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Szanowni Pañstwo,
oto przed nami „Bu czukowy” album, zapis wspomnie  zwi zanych z ponadpi tnastoletni  
histori  zespo u. Jego powstanie, osoby z nim zwi zane, wyst py, re  eksje uczestników oraz 
odbiorców; s owem wszystko to, co sk ada si  na istnienie i dzia anie w konkretnej przestrzeni 
i w konkretnym czasie. Ten zespó  – stworzony dos ownie z niczego si  woli i pragnieniem jednej 
osoby – sta  si , rzec mo na, wizytówk  naszej tatarskiej spo eczno ci, rozpoznawaln  nie tylko 
w Polsce. 

  W okresie przedwojennym polscy Tatarzy nie mieli swojego sta ego zespo u. Organizo-
wali co najwy ej grupy taneczno-muzyczne na konkretne okazje, nie maj c wszak e w asnych, 
sobie wy cznie przypisanych ta ców lub piosenek. Nasz „Bu czuk” jest wi c zjawiskiem kultu-
rowym, polegaj cym na odzyskiwaniu utraconego dziedzictwa, na jego odtwarzaniu, albo lepiej: 
na przyswajaniu sobie warto ci z tatarskiego wiata pie ni i ta ca. Na wpisywaniu si  polskich 
Tatarów w dorobek kulturalny zarówno Polski, jak i ca ej tatarszczyzny.

  Czuj  si  zwi zany z „Bu czukiem” nieomal od samego pocz tku jego istnienia. Gor co 
dopingowa em Halin  Szahidewicz, jego za o ycielk  i opiekunk . Zespó  wype nia  bowiem 
pewn  luk  w naszej wspólnocie: anga owa  dzieci i m odzie  w dzia ania spo eczno-kulturalne, 
rozszerza  wiedz  o tatarskich tradycjach i zwyczajach, uczy  wspó dzia ania w grupie, wyrabia  
poczucie odpowiedzialno ci oraz, co bardzo wa ne, zapewnia  dobr  zabaw . Wszystko to zyska-
o sobie aprobat  i uznanie rodziców, którzy cz sto przejmowali si  wyst pami bardziej ni  ich 

pociechy.

  W jakiej  mierze i ja odczuwa em podobne emocje, gdy  w zespole wyst powali moi 
najbli si krewni: Kamila, D aneta i Emil. „Bu czuk” by  wi c zawsze bliski mi rodzinnie, prawie 
jakbym sam do niego nale a . Z wielk  przyjemno ci  ogl da em jego wyst py, wspiera em 
w rozmaity sposób, doradza em. Uwa am, e powstanie zespo u jest jednym z najwa niejszych 
wydarze  w naszej powojennej historii. Min o 15 lat. W „Bu czuku” ta cz  dzieci, których nie 
by o jeszcze na wiecie, gdy ich instruktorzy wyst powali na scenie. 

  Zespó  czy pokolenia, uczy je i jednoczy w procesie kontynuacji oraz wzbogacania pol-
skotatarskich tradycji kulturalno-spo ecznych. I za to nale  si  nasze wielkie podzi kowania 
Halinie Szahidewicz, która pono  „porwa a si  z motyk  na s o ce”. S owa wdzi czno ci skieruj-
my równie  pod adresem jej „bu czukowych” dzieci oraz wszystkich, którzy z oddaniem wspie-
rali zespó  przez ca e lata. To jest nasze tatarskie dziedzictwo. Czujmy si  zobowi zani do jego 
ochrony i rozwoju.

Tomasz Mi kiewicz

Mufti Rzeczypospolitej Polskiej
Przewodnicz cy

Najwy szego Kolegium Muzu ma skiego MZR w RP
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WSTÊP
Ponad pi tna cie lat temu powsta  tatarski zespó  dzieci co-m odzie owy, pó niej nazwany 
„Bu czukiem”. Tym wydawnictwem pragn  podzi kowa  wszystkim „moim” dzieciom, które 
przez te lata przewin y si  przez zespó , ich rodzicom, dziadkom, osobom, które wspiera y oraz 
pomaga y mnie i dzieciom. Przedstawi  krótko cele, które wówczas postawili my przed sob , by 
zastanowi  si , czy uda o nam si  je zrealizowa . 

