
TO JU
Z 330 LAT !!

Nr 1(1) Rok 1430/2009 (I)         Kwartalnik społeczno-kulturalny           ISSN 2080-0541
Muzułmański Związek Religijny w Rzeczypospolitej Polskiej

Pismo dofinansowano ze środków Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

W NUMERZE:
IX Dzień Islamu w Kościele katolickim

Tatarzy w Gdańsku i na Pomorzu Gdańskim po roku 1945
Czy polscy Ormianie mówili po tatarsku?

Kobieta, koń i step
Tatarska kuchnia - pierekaczewnik

Deportacja 1944 roku we wspomnieniach Tatarów Krymskich
Lider Tatarów Krymskich

PRZEGLAD TATARSKI



Drodzy Czytelnicy
W imieniu Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego Związku Religijnego w Rzeczy-
pospolitej Polskiej mam zaszczyt przekazać Państwu pierwszy numer kwartalnika  
Przegląd Tatarski. Od dawna, bo właściwie od dnia, w którym powierzono mi obowiązki 
muftiego, widziałem potrzebę wydawania czasopisma poruszającego naszą własną, ta-
tarską i muzułmańską tematykę. Nasza historia jest bowiem tak bogata, że wciąż mamy 
o czym pisać, a współczesność niewiele jej ustępuje. Chcemy przypominać o tym swym 
pobratymcom oraz dzielić się wszystkim z sąsiadami. 

Tatarzy - to nie tylko wojownicy. Muzułmanie - to nie tylko modlitwa. Będziemy publiko-
wać w Przeglądzie Tatarskim materiały naukowe, historyczne, religijne, literackie. Opowiemy 
o swoich tradycjach i zwyczajach, podzielimy się starymi kuchennymi przepisami. Mam 
nadzieję, że każdy, kto interesuje się tatarszczyzną oraz islamem w Polsce, znajdzie tu dla 
siebie coś interesującego. Wdzięczni będziemy za wszelkie uwagi i zachęcamy do współ-
udziału w tworzeniu pisma. Jaki będzie Przegląd Tatarski zależy zarówno od zespołu redakcyjnego, jak i od zaangażo-
wania Czytelników. Pamiętajmy o historii, ceńmy teraźniejszość, działajmy dla przyszłości. Życzę miłej lektury.

Niech Allach błogosławi dobry wysiłek nas wszystkich.
 Tomasz Miśkiewicz

 Mufti Rzeczypospolitej Polskiej
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Przegląd Tatarski, kwartalnik społeczo-kulturalny poświęcony Tatarom w Polsce i na świecie

Pomnik księcia Witolda Wielkiego!

W roku 2010, podczas obchodów 600-lecia bitwy pod Grunwaldem, będzie wzniesiony  
w Rejżach pomnik księcia Witolda Wielkiego, patrona Tatarów litewskich.

Kochani rodacy, obowiązkiem każdego litewskiego Tatara jest wesprzeć tę szlachetną inicjatywę!  
Wszyscy ofiarodawcy będą wpisani do Księgi Honoru, a także wymienieni w gazecie „Lietuvos totoriai”.  

Nazwiska osób, które ofiarują większe kwoty, zostaną wykute na postumencie pomnika. 
Prosimy składać ofiary na pomnik Witolda Wielkiego w Rejżach na konto:

LT 634010040900309307, bank DnB NORD, oddział w Alytusie,
SWIFT AGBL LT 2X

Fundacja Budowy Pomnika Witolda Wielkiego w Rejżach
Związek Wspólnot Tatarów Litewskich

Dodatkowych informacji udzieli przewodniczący Fundacji Budowy Pomnika Witolda Wielkiego w Rejżach:  
Motiejus Jakubauskas, tel. +370 699 80518.

Redakcja „Przeglądu Tatarskiego” w pełni popiera tę inicjatywę. Będziemy w kontakcie  
z pobratymcami z Litwy, aby przekazywać co nowego w sprawie pomnika wielkiego księcia Witolda.  

Zachęcamy naszych Czytelników do wspomożenia akcji, opublikujemy listę darczyńców!

	 	
330-lecie osadnictwa tatarskiego na Podlasiu

Najwyższe Kolegium Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP
informuje, że 29 maja 2009 r. (piątek) odbędą się w Białymstoku

uroczyste obchody 330. rocznicy osadnictwa tatarskiego na Podlasiu
W programie uroczystości:

- wystawa o osadnictwie tatarskim na Podlasiu
- konferencja

- degustacja potraw tatarskich
- występ zespołu.

II Podlaskie Dni Kultury Muzułmańskiej

Najwyższe Kolegium MZR informuje, że w niedzielę 31 maja 2009 roku 
w Domu Modlitwy przy ul. Piastowskiej 13 F (Grzybowa 42) w Białymstoku,

odbędą się II Podlaskie Dni Kultury Muzułmańskiej.
W programie uroczystości zaplanowane zostały następujące atrakcje:

- wystawa
- warsztaty kulinarne kuchni orientalnej (tatarskiej, arabskiej, tureckiej) wraz z degustacją potraw

- modlitwa okolicznościowa
- sesja popularno–naukowa dot. historii i kultury muzułmanów polskich

- występ zespołów
- rozdanie broszurek informacyjnych o kulturze i tradycji muzułmanów polskich.

Informacje dodatkowe na stronie internetowej Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP  
- www.mzr.pl oraz pod numerem telefonu 605 612 137.


