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Do przodu, idziemy do przodu
Można zapytać – cóż wspólnego ma francuski poeta, żyjący w XIX wieku, jeden 

z twórców parnasizmu, kierunku literackiego głoszącego hasło „sztuka dla sztuki”, z ta-
tarską tradycją w Polsce. W zasadzie niewiele, jednakże powyższy cytat, wzięty z twórczo-
ści Banville’a, nad wyraz dobrze pasuje do tego, co chciałbym wyrazić. Bowiem idziemy 
ciągle do przodu. Wydajemy już drugi numer nowego, tatarskiego czasopisma w Polsce. 
W tym roku mijają dwadzieścia cztery lata od wydania sygnalnego numeru kwartalnika 
Życie Muzułmańskie, będącego pierwszym po drugiej wojnie światowej tytułem oficjalnie 
wydawanej prasy muzułmańsko-tatarskiej w Polsce. Ukazywało się w latach 1986-1990. 
Przedtem były efemerydy, wydawnictwa jednodniowe lub też w ograniczonym obiegu. 
Przez czternaście lat, od roku 1993 do 2007, ukazało się jedenaście zeszytów i tomów 
Rocznika Tatarów Polskich. Oprócz samego czasopisma, wydawnictwo Rocznika Tatarów 
Polskich opublikowało ponad dwadzieścia pięć pozycji książkowych. Było też współor-
ganizatorem ponad dziesięciu poważnych naukowych konferencji i wystaw muzealnych, dotyczących polskich Tatarów. Nie-
stety, jak na razie Rocznik Tatarów Polskich został zawieszony. Ukazywało się też Życie Tatarskie i Świat Islamu w Sokółce. Przez 
parę lat wydawano w Białymstoku czasopismo Pamięć i trwanie. Nie liczę innych, bardziej efemerycznych i okolicznościowych 
wydawnictw. To bardzo dużo, jak na tak nieliczną przecież wspólnotę etniczno-wyznaniową. Czasopiśmiennictwo tatarskie 
jest dowodem na ciągle żywą tatarską tradycję w Polsce. Dopóki istnieją ludzie, którzy kosztem wielu wyrzeczeń i problemów 
chcą tę tradycję kontynuować, redagując czasopisma, które stają się ośrodkami życia kulturalnego polskich Tatarów, dopóty 
istnieć będzie tatarska świadomość, a więc i wspólnota. Po drodze spotykają ci zapaleńcy i społecznicy wiele kłopotów i wiele 
przysłowiowych kłód jest im rzucanych pod nogi. Również ze strony własnego środowiska, jako że nie ma proroków we 
własnym kraju. Popełniają też wiele błędów i pomyłek. Ale nie mylą się tylko ci, co nic nie robią. 

Selim Chazbijewicz

W numerze:
• Wydarzenia i informacje ................................................................................................................................. 1
•	 Pułkownik	Jakub	Azulewicz	–	dowódca	6	Pułku	Przedniej	Straży	Wielkiego	Księstwa	Litewskiego	......	4
•	 Muzułmański	cmentarz	wojskowy	pod	Kałuszynem	...................................................................................	9
•	 Tatarski	architekt	...........................................................................................................................................	12
•	 Dialog	chrześcijańsko-muzułmański	w	okresie	pontyfikatu	Jana	Pawła	II	..............................................	15
•	 Niektóre	aspekty	społeczne	i	kulturowe	islamu	europejskiego	.................................................................	18
•	 Wiatrem	pisane…		.........................................................................................................................................	21
•	 Bajka	tatarska:	Gwiazdeczka	........................................................................................................................	23
•	 Tatarskie	święta	.............................................................................................................................................	24
•	 Kwintesencja	tatarskiego	ducha	...................................................................................................................	25
•	 Szeptucha	Zinajda	i	tatarska	magia	.............................................................................................................	25
•	 Kuchnia	i	tradycyjna	etykieta	stołowa	.........................................................................................................	27
•	 Gotujemy	tokmacz	z	łapszą	..............................................................................................................	28

