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SZaNOWNi PańSTWO, DRODZy PRZyjaciELE!
Życie nie znosi próżni. lepiej jest lub gorzej, czasem wszystko toczy się jak po grudzie, momentami całkiem 
gładko – ale idziemy do przodu. Każdy z nas ma swoje do zrobienia. Możliwości do działania jest cała masa; 
trzeba tylko chcieć. Jednak potrzebna jest do tego jeszcze świadomość, że niczego nie robimy dla siebie: 
każde działanie musi służyć całej społeczności. I niezbędne jest poczucie odpowiedzialności: za swoją gmi-
nę, za naszą niewielką wspólnotę. aby wszakże tak się stało, konieczna jest odpowiedzialność osobista: za 
samego siebie. w jaki sposób bowiem mógłby ktoś odpowiadać za cokolwiek większego, skoro nie potrafi 
– lub nie chce – odpowiadać za siebie, za swoje czyny i słowa.

tatarska społeczność w polsce posiada niewiele; naszą wspólną wielką powinnością zatem jest troska 
o ten dobytek. o zachowanie go, a nawet pomnażanie, abyśmy z dumą mogli przekazać cokolwiek swym 
następcom. obejmuje to również dbałość o wartości duchowe wynikające z podstaw naszej wiary, o zasady patriotyczne i etyczne odzie-
dziczone po szlachetnych przodkach, wyniesione z domów rodzinnych, kształtowane i umacniane osobistym staraniem: to wszystko 
powinno być naszym drogowskazem tu i teraz. 

wiem… łatwo się pisze, ciężko realizuje… Nie ma jednak dla nas innej drogi, niż wspólna. aby jednak na nią wkroczyć i iść do przodu, 
należy zrozumieć, że gniew, zazdrość, nadmiar ambicji, brak argumentów i obrzucanie się inwektywami – do niczego, prócz zniszczenia 
społeczności, nie prowadzą. Może to śmieszne, ale wciąż wierzę, że jest w nas siła, dzięki której się podźwigniemy i rozwiniemy. obo-
wiązek… odpowiedzialność… 

z serdecznymi pozdrowieniami,
Musa czachorowski
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Barbara pawlic-Miśkiewicz opowiedziała o zbieraniu materiałów do książki z tatarskimi przepisami kulinarnymi.

Mufti tomasz Miśkiewicz zapoznał zebranych ze zwyczajami kulinarnymi wypływającymi z tradycji islamu.

wraz z gratulacjami współautorka otrzymała bukiet pięknych róż.

PRZySMaki Z jURTy.
TRaDycyjNE PRZEPiSy kUchNi TaTaRSkiEj

10 Maja 2013 R.
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