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„BUŃCZUK” ROZTAŃCZONY 
BIAłYsTOK,  8.12.2013 r.

Zdjęcia: Michał łyszczarz

„Buńczuk” jaki jest każdy widzi...

młody... pełen wdzięku...

rozśpiewany...

i w ogóle nasz, tatarski, jedyny!

Meczet w Łowczycach



TATARsKIE GOTOWANIE  
BIAłYsTOK, 24.11.2013 r.

Zdjęcia: Urszula Iwaszuk

DROGI CZYTElNIKU,
Przed nami 2014 rok; kolejny rok wydawania „Przeglądu Tatarskiego” i świeżych wyzwań dla tatar-
skiej społeczności. Czeka nas Nadzwyczajny Kongres MZR. Miejmy nadzieję, że dojdzie na nim do 
pogodzenia różnych środowisk, kręgów rodzinnych i grup interesów tak małej przecież, ale jakże 
zróżnicowanej społeczności. Porozumienie pomiędzy Tatarami jest bardzo potrzebne. W obecnym 
roku, w związku z wydarzeniami na Ukrainie, może dojść do sytuacji, że nasi bracia – Tatarzy krymscy 
będą potrzebowali wsparcia. Nasza pomoc może nie będzie wielka, ale na pewno powinna nastąpić 
w chwili próby. Czy poróżniona tatarska społeczność w Polsce będzie wtedy w stanie zabrać głos na 
temat Tatarów krymskich? 

Kolejnym istotnym wątkiem działalności tatarskiej w Polsce jest kultura i pielęgnowanie tradycji. 
Powstaje centrum kulturalne polskich muzułmanów w Kruszynianach. „Tatarska Jurta” Dżennety Bog-
danowicz znalazła swoich naśladowców w organizacji kulinarnych imprez. Etniczność i lokalność staje 
się modna. Wielu z nas szuka w tym swojego spełnienia się. Powstają nowe inicjatywy wydawnicze, 
w tym druga seria „Rocznika Tatarów Polskich”. Kiedy w roku 1991 organizowałem Związek Tatarów 
Polskich, trafiałem na opór i niezrozumienie. Dzisiaj mam wielu naśladowców i kontynuatorów, co 
poczytuję sobie za osobisty życiowy sukces, bez względu na to, jaki jest do mnie stosunek niektórych 
działaczy. To osiągnięcie nie tylko moje, ale organizacji, którą powołałem, inicjatyw promowanych 
i tworzonych przez tę organizację i całą tatarską społeczność. 

„Przegląd Tatarski” będzie się starał sprostać wyzwaniom czytelników, publikować materiały ciekawe, omawiające tatarską tematy-
kę z różnych punktów widzenia. Program naszego czasopisma nie ulegnie zmianom – bezustannie chcemy być pismem dla wszystkich 
Tatarów, tak, by każdy z członków naszej społeczności znalazł w nim coś dla siebie. 

Życzę naszej wspólnocie, aby ten rok był czasem nowego otwarcia tatarskiej aktywności kulturalnej, religijnej, społecznej i każdej 
innej; rokiem pomyślności osobistej dla każdego członka naszej społeczności i naszych przyjaciół. 

Selim Chazbijewicz
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I już pieróg w blasze

Lucjan Radecki pilnuje gotujących się kołdunów Przygotowywanie farszu do pieroga

Kołduny już są gotowe do jedzenia

A wszystko tak smaczne, ża palce lizać!

Panie robią ciasto według wskazówek Marii Radeckiej Trzeba do tego naprawdę wiele wprawy!