Przede wszystkim zale a o nam na wzmocnieniu poczucia w asnej to samo ci m odego 
pokolenia Tatarów polskich. Mieli my na wzgl dzie tak e aspekt wychowawczy, który starali my 
si  zrealizowa  poprzez: 
1. wskazanie alternatywy sposobu sp dzania wolnego czasu,
2. integracj  wewn trzn  m odego pokolenia Tatarów polskich,
3. integracj  ze rodowiskiem, w którym yjemy, 
4. poszanowanie tradycji rodzinnych, historii w asnych i znanych rodów,
5. poznawanie tradycji w asnej grupy, tej bli szej i z innych regionów, 
6. utrzymanie tradycji kulinarnych (tradycyjnych potraw tatarskich, przyrz dzanych przez 

prababcie, babcie i mamy), 
7. wpajanie tolerancji wobec wszelkiej inno ci, 
8. poznawanie tradycji u a skich i patriotycznych oraz dociekanie, czym jest patriotyzm w czasie 

pokoju, 
9. poszanowanie przyrody, ochron  rodowiska naturalnego, zabytków, 
10. dzia alno  charytatywn , 
11. poznanie i rozwijanie kultury: nauk  ta ca, prezentacj  strojów, literatury, poezji, prozy, 

dokumentów, propagowanie czytelnictwa, 
12. dba o  o zdrowie, higieniczny tryb ycia, 
13. realizacj , w miar  mo liwo ci zada  stawianych przez dzieci i m odzie , 
14. rozwi zywanie problemów we w asnym gronie. 

 Ciesz  si  ogromnie, bo mogli my, chocia  odrobin , przybli y  rodzimy orient, odwo uj cy 
si  do kultury naszych przodków, a tym samym nawi za  czno  mi dzy pokoleniami. Pisz c 
o zespole, pomin am opisy osadnictwa, struktury spo ecze stwa tatarskiego, zwi zków religijnych 
i kulturalnych. Jest tego wiele, jednak lepiej robi  to naukowcy, historycy, socjologowie, magistranci 
i doktoranci, szperaj cy po archiwach i pisz cy histori  Tatarów polskich. 

Jej cz stk  niechaj b dzie pi tna cie lat dzia ania „Bu czuka”, bo w rzeczywisto ci jest 
to ju  historia, któr  tworz  maluchy, dzieci i m odzie , ci ko pracuj cy nad rozwijaniem swoich 
talentów artystycznych.

My, doro li, doce my i uszanujmy ich starania, traktuj c je jako odniesiony sukces. Przekaz 
prosty, zrozumia y, p yn cy z dzieci cych serc, które czuj , maj  wiadomo  swoich korzeni i na 
sta e zapisuj  si  na kartach polskotatarskich dziejów. To w a nie mi dzy innymi jest patriotyzmem 
czasu pokoju, tworzeniem czego , co daje rado  ycia i stwarza ci g o  pokoleniow . W tym 
wyra a si  troska i szacunek dla swego miejsca na ziemi i naszej ojczyzny, któr  od ponad sze ciu 
wieków jest Polska.



