęsknotą, był mu obcy. 
Niemiecka okupacja wytworzy-
ła w mojej ojczyźnie atmosfe-
rę, która kazała zapomnieć lub 
przysłoniła cieniem najstrasz-
niejsze i najbardziej mroczne 
dni rosyjskiego terroru komuni-
stycznego. Mój naród – uciśnio-
ny, ukarany, rozbity duchowo 
– był świadkiem najczarniej-
szych chwil w swojej historii. 
Jeszcze dwa lata wcześniej, choć 
znajdował się pod uciskiem ro-
syjskiej, komunistycznej tyranii 
tak ciężkiej, że czasami odbiera-
jącej oddech, to jednak miał swo-
je szkoły, teatr, organy prasowe 
i autonomię; a teraz zapomniał 
o swojej przeszłości, zamknął 
się na przyszłość i żył osaczony 
w pierścieniu zbrodniarzy; tkwił 
w trudnym do opisania strachu, 
ale nie był to strach przed przy-
szłością, lecz lęk wynikający 
z niewiedzy, jak długo jeszcze 
dane będzie żyć. Moja tęsknota 
za ojczyzną, którą przeżywałem 
będąc w armii radzieckiej i moje 
koszmarne sny, jakie miałem 
w łagrze – wobec tej straszliwej 
rzeczywistości, w jakiej znalazł 
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się mój naród – były niczym. 
(HCD, s. 132-133)� 

Cengiz nie odnalazł 
szczęścia i nie poczuł ukoje-
nia, kiedy przekroczył próg 
rodzinnego domu. Wszystko 
wydało mu się obce, a najbliż-
si – patrząc na jego hitlerow-
ski mundur – także zdawali 
się mieć w oczach coś bardzo 
obcego. Najstarszych dwóch 
sióstr nie było w domu, 
a z urwanych, niechętnie 
cedzonych przez zęby wy-
powiedzi ojca, Cengiz wy-
wnioskował, że przyłączyły 
się gdzieś w górach do par-
tyzantów i walczą z okupan-
tem. Były więc po przeciwnej 
stronie barykady. W domu 
nie było także starszego bra-
ta – Timur, jak wielu innych 
młodych ludzi, został na siłę 
wcielony do roboczej bryga-
dy i wywieziony w niezna-
ne. Dopiero kilka lat później 
Cengiz dowiedział się, że brat 
zaginął gdzieś w Polsce pod-
czas wyrębu lasu. Najmłodsze 
rodzeństwo, Ayşe, Tevide 
i Halit, skuleni w mrocznym 
kącie pokoju spoglądali nie-
pewnie na Cengiza, a ojciec, 
z którym Cengiz zawsze tak 
dobrze się rozumiał, był teraz 
nieprzeniknioną tajemnicą… 
Twarz ojca i sposób, w jaki na 
mnie spoglądał, uniemożliwiały 
mi odgadnięcie jego myśli. Nie 
był w stanie wydobyć z siebie 
głosu. Po dłuższej chwili milcze-
nia zdołał tylko powiedzieć: „To 
jest okrutny naród”. Wydaje mi 
się, że chciał jeszcze coś dodać, 
ale zamilkł. To, co chciał powie-
dzieć, wyczytałem w jego twarzy 
i w oczach. (HCD, s. 134) 
1 Cytaty pochodzą z autobiografii Cen-
giza Dağcı Hatıralarda Cengiz Dağcı (Cengiz 
Dağcı we wspomnieniach) oznaczonej tutaj 
skrótem HCD.  

Zanim minął tydzień, 
Cengiz spakował się do 
wyjazdu. Widząc to, matka 
spytała zdławionym głosem, 
z załzawionymi oczami: 
- Jedziesz już? 
- Tak, matko. Jadę. 
Musiałem jechać. I pojecha-

łem…
I jak odjechałem, tak już nigdy 
więcej nie zobaczyłem Krymu. 
(HCD, s. 137) 

W legionie powitały 
Cengiza zdziwione spoj-
rzenia kolegów, którzy byli 
pewni, że ich towarzysz 
– skorzystawszy z okazji 
– zdezerteruje i już nigdy do 
nich nie wróci; on tymcza-
sem powrócił do jednostki 
przed upływem ważności 
przepustki. O nic nie pytali 
i – jak pisze Cengiz – udali, 
że nie widzą tego rozczaro-
wania, jakie przywiózł ze 
sobą. W tym czasie na froncie 
wschodnim zaczęło się dziać 
coraz gorzej i nawet Niemcy 
nie próbowali tego ukrywać. 
Dla żołnierzy z legionu wia-
domości o niepowodzeniach 
na Wschodzie były przera-
żające. Cengiz i jego najbliż-
si towarzysze wiedzieli, że 
z rąk Rosjan czeka ich tylko 
śmierć. W chwilach, gdy byli 
sami i mogli otwarcie roz-
mawiać, pojawiał się nawet 
temat ucieczki. Ale dokąd… 
Bez broni daleko by nie zaszli. 
W tym miejscu wspomnień 
Cengiza dowiadujemy się, 
że choć od początku ich służ-
by w legionie minął już rok, 
poza okresami ćwiczeń (ze 
ślepą amunicją) wciąż jesz-
cze nie mieli w ręku broni. 
W końcu uznali, że ucieczka 
w tej sytuacji byłaby bardzo 
nierozsądna i postanowili 

czekać na rozwój wydarzeń 
na Wschodzie. 

Pod koniec 1943 roku na-
stąpiły niespodziewane wy-
padki. Cały legion załadowa-
no do wagonów towarowych 
i przerzucono do południo-
wo-zachodniej Francji. Kiedy 
Cengiz znalazł się w miastecz-
ku Albi u stóp Pirenejów, po-
czuł się tak daleko od Krymu 
i od idei walki o „wolny 
Turkiestan”, że jego obecność 
w legionie wydała mu się już 
kompletnie bezsensowna. 
Moje oderwanie się od życia było 
zupełne… Było całkowite… I nie 
potrafiłem już pocieszyć się nawet 
ideą niepodległości Turkiestanu 
[…] Żyć bez nadziei oznaczało 
dla mnie – umrzeć; przestać ist-
nieć. Czyli co? Samobójstwo? To, 
że wciąż stałem na nogach, za-
wdzięczałem jedynie desperackim 
błaganiom mojej duszy… (HCD, 
s. 139-140)

Na trzeci dzień po przy-
byciu do Albi, Cengiz podjął 
nagłą decyzję: napisał po-
danie o zwolnienie ze służ-
by i zezwolenie na powrót 
do ojczyzny. Odpowiedź 
z dowództwa przyszła nad-
spodziewanie szybko i była 
pozytywna. Cengizowi wy-
stawiono odpowiednie do-
kumenty, które miały mu 
umożliwić bezpłatny prze-
jazd do Warszawy, a tam lo-
kalne władze wojskowe mia-
ły go wysłać w dalszą drogę. 
Jak Cengiz wspomina po la-
tach, jego pożegnanie z przy-
jaciółmi było dość dziwne: 
Wszyscy trzej rzuciliśmy się 
sobie w objęcia; ucałowaliśmy 
się, a oni dwaj złożyli mi życze-
nia pomyślności. To dziwne, ale 
wszyscy wiedzieliśmy, że nasze 
drogi nie przetną się już nigdy 
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i na żadnym skrzyżowaniu. 
I rozstaliśmy się, nie mówiąc so-
bie: „do zobaczenia po wojnie”. 
Rozstawaliśmy się na zawsze. 
(HCD, s.140) 

Po długiej podróży, na 
początku zimy Cengiz do-
tarł do Warszawy, a pierw-
szą rzeczą, jaka rzuciła mu 
się w oczy, była olbrzymia 
ilość żołnierzy na ulicach. 
Wielu z nich trafiło tutaj 
wprost ze Wschodu. Po ich 
kroku, po sposobie trzyma-
nia broni i wyrazie twarzy, 
Cengiz natychmiast zrozu-
miał, że oto na jego oczach 
dumni Niemcy zaczynają 
tracić swoją pewność siebie. 
Oprócz nich, na warszaw-
skich ulicach można było 
spotkać żołnierzy innych 
narodowości: Gruzinów, 
Ormian, Azerów i przedsta-
wicieli narodów Kaukazu. 
Wszyscy oni służyli w legio-
nach wschodnich. Udałem się 
do komendantury tych jedno-
stek, mieszczącej się na ulicy 
Hortensjowej. Nie otrzymałem 
od komendanta żadnej wiążą-
cej odpowiedzi. Moja sytuacja 
nie była wyjątkowa; wszyscy, 
którzy zgłaszali się do komen-
dantury, byli w podobnym po-
łożeniu. Każdy był dla siebie 
dowódcą, każdy sam sobie wy-
dawał rozkazy. Najpierw oznaj-
miono mi, że drogi na Krym są 
w rękach wroga. Nie miałem 
już jednak możliwości powrotu; 
moim miejscem przeznaczenia 
był Krym – zatwierdzony przez 
komendanta, obity pieczątkami, 
poświadczony licznymi doku-
mentami, które miałem w ręku. 
Ludzie z komendantury okazali 
się wyrozumiali: pozwolili mi 
pozostać na ulicy Hortensjowej 
do czasu, aż drogi na Krym zo-

staną odblokowane. (HCD, s. 
141)

Wraz z Cengizem schro-
nienie znaleźli tam tacy jak 
on „zawieszeni w próż-
ni” i pozbawieni ojczyzny 
Gruzini, Ormianie, miesz-
kańcy Kaukazu, a nawet 
Albańczycy i Bośniacy. 
Pozbawieni jakichkolwiek 
zajęć, ćwiczeń, musztry, ska-
zani byli na szukanie sobie 
rozrywki. Jedni spali całymi 
dniami, inni grali w karty 
lub opowiadali swoje wojen-
ne przygody, nieliczni – ci, 
którzy mieli książki – zabijali 
czas czytaniem wciąż tego 
samego. Choć nie było za-
kazu opuszczania budynku, 
Cengiz przez całą zimę nie 
wyszedł na ulicę w nadziei, 
że nagle usłyszy wiadomość 
o odblokowaniu dróg na 
Krym i będzie mógł natych-
miast wyruszyć. Tak minęła 

długa, warszawska zima. 
Nadszedł mój dzień urodzin 
i minął; na ulicach Warszawy 
stopniał śnieg, a słońce przy-
niosło nową zdolność widzenia 
moim oczom, które – choć nie je-
stem całkiem ślepy – nie widzą 
tego, co jest daleko. Przywoływał 
mnie zapach wiosny. W swoim 
młodym życiu wiele już widzia-
łem i wiele przeżyłem. Nieraz 
znalazłem się w sytuacji trud-
nej, a nawet beznadziejnej. 
Zawsze jednak byłem cierpliwy. 
Zawsze też wierzyłem, że nic, 
czego się bardzo pragnie, nie 
przychodzi łatwo i bez wysiłku, 
że moje radości i smutki mają 
swe źródło w najwyższych war-
tościach moralnych, a waga mo-
jego życia wzrasta dzięki tym 
wartościom. Moją żonę Reginę 
poznałem właśnie tej wiosny… 
(HCD, s. 143-144)  

