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Były także meczety na obrazach Elwiry Sobolewskiej-Waliszewskiej…

Mufti Tomasz Miśkiewicz, Elwira Sobolewska-Waliszewska 
i Barbara Pawlic-Miśkiewicz.

Elwira Sobolewska-Waliszewska w rozmowie z komisarzem wystawy Hanna Gollą.
Wrocławianka Julita Chełmońska pamięta  
o swym tatarskim pochodzeniu.

Chwila przed otwarciem wystawy: (od lewej) Ihor Salamon, Elwira So-
bolewska-Waliszewska, Hanna Golla, Musa Czachorowski, Elżbieta B, 
Tomasz Miśkiewicz, Barbara Pawlic-Miśkiewicz, Romana Obrocka.
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Pismo dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

We wrocławskim Muzeum Etnograficznym zaprezentowano plansze ze zdjęciami oraz dokumentami ukazującymi tatarskie dzieje w Polsce.
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Wspomnieniową uroczystością kierowała Halina Szahidewicz, 
wspierana przez Dagmarę Sulkiewicz (pierwsza z lewej) 
oraz Tamarę Jabłońską (druga z lewej).
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Szanowny Czytelniku,
Kolejny rok trwa nasza inicjatywa wydawnicza, której przejawem jest Przegląd Tatarski. Wcześniej były 

inne tytuły, jak Życie Muzułmańskie, a także Rocznik Tatarów Polskich. Krótko, na początku lat 90. wydawane 
było pisemko pt. Akyndży, zaś obecnie ukazują się również Życie Tatarskie, po przerwie i Muzułmanie Rze-
czypospolitej. Ta wydawnicza aktywność świadczy o żywotności naszej wspólnoty. Warto także odnotować 
stronę internetową www.tataria.eu oraz społeczność tatarską na portalu Facebook. Również piszący te 
słowa jest w trakcie tworzenia swojej własnej, prywatnej, ale siłą rzeczy również tatarskiej strony inter-
netowej. Dość dobrą własną stronę ma Muzułmański związek Religijny, buduje swoją od nowa związek 
Tatarów RP. Media tatarskie są w ataku. nasi przedstawiciele i reprezentanci uczestniczą w konferencjach 
na temat międzyreligijnego dialogu. Są zauważalni na tym forum. Tatarzy nie są w Polsce anonimowi, nie 
są tylko historią i legendą, ale żywym przykładem uporczywego trwania małej społeczności. Rosną też nowe kadry aktywistów i dzia-
łaczy, które powoli dokonują zmiany pokoleniowej warty. Pokazała to choćby ubiegłoroczna konferencja w Białymstoku. nie daliśmy 
się zaprzęgnąć ani do arabskiego, ani tureckiego konia. Mamy własne – tatarskiej ordy naszych przodków, i potomków, którym mamy 
co przekazać. Możemy też być dumni z dorobku ostatnich 20 lat. nie zmarnowaliśmy szansy, jaką dał nam los. Robiliśmy wszystko, 
by odrodzić naszą tradycję i społeczność, by ją wzbogacić nowymi formami aktywności odpowiednimi do czasów, w których żyjemy. 
nawiązujemy coraz szersze kontakty z naszymi braćmi, Tatarami z Krymu i Tatarstanu, czego przykładem była wizyta prezydenta 
Tatarstanu w Gdańsku i spotkanie z przedstawicielami tatarskiej społeczności w Polsce. zyskujemy wielu nietatarskich przyjaciół 
i sympatyków oddanych naszej etnicznej sprawie. Wprawdzie różniliśmy się i różnimy, nasza postawa i zachowanie budzi często 
wewnętrzne spory, ale łączy nas jedno: miłość do tradycji, do religii, do pamięci przodków. na tej płaszczyźnie się spotykamy. Wtedy 
nasze serca biją razem. znów jesteśmy ordą. 

Selim Chazbijewicz

PAMIĘĆ O PRZODKACH
Fot. Krzysztof Mucharski

najmłodsi recytowali sury: (od lewej) adam, 
Muhammed, Selim, ajsza i Dawid.

Wystąpił także nasz tatarski “Buńczuk”.

apel odczytywała Dagmara Sulkiewicz…

   adaś Półtorzycki recytował sury… … tatarska młodzież pamięta o tych, którzy zginęli.

   … a także hm Dariusz Szehidewicz.

Chwila modlitwy…