TROCHÊ HISTORII

Na pocz tku lat dziewi dziesi tych XX wieku wraz z Janem Sobolewskim, ówczesnym 
przewodnicz cym Najwy szego Kolegium Muzu ma skiego Zwi zku Religijnego 

w Rzeczypospolitej Polskiej, organizowali my nauk  religii muzu ma skiej w szko ach. Dotychczas 
odbywa a si  najcz ciej w mieszkaniach prywatnych. Pocz wszy od roku szkolnego 1991/1992 
lekcje religii muzu ma skiej zosta y uj te w arkuszach organizacyjnych, a z nauczycielami – 
w wybranych szko ach w Bia ymstoku, Sokó ce, Suchowoli i D browie Bia ostockiej – zawarto umowy. 
W tym miastach zaistnia a mo liwo  zorganizowania zaj  pozalekcyjnych oraz uroczysto ci, 
uj tych w planach pracy zarz dów muzu ma skich gmin wyznaniowych. Ka de takie spotkanie 
rozpoczyna o si  recytacj  wybranych sur z Koranu. Pocz tkowo czynili to imamowie, pó niej 
prosi am dzieci i m odzie , aby prezentowali to, czego nauczyli si  na lekcjach religii. Nauczyciele 
uczyli dykcji, wprowadzali m odzie  w tajniki ywego s owa i w a ciwego operowania g osem. 
Wiele uwagi po wi cali te  kszta ceniu umiej tno ci recytacji „g osem” i poprawnej wymowie 
tekstów arabskich z za piewem, charakterystycznym dla ró nych regionów. Wprowadzi am 
równie  zwyczaj okoliczno ciowego recytowania wierszy z okazji Dnia Nauczyciela, Dnia Matki, 
Dnia Babci, ale tak e podczas obchodów wi t narodowych i pa stwowych, jak np. 3 Maja, 
11 Listopada, wi to Wojska Polskiego oraz w rocznice innych wa nych wydarze .

Uwa nie obserwowa am zachowanie dzieci i m odzie y w czasie przerwy, która ze wzgl du 
na wprowadzone drugie niadania by a nieco d u sza. Gdy dzieci zako czy y konsumpcj , 
nabiera y energii. Organizowa y gry ruchowe, próbowa y swych umiej tno ci tanecznych, 
na laduj c doros ych podpatrzonych na spotkaniach towarzyskich, b d  ta cz c ta ce, których 
nauczy y si  w szkole. Na pomys  pracy z m odzie  wpad  równie  Artur Konopacki, cz owiek 
m ody, energiczny i bardzo ch tny do pracy. Uczy  prawid owej wymowy, dykcji, rozumienia 
tre ci, umiej tnego rozk adania akcentów, modulacji g osu. Obok recytacji sur z Koranu (zadanie 
nauczycieli) do repertuaru wprowadzili my utwory poetów tatarskich pisz cych o Tatarach, poezj  
tureck , ale te  poetów z Podlasia. I tak oto narodzi a si  sekcja recytatorska, w której programie 
artystycznym znalaz y si  wiersze o charakterze religijnym, kulturowym i okoliczno ciowym.

Po kilku latach pracy z dzie mi i m odzie  nad opanowaniem tekstów z Koranu, 
hadisów i wierszy, 29 stycznia 1999 roku zorganizowa am spotkanie, na które zaprosi am Józefa 
Konopackiego, przewodnicz cego Muzu ma skiej Gminy Wyznaniowej w Bohonikach, Ew  
Safarewicz, przewodnicz c  Komitetu Rodzicielskiego dzieci ucz cych si  religii muzu ma skiej, 
Tamerlana Szcz snowicza, piewaj cego i graj cego na ró nych instrumentach oraz przedstawicieli 
dzieci i m odzie y. Podj to wówczas decyzj  o utworzeniu zespo u dzieci co-m odzie owego, sekcji 
recytatorskiej i wokalno-muzycznej oraz chóru ch opi cego do wykonywania pie ni przy grze na 
b bnach. Chór z braku ch tnych jednak nie powsta . Byli, jak to zazwyczaj bywa, i malkontenci, 
którzy powtarzali: „Po co to i na co?” Uwa ali, e nie b dzie dla dzieci dobrze, je li b d  
rozpoznawalne, z jakiej mniejszo ci etnicznej pochodz . Cz sto na mój widok stukali si  w g ow ! 
By am jednak uparta, a raczej konsekwentna w moim postanowieniu. Wynika o to g ównie 
z wychowania w rodzinie. Rodzice w domu mawiali: „Masz by  dumna z tego, e jeste  Tatark -
muzu mank  i obywatelk  polsk . To zobowi zuje, wi c masz post powa  godnie i pami ta , e 
wszystkie te okre lenia stanowi  o twojej to samo ci i s  jednakowo wa ne”.