▄
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nIEznanE LoSy 
oLgIErDa  

kryCzyŃSkIEgo

Adas Jakubauskas
W poniższej publikacji rozpa-

trzę nieznane dotychczas szcze-
góły aresztowania oraz dalszego 
losu jednego z najwybitniejszych 
przedstawicieli polsko-litewskiej 
inteligencji tatarskiej – Olgierda 
Najman-Mirzy-Kryczyńskiego�. 
�	 	 Olgierd	 Najman-Mirza-Kryczyński	 urodził	
się	22	października	�884	 r.	w	Wilnie,	w	 rodzinie	
przyszłego	 generała	 carskiej	 armii	 Konstantyna	
Kryczyńskiego	 i	 Marii	 z	 domu	 Achmatowicz.	
W	 �895	 r.	 wstąpił	 do	 pierwszego	 Gimnazjum	
Wileńskiego,	 w	 którym	 uczył	 się	 do	 roku	 �900	
–	wtedy	 to	 jego	 ojca	 przeniesiono	 do	 Smoleńska	
na	stanowisko	dowódcy	pułku.	Swą	naukę	Olgierd	
kontynuował	więc	w	Smoleńsku	i	w	�903	r.	ukoń-
czył	miejscowe	gimnazjum.	Później	 dostał	 się	 na	
wydział	prawa	Uniwersytetu	Petersburskiego,	który	
ukończył	w	�908	r.	Został	wówczas	skierowany	do	
Wileńskiego	Sądu	Okręgowego	na	stanowisko	kan-
dydata,	gdzie	pracował	do	maja	�9�0	r.	Następnie	
pełnił	obowiązki	sekretarza	przy	prokuraturze	Sądu	
Taszkienckiego.	W	końcu	�9��	r.	objął	stanowisko	
podprokuratora	Samarkandzkiego	Sądu	Okręgowe-
go,	które	zajmował	do	�9�3	r.	W	tym	samym	roku	
został	 skierowany	 ponownie	 do	 Taszkienckiego	
Sądu	Okręgowego	na	stanowisko	podprokuratora.	
W	końcu	�9�3	r.	przeniesiono	go	do	Winnicy	na	sta-
nowisko	podprokuratora	Sądu	Okręgowego,	gdzie	
pracował	do	końca	�9�8	r.
Po	 rewolucji	 �9�7	 r.	Tatarzy	Krymscy,	 jak	 i	 inne	
zniewolone	przez	carat	narody,	dążyli	do	odrodze-
nia	swej	narodowości.	W	tym	czasie	Olgierd	Kry-
czyński	otrzymał	od	ministra	sprawiedliwości	rządu	
Krymskiej	 Republiki	 Demokratycznej,	 polskiego	
Tatara	Aleksandra	Achmatowicza	 zaproszenie	 do	
Symferopola,	gdzie	objąć	miał	stanowisko	prokura-
tora	okręgowego	Symferopolskiego	Sądu	Okręgo-
wego.	Tam	pracował	do	wiosny	�9�9	r.,	kiedy	 to	
Krym	został	zajęty	przez	Armię	Czerwoną.	Wtedy	
O.	 Kryczyński,	 chcąc	 pomóc	 współwyznawcom	
w	przywróceniu	niezależności	Azerbejdżanu,	wraz	
ze	swymi	towarzyszami,	w	tym	z	bratem	Leonem	
Kryczyńskim,	generałem	Maciejem	Sulkiewiczem	
i	innymi,	przeniósł	się	do	Baku,	gdzie	pełnił	obo-
wiązki	 prokuratora	 Sądu	 Bakińskiego.	 Po	 dwóch	
miesiącach	 został	 wiceministrem	 sprawiedliwości	
Azerbejdżańskiej	Republiki	Demokratycznej,	 któ-
rym	był	do	wiosny	�920	r.
W	 �920	 r.	 rząd	 Azerbejdżanu	 wybrał	 Olgierda	
Kryczyńskiego	delegatem	na	konferencję	wspólną	
Azerbejdżanu,	 Gruzji	 oraz	Armenii,	 która	 odbyła	
się	 w	 Tyflisie.	 Rozpatrywano	 wówczas	 następu-
jące	 kwestie:	 �.	 Uregulowanie	 sporów	 między	
Azerbejdżanem	a	Gruzją	oraz	Gruzją	a	Armenią;	2.	
Utworzenie	Konfederacji	Kaukaskiej.	Będąc	przed-
stawicielem	Azerbejdżanu,	O.	Kryczyński	sporzą-
dził	projekt	utworzenia	konfederacji	Azerbejdżanu,	
Gruzji	i	Armenii,	jednak	z	powodu	wtargnięcia	do	
tego	 kraju	Armii	Czerwonej,	 delegaci	 nie	 zdążyli	
przyjąć	wszystkich	punktów	projektu.
Wiosną	 �920	 r.	 O.	 Kryczyński	 wrócił	 z	 Tyflisu	
przez	 Stambuł	 oraz	 Rumunię	 do	 Wilna,	 gdzie	
mieszkała	 jego	 rodzina.	 Po	 kilku	 miesiącach	 od	
przyjazdu	 do	 Polski	 objął	 stanowisko	 sędziego	
pokoju	 w	 Oszmianach,	 które	 piastował	 do	 �926	
r.	Następnie	mianowano	go	sędzią	pokoju	w	Hol-
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Po przeniesieniu z Warszawy do 
Wilna, na stanowisko wiceprezesa 
sądu do spraw obywatelskich, za-
mieszkał on w domu rodzinnym 
przy ulicy Uniwersyteckiej 2. Dwa 
lata później spotkał go podobny 
los, co jego młodszego brata Leona 
Kryczyńskiego, rozstrzelanego 
w roku 1939 przez Niemców 
w lesie nieopodal Piaśnicy – tyle, 
że Olgierdem zajęło się NKWD.

Po roku od momentu przenie-
sienia się Olgierda Kryczyńskiego 
z Warszawy do Wilna, wydarze-
nia zmieniały się jak w kalejdo-
skopie: 1 września 1939 r. zaczęła 
się II wojna światowa, 17 września 
1939 r. ZSSR napada na Polskę, 
po upływie dwóch miesięcy 
Wileńszczyzna zostaje przekazana 
Litwie, którą w końcu lipca 1940 r. 
ogłoszono republiką socjalistycz-
ną, a 3 sierpnia 1940 r. – inkorpo-
rowano do ZSSR.

Fakt, iż Wilno oddano Litwie, 
Olgierd Kryczyński, jak wydaje 
się, przyjął spokojnie. Świadczy 
o tym choćby to, że przyjął oby-
watelstwo litewskie, a jego syn do-
stał się na Uniwersytet Kowieński 
im. Witolda Wielkiego. Zupełnie 
inna sytuacja nastała, gdy Litwa 
została włączona do Związku 
Radzieckiego. On, kniaź tatarski, 
syn generała carskiej armii, inte-
ligent z krwi i kości, prokurator, 
zdawał sobie sprawę, jakim dra-
matem może dla niego zakończyć 
się zmiana ustroju. Jednak wyje-

szanach,	gdzie	pracował	do	�928	r.	W	tymże	roku	
został	podprokuratorem	Wileńskiego	Sądu	Okręgo-
wego,	a	po	jakimś	czasie	–	wiceprokuratorem	sądu	
apelacyjnego	w	Wilnie.
Od	�932	r.	do	�	sierpnia	�938	r.	zajmował	stanowi-
sko	prokuratora	Sądu	Kasacyjnego	w	Warszawie,	
później	zaś	przeniesiono	go	do	Wilna	na	stanowisko	
wiceprezesa	sądu	apelacyjnego,	gdzie	pracował	do	
momentu	rozpoczęcia	II	wojny	światowej.	Od	�929	
r.	 do	 �939	 r.	Kryczyński	 pełnił	 funkcję	 przewod-
niczącego	 Centralnej	 Rady	 Związku	 Kulturalno-
Oświatowego	Tatarów	Polskich.	Od	roku	�937	do	
�939	był	członkiem	zarządu	Wyższego	Kolegium	
Muzułmańskiego	(Muftiatu).

chać z Wilna już nie mógł: Polska 
nie istniała, z powodu wojny nie 
było możliwości przebić się dalej, 
do bezpieczniejszej części Europy. 
Pozostawało tylko czekać na roz-
wiązanie. I rzeczywiście: wkrótce 
ono nastąpiło.

Kryczyński został aresztowa-
ny 15 lutego 1941 r. Postanowienie 
o zatrzymaniu wydano 12 lutego 
1941 r. Podpisał je śledczy, star-
szy pełnomocnik operacyjny 3 
wydziału UGB UNKWD (Urzędu 
Bezpieczeństwa Państwowego 
Kierownictwa NKWD) lejtnant 
bezpieczeństwa Szuster2. 13 lutego 
1941 r. został wydany nakaz aresz-
towania oraz przeszukania numer 
13613.

Oskarżano Kryczyńskiego 
o zajmowanie od roku 1918 do 
1920 stanowiska prokuratora 
sądu apelacyjnego, później zaś 
funkcji ministra (sic!) sprawiedli-
wości białogwardyjsko-mieńsze-
wickiego rządu Azerbejdżanu. 
W nakazie aresztowania czytamy: 
„Po rozpędzeniu rządu białych 
w Azerbejdżanie, Kryczyński 
uciekł do Turcji, a stamtąd do 
b[yłej] Polski, gdzie do 1930 r., 
w Wilnie obejmował stanowisko 
prokuratora sądu okręgowego, 
później zaś od 1936 r. do 1938 r. był 
prokuratorem Sądu Najwyższego 
w Warszawie. Od 1938 r. do ostat-
niego czasu, Kryczyński obejmo-
wał stanowisko drugiego wice-
przewodniczącego Wileńskiego 
Sądu Apelacyjnego. Będąc jednym 
z ważniejszych tatarskich nacjo-
nalistów, był związany z lide-
rem „Krymskiej Niezależności” 
Dżaferem Sejdametem oraz prowa-
dził działalność kontrrewolucyjną, 
2	 	Narodowy	Komisariat	Spraw	Wewnętrz-
nych	ZSSR,	Sprawa	Nr	696/�428	o	oskarżenie	
Kryczyńskiego	Olgierda,	karta	3.	Sprawa	prze-
chowywana	jest	w	Lietuvos	ypatingas	archyvas,	
Vilnius,	Gedimino	40/�.
3	 	Tamże,	str.	5.	

skierowaną przeciwko Związkowi 
Radzieckiemu. Tak, w 1935 r. 
dzięki bezpośredniemu działaniu 
Kryczyńskiego w m. Wilnie zosta-
ła utworzona organizacja kontr-
rewolucyjna „Kółko Młodzieży 
Tatarskiej”, mająca za zadanie 
oddzielenie Krymu i Kazania od 
Związku Radzieckiego. W 1938 r. 
Kryczyński w imieniu wileńskich 
Tatarów opowiedział się za dołą-
czenie do bloku „ozonowców”, 
o czym był informował mate-
riał w wileńskiej gazecie „Kurier 
Wileński”4.

Do sprawy została załączona 
ankieta aresztowanego, wypeł-
niona 15 lutego, zawierająca pełne 
dane osobowe: nazwisko, imię, 
otczestwo, miejsce zamieszkania, 
zawód, ostatnie miejsce pracy, sta-
nowisko oraz rodzaj zajęcia, przy-
należność partyjną, narodowość, 
obywatelstwo, wykształcenie, 
grupę społeczną, do której siebie 
zalicza, pochodzenie społeczne 
(ojciec - były generał carskiej armii, 
matka – szlachcianka), położenie 
majątkowe oraz rodzaj działal-
ności od roku 1917 do 1929. Na 
pytanie „położenie majątkowe 
do 1929 r.”, odpowiedź podano: 
„posiadłość około 100 hektarów 
ziemi”; służba w carskiej armii: 
„nie służył”, służba w białej armii: 
„nie służył”, czy należał do anty-
sowieckich partii lub organizacji 
(mieńszewicy, eserzy, anarchiści, 
trockiści, prawicowi nacjonaliści 
itd.): „nie należał”). Obok innych 

