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Ważne rocznice
Przyznam, że nie lubię pisać wstępów, ale nadeszła już kolej na mnie, aby powitać Czytelników w pierw-

szym tegorocznym numerze naszego kwartalnika. Zacznę od złożenia serdecznych życzeń zdrowia i wszel-
kiej pomyślności w Nowym Roku tym wszystkim, którzy czytają Przegląd Tatarski, a szczególnie miłym 
Czytelniczkom, którym całuję buzie, niezależnie od wieku i pochodzenia etnicznego. Jedno nad nami niebo 
i na jednym żyjemy świecie.

W roku 2010 obchodzić będziemy trzy ważne rocznice. Pierwsza związana jest z 65-leciem zakończe-
nia drugiej wojny światowej (mam na myśli Europę, gdyż na Dalekim Wschodzie trwała ona do września 
1945 r.). Ciągle jeszcze brakuje informacji o Tatarach polskich, uczestniczących w działaniach wojennych 
na wielu frontach tej wojny, wszędzie tam gdzie walczyli żołnierze polscy. Wiemy najwięcej o tych, którzy znaleźli się w Polskich 
Siłach Zbrojnych na Zachodzie. Mniej natomiast o walczących w szeregach I i II Armii Wojska Polskiego, w Armii Krajowej na 
Wileńszczyźnie czy w Powstaniu Warszawskim. Będziemy o tym pisać w następnych numerach kwartalnika.

Należy także pamiętać, iż jesienią minie 65 rocznica „wielkiej wędrówki” Tatarów, tzw. repatriantów z ziem kresowych na nowe 
obszary północnych i zachodnich ziem Polski. Porzucając rodzinne strony Tatarzy pragnęli być nadal związani z Polską, a nie zna-
leźć się pod rządami sowieckimi. Ktoś może tu stwierdzi, że przecież w Polsce były podobne rządy, ale to było właśnie w Polsce, 
a nie w granicach Związku Sowieckiego.

I jeszcze jedna rocznica dotycząca już samych Tatarów. W ostatnich dniach roku, 28-29 grudnia przypadnie 85 rocznica Wszech-
polskiego Zjazdu Delegatów Gmin Muzułmańskich w Wilnie. Dzięki niemu został powołany Muzułmański Związek Religijny 
w Rzeczypospolitej Polskiej, jako niezależna organizacja wyznaniowa Tatarów polskich. Istnieje on do dziś, z wyłączeniem okresu 
drugiej wojny światowej i okupacji.

Co to był za ślub!
I stało się: Mufti Rzeczypo-

spolitej Polskiej Tomasz Miś-
kiewicz zawarł związek mał-
żeński z Panią Barbarą Pawlic, 
dzisiaj noszącą już nazwisko 
Pawlic-Miśkiewicz. Pochodzi 
ona z Oleśnicy, jest doktorant-
ką na Uniwersytecie Wrocław-
skim. Muzułmanka, z rodziny 
o tatarskich korzeniach. 

Uroczystość zaślubin od-
była się 28 listopada 2009 roku 
w Pałacu Ślubów białostockie-
go Urzędu Stanu Cywilnego. 
Na sali tłok: rodzina i przyja-
ciele, znajomi, goście z kraju 
oraz z zagranicy. Panna mło-
da w białej sukni, pan młody 
w czarnym garniturze. Oboje 
wzruszeni, przejęci. Świadkami 
są Żanna Mucha i Adam Miś-
kiewicz. Kierownik USC wypo-
wiada treść przysięgi małżeń-
skiej, młodzi po kolei powta-
rzają za nim jej słowa. Szymon 
Miśkiewicz, ojciec Tomasza, 
ociera oczy. Wymieniają ob-
rączki – są już małżeństwem! 

Czas teraz na ślub muzuł-
mański. Przenosimy się więc 
piętro wyżej. Ceremonię reli-
gijną prowadzi senior imamów 
polskich, blisko stuletni Stefan 
Mustafa Jasiński. Poświadczają 
ją: Adam Mucha i Emir Alek-
sandrowicz ze strony panny 
młodej, oraz Adam Miśkiewicz 
i Adam Radecki ze strony pana 
młodego. Barbara i Tomasz 
stoją – zgodnie z tatarską trady-
cją – na baraniej skórze. Imam 
Jasiński intonuje modlitwę, wi-
dać, że i on głęboko przeżywa 

te chwile. Podobnie chyba jak 
wszyscy obecni. Dokonało 
się wreszcie: są mężem i żoną 
w imię Boga Miłosiernego,  
Litościwego!

Małżonkowie przyjmują 
gratulacje i życzenia. Zamiast 
kwiatów ofiarowywane są plu-
szowe zabawki; będą prezen-
tem dla dzieci z ośrodka dla 
uchodźców. Ale jest i bukiet: 
od tatarsko-muzułmańskiej 
społeczności białostockiej: 
wręcza go młodej parze Zofia 
Assanowicz, sekretarz tutejszej 
gminy, zaś niżej podpisany miał 
zaszczyt odczytać najserdecz-
niejsze powinszowania. Żyjcie ze 
sobą długo i szczęśliwie, a Najwyż-
szy niech Was błogosławi!

A potem było jeszcze 
wspaniałe wesele w Sali Krysz-
tałowej Dworu Czarneckiego. 
Świetnie przygrywał zespół 
muzyczny Raya, wystąpiła 
Akademia Umiejętności z Wro-
cławia, a także tatarski Buńczuk. 
W efektownej bardzo oprawie 
taneczno-muzycznej zapłonęły 
indyki w sosie żurawinowym, 
po nich zaś płonące naleśniki 
weneckie. Nie zabrakło rów-
nież m.in. wspaniałych piere-
kaczewników z Tatarskiej Jurty 
Dżennety Bogdanowicz. Po-
nad setka gości bawiła się we 
wspanialej atmosferze nieomal 
do białego rana. Było pięknie! 
Niech tak będzie też Młodej 
Parze!

Musa Czachorowski
Fot. Krzysztof  Mucharski

Aleksander Miśkiewicz