Na szcz cie byli i tacy, którzy wsparli mnie w realizacji moich planów, chocia  niektórzy 
okre lali moje zamiary s owami ludowego porzekad a: „z motyk  na s o ce”! S o ce nam 
za wieci o. Wiele osób okaza o zrozumienie dla sprawy i pozytywnie oceni o moje zamierzenia. 

tych 



Byli to: Józef Konopacki, Artur Konopacki (syn i wnuk Tatara oraz Bo niaczki), Roman Gembicki, 
Jan Sobolewski, Tamara Jakubowska, Tamerlan Szcz snowicz z Sokó ki, Ewa Safarewicz, Tomasz 
Mi kiewicz, Selim Chazbijewicz, Jerzy Szahuniewicz, a przede wszystkim rodzice zainteresowani 
dzia alno ci  artystyczn  dzieci, którzy obdarzyli mnie pe nym zaufaniem.

Na wniosek zarz du Muzu ma skiej Gminy Wyznaniowej w Bia ymstoku, posiadaj cej 
osobowo  prawn , zebranie ogólne z udzia em przedstawicieli gmin Kruszyniany i Bohoniki, 
zgodnie z ustaw  i statutem Muzu ma skiego Zwi zku Religijnego w RP, 13 marca 1999 roku 
zatwierdzi o istnienie Tatarskiego Zespo u Dzieci co-M odzie owego przy Muzu ma skiej Gminie 
Wyznaniowej w Bia ymstoku, a 10 wrze nia 1999 roku do bud etu gminy wprowadzono pozycj  
wydatków na zespó .

23 sierpnia 2000 roku, podczas Letniej Akademii Wiedzy o Tatarach, w drodze konkursu 
Tatarski Zespó  Dzieci co-M odzie owy przyj  nazw  „Bu czuk”. I tak oto, na przekór powtarzanemu 
wci  „po co i na co?”, zespó  rozpocz  regularn  dzia alno . Powsta y regulaminy, program, 
opracowano zasady bezpiecze stwa, których nale y przestrzega  podczas zaj . Dotycz  one 
cz onków zespo u, ich opiekunów oraz instruktorów. Na program sk ada y si  wiersze poetów 
tatarskich, podejmuj ce tematyk  Tatarów, dost pna w przek adach na j zyk polski poezja 
staroturecka oraz utwory poetów z Podlasia. W praktyce program by  znacznie bogatszy.

Zgodnie z zaleceniami z zebrania ogólnego zarz d wyst pi  o wsparcie  nansowe na zewn trz. 
Otrzymali my fundusze z Urz du Miejskiego, w tym od prezydenta Miasta Bia egostoku, z Ministerstwa 
Spraw Wewn trznych i Administracji (obecnie Cyfryzacji i Administracji), z Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego, Urz du Marsza kowskiego oraz od innych organizacji samorz dowych. 
Wp ywa y te  darowizny od osób prywatnych. Zakupiono instrumenty muzyczne, uszyto stroje, 
wyposa ono zespó  w materia y niezb dne do rozpocz cia dzia alno ci. Ksi gowo  by a i jest 
prowadzona przez zarz d gminy, terminowo rozliczane s  dotacje, subwencje i darowizny.