4	 OZN	 (Obóz	 Zjednoczenia	 Narodowe-
go),	 popularnie	 nazywany	 „Ozon”	–	 organi-
zacja	polityczna,	utworzona	w	�936	r.,	dążąca	
do	 zwiększenia	 zdolności	 obronnej	 państwa	
oraz	wprowadzenie	w	życie	norm	Konstytu-
cji	kwietniowej,	podpisanej	przez	prezydenta	
Polski	 Ignacego	 Mościckiego	 23	 kwietnia	
�935	 r.	Konstytucja	 utwierdzała	w	 państwie	
autorytarny	 strój	 rządzenia,	 z	 silną	 władzą	
prezydencką.	 Organizację	 oskarżano	 o	 sze-
rzeniu	 nastrojów	 antysemickich.	W	 grudniu	
�937	r.		należało	do	niej	40–50	tys.	członków,	
a	w	lutym	�938	r.	–	około	�00	tysięcy.
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danych, w pytaniu o rodzinie 
wskazano, iż ojciec Olgierda 
Kryczyńskiego, Kryczyński 
Konstanty zmarł w 1925 r., matka 
Kryczyńska Maria zmarła w 1931 
r., jego żona Kryczyńska Adelajda, 
lat 46, nauczycielka francuskiego 
i rosyjskiego, mieszka w Wilnie, 
pod adresem: ul. Uniwersytecka 
d. 2, m. 1, syn Kryczyński Igor, 
lat 23, student Kowieńskiego 
Uniwersytetu, syn Kryczyński 
Selim – lat 3. Dane o braciach (sio-
strach) zawierają informację, że: 
brat Kryczyński Leon (w ankiecie 
Lew), ur. w 1887 r., o nieznanym 
miejscu przebywania; drugi brat 
Kryczyński Anatol, ur. w 1896 r., 
zaginął bez śladu5 w 1939 r. Do 
sprawy zostały załączone zdjęcia 
Olgierda Kryczyńskiego w pro-
filu i en face6, oraz karta daktylo-
gramów z odciskami palców obu 
rąk7. W postanowieniu, areszt 
Kryczyńskiego motywuje się 
tym, że będąc na wolności, może 
uchylać się od śledztwa oraz sądu. 
Oskarżano go o przestępstwa, 
opisane paragrafami 58(4), 58(11) 
oraz 58(13) Kodeksu Karnego 
RFSRR8. Nonsensem oraz pełnym 
5	 	Tamże,	str.	6–7.
6	 Tamże.	Pakiet	pod	numerem	8.
7	 	Tamże,	str.	9.
8	 	 Oskarżenia	 o	 wskazane	 przestępstwa	
umieszczone	są	w	szczególnej	części	Kodek-
su	Karnego	RFSRR	od	�927	r.	i	włączone	do	
grupy	przestępstw	przeciwko	narodowi:	para-
graf	58(4)	głosi:	„Okazanie	jakiejkolwiek	po-
mocy	 tej	części	międzynarodowej	burżuazji,	
która	nie	uznając	równouprawnienia	systemu	
komunistycznego,	 który	 zmienił	 system	 ka-
pitalistyczny,	dąży	do	 jego	obalenia,	a	 także	
znajdowanie	 się	 pod	 wpływem	 lub	 bezpo-
średnie	 uczestnictwo	 w	 organizowanych	
przez	tę	część	burżuazji	grupach	społecznych	
lub	 organizacjach	w	urzeczywistnianiu	wro-
giej	działalności	przeciwko	Związkowi	SRR,	
niesie	 za	 sobą	 –	 pozbawienie	 wolności	 na	
okres	nie	mniejszy	niż	 trzy	 lata	z	konfiskatą	
całego	 lub	 części	majątku,	 ze	 zwiększeniem	
wyroku,	przy	wyjątkowo	obciążających	oko-
licznościach,	 nawet	 do	 najwyższej	 sankcji	
ochrony	społecznej	–	rozstrzelania	 lub	ogło-
szenia	wrogiem	narodu	pracującego,	z	pozba-
wieniem	obywatelstwa	republiki	związkowej	

odrzuceniem międzynarodo-
wych norm prawnych było to, iż 
Olgierda Kryczyńskiego, obywa-
tela Republiki Litewskiej, wcześ-
niej obywatela Polski, oskarżano 
o przestępstwa, przewidziane 
w Kodeksie Karnym RFSRR, pań-
stwa, które wtargnęło i zajęło tery-
torium innego suwerennego kraju 
– Litwy. 

Po aresztowaniu, 15 lutego 
1941 r. przeszukano jego mieszka-
nie9. 17 lutego, po zapoznaniu się 
i,	tym	samym,	obywatelstwa	ZSRR,	z	wygna-
niem	na	zawsze	z	 terytorium	ZSRR	 i	konfi-
skatą	majątku”.	[6	czerwca	�927	r.].
Paragraf	 58(��)	 KK	 RFSRR	 głosi:	 „Dzia-
łalność	 organizacyjna	 wszelkiego	 rodzaju,	
skierowana	na	przygotowanie	do	popełnienia	
lub	 popełnienie	 przewidzianych	 w	 danym	
rozdziale	 przestępstw	 (działalność	 kontrre-
wolucyjna,	 propaganda	 lub	 agitacja,	 sabotaż	
kontrrewolucyjny	i	inne.	-	objaśnienie	A.	J.),	
a	 także	 uczestnictwo	 w	 organizacji,	 utwo-
rzonej	dla	przygotowania	do	popełnienia	lub	
popełnienia	 jednego	 z	 przestępstw,	 przewi-
dzianych	 w	 danym	 rozdziale,	 pociągają	 za	
sobą	 sankcje	 ochrony	 społecznej,	 wskazane	
w	odpowiednich	paragrafach	danego	rozdzia-
łu”.	[6	czerwca	�927	r.].
Paragraf	 58(�3)	 KK	 RFSRR	 głosi:	 „Aktywna	
działalność	lub	aktywna	walka	przeciwko	klasie	
robotniczej	oraz	 ruchowi	rewolucyjnemu,	prze-
jawione	 na	 jawnym	 lub	 sekretnym	 (agentura)	
stanowisku	 w	 ustroju	 carskim	 lub	 za	 rządów	
kontrrewolucyjnych	w	 czasie	 wojny	 domowej,	
pociągają	 za	 sobą	 sankcje	 ochrony	 społecznej,	
wskazane	 w	 par.	 58(2)	 danego	 Kodeksu”.	 [6	
czerwca	�927	r.].	(Paragraf	58(2)	Kodeksu	Kar-
nego	RFSRR	głosi:	„Powstanie	zbrojne	lub	wtar-
gnięcie	band	zbrojnych	na	terytorium	radzieckie	
w	celach	kontrrewolucyjnych,	przejęcia	władzy	
w	centrum	lub	miejscowo	w	tych	samych	celach	
oraz,	szczególnie,	w	celach	siłowego	odłączenia	
od	ZSRR	lub	którejkolwiek	republiki	związkowej	
jakiejkolwiek	części	jej	terytorium,	lub	zerwania	
umów	podpisanych	przez		ZSRR	z	innymi	pań-
stwami,	 pociągają	 za	 sobą	 najwyższy	 wymiar	
kary	ochrony	społecznej	–	rozstrzelanie	lub	ogło-
szenie	wrogiem	narodu	pracującego	z	konfiskatą	
majątku	 oraz	 z	 pozbawieniem	 obywatelstwa	
republiki	 związkowej	 a	 tym	 samym,	 obywa-
telstwa	ZSRR	 na	 zawsze,	 z	możliwością,	 przy	
okolicznościach	łagodzących,	obniżenia	kary	do	
pozbawienia	wolności	na	okres	nie	mniejszy	niż	
trzy	lata	z	konfiskatą	całego	lub	części	majątku”.	
[6	czerwca	�927	r.].
9	 W	czasie	przeszukania	zostały	zarekwiro-
wane	następujące	przedmioty,	przede	wszystkim	
literatura:	�.	„Rocznik	Tatarski”	dwa	komplety	
po	trzy	tomu;	2.	czasopisma:	„Życie	Tatarskie”	
3	tomy	za	lata	�934–�939;	3.	„Wschód”	(„Вос-
ток”)	2	księgi	oraz	6	oddzielnych	numerów;	4.	
książka	„Krym”	(„Крым”),	autorstwa	Dżafera	

z konfiskowanymi w jego miesz-
kaniu dokumentami, część mate-
riałów zadecydowano pozostawić 
dla użytku operacyjnego: „Rocznik 
Tatarski” – 3 tomy (jeden komplet); 
czasopisma: „Życie Tatarskie” – 3 
tomy, z lat 1934 – 1939, „Wschód” 
(„Восток”) – 2 księgi oraz 6 od-
dzielnych numerów; broszury: 
„Idel–Ural” („Идель–Урал”), 
„Biuletyn Polsko–Ukraiński” – 3 
tomy (w sprawie błędnie nazwany 
„Biuletynem Polsko–Uralskim”); 
oraz 2 czasopisma pod. red. A. 
Ischakiego.

Z protokołu wynika, że O. 
Kryczyński został aresztowa-
ny w sprawie szpiegowskiej 
o kryptonimie „Wschód”10. Później 
umieszczono go w więzieniu na 
Łukiszkach, które w innych doku-
mentach występuje jako więzienie 
nr 2.

Do sprawy został dołączony 
akt, z którego wynika o znisz-
czeniu (spaleniu) 12 maja 1941 r. 
części konfiskowanych dokumen-
tów, niepotrzebnych w dalszym 
śledztwie: czasopismo „Słowo” 
(„Слово”), 6 listów, notes oraz oso-
bista ankieta O. Kryczyńskiego��.

Sejdameta,	�	egz.;	5.	książka	„Rosja	w	obozie	
koncentracyjnym”	(„Россия	в	концентрацион-
ном	лагере”)	�	egz.;	6.	broszury	„Faszystowskie	
falangi”;	7.	broszura	„Idel-Ural”	�	egz.,	8.	krótki	
szkic	o	działalności	ministerstwa	sprawiedliwo-
ści,	�	egz.;	9.	książki	różne	–		4	egz.;	�0.	„Biule-
tyn	Polsko–Ukraiński”,	3	tomy;	��.	czasopismo	
„Młody	Prometeusz”		(„Молодой	Прометей”)	
�	księga;	�2.	2	czasopisma	pod	red.	A.	Ischaki;	
�3.	gazeta	„Słowo”	(„Слово”)	nr	247	z	4	paź-
dziernika	�932	r.;	�4.	zdjęcia	–	28	sztuk;	�5.	6	
listów;	�6.	notes	–	�	egz.;	�7.	ankieta	personalna	
oraz	 dyplom	 (kopia	 dyplomu);	 �8.	 książeczka	
wojskowa	nr	�884;	�9.	paszport	litewski	na	na-
zwisko	Kryczyński	nr	27663/263,	wydany	�7	II	
�940	r.	Przeszukania	dokonał	współpracownik	
NKWD	st.	pełnomocnik	operacyjny	Szuster.	Po	
przeszukaniu	opieczętowano	2	szafy	i	komodę,	
co	st.	pełnomocnik	operacyjny	Szuster	zapisał	
w	 protokole:	 „opieczętowane	 dwa	 regały	 na	
książki	stały	w	pokoju	żony,	a	komoda	–	w	gór-
nej	szafce	u	żony	adoptowanego	syna”.	
�0	 	Tamże,	str.	�2.
11	 	Z	protokołu,	dołączonego	do	sprawy	�2	
maja	�94�	r.,	wynika,	iż	współpracownik	wileń-
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Memorandum z nadpi-
sem „ściśle tajne” oznajmia, że 
Olgierda Kryczyńskiego śledzono 
już od roku 1940. Źródła: „SEO” 
z 25 września 1940 r., „Maks” z 25 
października 1940 r. oraz „Babaj” 
z 31 grudnia 1940 r. w swych do-
niesieniach rozpatrują jego życio-
wą oraz zawodową drogę, oskar-
żając go o rozmaite przestępstwa: 
bycie surowym człowiekiem, 
zajmowanie stanowiska proku-
ratora sądu, później zaś towa-
rzysza ministra sprawiedliwości 
Azerbejdżanu w latach 1918–1920. 
Wśród przestępstw stawiają także 
działalność zawodową i społeczną 
Kryczyńskiego w Polsce.

Agent „Maks” 25 listopada 
1940 roku donosi: „Kryczyński 
(Tatar), przez długi czas zajmo-
wał stanowisko towarzysza pro-
kuratora sądu apelacyjnego. Miał 
duże znajomości. Sprawy prowa-
dził rzadko, tylko bardzo ważne. 
Podczas sądu zawsze wyrażał 
stanowisko rządu. Kilka lat temu 
został przeniesiony do Warszawy 
do Sądu Najwyższego na stano-
wisko prokuratora. I tylko w 1939 
r. jego sytuacja trochę się pogor-
szyła, dlatego został przeniesiony 
do Wilna na stanowisko sędziego 
sądu apelacyjnego /w sprawach 
cywilnych/”12.

