
Nr 2(6) Rok 1431/2010 (II)      Kwartalnik społeczno-kulturalny        ISSN 2080-0541
Muzułmański Związek Religijny w Rzeczypospolitej Polskiej

Pismo dofinansowano ze środków Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

W NUMERZE:

Chan Dżelaleddin i Tatarzy w bitwie pod Grunwaldem

Wierny towarzysz Piłsudskiego

Azerbejdżański książę, polski patriota

Tatarskie wierszowanie

Drapieżnych stepów synowie

Smutne życie Jaszar Nezihe…

Tułacze losy Tatarów Krymskich

PRZEGLAD TATARSKI

NARODOWA TRAGEDIA
TATARZY – MUZUŁMANIE POLSCY
ŁĄCZĄ SIĘ W ŻALU I CIERPIENIU

Fo
t. 

Pu
ma

, W
ien



W numerze:
Wydarzenia i informacje .....................................................................................................................................    1
Chan Dżelaleddin i Tatarzy w bitwie pod Grunwaldem............................................................................ 6
Sytuacja społeczno-zawodowa Tatarów na południowym Podlasiu w XVII-XX wieku.................................   9
Wierny towarzysz Piłsudskiego..........................................................................................................................  14
Azerbejdżański książę, polski patriota...............................................................................................................  15  
Tatarska pamięć..................................................................................................................................................  17
Logika, precyzja i ład, czyli wyznaczniki języka tureckiego............................................................................  18
Tatarskie wierszowanie.......................................................................................................................................  21
Drapieżnych stepów synowie.............................................................................................................................  22
Takim był mój Dziadek… .................................................................................................................................  23
Ekumeniczne małżeństwo.................................................................................................................................  24
Smutne życie Jaszar Nezihe… ..........................................................................................................................  25
Tułacze losy Tatarów Krymskich: Patme (Fatma) Atly ...................................................................................  29

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

ISSN 2080-0541
Wydawca: Muzułmański Związek Religijny w RP,
ul. Piastowska 13 F, 15-207 Białystok,  
mzr@mzr.pl, 605 612 137, www.mzr.pl
Współpraca: Oddział Podlaski Związku Tatarów 
Rzeczypospolitej Polskiej 
Redaktor Naczelny: Musa Czachorowski,  
ahma@poczta.wp.pl, 604 136 386
Przewodniczący Rady Redakcyjnej:  
Selim Chazbijewicz, teleboga@wp.pl
 

Rada Redakcyjna: 
Tomasz Miśkiewicz, Halina Szahidewicz,  
Aleksander Miśkiewicz, Dagmara Sulkiewicz

Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych. 
Zastrzega też sobie prawo redagowania i skracania 
tekstów, zmiany tytułów oraz obróbki zdjęć. 
Redakcja nie zawsze zgadza się z poglądami Autorów tekstów.
Skład i druk: Agencja Wydawnicza ARGI s.c., 
ul. Żegiestowska 11, 50-542 Wrocław, www.argi.pl

Pismo dofinansowano ze środków Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

 Chrońmy swą wiarę i tradycję
Ostatnio dostałam list od pewnego młodego człowieka, który dołączył do wspólnoty muzułmańskiej. 
Utkwiła mi w pamięci jego wypowiedź: „Tatarzy są dla mnie wzorem, chociaż nie jestem naiwny 
i wiem, co stało się przez ostatnie pół wieku. Wszyscy się zmienili, dlaczego więc tylko zarzucać zmia-
nę Tatarom. Muszę się uczyć od Tatarów, dla mnie to wciąż wspaniała historia”. Publikując te zdanie 
pewnie narażam się starszym ode mnie, że przecież włożyli tyle trudu w utrzymanie naszej tatarskiej 
kultury i tradycji, aby nie zaginęła i przetrwała. Obserwując jednak swoje pokolenie widzę, że chociaż 
jesteśmy spadkobiercami tej pięknej kultury to gubimy ją, zatracamy tradycje, religię, kontakty. Bardzo 
chciałabym, aby Tatarzy byli postrzegani tak jak dawniej i mam nadzieję, że nasze pokolenie to zmieni. 
Nie musimy już przelewać krwi w obronie naszej ukochanej polskiej ziemi, jesteśmy jej obywatelami 

