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PRZEGLĄD 
TATARSKI

kwartalNIk Spo łeczNo -kultur alNy poŚwIęcoNy tataroM w polSce I  Na ŚwIecIe

TRZEcioMAjoWE śWięTo W BiAłyMSToKU
(Fot. Krzysztof Mucharski)

przybyły na uroczystość kompanie honorowe Straży Granicznej i policji oraz mieszkańcy miasta. 

okolicznościowe przemówienie wygłosił prezydent Białegostoku, tadeusz tru-
skolaski.

przedefiladowali przez rynek kościuszki ułani Szwadronu kawalerii im. 10 pułku ułanów litewskich ze sztandarem oraz tatarskim buńczukiem.

w imieniu muzułmańskiej społeczności kwiaty przed pomnikiem Marszałka zło-
żyła anna Mucharska.

w imieniu związku tatarów rzeczypospolitej polskiej kwiaty złożył Dawid cha-
zbijewicz, któremu towarzyszyli: Jan adamowicz i Maria aleksandrowicz-Bukin.



SZANoWNi PAńSTWo,
chcemy, czy nie chcemy – czas mija, wcale się na nas nie oglądając. kto za nim nie nadąża, nie idzie 
do przodu – ten zostaje w tyle. trzeba umieć dostrzec możliwości rozwoju i mądrze je wykorzystać. 
kilkanaście ostatnich miesięcy było dla Muzułmańskiego związku religijnego czasem próby. Mogli-
śmy zgodzić się na zniszczenie struktur związku, porozrywanie więzi od blisko dziewięćdziesięciu 
lat scalających poszczególne gminy, a tym samym zejść do poziomu skansenu, w którym tatarski 
dozorca snuje się z grabiami po mizarze i zabawia turystów smętnymi opowieściami. Drugą moż-
liwością było zdecydowane działanie tych wszystkich osób, którym drogie jest nie tylko dziedzic-
two naszej tatarsko-muzułmańskiej społeczności, ale i jej dynamiczny rozwój. XIX Nadzwyczajny 
wszechpolski kongres Mzr pokazał, że są wśród nas ludzie, którzy pragną nie bezsensownych 
kłótni i przepychanek, ale konkretnej, twórczej pracy i są gotowi wziąć na siebie odpowiedzialność 
za funkcjonowanie Mzr. 

Muzułmański związek religijny to my wszyscy: poszczególni członkowie, gminy oraz wszelkie 
związkowe instancje. każdy znajdzie tu swoje dobre miejsce, jeżeli tylko gotowy jest do zgodnego 
współdziałania. Separowanie się do niczego nie prowadzi. zaczęliśmy generalne porządkowanie sytu-
acji wewnętrznej, szykują się poważne przedsięwzięcia zewnętrzne. Mamy szansę nadgonić zmarno-
wany czas, wkroczyć w jutro jako społeczność nie tylko świadoma swojej tradycji i dziedzictwa, ale też potrafiąca je nowocześnie roz-
wijać. Jako społeczność szanowana, prężnie działająca, będąca rzeczywistą reprezentacją wspólnoty tatarsko-muzułmańskiej w polsce.

Jesteśmy jednym! Dobro całości ważniejsze musi być od prywatnych animozji. każdy niechaj przyłączy się do wspólnego wysiłku 
wyprowadzania naszego związku na prostą drogę. wszystko stoi przed nami otworem: żebyśmy tylko tego chcieli! 

Mufti rp Tomasz Miśkiewicz
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