Źródło „Babaj”13 rozpatru-
je całą drogę życiową Olgierda 
skiego	SMO	UNKGB	Gułow,	otrzymał	z	wy-
działu	śledczego	materiały,	zabrane	dla	użytku	
operacyjnego	 podczas	 przeszukania	 w	 miesz-
kaniu	Kryczyńskiego:	„Rocznik	Tatarski”,	trzy	
tomy,	4	broszury	„Faszystowskie	falangi”,	róż-
ne	książki	–	4	szt.,	26	zdjęć.
�2	 	 Memorandum	 w	 sprawie	 szpiegowskiej	
prowadzonej	przez	KRO	wileńskiego	miejskiego	
UNKGB,	nr	45	Wschód	(Восток)	według	stanu	na	
23	IV	�94�	r.	(w	sprawie	szpiegowskiej	„Wschód”	
figurantem	 jest	 NAJMAN-MIRZA-KRYCZYŃ-
SKI	Olgierd	Konstantynowicz,	ur.	�884	r.,	w	Wil-
nie,	Tatar).	Źródło	„Maks”,	25	/	XI	40	r.	
�3	 	„Babaj”	w	języku	tatarskim	oznacza:	„sta-
rzec”,	„dziadek”,	dlatego	można	przypuszczać,	
że	źródło	mogło	pochodzić	ze	środowiska	mu-
zułmańskiego.

Kryczyńskiego od czasu jego 
studiów na wydziale prawa 
Uniwersytetu Petersburskiego, 
poprze uczestnictwo w kółku 
studentów tatarskich, działają-
cym w latach 1907 – 1910, do wy-
darzeń, odbywających się przed 
wybuchem II wojny światowej. 
Źródło to było bardzo szczegóło-
wo poinformowane o wydarze-
niach, odbywających się w Radzie 
Centralnej Związku Kulturalno-
Oświatowego Tatarów RP, i jego 
doniesienie koncentruje się prze-
de wszystkim na tym temacie. 
Oprócz faktów biograficznych 
z życia Olgierda Kryczyńskiego, 
informator zwraca uwagę na 
takie sprawy, jak uczestnictwo 
Kryczyńskiego w międzynaro-
dowej konferencji geograficznej 
w Kairze w 1925 r., jego podróż po 
Syrii oraz Palestynie, czy wręcze-
niu mu przez rząd Egiptu orderu 
„Nilu”. Zaznaczono, że jadąc przez 
Stambuł, spotykał się on ze wszyst-
kimi znajomymi z Azerbejdżanu. 
Słowa „ze wszystkimi znajomymi 
z Azerbejdżanu” zostały podkre-
ślone. Dalej „Babaj” wspomina 
o tym, że 30 kwietnia 1930 r. w sali 
Uniwersytetu Warszawskiego na 
cześć przyjazdu do Polski af-
gańskiego króla Amanullacha, 
Kryczyński w imieniu polskich 
Tatarów wygłosił mowę powi-
talną w języku francuskim, którą 
transmitowało radio. 2 lutego 1932 
r., pełniąc obowiązki przewodni-
czącego Rady Centralnej Związku 
K u l t u r a l n o- O św i a t o w e g o , 
Kryczyński zorganizował raut na 
cześć gubernatora kolonii fran-
cuskich Andre Bonami, przyby-
wającego do Wilna w celach za-
poznania się z miejscowymi mu-
zułmanami. W doniesieniu mówi 
się o tym, że na przyjęciu, oprócz 
zaproszonych gości Polaków, była 
tak zwana „tatarska arystokracja”: 

Olgierd Najman Mirza Kryczyński, 
Leon Najman Mirza Kryczyński, 
Konstantyn Achmatowicz, 
Osman Achmatowicz, Aleksander 
Achmatowicz, gen. Aleksander 
Romanowicz, Stefan Romanowicz, 
Stefan Bazarewski i inni.

W grudniu 1929 r. Olgierd 
Kryczyński spotykał się 
z Dżafarem Sajdametem, liderem 
Tatarów krymskich, walczących 
o niezależność półwyspu. W 1933 
r. w dzień dziesiątej rocznicy ogło-
szenia Republiki Tureckiej, wygło-
sił mowę, transmitowaną przez ra-
dio. Dalej wspomina się o tym, że 
nieraz odczytywał wykłady o tre-
ści kulturalno-oświatowej oraz po-
litycznej, zwracał na siebie uwagę 
pisując materiały o „bohaterskiej 
przeszłości” polskich Tatarów, za 
co otrzymywał ordery i pochwa-
ły. Oskarżano go o to, że wystąpił 
podobno w imieniu wszystkich 
Tatarów, namawiając do przyłą-
czenia się do bloku „Ozonowców”. 
Dalej agent mówi o tym, że 2 lute-
go 1938 r. Kryczyński wmieszał się 
do wyborów Wyższego Kolegium 
Muzułmańskiego. Wybory te, były 
według niego fikcyjne.14

Zaraz po aresztowaniu, 15 
lutego 1941 r. został sporządzony 
protokół przesłuchania Olgierda 
Kryczyńskiego. Przesłuchiwał st. 
pełnomocnik operacyjny 3 wy-
działu lejtnant Bezpieczeństwa 
Państwowego Szuster.

Śledztwo miało za zada-
nie wykryć, co oskarżany robił 
w Warszawie, oraz kiedy i dla-
czego przeniósł się z Warszawy 
do Wilna. Dalej były pytania 
o charakterze biograficznym: czy 
Kryczyński należał do polskich par-
tii politycznych i organizacji? Jakie 
książki, gazety i czasopisma wy-
dawała Rada Centralna Związku 
�4	 	Memorandum…	doniesienie	 ze	 źródła	
„Babaj”,	3�	XII	�940	r.,	str.	69–68.	
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K u l t u r a l n o - O ś w i a t o w e g o 
Tatarów Polski; kto był redakto-
rem „Rocznika Tatarskiego”? Jakie 
jeszcze tatarskie gazety i czaso-
pisma były wydawane w Polsce? 
Śledczy interesował się działalnoś-
cią organizacji tatarskich, w szcze-
gólności Związkiem Młodzieży 
Tatarskiej. Dalej pytał, od jakiego 
czasu Olgierd Kryczyński pod-
trzymywał związki z Dżaferem 
Sejdametem, ile razy spotykał się 
z nim, czy pisali do siebie?

W postanowieniu o wniesieniu 
oskarżenia z dnia 28 lutego 1941 r., 
Kryczyńskiego oskarża się o in-
spirowanie wśród społeczeństwa 
tatarskiego i organizowanie całej 
kontrrewolucyjnej działalności, 
skierowanej przeciw Związkowi 
Radzieckiemu, w walce o oddzie-
lenie od ZSRR republik wschod-
nich. Ponadto założył jakoby na 
terytorium byłej Polski organizacje 
kontrrewolucyjne: Idel-Ural, Kółko 
Młodzieży Tatarskiej, Krymskiej 
Niezależności.15

Podczas przesłuchania, rozpo-
czętego tego samego dnia o godz. 
21.00, śledczy zapytał go, czy przy-
znaje się do winy w postawionych 
mu zarzutach z paragrafów: 58(4), 
58(11), 58(13) KK RFSRR, tzn. do 
tego, że w latach 1918-1920 zajmo-
wał stanowisko prokuratora Sądu 
Apelacyjnego, później zaś stano-
wisko ministra sprawiedliwości 
białogwardyjsko-mieńszewickie-
go rządu Azerbejdżanu. Czy po 
zniesieniu tego rządu uciekł do 
Polski, gdzie przez cały czas do r. 
1939 zajmował stanowisko w or-
ganach karnych, a od 1936 r. do 
1938 r. był również prokuratorem 
Sądu Najwyższego w Warszawie?

Czy był inspiratorem oraz 
organizatorem całej kontrrewolu-
cyjnej działalności wśród ludności 
�5	 	 Sprawa	 nr	 696/�428	 o	 oskarżenie	 Ol-
gierda	Kryczyńskiego,	str.	43.

tatarskiej, skierowanej przeciwko 
Związkowi Radzieckiemu, a ma-
jącej na celu oddzielenie od ZSRR 
republik wschodnich? Czy zało-
żył kontrrewolucyjne organizacje 
na terytorium Polski: Idel–Ural, 
Kółko Tatarskiej Młodzieży, 
Krymskiej Niezależności i inne? 
Olgierd Kryczyński zgodził się 
z faktami ze swej biografii, lecz 
odrzucił oskarżenie o kontrre-
wolucyjną działalność, skiero-
waną przeciwko Związkowi 
Radzieckiemu, oraz formalnie 
ogłosił, że się nią nie zajmował.16 
Będąc wysokokwalifikowanym 
prawnikiem, rozumiał, że jego 
świadectwa mogą zaszkodzić in-
nym ludziom, dlatego podczas 
przesłuchań starał się dawać pro-
ste, lakoniczne odpowiedzi, nie 
wymieniając wielu nazwisk.17

Podczas przesłuchania w dniu 
25 marca 1941 r. zadawano py-
tania o działalność „kontrrewo-
lucyjnego” Związku Młodzieży 
Tatarskiej oraz osobę Edygie 
Szynkiewicza. Na postawione 
pytania Olgierd Kryczyński odpo-
wiedział, że „Związek Młodzieży 
Tatarskiej” był założony przez 
Edygie Szynkiewicza i miał cha-
rakter tylko kulturalno-oświa-
towy, a działalności kontrrewo-
lucyjnej nie prowadził. Śledczy 
wymagał, aby aresztowany szcze-
gółowo opowiedział o swym 
uczestnictwie w tatarskich organi-
zacjach kontrrewolucyjnych oraz 
działalności skierowanej prze-
ciwko Związkowi Radzieckiemu. 
Olgierd Kryczyński stwierdził, że 
nie należał do tatarskich organi-
zacji kontrrewolucyjnych oraz nie 
zajmował się działalnością kontr-
rewolucyjną skierowaną prze-
ciwko Związkowi Radzieckiemu. 
Zaznaczył, że w ogóle nie wiedział 
�6	 	Sprawa…	str.	43–45.
�7	 	Sprawa…	str.	�7–23.

o istnieniu w Polsce kontrrewolu-
cyjnych organizacji tatarskich.

Pytanie śledczego: „Podczas 
przeszukania została u pana za-
rekwirowana kontrrewolucyjna 
literatura: „Rocznik Tatarski”, 
„Prometeusz” („Прометей”) 
i inna, za pomocą której prowa-
dzono działalność kontrrewo-
lucyjną przeciwko Związkowi 
Radzieckiemu, a pan był jej wy-
dawcą. Dlaczego więc uchyla się 
pan od podania prawdziwych 
zeznań o swej kontrrewolucyjnej 
działalności przeciwko ZSRR?”.

Kryczyński odpowiedział na 
to, że „Rocznik Tatarski” wyda-
wała Centralna Rada Związku 
Kulturalno-Oświatowego Tatarów 
Polski, której on przewodniczył, jed-
nak Rocznik Tatarski nie był publi-
kacją kontrrewolucyjną, lecz na-
ukową.18 Czasopismo Prometeusz, 
jak wynika ze słów Kryczyńskiego, 
było wydawane przez studentów, 
a otrzymywał je z Warszawskiego 
Instytutu Języków Wschodnich. 
Będąc przewodniczącym 
Warszawskiej Wspólnoty Religijnej, 
często bywał na publicznych od-
czytach, organizowanych przez 
ten instytut. Oprócz tego, otrzymy-
wał książki i czasopisma z Berlina, 
Lwowa i innych miast (zabrane 
podczas przesłuchania).19

Podczas przeszukania, wśród 
rzeczy Kryczyńskiego znaleziono 
26 zdjęć. Dwa z nich szczególnie 
zainteresowały śledczych: wid-
nieją na nich tatarscy działacze 
religijni i świeccy składający przy-
sięgę: mufti Jakub Szynkiewicz, 
imam Ali Woronowicz, Olgierd 
Kryczyński i inni. Opierając się 
na nim, śledczy zadał pytanie, 
w jakim celu przysięgano byłemu 
�8	 	Tamże	str.	25.
�9	 	Śledczy	całą	znalezioną	u	Olgierda	Kry-
czyńskiego	literaturę	uporczywie	nazywa	kontr-
rewolucyjną.	 Zmusza	 Kryczyńskiego	 do	 uży-
wania	tego	określenia	w	swych	odpowiedziach.	



