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30 maja 2009 r. w Mu-
zeum Ziemi Sokólskiej otwar-
ta została kilkumiesięczna 
wystawa poświęcona łukowi, 
jako charakterystycznej broni 
Tatarów. Ekspozycja „Łuk – 
broń czy sacrum” jest imprezą 
towarzyszącą obchodom 330-
lecia osadnictwa Tatarów na 
ziemi sokolskiej oraz 400-lecia 
nadania praw miejskich Sokół-
ce. Patronatem honorowym 
objął ją Marszałek Wojewódz-
twa Podlaskiego i Burmistrz 
Sokółki, zaś patronem medial-
nym zostało Radio Białystok 
i TVP 3.

 W otwarciu wystawy 
uczestniczyli m.in..: Adam Bernatowicz - Konsul Generalny RP 
w Grodnie, Jarosław Książek - Konsul Generalny RP w Brześciu, Ja-
rosław Książek - kierownik Wydziału Konsularnego Ambasady RP 
w Mińsku, Krzysztof  Świderek, burmistrz miasta Sokółka, członko-
wie Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów, radni miejscy oraz 
liczni goście. Gościnnie wystąpiła grupa rekonstrukcji historycznej 
o dźwięcznej nazwie „Czambulik”, która w strojach XVII-wiecz-
nych Tatarów urządziła pokaz strzelania z łuku w pobliskim parku. 
Był także bardzo sym-
patyczny - jak zawsze - 
poczęstunek smacznymi 
tatarskimi specjałami.

 W muzeum wy-
stawiono kilkadziesiąt 
eksponatów – m.in. łuki 
refleksyjne, strzały, koł-
czany, pierścienie łucz-
nicze – zekiery, groty, 
oprzyrządowanie łucz-
nika - z XVI-XIX w. To 
przegląd broni miotającej 
z głównych regionów 
Azji i Europy: łuki turec-
kie, krymsko-tatarskie, 
perskie, indo-perskie, 
indyjskie, mongolskie, 
chińskie, koreańskie i ja-
pońskie. Łuki pochodzą 
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ze znakomitych prywat-
nych kolekcji m.in. Andrze-
ja Abratowskiego, Macieja 
Downar-Dukowicza, Zbi-
gniewa Juszkiewicza, Nor-
berta Kopczyńskiego, Jan-
ka Połczyńskiego, Witolda 
Rychłowskiego i Michała 
Sanczenki. Ciekawostką 
kolekcji jest łuk krymsko-
tatarski, będący niegdyś 
na wyposażeniu Tatarów 
służących w polskiej armii. 
Całość dopełnia prezenta-
cja licznych strzał od cere-
monialnych, poprzez spor-
towe, aż do bojowych.

 Podobna wystawa, za-
tytułowana „Łuk w rozwoju historycznym”, zorganizowana była 40 
lat temu przez Jerzego Wernera w Krakowie. Sokólska prezentacja 
jest zatem drugą w naszej powojennej historii. Przybliży ona szerokiej 
publiczności historię łucznictwa i sposób posługiwania się tą bronią. 
Jednocześnie stanowi okazję do przypomnienia wielowiekowej hi-
storii osadnictwa tatarskiego na ziemiach Podlasia i wkładu Tatarów 
w historię i kulturę Polski. Zachowane zabytkowe egzemplarze łuków 
są częścią naszej bogatej kultury materialnej. Łuk to tradycyjna broń 

Tatarów, którzy nowej 
ojczyźnie odwdzięczali 
się zbrojną posługą na 
wszystkich bitewnych 
polach, poczynając od 
Grunwaldu, a na II 
wojnie światowej koń-
cząc.

 Kulminacyjnym 
momentem obchodów 
330. rocznicy osadnic-
twa tatarskiego na Pod-
lasiu będzie Międzyna-
rodowa Letnia Akade-
mia Wiedzy o Tatarach 
Polskich, która odbę-
dzie się w Sokółce 7-9 
sierpnia 2009 r. 

Józef  Konopacki
 ■
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Łuki w sokólskim muzeumGorące, tatarskie lato

Takie rzeczywiście (pomimo zawirowań pogody) jest tegoroczne lato: po tatarsku gorące 
w imprezy, spotkania, przedsięwzięcia. Były obchody 330-lecia osadnictwa tatarskiego 
w Bohonikach, Białymstoku i Sokółce, odbyły się młodzieżowe warsztaty w Kruszy-
nianach, tatarskim pierekaczewnikiem zajadali się Wrocławianie podczas II Festiwalu 
Mniejszości Narodowych i Etnicznych, w Sokółce już jedenasta akademia wiedzy o Tata-
rach, a w kruszyniańskiej „Tatarskiej Jurcie” kolejne sierpniowe spotkanie.
To naprawdę wspaniałe, że tyle się dzieje. Myślę jednak, że rzeczą najważniejszą jest co-
dzienne kultywowanie naszej tatarskiej i muzułmańskiej tradycji w domach rodzinnych, 
wśród bliskich, w kręgach znajomych oraz przyjaciół. Pamiętajmy o swych godnych 
przodkach, czujmy słuszną dumę z osiągnięć naszych pobratymców. Przecież tak wielu 
mamy zasłużonych dla polskiej kultury i nauki profesorów, prawników, lekarzy, pisarzy, 
artystów i biznesmenów tatarskiego pochodzenia. Przede wszystkim mamy jednak masę 
dobrych, uczciwych ludzi, dzięki którym - mocno w to wierzę - będzie trwała i rozwijała 
się tatarska społeczność.

A tymczasem przed nami Ramadan; oczyśćmy więc swe ciała i dusze, aby Najwyższy zechciał przyjąć nasz post i na-
pełnił serca wiarą, wytrwałością, życzliwością. Tego bajramowo i codziennie życzy wszystkim

                                 Musa Czachorowski


