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Szanowni Państwo, 
Witam serdecznie w dziesiątym numerze naszego czasopisma. Przyznam się, że za każdym 

razem przy zbieraniu materiałów zastanawiam się, czy zdołamy zdobyć jakieś interesujące tek-
sty, czy w ogóle uda się zapełnić te 32 strony „PT”. Potem, kiedy biorę do rąk wydrukowane już 
pismo, przeglądam je z prawdziwym zaciekawieniem, czytam przejęty znane mi przecież teksty, 
jakbym dopiero co je zobaczył. 

Niesamowicie bogate są te tatarskie dzieje, wciąż można odnaleźć w nich coś nowego. Wzru-
szają mnie ogromnie zwłaszcza rodzinne opowieści, zasłyszane od dziadków historie wszelakie 
o czasach jakby niedawnych, a coraz dalszych, rozpływających się powoli a nieuchronnie. Naszym wielkim wspól-
nym zadaniem jest ocalenie ich od niepamięci – aby wiedziało młode pokolenie kim jest i jakie dziedzictwo jemu się 
dostało. Trzeba budować dumę z tatarskiego pochodzenia; popularyzować postaci naszych godnych pobratymców: 
żołnierzy, przedsiębiorców, duchownych, lekarzy, pisarzy, prawników, nauczycieli. 

Mamy powody do zadowolenia z przeszłości: starajmy się więc żyć i pracować z godnością, właściwą potom-
kom szlachetnych ludzi. 

Jestem Tatarem! Jakaż moc w tych słowach! 
Kłaniam się, pozdrawiam i zachęcam wszystkich Czytelników do spisywania swych wspomnień: to skarb nasz 

największy, droższy od złota! 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Musa	Czachorowski

Tatarzy polscy
(Wystawa w Muzeum Etnograficznym we Włocławku)
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