Życie Tatarskie   18 (95) październik 200824

rządowi polskiemu?20 Kryczyński 
odpowiedział, że będąc wybra-
ny na muzułmańskim zjeździe 
członkiem Wyższego Kolegium 
Muzułmańskiego, przysięgał na 
wierność prawu obowiązującemu 
w jego kraju.21

Podczas przesłuchania 4 kwiet-
nia 1941 r. śledczego interesowała 
kwestia, dzięki komu i w jakim 
celu utworzono Szwadron Tatarski 
przy byłej Armii Polskiej? Olgierd 
Kryczyński odrzekł, że po propo-
zycji Veli’ego Jedigarowa, zwró-
cił się do Ministerstwa Obrony 
z prośbą o utworzenie szwadronu, 
złożonego wyłącznie z Tatarów. 
Ministerstwo taką zgodę wyda-
ło. Celem utworzenia jednostki 
było odrodzenie tradycji pełnienia 
służby wojskowej pod własnymi 
barwami oraz ukazanie patrioty-
zmu narodu tatarskiego. Śledczy 
chciał wiedzieć, jaką działalność 
w szwadronie prowadził Olgierd 
Kryczyński, jako przedstawiciel 
tatarskiej społeczności. Oskarżany 
odpowiedział, iż żadnej działal-
ności tam nie prowadził, jedynie 
okazywał pomoc materialną przy 
urządzaniu klubu szwadronowe-
go oraz organizowaniu narodo-
wościowych świąt.22

7 kwietnia 1941 r. starszy 
śledczy Kijanczenko napisał po-
stanowienie o przedłużeniu śledz-
twa oraz zatrzymaniu Olgierda 
Kryczyńskiego w areszcie. 11 
kwietnia 1941 r. potwierdza to 
naczelnik wileńskiego oddziału 
NKGB. Według funkcjonariusza, 
śledztwo dowiodło, że Olgierd 
Kryczyński jest aktywnym człon-
kiem kontrrewolucyjnej organi-
zacji tatarskiej w byłej Polsce oraz 
prowadził działalność przeciwko 

20	 	 Śledczy	 ciągle	 używa	 słów	 “była	 Pol-
ska”,	“były	rząd	polski”	i	tym	podobnych.	
2�	 	Tamże.	
22	 	Sprawa…	str.	26.	

ZSRR. Ponieważ termin zakoń-
czenia śledztwa upływał 15 kwiet-
nia 1941 r., a pozostawało jeszcze 
wiele spraw do wypełnienia, 
jak np. przesłuchania świadków 
i uporządkowanie dokumentacji, 
postanowiono skierować do pro-
kuratora Litewskiej SRR podanie 
w sprawie przedłużenia termi-
nu śledztwa oraz zatrzymania 
Olgierda Kryczyńskiego w aresz-
cie na kolejny miesiąc, tzn. od 15 
kwietnia do 15 maja 1941 r.23

Podczas przesłuchania 
21 kwietnia 1941 r. pytano 
Kryczyńskiego, czy nie otrzymy-
wał od Dżafara Sejdamenta zadań 
na prowadzenie kontrrewolucyj-
nej działalności wśród Tatarów 
polskich, a skierowanej przeciwko 
ZSRR? Oskarżony odpowiadał, że 
nie otrzymywał.

Śledczych interesowało tak-
że, jakie nagrody otrzymywał 
Kryczyński od rządu polskiego 
oraz za co? Kryczyński odpowie-
dział, że w 1938 roku był nagrodzo-
ny Złotym Krzyżem za Zasługi za 
wzorową służbę sądową i proku-
ratorską. W 1934 r. otrzymał me-
dal za piętnastoletnią służbę w or-
ganach sądowych. Oprócz tego, 
w 1925 r. został wydelegowany 
przez rząd na międzynarodowy 
kongres geograficzny w Kairze, 
gdzie z rąk króla Egiptu otrzymał 
order oficerski „Nilu”. 

Dalej śledczy pytał o to, z jaki-
mi referatami do ludności polskiej 
i tatarskiej, występował w radiu? 
Na co oskarżony wyjaśnił, że 
w 1930 r. z okazji przyjazdu do 
Warszawy afgańskiego króla 
Amanullacha, na Uniwersytecie 
Warszawskim był urządzony 
uroczysty wieczór, na którym wy-
stąpił z mową o historii litewskich 
Tatarów i, jako przedstawiciel is-
lamu, z pozdrowieniem do króla. 
23	 	Tamże,	str.	46.	

Przemówienie to transmitowało 
radio. 

Podczas przesłuchania 13 maja 
1941 r. śledczy zainteresował się 
prawidłowością napisania nazwi-
ska aresztowanego, na co pozwa-
ny odpowiedział, że jego nazwi-
sko brzmi Olgierd Najman–Mirza-
Kryczyński oraz, że nigdy go nie 
zmieniał.24

Śledczy wrócił do pytania 
o jego działalność podczas sprawo-
wania obowiązków prokuratora 
sądu w Baku w 1919 r. Kryczyński 
odrzekł, że organizował tam nad-
zór prokuratorski oraz kierował 
szkoleniem pracowników. Dalej 
przesłuchujący zapytał, jak często 
podczas pracy w Azerbejdżanie 
zdarzały mu się rozprawy komu-
nistów oraz robotników rewolu-
cyjnych. Oskarżony odpowiedział, 
że nigdy nie rozpatrywał spraw 
komunistów oraz nigdy nie był 
obecny na procesach politycznych.

Do sprawy Kryczyńskiego 
zostały załączone protokoły prze-
słuchania innego działacza ta-
tarskiego Jakuba Romanowicza 
(w sprawie – Romanowicza 
Jakuba Romualdowicza), zastęp-
cy muftiego, z 14-26 listopada 
1940 r. Zawierają one pytania 
na temat organizacji tatarskich: 
Idel-Ura” i Związek Młodzieży 
Tatarskiej (w protokole nazwa-
ny Stowarzyszenie Tatarskiej 
Młodzieży). Wiele pytano o dzia-
łalności muftiatu i muftiego Jakuba 
Szynkiewicza. Podczas przesłu-
chań poruszano kwestię działal-
ności oraz osobowości bratanka 
24	 	W	danej	sprawie	istnieje	postanowienie	
z	dnia	�2	maja	�94�	r.:	po	rozpatrzeniu	sprawy	
śledczy	 Kijanczenko	 zauważył,	 że	 w	 niektó-
rych	materiałach	 śledztwa	oskarżany	figuruje	
jako	 Kryczyński	 Olgierd	 Konstantynowicz,	
a	 w	 dokumentach,	 opartych	 na	 materiałach	
śledztwa	 oraz	 przesłuchania:	 Najman-Mirza-
Kryczyński	Olgierd	Konstantynowicz,	dlatego	
postanowił:	za	poprawne	nazwisko	oskarżone-
go	uznać:	Najman-Mirza-Kryczyński	Olgierd	
Konstantynowicz.	Sprawa…	str.	49.	
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muftiego, Edygeja Szynkiewicza. 
Oskarżano go o utworzenie gru-
py, mającej na celu odłączenie 
Krymu i Kazania od Związku 
Radzieckiego. Przesłuchania do-
konywał starszy śledczy UGB 
mł. lejtnant Bezpieczeństwa 
Narodowego Kijanczenko.25 To 
również on przesłuchiwał później 
Olgierda Kryczyńskiego.26

13 maja 1941 r. został spisa-
ny protokół o zakończeniu do-
chodzenia w sprawie Olgierda 
Kryczyńskiego, uznający wstępne 
śledztwo w sprawie za ukończone, 
a zdobyte dane za wystarczające 
dla sądu.27 Do sprawy została załą-
czona informacja, że oskarżony nie 
był karany.28

27 maja 1941 r. starszy śledczy 
UGB Kijanczenko napisał orze-
czenie o tym, że rozpatrując spra-
wę nr 696 o oskarżenie Olgierda 
Kryczyńskiego, uznano, iż rzeczy 
osobiste /umeblowanie itp./ zo-
stały nabyte cudzym trudem, jako 
że obwiniony był ziemianinem 
i właścicielem znacznego domu. 
Cały majątek został opisany i opie-
czętowany na podstawie par. 121a 
PKK RFSRR. Dalej postanowiono 
o wysunięciu prośby do organów 
sądowych o konfiskatę całego ma-
jątku, należącego do oskarżonego 
Najmana-Mirzy-Kryczyńskiego, 
według dołączonego do sprawy 
śledczej nr 696 spisu /w oddziel-
nym pakiecie/. 29 

5 czerwca 1941 r. zastępca na-
czelnika Wileńskiego Miejskiego 
25	 	 Przesłuchania	 Romanowicza	 w	 sprawie	
Kryczyńskiego	 są	 ponumerowane	 od	 karty	 29	
do	 4�.	Opisane	 są	 głównie	 działalność	muftiatu	
i	Związku	Młodzieży	Tatarskiej.	Ponieważ	auto-
rowi	obecnego	artykułu	udało	się		znaleźć	sprawę	
J.	Romanowicza	w	Ypatingasis	Lietuvos	archyvas	
(Litewskim	Archiwum	Specjalnym),	dlatego	temu	
tematowi	będzie	poświęcony	oddzielny	artykuł.	
26	 	Sprawa…	str.	44-45.	
27	 	Sprawa…	str.	5�.
28	 	Sprawa…	str.	53.
29	 	Sprawa…	str.	54.

Zarządu NKGB st. lejtnant 
Bezpieczeństwa Narodowego 
Anochin zatwierdził akt oskar-
żenia w sprawie Kryczyńskiego. 
Znajdują się w nim dwie rezolucję 
następującej treści: „Zatwierdzam. 
Sprawę skierować na rozpatrze-
nie rady specjalnej NKWD ZSRR. 
Zastępca prokuratora (podpis), 
7 czerwca 1941 r.”, oraz druga: 
„Sprawę wnieść na radę specjal-
ną przy NKWD ZSRR. Lejtnant 
Bezpieczeństwa Narodowego 
(podpis), 31 grudnia 1941 r.”.

Ze względu na jego znaczenie, 
dokument przedstawimy w cało-
ści:

„Akt oskarżenia, sprawa śled-
cza nr 696 o oskarżeniu Najmana-
Mirzy-Kryczyńskiego Olgierda 
Konstantynowicza, o przestęp-
stwa, przewidziane §§ 58(4), 
58(11), 58(13) KK RFSRR.

15 lutego 1941 r. przez Wileński 
Miejski Zarząd NKGB LSRR został 
aresztowany były zastępca mini-
stra sprawiedliwości białogwardyj-
skiego rządu Azerbejdżanu – pro-
kurator Sądu Najwyższego byłej 
Polski: Najman-Mirza-Kryczyński 
Olgierd Konstantynowicz.

Śledztwo ustaliło że:
Najman-Mirza-Kryczyński 

Olgierd Konstantynowicz, od 
1908 do 1918 r. obejmował stano-
wisko sędziego oraz prokuratora 
przy rządzie carskim, od 1918 do 
1919 r. był prokuratorem Sądu 
Okręgowego w Symferopolu, od 
1919 do 1920 r. pracował jako za-
stępca ministra sprawiedliwości 
przy białogwardyjsko-mieńsze-
wickim rządzie Azerbejdżanu, 
a po jego upadku zbiegł do byłej 
Polski.

