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PRZEGLAD TATARSKI600 lat wspólnej historii

Tatarski pomnik upamiętniający 600. rocznicę zwycięskiej bitwy pod Grunwaldem  
oraz pamięć Wielkiego Księcia Litewskiego Witolda. Odsłonięty 26 czerwca 2010 r.  

w Rejżach, starej tatarskiej wsi na Litwie.
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szanowni Czytelnicy 

Oto przed nami nowy numer „Przeglądu Tatarskiego”, a na jego łamach 
kolejne, mam nadzieję, interesujące artykuły. Są tu relacje z rozmaitych imprez, 
które dowodzą, że w naszej tatarskiej społeczności niemal wciąż coś się dzie-
je. I dobrze, bo im więcej przedsięwzięć, tym lepiej dla nas wszystkich. Tylko 
bowiem poprzez działanie: mądre, wspólne, zgodne - rozwija się każdy z nas, 
a równocześnie cała wspólnota. Chcemy te życie tatarskie relacjonować, dawać 
świadectwo tatarskiej i muzułmańskiej obecności, popularyzować tradycje oraz 
rodzinne historie. Piszcie zatem, Drodzy Tatarzy, o swoich rodzinnych dziejach, 
o wspomnieniach z dawnych lat, o wszystkim właściwie: niechaj nic - co tatarskie 
- nie zostanie zapomniane.

Przy okazji zwracam uwagę na teksty dotyczące naszych pobratymców, 
Krymskich Tatarów. 18 maja br. obchodzili oni 66. rocznicę ludobójczej depor-
tacji, której tragiczne skutki wciąż odczuwa boleśnie cały krymskotatarski naród.  
Naszych Tatarów od wieków łączą z Krymem różnorodne i bogate więzi.  
Także te najnowsze, z ostatniego dwudziestolecia, gdy Polacy, Litwini oraz Tata-
rzy współuczestniczyli w zmaganiach z komunistycznym reżymem. Nasza wspólna historia… Nie zapominajmy 
o tym. Pozostańmy Tatarami! I muzułmanami - obywatelami Polski i Europy.

Wasz Musa Czachorowski 

Poza ojczyzną: 
TaTarzy Krymscy na zesłaniu…

Zdjęcia: Służba prasowa Medżlisu Narodu Krymskotatarskiego


