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PRZEGLAD TATARSKI
Z WIZYTĄ U PREZYDENTA RP

17 lutego br. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Broni-
sław Komorowski przyjął w Pałacu Prezydenckim delegację  
Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP. Byli w jej skła-
dzie członkowie Najwyższego Kolegium, przewodniczący gmin 
wyznaniowych, imamowie oraz zasłużeni działacze MZR, m.in. 
Selim Chazbijewicz, Omar Asanowicz, Jusuf Konopacki, Hali-
na Szahidewicz, Dariusz Szegidewicz, Dżenneta Bogdanowicz, 
Aleksander Bazarewicz, Raszyd Jabłoński, Stefan Korycki, Ste-
fan Chazbijewicz, Tamara Szabanowicz i Hussein Ben Amer. 
Stronę rządową reprezentowali m.in. Jacek Michałowski – szef 
Kancelarii Prezydenta RP, Tomasz Siemoniak – sekretarz stanu 
w MSWiA, Jacek Kozłowski – wojewoda mazowiecki, Maciej 
Żywno – wojewoda podlaski i Tadeusz Truskolaski – prezydent 
Białegostoku. To uroczyste spotkanie zainaugurowało obchody 
85-lecia MZR. 

Prezydent Komorowski uhonorował z tej okazji wysokimi 
odznaczeniami państwowymi osoby zasłużone dla polskiej spo-
łeczności muzułmańskiej oraz dialogu miedzyreligijnego i mię-
dzykulturowego. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia 
Polski odznaczony został 100-letni imam Mustafa Stefan Jasiń-
ski, a Złotym Krzyżem Zasługi – mufti RP Tomasz Miśkiewicz. 
Pośmiertnie odznaczono: Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodze-
nia Polski imama Aleksandra Chaleckiego, zaś Krzyżami Kawa-
lerskimi Orderu Odrodzenia Polski – imama Alego Ismaiła Wo-
ronowicza oraz imama Bekira Jakubowskiego. 

Prezydent zaznaczył, że muzułmanie od wieków stanowią 
cząstkę polskiego religijnego i kulturowego krajobrazu, zaś w hi-
storii Rzeczypospolitej Tatarzy zapisali bogatą kartę kilkusetlet-
niej pięknej, mądrej służby. Po wystąpieniu muftiego Miśkiewi-
cza i okazjonalnej modlitwie prowadzonej przez imama Janusza 
Aleksandrowicza oraz imama Mustafę Stefana Jasińskiego, wy-
stąpił tatarski zespół młodzieżowy „Buńczuk”, a następnie uda-
no się na wspólny posiłek. Była to przede wszystkim okazja do 
sympatycznych rozmów z Prezydencką Parą. 

Musa Czachorowski 
fot. Krzysztof Mucharski
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Pismo dofinansowano ze środków Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Assalam alejkum, witam serdecznie
wszystkich Czytelników w 1432 roku hidżry, czyli 2011 według polskiego kalendarza. Dla nas, 

muzułmanów, jest on znamienny z kilku przynajmniej powodów. Najważniejszy, to niewątpliwie 85 
rocznica powstania Muzułmańskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej. Stanowi ona 
nie tylko powód posłusznej dumy z dotychczasowych osiągnięć, ale nade wszystko powinna zmo-
bilizować całą społeczność do twórczego wysiłku, do starań, aby MZR nie popadł w stagnację. 
Przeciwnie. Wszyscy powinniśmy zadbać o jego rozwój: związek jest naszym dziedzictwem, naszym 
dobrem: tatarskim i muzułmańskim wkładem w kulturę polską.

MZR tworzą ludzie, tworzą gminy, na samym zaś końcu znajduje się Najwyższe Kolegium 
z przewodniczącym na czele. Każdy członek związku ma w tej strukturze swoje konkretne, bardzo ważne miejsce oraz 
zadania. Pamiętajmy więc o tym, że tylko zrozumienie, wspólna praca i poszanowanie wartości,  które przyświecały 
naszym przodkom, pozwoli i nam rozwijać się, by przetrwać z dumą kolejne lata. W ten piękny jubileusz wpisuje się 
inna wspaniała rocznica: 100-lecie urodzin naszego imama Mustafy Stefana Jasińskiego. Aż ciężko sobie wyobrazić: 
600 lat tatarskiej historii w Rzeczypospolitej, a w tym jeden wiek przypada na życie imama Jasińskiego! Niechaj Naj-
wyższy zechce obdarzyć Jubilata jeszcze wieloma latami zdrowia i szczęścia. Niezwykły to bowiem człowiek wiary.