Od 1920 r. aż do rozpadu by-
łej Polski pracował w organach 
karnych: od 1920 do 1926 r. jako 
sędzia w Oszmianach, od 1928 
do 1932 r. – był zastępcą proku-

ratora Sądu Wileńskiego, od 1932 
r. do 1938 r. – zastępcą prokura-
tora Sądu Najwyższego byłego 
Państwa Polskiego. Od 1938 r. 
i do rozpadu byłego Państwa 
Polskiego obejmował stanowisko 
zastępcy przewodniczącego sądu 
w Wilnie /sprawa…str.16, 19, 25/. 
Od 1929 do 1939 r. Najman-Mirza-
Kryczyński O. K. był przewodni-
czącym Rady Centralnej Związku 
Kulturalno-Oświatowego Tatarów 
w byłej Polsce, która w języku 
polskim wydawała „Rocznik 
Tatarski” z materiałami o treści 
kontrrewolucyjnej, skierowanymi 
przeciwko ZSRR.

Oprócz tego, od 1935 do 
1937 r. był przewodniczą-
cym Warszawskiej Gminy 
Muzułmańskiej, a od 1937 do 
1939 r. był członkiem zarządu 
do muzułmańskich spraw reli-
gijnych „Najwyższe Kolegium 
Muzułmańskie w Polsce”.

Na podstawie przedstawio-
nych materiałów oskarża się:

Najman-Mirza-Kryczyński 
Olgierd Konstantynowicz, ur. 
w 1884 r. w Wilnie, narodowość 
- Tatar, ojciec był generałem ar-
mii carskiej, zawód – prawnik, 
sądzony nie był, wykształcenie 
wyższe, bezpartyjny, żonaty. Do 
czasu aresztowania pracował jako 
zastępca przewodniczącego sądu 
w Wilnie, mieszkał w Wilnie, ul. 
Uniwersytecka 2 m. 1.

O to, że: od 1908 do 1918 r. 
obejmował stanowiska sądowe 
oraz prokuratorskie w carskiej 
Rosji, od 1918 do 1920 r. pracował 
w białogwardyjsko-mieńszewi-
ckim rządzie Azerbejdżanu, naj-
pierw jako prokurator okręgowy, 
później – zastępca ministra spra-
wiedliwości. Od 1920 do 1939 r. 
obejmował stanowiska sądowe 
oraz prokuratorskie w byłym 
Państwie Polskim. Od 1929 do 
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1939 r. był przewodniczącym Rady 
Centralnej Związku Kulturalno-
Oświatowego Tatarów byłej 
Polski, tzn. o przestępstwa, prze-
widziane w §§ 58(4), 58(11), 58(13) 
KK RFSRR.

Oskarżony Najman-Mirza-
Kryczyński O. K. przyznał, że 
w latach 1918-1920 sprawował 
obowiązki prokuratora Sądu 
Apelacyjnego, później zaś za-
stępcy ministra sprawiedliwości 
przy białogwardyjsko-mieńsze-
wickim rządzie Azerbejdżanu. 
Od 1920 do 1939 r. służył w są-
dowych oraz prokuratorskich or-
ganach byłej Polski. W latach 
1929-1939 był przewodniczącym 
Rady Centralnej Kulturalno-
Oświatowego Związku Tatarów 
w byłej Polsce.

Akt oskarżenia spisał „15” 
maja 1941 r. st. śledczy wy-
działu śledczego Wileńskiego 
Miejskiego UNKGB mł. lejtnant 
Bezpieczeństwa Narodowego 
/Kijanczenko/. „Zgadzam się”: 
zastępca naczelnika wydziału 
śledczego Wileńskiego Miejskiego 
UNKGB kapitan Bezpieczeństwa 
Narodowego – Kozłow”.30

Do sprawy zostało załączo-
ne bardzo ważne, z naszego 
punktu widzenia, zaświad-
czenie z dnia 13 maja 1941 r., 
głoszące, że „w zeznaniach 
oskarżonego Najmana-Mirzy-
Kryczyńskiego O. K. nie ma osób 
skompromitowanych”31; oraz 
Memorandum z dnia 8 czerwca 
1941 r., dwunasty punkt, które-
go mówi: „czy można zwerbo-
wać oskarżanego i dla jakiego 
rodzaju pracy?”, śledczy zapi-
sał: „bezcelowe, ponieważ nie 
30	 	Akt	oskarżenia	w	sprawie	śledczej	nr	696	
o	 oskarżeniu	 Najmana-Mirzy-Kryczyńskiego	
Olgierda	 Konstantynowicza,	 o	 przestępstwa,	
przewidziane	 w	 §§	 58-4.	 58-��.	 58-�3	 KK	
RFSRR,	str.	55,	56,	57.
3�	 	Tamże,	str.	60.

potwierdził swej działalności 
kontrrewolucyjnej”.32 

Działalność śledczą w sprawie 
ukończono 16 maja 1941 r. oraz 
skierowano na rozpatrzenie Rady 
Specjalnej przy NKWD ZSRR. 
W związku z wybuchem wojny 
między Niemcami i ZSRR, Olgierd 
Kryczyński został przeniesiony 
z więzienia wileńskiego nr 2 do 
więzienia nr 1 w Gorkim. 33

O losie Olgierda 
Kryczyńskiego dowiadujemy 
się z wyciągu z protokołu nr 29 
Rady Specjalnej przy komisarze 
ludowym Spraw Wewnętrznych 
ZSRR z dnia 2 maja 1942 r.: „Za 
aktywną walkę przeciwko ru-
chowi rewolucyjnemu Najmana-
Mirzę-Kryczyńskiego Olgierda 
Konstantynowicza – rozstrzelać. 
Należący osobiście do niego mają-
tek – konfiskować”.34 

Postanowieniem Rady 
Specjalnej przy NKWD ZSRR 
z dnia 2 maja 1942 r. w sprawie 
Olgierda Kryczyńskiego, wyrok 
wykonano 2 czerwca 1942 r.

6 lipca 1989 roku, przed 
końcem pierestrojki, Komitet 
Bezpieczeństwa Narodowego 

32	 	Sprawa…	koperta	nr	�9.6.
33	 	 Zaświadczenie	 w	 sprawie	 śledczej	 nr	
696	 o	 oskrażeniu	 Najmana-Mirzy-Kryczyń-
skiego	Olgierda	Konstantynowicza.	8	listopa-
da	�94�	r.,	Gorkij.	Sprawa…	str.	6�.	
34	 	Wyciąg	z	protokołu.	

Litewskiej SRR skierował prośbę 
do naczelnika republikańskie-
go biura adresowego w Wilnie 
w związku z gromadzeniem 
informacji o rodzinie Olgierda 
Kryczyńskiego – bracie Anatoliju 
Kryczyńskim, ur. w 1896 r.35, 
żonie Kryczyńskiej Adelajdzie 
Wikientiewnej, ur. w 1895 r.36, synu 
Selimie Kryczyńskim, ur. w 1938 
r.37, synu Igorze Kryczyńskim, 
ur. w 1923 r.38, jednak według 
uzyskanych danych, osoby te nie 
są zameldowane na terytorium 
Litwy. W orzeczeniu  z 20 lipca 
1989 r., wydanym przez odpo-
wiedzialnego pracownika KGB 
Litewskiej SRR oraz prokuratora 
wydziału śledczego wileńskiej 
prokuratury, osobę Olgierda 
Kryczyńskiego obejmuje działanie 
§ 1 Rozporządzenia Prezydium 
Rady Najwyższej ZSRR z 16 
stycznia 1989 r. „O dopełniających 
działaniach w odzyskiwaniu 
sprawiedliwości dla ofiar represji 
w latach 30-40. oraz na początku 
lat 50”.

24 grudnia 1989 r. prokuratura 
Litewskiej SRR wydała zaświad-
czenie nr 13-10/89 o rehabilitacji 
Olgierda Kryczyńskiego.  ▄

35	 	Sprawa…	str.	63	(62)	�.
36	 	Sprawa…	str.	64	(63).
37	 	Sprawa…	str.	65	(64).
38	 	Sprawa…	str.	66	(65).
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Nieznane losy Olgierda Kryczyńskiego
Dr. ADAS JAKUBAUSKAS

W danej publikacji rozpatrzę nieznane 
dotychczas szczegóły aresztu oraz dalszego 
losu jednego z najwybitniejszych przed-
stawicieli polsko-litewskiej inteligencji 
tatarskiej – Olgierda Najman-Mirzy-Kry-
czyńskiego1. Po przeniesieniu z Warszawy 
do Wilna na stanowisko wiceprezesa sądu 
do spraw obywatelskich, mieszkał w domu 
rodzinnym przy ulicy Uniwersyteckiej 2. 
Dwa lata później spotkał Olgierda podobny 
los, co jego młodszego brata Leona Kry-
czyńskiego, rozstrzelanego w roku 1939 
przez Niemców w lesie nieopodal Piaśnicy  
– nim zajęło się NKWD.

Po roku od momentu przeniesienia się 
Olgierda Kryczyńskiego z Warszawy do 
Wilna, wydarzenia zmieniały się jak w 
kalejdoskopie: 1 września 1939 r. zaczęła 
się II wojna światowa, 17 września 1939 r. 
ZSSR napada na Polskę, po upływie dwóch 
miesięcy Wileńszczyzna zostaje przekaza-
na Litwie, którą w końcu lipca 1940 r. ogło-
szono republiką socjalistyczną, a 3 sierpnia 
1940 r. – inkorporowano do ZSSR.

Fakt, iż Wilno oddano Litwie, Olgierd 
Kryczyński, jak wydaje się, przyjął spokoj-
nie. Świadczy o tym choćby to, że przyjął 
obywatelstwo litewskie, a jego syn dostał 
się na Uniwersytet Kowieński im. Witolda 
Wielkiego. Zupełnie inna sytuacja nastała, 
gdy Litwa została włączona do Związku 
Radzieckiego. On, kniaź tatarski, syn gene-
rała carskiej armii, inteligent z krwi i kości, 
prokurator, zdawał sobie sprawę, jakim dra-
matem może dla niego zakończyć się zmia-
na ustroju. Jednak wyjechać z Wilna już nie 
mógł: Polska nie istniała, z powodu wojny 
nie było możliwości przebić się dalej, do 
bezpieczniejszej części Europy. Pozostawa-
ło tylko czekać na rozwiązanie. I rzeczywi-
ście: wkrótce ono nastąpiło.

 Kryczyński został aresztowany 15 lutego 
1941 r. Postanowienie o zatrzymaniu wyda-
no 12 lutego 1941 r. Podpisał je śledczy, 
starszy pełnomocnik operacyjny 3 wydzia-
łu UGB UNKWD (Urzędu Bezpieczeń-
stwa Państwowego Kierownictwa NKWD) 
lejtnant bezpieczeństwa Szuster2. 13 lutego 
1941 r. został wydany nakaz aresztowania 
oraz przeszukania numer 13613.

Oskarżano Kryczyńskiego o zajmowanie 
od roku 1918 do 1920 stanowiska prokura-
tora sądu apelacyjnego, później zaś funkcji 
ministra (sic!) sprawiedliwości białogwar-
dyjsko-mieńszewickiego rządu Azerbej-
dżanu. W nakazie aresztowania czytamy: 
„Po rozpędzeniu rządu białych w Azer-
bejdżanie, Kryczyński uciekł do Turcji, a 
stamtąd do b[yłej] Polski, gdzie do 1930 
r., w Wilnie obejmował stanowisko pro-
kuratora sądu okręgowego, później zaś od 

1936 r. do 1938 r. był prokuratorem Sądu 
Najwyższego w Warszawie. Od 1938 r. do 
ostatniego czasu, Kryczyński obejmował 
stanowisko drugiego wiceprzewodniczące-
go Wileńskiego Sądu Apelacyjnego. Będąc 
jednym z ważniejszych tatarskich nacjona-
listów, był związany z liderem „Krymskiej 
Niezależności” Dżaferem Sejdametem 
oraz prowadził działalność kontrrewolu-
cyjną, skierowaną przeciwko Związkowi 
Radzieckiemu. Tak, w 1935 r. dzięki bez-
pośredniemu działaniu Kryczyńskiego w 
m. Wilnie została utworzona organizacja 
kontrrewolucyjna „Kółko Młodzieży Ta-
tarskiej”, mająca za zadanie oddzielenie 
Krymu i Kazania od Związku Radzieckie-
go. W 1938 r. Kryczyński w imieniu wi-
leńskich Tatarów opowiedział się za dołą-
czenie do bloku „ozonowców”, o czym był 
informował materiał w wileńskiej gazecie 
„Kurier Wileński”4.