Zespó  zaprezentowa  si  po raz pierwszy podczas wieczoru tatarskiego, zorganizowanego 
przez Wojewódzki O rodek Animacji Kultury i Muzeum Historyczne w cyklu „Echa Pogranicza”. 
Spotkanie, które odby o si  w budynku WOAK-u w „Sali Ró owej”, prowadzili: Maria Ch tnicka 
i Ali Mi kiewicz. Wyst pi a równie  Lucyna Lesisz z Muzeum Historycznego w Bia ymstoku. 
Imprezie tej towarzyszy a ekspozycja wydawnictw tatarskich oraz wystawa obrazów olejnych 
Elwiry Waliszewskiej de domo Sobolewskiej, z zacnego rodu tatarskiego. Dzieci siedzia y w ród 
publiczno ci. Nie mia y jeszcze strojów, ale pi knie recytowa y wiersze Stanis awa Kryczy skiego, 
Selima Chazbijewicza i zaprzyja nionego z Tatarami Macieja Kononowicza z odzi, którego rodzina 
pochodzi z Nowogródczyzny. Utwory na tr bk  zagra  Maciej Mucha przy akompaniamencie 
swego nauczyciela ze szko y muzycznej. Wyst pi  równie  zespó  artystyczny z WOAK-u. Sala 
by a wype niona po brzegi. Publiczno  zaj a te  korytarz i schody. Widzowie przyjechali 
z Bia egostoku, Sokó ki i okolic. Byli to nie tylko Tatarzy, tak e osoby zainteresowane t  tematyk . 
Dyrekcja WOAK-u by a zaskoczona tak liczn  frekwencj . Pospiesznie donoszono krzes a, które 
wcze niej wyniesiono, nie spodziewaj c si  a  tak licznej publiczno ci.

W czerwcu 2000 roku Selim Chazbijewicz zaproponowa , aby zespó  wyst pi  na 
uroczysto ci z okazji czterdziestolecia Muzu ma skiej Gminy Wyznaniowej i Zwi zku Tatarów 
Rzeczypospolitej Polskiej w Gda sku. Dzieci 8- i 14-letnie recytowa y wiersze, g ównie Selima 
Chazbijewicza i Jana Leo czuka, poety z Podlasia, cudownie opisuj cego pi kno przyrody. By  
mo e pod wzgl dem artystycznym nie by  to wyst p wysokich lotów, ale charakter mia  bardzo 
wzruszaj cy. Trudne teksty recytowane by y ze zrozumieniem, p yn y wprost z dzieci cych serc, 
wiadomych swej to samo ci. Dzieci potra  y wyrazi  odmienno  swojej kultury jednocze nie 

zespolonej i ubogacaj cej kultur  kraju, który przed wiekami ich przodkowie obrali za swoj  now  
Ojczyzn . Zespó , jako jedyny i pierwszy po II wojnie wiatowej, a trzeci w ogóle w Polsce, wzruszy  
do ez najbardziej zatwardzia ych widzów. Na zaproszenie organizatorów towarzyszy  nam 
przedstawiciel Wydzia u Kultury Urz du Miejskiego w Bia ymstoku. Po zako czeniu uroczysto ci 
dzieci popisywa y si  wiedz . Odpowiada y na trudne i podchwytliwe pytania dziennikarzy, 
udziela y wywiadu telewizji. Patrzy am na nie z dum . Cieszy am si , e m ode Tatareczki nie 
odgrywaj  ról. Widzia am, e to wszystko jest autentyczne, e p ynie wprost z ich dzieci cych serc. 
W drodze do Gda ska zatrzymali my si  na Polach Grunwaldzkich. Obejrza am wraz z m odzie  
 lm, pó niej przepyta am je z wiedzy o bitwie, dzieci wybi y pami tkowe monety.



W Sopocie zwiedzili my wystaw  „Sybir Pro Memento”, po wi con  o  arom wywózek na 
Sybir oraz w inne rejony Zwi zku Radzieckiego, gdzie cz owiek cz owiekowi zgotowa  tak okrutny 
los. Trudno w to uwierzy , ale przecie  tak by o! Zosta y w pami ci obrazy: obok siebie le  
klepsydry zam czonych i zaginionych osób z krzy ami chrze cija skimi, pó ksi ycem i gwiazd  
Dawida, a tak e bez symboli religijnych – bezwyznaniowców. Zmówili my modlitw , by spoczywali 
w pokoju. Innym razem, pod przewodnictwem Selima Chazbijewicza, modlili my si  w lesie ko o 
Pia nicy, w pobli u Wejherowa. Jest on zbiorow  mogi  zamordowanych tam przedstawicieli 
ró nych narodowo ci, obywateli polskich i nie tylko. W ród nich zgin li tak e Tatarzy z rodu 
Kryczy skich. Najbole niejsze jest to, e zabito tam tysi ce dzieci ró nych nacji. Dlaczego?

