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TATARSKIE WARSZTATY TAŃCA I HAFTU
Fot. Krzysztof Mucharski

Taneczne zajęcia prowadził 
Achmed Taschaev

Nasze tatarskie tancerki… 

… mamy i córki

Tańczą: (od lewej) Karolina Jakubowska, Emilka Mucharska, 
Julia Jakubowska, Barbara Halicka Czeczeński zespół „LOWZAR”

Zespół „ANA” czyli dwie mamy: 
Iza Brant-Szehidewicz (z lewej)
i Ania Mucharska

Prace hafciarskie uczestników warsztatów
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Silni siłą naszych przyjaciół
Trwa lato. W tym czasie będzie dużo różnego rodzaju imprez kulturalnych organizowanych  

przez organizacje tatarskie i przez inne: samorządowe oraz pozarządowe. Jednocześnie budzi się 
refleksja, dotycząca tatarskiej tożsamości, współczesności i przyszłości. Związek Tatarów RP 
organizuje nawet konferencję temu poświęconą. Jednakże zawsze twierdziłem, jeszcze będąc 
prezesem tego związku, wydawcą i redaktorem „Rocznika Tatarów Polskich”, że polscy Tatarzy 
trwają siłą swoich przyjaciół. To oni, zafascynowani tatarszczyzną, jej dziejami, jej współcze-
snością, urzeczeni pięknem północnego, podlaskiego krajobrazu, także nostalgią litewskich „pa-
górków leśnych i łąk zielonych”, a wśród nich drewnianych tatarskich meczetów, są propagatorami naszej tradycji, 
historii, kultury. To prawda, że czasem próbują zawłaszczać je na swoją modłę albo czynić z nich trampolinę dla 
swoich działań, ale w ostatecznym rozrachunku  propagują i utrwalają poprzez badania naukowe i działalność lite-
racką naszą tradycję. My, Tatarzy polscy jesteśmy silni siłą naszych przyjaciół. Dlatego winniśmy im wdzięczność, 
sympatię, pomoc w ich wysiłkach na rzecz utrwalania naszej tradycji. Wszystkim naukowcom, których gościmy na 
różnych imprezach kulturalnych,  przyjeżdżających celem własnych badań naukowych, zafascynowanych Tatarami, 
symbolizującymi nieograniczoną wolność, waleczność i odwieczną Tajemnicę Wschodu podajemy dłoń i lejemy 
wodę na szable na znak przyjaźni.

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Selim	Chazbijewicz	 SABANTUJ 
W KRUSZYNIANACH

Fot. Łukasz Węda

Zapraszamy na sabantuj!

Rodzinny zespół: Anna Mucharska, 
Tacjana Aleksandrowicz, Emilka Mucharska

Hmmm… czyżby kosmici?

Nasze dziewczęta: Dżaneta Miśkiewicz 
i Kamila Iljasiewicz

Niełatwo rozniecić ogień…

Czeczeński występ: wdzięk i energia


