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Dobra wola wspólnego działania
W trzecim tygodniu września byłem w Gruzji. W zasadzie, pobyt mój ograniczył się do 

Tbilisi, pięknej, malowniczej stolicy tego kraju. Kraju, który podobnie jak Polska dwadzieś-
cia lat wcześniej, rozpoczął swoją drogę do pełnej niepodległości, ale też ekonomicznej 
i społecznej stabilizacji. Niedawnej wojny prawie się nie odczuwa. Ludzie bawią się, uczą, 
robią interesy, pracują. Pragną również rozwijać swój kraj. Są do niego bardzo przywiązani, 
dumni ze swojej tradycji, historii, ze swoich bohaterów. Polska budzi u nich bardzo ciepłe 
uczucia, o Smoleńskiej Katastrofi e i śp. Lechu Kaczyńskim mówią z najwyższym szacunkiem i współczuciem. Natomiast nic 
nie wiedzieli o polskich Tatarach. Zasiałem tam tę wiedzę, razem z egzemplarzami „Przeglądu Tatarskiego” i „Muzułmanów 
Rzeczypospolitej”.

Dużo o nas mówiłem, prowadziłem bowiem warsztaty na temat funkcjonowania mniejszości narodowych i etnicznych 
w państwach demokratycznych Unii Europejskiej ze szczególnym oczywiście uwzględnieniem polskich doświadczeń. War-
sztaty te prowadziłem dla pracowników i działaczy lokalnych, miejscowych samorządów i pozarządowych organizacji. W ten 
sposób starałem się popularyzować wiedzę i o polskich Tatarach, o naszej historii i o współczesnych problemach. A te są 
naprawdę duże. Wśród nich jednym z największych jest brak jedności oraz brak dobrej woli wspólnego działania. Zawiść 
jest złym doradcą. Tak samo nieuzasadnione ambicje. Również sobie samym. A więc – niech pokój panuje wśród ludzi! Na 
przykładzie Gruzji, widać jak bardzo jest on ludziom potrzebny i że nie są to tylko puste słowa.

Selim Chazbijewicz
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