Do sprawy została załączona ankieta 
aresztowanego, wypełniona 15 lutego, za-
wierająca pełne dane osobowe: nazwisko, 
imię, otczestwo, miejsce zamieszkania, 
zawód, ostatnie miejsce pracy, stanowisko 
oraz rodzaj zajęcia, przynależność partyj-
ną, narodowość, obywatelstwo, wykształ-
cenie, grupę społeczną, do której siebie za-
licza, pochodzenie społeczne (ojciec - były 
generał carskiej armii, matka – szlachcian-
ka), położenie majątkowe oraz rodzaj dzia-
łalności od roku 1917 do 1929. Na pytanie 
„położenie majątkowe do 1929 r.”, odpo-
wiedź podano: „posiadłość około 100 hek-
tarów ziemi”; służba w carskiej armii: „nie 
służył”, służba w białej armii: „nie służył”, 
czy należał do antysowieckich partii lub or-
ganizacji (mieńszewicy, eserzy, anarchiści, 
trockiści, prawicowi nacjonaliści itd.): „nie 
należał”). Obok innych danych, w pytaniu 
o rodzinie wskazano, iż ojciec Olgierda 
Kryczyńskiego, Kryczyński Konstanty 
zmarł w 1925 r., matka Kryczyńska Maria 
zmarła w 1931 r., jego żona Kryczyńska 

Adelajda, lat 46, nauczycielka francuskiego 
i rosyjskiego, mieszka w Wilnie, pod adre-
sem: ul. Uniwersytecka d. 2, m. 1, syn Kry-
czyński Igor, lat 23, student Kowieńskiego 
Uniwersytetu, syn Kryczyński Selim – lat 
3. Dane o braciach (siostrach) zawierają 
informację, że: brat Kryczyński Leon (w 
ankiecie Lew), ur. w 1887 r., o nieznanym 
miejscu przebywania; drugi brat Kryczyń-
ski Anatol, ur. w 1896 r., zaginął bez śladu5

w 1939 r. Do sprawy zostały załączone 
zdjęcia Olgierda Kryczyńskiego w profilu i 
en face6, oraz karta daktylogramów z odci-
skami palców obu rąk7. W postanowieniu, 
areszt Kryczyńskiego motywuje się tym, 
że będąc na wolności, może uchylać się od 
śledztwa oraz sądu. Oskarżano go o prze-
stępstwa, opisane paragrafami 58(4), 58(11) 
oraz 58(13) Kodeksu Karnego RFSRR8.
Nonsensem oraz pełnym odrzuceniem mię-
dzynarodowych norm prawnych było to, iż 
Olgierda Kryczyńskiego, obywatela Repub-
liki Litewskiej, wcześniej obywatela Polski, 
oskarżano o przestępstwa, przewidziane w 
Kodeksie Karnym RFSRR, państwa, które 
wtargnęło i zajęło terytorium innego suwe-
rennego kraju – Litwy.

Po aresztowaniu, 15 lutego 1941 r. prze-
szukano jego mieszkanie9. 17 lutego, po 
zapoznaniu się z konfiskowanymi w jego 
mieszkaniu dokumentami, część materia-
łów zadecydowano pozostawić dla użytku 
operacyjnego: „Rocznik Tatarski” – 3 to-
my (jeden komplet); czasopisma: „Życie 
Tatarskie” – 3 tomy, z lat 1934 – 1939, 
„Wschód” („Восток”) – 2 księgi oraz 6 od-
dzielnych numerów; broszury: „Idel–Ural” 
(„Идель–Урал”), „Biuletyn Polsko–Ukra-
iński” – 3 tomy (w sprawie błędnie nazwa-
ny „Biuletynem Polsko–Uralskim”); oraz 2 
czasopisma pod. red. A. Ischakiego.

Z protokołu wynika, że O. Kryczyński 
został aresztowany w sprawie szpiegow-
skiej o kryptonimie „Wschód”10. Później 
umieszczono go w więzieniu na Łukisz-

Nieznane losy
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HErBarz
roDzIn  

TaTarSkICH

Stanisław Dumin
ABDANK – W polu czerwo-
nym łękawica srebrna. Nad 
hełmem w koronie szlache-
ckiej łękawica jak na tarczy. 
Labry czerwono–srebrne. 
Herb rodu Buczacki.
ACHMAT – „W polu niebie-
skim strzała złota z rozdartym 
skrzydełkiem, żeleźcem na 
dół, nad skałą o trzech wierz-
chołkach. W szczycie hełmu 
złoty księżyc, rogami w górę”. 
Labry mają być błękitno–zło-
te. Herb rodu Achmatowicz.
AKSZAK – W polu czerwo-
nym serce purpurowe, ukośnie 
w prawo przez środek z góry 
na dół strzałą przeszyte. Nad 
hełmem w koronie szlache-
ckiej trzy pióra strusie. Labry 
czerwono–srebrne. Herb ro-
dzin: Assanowicz, Janczura, 
Sielimowicz, Szahuniewicz, 
Talkowski.
ALABANDA – W polu czar-
nym na półksiężycu srebrnym 
takaż głowa końska w lewo. 
Nad hełmem w koronie szla-
checkiej trzy pióra strusie. 
Labry czarno-srebrne. Herb 
rodu Azulewicz.
ALEKSANDROWICZ – 
W polu czerwonym dwa 
schodzące się ostrzami miecze 
srebrne o rękojeściach złotych 
w słup, a na nich dwa ukośne 
skrzyżowane srebrne ostrza 
kos barkami i końcami ku gó-
rze. Labry czerwono–srebrne. 
Herb rodu Aleksandrowicz.
AMADEJ – W polu czerwo-
nym orzeł srebrny w lewo, 
w koronie złotej, bez ogona, 
z pierścieniem złotym w dzio-
bie. Nad hełmem w koronie 
szlacheckiej pięć piór strusich. 
Labry czerwono–srebrne. 
Herb rodu Assanowicz.

/w tekście zachowano wersję 
pisowni Autora/



Życie Tatarskie   18 (95) październik 200828

ANCUTA – W polu błękit-
nym strzała srebrna żeleźcem 
do góry pomiędzy gwiazdą 
złotą z prawej a półksiężycem 
złotym z lewej strony. Nad 
hełmem korona szlachecka. 
Labry błękitno–złote. Herb 
rodu Makułowicz.
ARAŻ – W polu czerwo-
nym koń biały, prawą nogą 
przednią trzymający buńczuk 
i w prawo obrócony. W szczy-
cie hełmu korona, nad nią 
księżyc złoty rogami w górę. 
Labry mogą być czerwono–
srebrne. Herb rodu Smolski.
ASSANOWICZ – W tarczy 
czerwonej łuk złoty z takąż 
cięciwą zwrócony skośnie 
w górę w prawo ze strza-
łą srebrną. Nad tarczą hełm 
z koroną szlachecką. Klejnot: 
prawa ręka w zbroi srebrnej 
trzymająca srebrny z ręko-
jeścią złotą miecz wschodni. 
Labry po prawej stronie czer-
wono–złote, po lewej – czer-
wono–srebrne. Herb rodu 
Assanowicz.
AZULEWICZ – W polu czer-
wonym strzała srebrna żeleź-
cem w górę. W szczycie heł-
mu ręka zbrojna z mieczem 
w złoto oprawnym, do cięcia 
w prawo. Labry mają być 
czerwono–srebrne. Herb ro-
dziny Azulewicz.
BAZAREWICZ – W polu 
białym (srebrnym) tarcza bia-
ła (srebrna) z bordiurą szarą 
(a więc żelazną, czyli czarną), 
w której kwadrat biały (srebr-
ny) z bordiurą żółtą (czyli 
złotą) umieszczony na nieco 
większym kwadracie szarym 
(a więc żelaznym, czyli czar-
nym). Nad hełmem w koro-
nie półksiężyc żółty rogami 
do dołu. Labry mogą być 

czarno–srebrne. Herb rodu 
Bazarewicz.
BAŻEŃSKI – W polu czer-
wonym Murzyn widocz-
ny do kolan z przepaską 
z białych (srebrnych) piór 
stoi wprost i trzyma na ręku 
wiewiórkę srebrną zwróconą 
w lewo, złoty orzech gryzą-
cą. Nad hełmem w koronie 
Murzyn jak w tarczy, trzy-
mający chorągiew czerwo-
ną z takąż wiewiórką. Labry 
czerwono–srebrne. Herb rodu 
Bazarewski.
BEM – „Tarcza dwudzielna, 
w prawem polu srebrnem 
gryf zielony w lewo; w lewem 
czerwonym, baran wspięty 
w prawo. W szczycie hełmu 
gryf i baran jak na tarczy”. 
Herb rodu Illasiewicz.
BIAŁY ZWÓJ – W polu 
czerwonym czapka purpu-
rowa owinięta z dołu tkani-
ną w złote, błękitne, zielone, 
czerwone i srebrne paski 
i ozdobiona z góry frędzlem 
złotym, a po prawej stronie 
trzema piórami, z których 
środkowe złote, a boczne 
błękitne. Nad hełmem w ko-
ronie szlacheckiej trzy pióra 
strusie. Labry czerwono–zło-
te. Herb rodzin: Gembicki, 
Gębicki.
BIELAK – W polu srebr-
nym dwie kolumny srebrne. 
W szczycie hełmu korona 
szlachecka bez hełmu. Herb 
rodu Bielak.
BOŃCZA – W polu błękit-
nym jednorożec srebrny, 
wspięty. Nad hełmem w ko-
ronie szlacheckiej pół takiego 
samego jednorożca. Labry 
błękitno–srebrne. Herb ro-
dzin: Chalecki i Lisowski.

BOŻAWOLA – W polu błę-
kitnym na barku podkowy 
srebrnej zaćwieczony krzyż 
kawalerski srebrny, między 
ocelami takiż krzyż luzem, 
pod podkową półksiężyc 
złoty barkiem w dół. Nad 
hełmem w koronie szlache-
ckiej trzy pióra strusie. Labry 
błękitno–srebrne. Herb rodu 
Romanowski.

BOŻAWOLA (ODM.) - 
W polu błękitnym na barku 
podkowy srebrnej zaćwieczo-
ny krzyż kawalerski srebrny, 
między ocelami gwiazda sześ-
cioramienna złota, pod podko-
wą półksiężyc złoty barkiem 
w dół. Nad hełmem w koronie 
szlacheckiej trzy pióra strusie. 
Labry błękitno–srebrne. Herb 
rodu Hazbijewicz.

BUTLER – W polu czerwo-
nym koszyk srebrny z kwia-
tami naturalnymi. Nad heł-
mem w koronie szlacheckiej 
trzy pióra strusie czerwone, 
na których trąbka myśliwska 
złota ustnikiem zwrócona 
w prawo. Labry czerwono–
srebrne. Herb rodu Butler.

CHALECKI – W polu czer-
wonym łękawica srebrna 
z zaćwieczoną w środku 
takąż rogaciną. Nad heł-
mem w koronie szlacheckiej 
skrzydło orle czarne przeszy-
te strzałą srebrną. Labry czer-
wono–srebrne. Herb rodu 
Chalecki. 

CIELĄTKOWA – W polu 
błękitnym półtora księżyca 
złotego w rosochę z trzema 
takimi gwiazdami szcześ-
cioramiennymi na rogach. 
W klejnocie nad hełmem 
w koronie trzy pióra strusie. 
Herb rodu Janczura. 



Życie Tatarskie   18 (95) październik 2008 29

CIOŁEK – W polu srebrnym 
wół czerwony na murawie 
zielonej. Nad hełmem w koro-
nie szlacheckiej pół takiego sa-
mego wołu. Labry czerwono–
srebrne. Herb rodu Korycki.