W Willi Decjusza w Krakowie, w cyklu „Mniejszo ci na co dzie ”, 21–22 czerwca 2000 roku 
odby o si  sympozjum pt. „Tatarzy Polscy”. Przewidzieli my niespodziank  w postaci wydawnictw 
tatarskich, a Sylwia Milkamanowicz recytowa a wiersze i czyta a proz  przez wiele godzin. Artur 
Konopacki, wówczas student IV roku historii Uniwersytetu w Bia ymstoku, wyg osi  referat dotycz cy 
osadnictwa tatarskiego na Litwie i w Polsce. Ja i Józef Konopacki, prezes Oddzia u Podlaskiego 
Zwi zku Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej, przedstawili my dzia alno  muzu ma skich gmin 
wyznaniowych i Zwi zku Tatarów RP. Prowadz ca spotkanie pani profesor stwierdzi a, e uczestnicy 
spotkania wi cej skorzystali z naszych prezentacji, szczególnie za  Sylwii, ni  z zaprezentowanych 
referatów, chocia  by y bardzo ciekawe. Wyg osili je profesor Marek Dziekan oraz pani profesor 
z Uniwersytetu Jagiello skiego. Przyj li my t  ocen  jako kurtuazyjn . Byli my przecie  tylko 
„ilustracj ” do prezentowanych tematów o charakterze naukowym. Zainteresowanie by o bardzo 
du e. Najwytrwalsz  publiczno  dozorca zmuszony by  poprosi  o opuszczenie sali o… czwartej 
nad ranem, gdy  musia  przygotowa  pomieszczenie do wyk adów, które niebawem mia y si  
rozpocz . Nast pnego dnia odby o si  spotkanie z malarzem Timurem Karimem i jego mam , 
Tatarami Krymskimi. Timur zaprezentowa  swoj  twórczo  oraz pokaza   lm o przepi knym Krymie. 
W po udniowo-wschodniej Polsce restaurowa  ko cio y i cerkwie. Pogoda dopisa a. Przewidziano 
te  czas na zwiedzanie Krakowa, by ej stolicy Polski.

Spotkali my si  z m odymi Tatarami Krymskimi. Przybyli z wizyt  24–25 lipca 2000 roku. 
Byli to: Nurik – aktor, Almar – re yser, Almas – studentka. Go cie przedstawili dorobek swojego 
zespo u i zapoznali si  z osi gni ciami naszej m odzie y. Wizyta rozpocz a si  od spotkania 
w Domu Modlitwy przy ulicy Grzybowej 42 (obecnie Piastowska 13 F) w Bia ymstoku, w której 
uczestniczy y: Ewa z Warszawy, Ela Radecka i Iza Muchla z Sokó ki. Wspólnie zwiedzili my Bia ystok 
i udali my si  na Szlak Tatarski. 