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

A ci, co nic nie robią, nie mylą się nigdy. 
Teodor de Banville
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Jubileuszowe tatarskie świętowanie w Bohonikach
 Zarząd Muzułmańskiej Gminy Wy-
znaniowej MZR w Bohonikach, któ-
rego przewodniczącą jest Mirosława 
Korycka, oraz Oddział Bohonicki 
Związku Tatarów Rzeczypospoli-
tej Polskiej, kierowany przez Żannę 
Szczęsnowicz, zapraszają do Bohonik 
na uroczyste spotkanie z okazji 330. 
rocznicy osiedlenia Tatarów. Odbę-
dzie się ono 23 maja 2009 roku.
 Obchody rozpoczną się o godzi-
nie 10,00 modlitwą w meczecie, po 

której nastąpi powitanie przybyłych 
gości. 
 W programie przewidziano wykład 
na temat 330. lat osadnictwa tatar-
skiego w Bohonikach, wręczenie 
odznaczeń, występ zespołu tanecz-
nego „Kalinka” z Wilna, degustację 
potraw tatarskich oraz zwiedzanie 
miziaru. Równocześnie będzie się 
odbywał specjalny festyn dziecięcy: 
„Tatarski Dzień Dziecka”.
 

Tureckie tematy w Krakowie
 4 i 5 czerwca br. odbędzie się w Krakowie ogólnopolska konferencja „Świat turecki na arenie międzynarodowej”, 

przygotowywana przez Grupę ds. Polityki Międzynarodowej Europejskiego Forum Studentów z Krakowa  
(AEGEE-Kraków), Koło Studentów Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego  

oraz Koło Naukowe Turkologów. Pieczę nad przedsięwzięciem objął Uniwersytet Jagielloński.
 Celem konferencji jest omówienie wzajemnych relacji ludów tureckich, przede wszystkim poszukiwanie przez nie 

własnego miejsca na arenie międzynarodowej. 
Organizatorzy i uczestnicy będą próbowali odpowiedzieć na pytanie: czy istnieje jedność świata tureckiego?  

Jak wygląda pamięć o wspólnym pochodzeniu w Turcji, państwach Azji Środkowej, wśród licznych ludów tureckich 
mieszkających w Rosji, a także w Polsce, ojczyźnie Tatarów i Karaimów. W znalezieniu odpowiedzi pomoże panel 

poświęcony ogólnotureckiemu dziedzictwu kulturowemu. Zbadane zostaną również kontakty Polski  
ze światem tureckim, którego bliższemu poznaniu posłuży Wieczór Kultury Tureckiej.

 Konferencja skierowana jest do studentów i doktorantów wyższych uczelni z całej Polski  
oraz osób zainteresowanych przedstawioną powyżej problematyką.

 Bliższe informacje: Tomasz Stuleblak, stubcio20@wp.pl, 669 035 320. Zgłoszenia uczestnictwa jw.
Patronat honorowy nad konferencją sprawuje Mufti RP Tomasz Miśkiewicz.

„Przegląd Tatarski” objął konferencję patronatem medialnym.

Muzułmańskie warsztaty w Kruszynianach
 Muzułmańska Gmina Wyznaniowa w Białymstoku zaprasza dzieci i młodzież w wieku od 6 do 18 lat na  
Muzułmańskie	warsztaty	teatralno-kulinarne, które odbędą się w dn. 11-14 czerwca w Kruszynianach.

 Organizatorzy zapewniają przejazd autobusem z Białegostoku i Sokółki do Kruszynian, noclegi oraz wyżywienie  
w Gospodarstwie Agroturystycznym Tatarska Jurta, a także fachową opiekę. 

 Zgłoszenia przyjmowane są do 31 maja w sekretariacie MZR, Dom Modlitwy przy ul. Piastowskiej 13F w Białymstoku. 
Tel. 085 675 43 41, 693 922 626. Szczegóły na www.mzr.pl 

 Warsztaty zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
oraz przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku.