i częścią polskiego społeczeństwa. Dlatego tym bardziej musimy zgłębiać wiedzę o naszych przodkach, ich dokonaniach, obyczajach, 
wierzeniach. Jest to potrzebne, aby nie zatracić naszej kultury i religii, dzięki której Tatarzy w Polsce przetrwali. A Przegląd Tatarski, 
mam nadzieję, będzie ważnym czynnikiem przyczyniającym się do rozwoju naszej wspólnoty. Zakres poruszanej tematyki jest sze-
roki, począwszy od artykułów historycznych poprzez tematykę religijną, na relacjach z działalności skończywszy. Zachęcam do 
czytania, ale jeszcze bardziej do tworzenia i nadsyłania swoich artykułów, przemyśleń, zaleceń, uwag czy nawet przepisów. Pamiętaj-
my, że lepiej jest robić coś wspólnie, więcej się wtedy też osiąga. Słowa te kieruję szczególnie do tych, którzy właśnie kończą szkoły 
średnie, studiują czy też zakładają rodziny. Uczmy się od swoich rodziców, dziadków, bierzmy udział w spotkaniach, pomagajmy 
w ich przygotowaniach, angażujmy się w działania na rzecz naszej społeczności, czytajmy i zgłębiajmy wiedzę. Bądźmy dumni, że 
jesteśmy Tatarami, muzułmanami, Polakami. I zróbmy jak najwięcej, aby rozwijać w sobie naszą piękną tradycję tatarską oraz religię, 
by w przyszłości móc ją przekazać kolejnemu pokoleniu.

Dagmara Sulkiewicz
Fot. Teresa Juchnicka

Książę Karol w KruszynianaCh
Takiej sensacji nie było na Podlasiu od 35 lat, kiedy gościł 

tu książę Edward, małżonek brytyjskiej monarchini Elżbiety II. 
Teraz, 16 marca br., przyjechał z wizytą jego syn – Karol, książę 
Walii. Najpierw odwiedził Białowieżę, gdzie był w muzeum le-
śno-przyrodniczym, rozmawiał z ekologami, a w rezerwacie gła-
skał podobno swą własną książęcą ręką tarpany i karmił żubry. 
Następnie zjawił się w Kruszynianach, odwiecznym siedlisku 
polskich Tatarów. Niegdyś przebywała już tam osoba królewska 
– 330 lat temu Jan III Sobieski odpoczywał ponoć pod lipą nie-
daleko meczetu. 

Nazjeżdżało się do niewielkich Kruszynian ludzi z całej oko-
licy, by chociaż ujrzeć pana księcia, albo i dłoń jego uścisnąć. Byli 
m.in. Mila i Bronisław Kuryłowiczowie, Ela i Roman Ledzińscy, 

Halina Jasińska, Maria Aleksandrowicz-Bukin i Katarzyna Gem-
bicka. Przed meczetem powitali księcia Karola: przewodniczący 
Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej MZR w Kruszynianach 
Bronisław Talkowski oraz tamtejszy imam Janusz Aleksandro-
wicz, w towarzystwie swoich małżonek. Książę podszedł potem 
do zgromadzonych osób, odezwał się, rękę podawał. W mecze-
cie zaś przywitał go Mufti Rzeczypospolitej Polskiej Tomasz 
Miśkiewicz z małżonką Barbarą Pawlic-Miśkiewicz oraz imam 
Stefan Mustafa Jasiński. Zgodnie z muzułmańską tradycją książę 
zdjął buty i z zainteresowaniem wysłuchiwał opowieści Dżemila 
Gembickiego o Tatarach i muzułmanach. 

Z meczetu Karol skierował się do Tatarskiej Jurty, gdzie cze-
kali już Dżenneta i Mirosław Bogdanowiczowie, zapraszając 

go do swego domu. Tam z wielkim zainteresowaniem obejrzał 
występ naszego tatarskiego zespołu Buńczuk. Później imam Ja-
siński zaprezentował pokaz kaligrafii. Księcia bardzo wszystko 
zaciekawiło, wyraził też podziw dla sprawności i zacnego wieku 
naszego prawie stuletniego imama. Rozmawiał następnie z mu-
ftim Miśkiewiczem, z twórczynią i opiekunką Buńczuka, Haliną 
Szahidewicz, pożartował i sfotografował się z dziewczętami 
z zespołu. A pani Tatarskiej Jurty roztoczyła przed księciem swe 
kulinarne umiejętności. Gość niespodziewanie złamał dyploma-
tyczne zasady i spróbował pierekaczewnika, wyrażając uznanie 
dla smaku potrawy. Kusiły go zapachy od strony stołu, zastawio-
nego m.in. cebulnikami, jeczpoczmakami, kibinami, pieremia-

czami. Był tam listkowiec, czak-czak, drożdżówki oraz tradycyj-
na syta, kawa z kardamonem i cynamonem, herbata z miętą. 

Niestety, książę nie mógł zostać na kolacji. Dżenneta Bogda-
nowicz opowiedziała przy okazji chlubne historie z życia rodzin 
Bogdanowiczów, Jakubowskich i Bajraszewskich, z których wy-
wodzą się z mężem. Na koniec były prezenty, wpisy do ksiąg pa-
miątkowych, wspólne zdjęcia i serdeczne pożegnanie dostojnego 
gościa. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że książę Karol to człowiek 
sympatyczny, łatwo nawiązujący kontakt z ludźmi. Żałowano, że 
wizyta brytyjskiego następcy tronu trwała tak krótko. Uznano ją 
za wyróżnienie i zaszczyt dla całej tatarskiej społeczności.

 Tekst i zdjęcia: Rozalia Bogdanowicz


