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Ile damy, tyle dostaniemy
Przyszło nam żyć w świecie, na którym wciąż tak wiele zła i nieprawości, gdzie toczy się tyle wo-
jen, a uciśnione narody pozbawione są podstawowych ludzkich praw. Wszędzie tam najbardziej 
krzywdzone są niczemu niewinne dzieci: odebrano im dzieciństwo i możliwość normalnego do-
rastania. Zło jednak istnieje również w krajach, gdzie nie ma wojen. 
Odchodzenie od wiary, zrywanie więzi międzyludzkich, przyzwalanie na wszelkie zachcianki bez 
liczenia się z kimkolwiek, niszczenie rodziny. Jaka może być w takiej sytuacji przyszłość nie tylko 
dzieci, ale też całych społeczeństw?
Z tych m.in. powodów w grupie równie nielicznej jak rozproszeni po Polsce Tatarzy, musimy 
zwrócić szczególną uwagę na swoje potomstwo. Powinniśmy mieć świadomość jak bardzo ważne 
jest rozwijanie w młodym pokoleniu miłości: miłości do rodziny, przyjaciół, do ludzi w ogóle. 
Także wzmacnianie poczucia tożsamości, więzi ze wszystkim co nas otacza: sąsiadami, przyrodą, 
ziemią, powietrzem i wodą. Wpajanie obowiązku poszanowania i umiłowania drugiego człowieka 
i dookolnego świata. Uczenie odpowiedzialności za siebie oraz innych.
Wspólna modlitwa i uroczystości bajramowe, podczas których spotkali się przedstawiciele pokolenia młodego, średniego i starszyzny 
tatarskiej z różnych zakątków kraju oraz goście z zagranicy, są dowodem świadomości religijnej i etnicznej, a także potrzeby wzajem-
nych kontaktów, przyjaźni oraz miłości – ponad wszystko, mimo wszystko i za nic. Pamiętajmy bowiem – jak napisał Antoine de Saint-
Exupery – że Prawdziwa miłość nie wyczerpuje się nigdy. Im więcej dajesz, tym więcej ci jej zostanie.
Pamiętając o własnej godności, o swojej wierze i tradycji, dawajmy z siebie innym jak najwięcej, kochajmy ludzi oraz świat – i uczmy 
tego swoje dzieci. Jest wówczas szansa, że i nas ktoś pokocha. Że przetrwamy nie tylko jako Tatarzy, muzułmanie, ale i jako cała 
ludzkość.
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