DĄBROWA – W polu błę-
kitnym na barku podkowy 
srebrnej zaćwieczony krzyż 
kawalerski złoty, na ocelach 
podkowy zaćwieczone ukoś-
nie takie same krzyże. Nad 
hełmem w koronie szlache-
ckiej skrzydło sępie czarne 
przeszyte strzałą srebrną 
w lewo. Labry błękitno–srebr-
ne. Herb rodzin: Jabłoński, 
Januszewski.

DOŁĘGA – W polu błękitnym 
podkowa srebrna, na barku 
której krzyż kawalerski złoty. 
Ze środka podkowy wycho-
dzi strzała srebrna żeleźcem 
w dół. Nad hełmem w koro-
nie szlacheckiej skrzydło sę-
pie czarne przeszyte strzałą 
srebrną. Labry błękitno–srebr-
ne. Herb rodzin: Abramowicz 
– Rodlinowicz, Bajrulewicz.

DRZEWICA – W polu błę-
kitnym półksiężyc złoty, nad 
nim i pod nim szcześciora-
mienne gwiazdy złote, 1i1. 
Nad hełmem w koronie szla-
checkiej pięć piór strusich. 
Labry błękitno–złote. Herb 
rodzin: Mucha, Radliński, 
Siunkiewicz, Józefowicz.

GARCZYŃSKI – W polu 
błękitnym pod półksiężycem 
złotym rogami do dołu, mię-
dzy dwiema takimi samymi 
szcześcioramiennymi gwiaz-
dami strzała srebrna w słup. 
Nad hełmem w koronie szla-
checkiej cztery pióra strusie. 
Labry błękitno–złote. Herb 
rodu Juszyński.

GODZIEMBA – W polu czer-
wonym sosna barwy natural-
nej o trzech koronach i pięciu 
korzeniach. Nad hełmem 
w koronie szlacheckiej pół 
rycerza w zbroi i czapce spi-
czastej srebrnych; w prawej 
ręce trzyma taką samą sosną 
jak na tarczy, a lewą ręką trzy-
ma za rękojeść złotą miecz 
srebrny u boku zawieszony. 
Labry czerwono–srebrne. 
Herb rodzin: Chasieniewicz, 
Heliaszewicz.

GOZDAWA – W polu czer-
wonym lilia podwójna srebr-
na z przewiązką złotą na 
środku. Nad hełmem w ko-
ronie szlacheckiej na pawim 
ogonie taka sama lilia. Labry 
czerwono–srebrne. Herb rodu 
Bohuszewicz.

GRABIE – W polu złotym na 
trójwzgórzu zielonym gra-
bie o siedmiu zębach srebrne 
w słup. Nad hełmem w koro-
nie szlacheckiej pięć piór stru-
sich. Labry złoto–srebrne. 
Herb rodu Mussielewicz. 

GRZYMAŁA – W polu zło-
tym mur czerwony o takich-
że trzech blankowych basz-
tach, o podwojach złotych 
z okuciami czarnymi, w bra-
mie rycerz w zbroi srebrnej 
z takimże mieczem w prawej 
i tarczą w lewej ręce. Nad 
hełmem w koronie szla-
checkiej na pawim ogonie 
trzy wieże czerwone. Labry 
czerwono-złote. Herb ro-
dzin: Baranowski, Korycki, 
Olejowski.

▄

 W 17 (94) numerze „Życia Tatarskiego” ukazał się tekst pt. 
„Herby tatarskie w Wielkim Księstwie Litewskim”. Niestety, 
zabrakło przy nim nazwiska Autora, którym jest wybitny 
heraldyk profesor Stanisław Dumin. Przepraszamy bardzo, 
mamy nadzieję, że Autor zechce nam to wybaczyć. Redakcja

przEpraSzaMy
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okrUCHy

Józef Konopacki
DŻAHILIJJA – epoka przedmu-
zułmańska, trwająca od ok. 500 
roku n.e. do 622 roku. Terminem 
tym określa się też stan niewiedzy, 
charakteryzujący, zdaniem muzuł-
manów, Arabów przed islamem. 
Owa ignorancja miała dotyczyć je-
dynie nieznajomości religii islamu 
przez ówczesną ludność. Pojęcie 
dżahilijji nie obejmowało aspek-
tu kulturalnego. Do dziś bowiem 
poezja stworzona w tym okresie 
zajmuje czołowe miejsce w arab-
skich opracowaniach literackich. 
Współcześnie pojęcie to nabrało 
nieco szerszego znaczenia, głów-
nie za sprawą Stowarzyszenia 
Braci Muzułmanów i ich główne-
go ideologa Sajjida Kutba, dla któ-
rych symbolem dżahilijji jest cy-
wilizacja euro-amerykańska z jej 
brakiem wiary w jednego Boga, 
materializmem i egoistycznym 
indywidualizmem.

DŻIHAD - dokładanie starań i wy-
siłków w dążeniu do jakiegoś celu. 
Termin ten w tradycji europejskiej 
był i jest nadal błędnie kojarzony 
jedynie z pojęciem „świętej woj-
ny” z niewiernymi. Nie do końca 
poprawnie bywał interpretowany 
również przez samych muzuł-
manów. Ostatecznie prawnicy 
muzułmańscy wyodrębnili cztery 
sposoby prowadzenia dżihadu: 
sercem, językiem, rękami i mie-
czem. Celem dżihadu jest każde 
działanie czy przedsięwzięcie 
mające na celu krzewienie religii 
islamu i budowanie chwały oraz 
wielkości muzułmańskiej ummy. 
Muzułmanin, który prowadzi dżi-
had sercem, to człowiek walczący 
ze złem, gnieżdżącym się w jego 
duszy, i podszeptami szatana oraz 
starający się trwać w swojej wie-
rze. Muzułmanin, który działa 
językiem i rękami, to osoba za-
pobiegająca bądź naprawiająca 
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szkody wyrządzane gminie mu-
zułmańskiej. W terminie dżihadu 
zawiera się również pojęcie kital 
i tylko ono, jako związane z mie-
czem, odpowiada zachodniej defi-
nicji uznającej je za wojnę religijną. 
Koran wzywa do kitalu, ale jedy-
nie w wypadku odpierania ataku: 
„Zwalczajcie na drodze Boga tych, 
którzy was zwalczają, lecz nie bądźcie 
najeźdźcami. Zaprawdę Bóg nie mi-
łuje najeźdźców! (...) I nie zwalczajcie 
ich przy świętym Meczecie, dopóki oni 
nie będą was tam zwalczać” (2:190-
191). Islam z założenia nie popiera 
działań zaczepnych, ofensywnych 
wymierzonych w słabszego prze-
ciwnika: „Wzywajcie do poko-
ju, kiedy jesteście górą” (47:35).  
Idea dżihadu pojawiła się w cza-
sach wczesnego islamu i prowa-
dzonych wtedy podbojów arab-
skich. „Na drodze Boga” walczo-
no z plemionami i ludami, które 
uparcie trwały w niewierze. Nie 
zaliczano do nich tzw. ahl al-kitab, 
czyli przedstawicieli religii obja-
wionych, a jednocześnie monotei-
stycznych: chrześcijan, żydów i sa-
bejczyków. Uzyskiwali oni status 
ahl az-zimma - ludzi chronionych, 
zobowiązanych do płacenia dżizji, 
podatku pogłównego, w zamian 
za zapewnienie im bezpieczeń-
stwa. Innym ludom, przed przy-
stąpieniem do walki z nimi, propo-
nowano przyjęcie islamu. Dopiero 
odmowa uznawana była za atak 
na integralność religii muzułmań-
skiej, a tym samym stanowiła znak 
do podjęcia działań wojennych.  
Pojęcie dżihadu ewoluowało przez 
wieki, stając się - np. dla ugru-
powania charydżytów - szóstym 
filarem islamu, wedle którego na 
śmierć zasługuje każdy, kto nie jest 
charydżytą. Zajdyci, jedna z sekt 
szyickich, obowiązkiem prowa-
dzenia dżihadu obarczała swojego 
imama. Sami szyici, wierni zasa-

dzie takijji, czyli ukrywania swego 
wyznania z obawy przed prześla-
dowaniami, nie przywiązywali 
do niego większego znaczenia.  
Na początku XX wieku idea dżi-
hadu nabrała nowego wymiaru. 
Stowarzyszenie Braci Muzułma-
nów, zgodnie z ideologią Sajjida 
Kutba, za dżihad uznaje zbrojne 
przeciwstawienie się wszelkim 
przejawom cywilizacji zachodniej, 
widząc w niej źródło ateizmu, 
zepsucia, niewiedzy, czyli stanu 
tożsamego z pojęciem dżahilijji 
i nawołuje do powrotu do pierwot-
nych form islamu. Warto tu jednak 
zauważyć, że te skrajne stanowisko 
nie oddaje przekonań większości 
muzułmanów, a kreowanie islamu 
jako zagrożenia dla Zachodu jest 
wynikiem generalizacji i utwier-
dzania szkodliwych stereotypów 
przez tenże właśnie Zachód. 

DERWISZ - członek sufickiego 
bractwa mistycznego. Termin ten 
jest odpowiednikiem arabskiego 
słowa fakir, oznaczającego „bieda-
ka”, „nędzarza”, ale także muzuł-
mańskiego ascetę, wyrzekającego 
się dóbr ziemskich w imię teorii 
głoszącej wyższość w oczach 
Boga ubóstwa nad bogactwem. 
Dawniej derwisze mieszkali w do-
mach zgromadzeń, przypomina-
jących chrześcijańskie klasztory 
lub prowadzili wędrowny tryb 
życia, utrzymując się z datków. 
Życie ich cechowało głębokie 
oddanie Bogu i idei ubóstwa tak 
materialnego, jak i duchowego. 
Ubogi duchowo człowiek to ten, 
który wyzbył się wszelkich ziem-
skich pragnień i ambicji na rzecz 
nabycia cech boskich przez mod-
litwę i kontemplację istoty Boga. 
Swe oddanie Bogu derwisze z za-
konu maulawijja okazywali przez 
taniec, stąd znany i na Zachodzie 
obraz „wirującego derwisza”. 

FEDAIN - człowiek oddający swe 
życie w imię jakiejś idei (za innych 
ludzi, za swój kraj). Dawniej ter-
minem fedaina określano członka 
sekty asasynów (nizarytów), go-
towego poświęcić swe życie dla 
wiary. Współcześnie w ten spo-
sób określa się działaczy ruchów 
narodowowyzwoleńczych (np. 
w Palestynie). 

HALAL - różne kategorie rzeczy, 
osób, uczynków oraz potraw, 
na które zezwala muzułmanom 
szari’at. Jego przeciwieństwem 
jest termin haram, czyli to, co za-
kazane. 

HARAM - wszystko to, czego 
zabrania muzułmanom szari’at. 
Jego przeciwieństwem jest halal, 
czyli to, co dozwolone. Haram to 
również jedna z pięciu kategorii 
czynów w prawie muzułmań-
skim, obejmująca uczynki, za po-
pełnienie których wymierza się 
karę. Terminem tym określa się 
miejsca, otaczane szczególnym 
kultem religijnym w trzech mu-
zułmańskich świętych miastach: 
Mekce, Medynie i Jerozolimie. Na 
obszarze haram nie wolno zabijać, 
a niemuzułmanie nie mają tam 
prawa wstępu. 

HIDŻAB - zasłona, w Iranie na-
zywana czadorem, którą kobieta 
muzułmańska zakrywa włosy. 
Koran wspomina: „Powiedz wie-
rzącym kobietom, żeby spusz-
czały skromnie swoje spojrzenia 
i strzegły swojej czystości; i żeby 
pokazywały jedynie te ozdoby, 
które widoczne są na zewnątrz; 
i żeby zarzucały zasłony na pier-
si” (24:31). Kobieta muzułmańska 
powinna chronić swe ciało i włosy 
przed napastliwymi spojrzeniami 
mężczyzn, niektóre zakrywają 
także swoje twarze zasłoną lub 
woalem zwanym burka.              ▄