Dodam przy okazji, że leży oto przed Państwem już 9 numer „Przeglądu Tatarskiego”. Kilka miesięcy temu 
rozpoczęliśmy też wydawanie kolejnego czasopisma – „Muzułmanów Rzeczypospolitej”. Staramy się, aby oba 
kwartalniki były jak najbardziej interesujące i wartościowe. To pisma o nas i dla nas. Nasze: ale bogate dzięki 
życzliwości wielu dobrych ludzi, którzy powierzają nam swoje teksty, za co jesteśmy niezmiernie wdzięczni. Mamy 
w tegorocznych planach jeszcze wiele ciekawych imprez. Liczymy tu na całą społeczność: bądźmy aktywni, współ-
działajmy, twórzmy – to nasz obowiązek.

Niech Bóg Was błogosławi!
         Mufti Rzeczypospolitej Polskiej
          Tomasz Miśkiewicz 

Setna rocznica 
urodzin naszego imama!

Dawno już chyba nie było w białostockim Domu Modlitwy tylu ludzi. 
18 lutego br. zebrali się tu nie tylko na copiątkowy namaz, ale też, aby 
okazać szacunek znanemu, cenionemu powszechnie imamowi Mustafie 
Stefanowi Jasińskiemu. Czcigodny imam świętował bowiem setną 
rocznicę urodzin! Sto lat niełatwego, godnego życia, będącego częścią 
historii tatarskiej oraz muzułmańskiej społeczności Rzeczypospolitej. 
Dzień wcześniej, imam Jasiński odznaczony został przez Prezydenta 
RP Bronisława Komorowskiego Krzyżem Kawalerskim Orderu 
Odrodzenia Polski. Teraz odbiera najserdeczniejsze życzenia od 
znajomych i przyjaciół: dwieście lat w zdrowiu i szczęściu!

W sali tłum, aż ciężko się przecisnąć. Przyszli miejscowi, zjechano też 
z całej nieomal Polski. Są delegacje gmin muzułmańskich: warszawskiej 
z przewodniczącym Grzegorzem Dżemilem Bogdanowiczem, 
kruszyniańskiej z przewodniczącym Bronisławem Talkowskim, 
bohonickiej z przewodniczącą Mirosławą Korycką, białostockiej 
z przewodniczącą Haliną Szahuniewicz. Jest prezes Rady Centralnej 
Związku Tatarów RP Stefan Korycki. Z Wałcza przyjechała Iza Melika 
Czechowska, z Warszawy Ajsza Shah, Helena Nabli - aż z Tunezji. Zjawił 
się Andrzej Saramowicz ze Szkoły Nauk Sufich. Są m.in. Mierjema 
Chalecka-Giembicka, Halina Półtorzycka, Helena Alijewicz, Stefan 
Jasiński, Stefan Mustafa Mucharski, Gabriel Ryzwanowicz, Szymon 
Miśkiewicz. Cały czas pracują kamery i aparaty fotograficzne. 

Po wprowadzeniu muftiego RP Tomasza Miśkiewicza głos 
zabrała Róża Bogdanowicz, sekretarz Najwyższego Kolegium MZR. 
W skupieniu wysłuchano odczytanego przez nią refleksyjnego tekstu 
o życiu Jubilata. Potem rozpoczęło się składanie życzeń. W imieniu 
gmin, organizacji i prywatnie. Kwiaty, prezenty, uściski. Zofia 
Assanowicz z delegacji białostockiej gminy wyznaniowej wręczyła 
piękny bukiet, a Anna Mucharska i Maciej Rodkiewicz ofiarowali 
imamowi jego wspaniały portret, wykonany przez Elwirę Sobolewską- 
Waliszewską z Poznania. Wzruszyły ogromnie imama Jasińskiego te 
wszystkie dowody przeogromnej sympatii. Aż zapatrzył się na moment 
w siebie samego na swym portrecie…

Potem delektowano się jeszcze świetnym urodzinowym tortem. 
Kolejnych stu lat dla naszego imama! Do zobaczenia na 110 urodzinach!

Tekst i fot. Musa Czachorowski
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