W dniach 2–12 sierpnia 2000 roku zorganizowa am w Kruszynianach letni obóz dla 12 osób. 
Przyjecha o 28. Wraz z Ew  Safarewicz i Tamar  Orzechowicz dzielnie realizowa y my w meczecie 
program nauki recytacji sur z Koranu. Wierszy poetów tatarskich uczy y my pod jab oni , a zaj cia 
sportowe rozgrywali my na placu para  alnym. Dzi ki uprzejmo ci Janusza Cukiermana, trenera 
stadniny z Supra la, odbywa a si  równie  nauka jazdy konnej. wiat stan  na g owie, bo to 
dziewcz ta uczy y ch opców jazdy konnej, a przecie  w tradycji tatarskiej m czy ni byli mistrzami 
jazdy. Tak dziewcz ta, jak i ch opcy przeszli kurs lepienia ko dunów, karto  aników, wypiekania 
pierekaczewnika oraz innych specja ów kuchni tatarskiej. Wspiera a nas D enneta Bogdanowicz 
z m em Miros awem i córkami. Posi ki przygotowywali my sami. wietnymi zaopatrzeniowcami 
okazali si : Adam Szahidewicz, Roman Safarewicz oraz Emilia Zió kowska z Poznania. Dzieci 
i m odzie  zakwaterowano w namiotach, gdzie panowa y sparta skie warunki. Nikt jednak 
nie grymasi , maj c zaj t  ka d  sekund . Wieczorem, przy ognisku, dzieci popisywa y si  
umiej tno ciami zdobytymi w ci gu dnia i uk ada y program na dzie  nast pny. By a to dla nich 
prawdziwa szko a przetrwania w trudnych warunkach – w s o cu, deszczu i burzy. Dzieci starsze 
ch tnie opiekowa y si  m odszymi, pomagaj c im w wykonywaniu ró nych czynno ci. Gdy obóz 
zbli a  si  do ko ca, przybyli rodzice i dojecha a m odzie . Podziwiali pi kn  przyrod  i zazdro cili 
dzieciom, e by y tu d u ej. Obóz mia  charakter integracyjny, gdy  jego uczestnikami by y dzieci 
i m odzie  nie tylko ze rodowisk tatarskich.

Jak ju  wspomnia am, w Sokó ce, w sierpniu 2000 roku, podczas II Letniej Akademii 
Wiedzy o Tatarach Polskich, w t umnie wype nionej sali og oszono wyniki konkursu rozpisanego na 
nazw  zespo u. Zwyci y  „Bu czuk”. W tym samym roku, 22 pa dziernika, na spotkaniu pt. „Kraj 
dwóch wiatów” prezentuj cym kultur  tureck , zorganizowanym przez Dyrekcj  Bia ostockiego 



O rodka Kultury, „Gazet  Wspó czesn ” i Polskie Radio, które odbywa o si  w kinie „Fama”, 
zespó  recytatorski zaprezentowa  poezj  tureck : Mehmeda, Yunusa Emre i Nazima Hikmeta. 
Towarzyszy a temu wystawa po wi cona Turcji, od zarania przyjaznej Polsce. Obecny by  konsul 
turecki Burçin Gönenli.

W listopadzie 2000 roku uczestniczyli my w VII Spotkaniach Mniejszo ci Narodowych, 
Etnicznych, Kulturowych i Wyznaniowych z Polski Pó nocno-Wschodniej i Terenów Przygranicznych, 
zorganizowanych w Pu sku przez mniejszo  litewsk . Towarzyszy  nam Jan Sobolewski, ówczesny 
przewodnicz cy Najwy szego Kolegium Muzu ma skiego Zwi zku Religijnego w Rzeczypospolitej 
Polskiej, który ch tnie z nami podró owa  i wprowadza  dobry klimat dla naszych poczyna  
artystycznych. Uczestniczyli my w wielu cyklicznych imprezach – w Letniej Akademii, 
w spotkaniach w Pu sku, Sabantuju w Gda sku, w Kruszynianach, w spotkaniach bajramowych. 
Wszystkie by y dla nas jednakowo wa ne i do wszystkich przygotowywali my si  bardzo starannie. 
To swoista forma naszego szacunku do tradycji rodzinnych, religii i kultury. Chodzi o mi ponadto 
o to, aby dzieci i m odzie  pami ta y, e w naszym niespokojnym wiecie, tradycja przyjaznego, 
ponadsze setletniego wspó istnienia islamu i chrze cija stwa na ziemi polskiej by a i nadal jest 
przyk adem dla wyznawców bratnich religii monoteistycznych i ró nych kultur, aby zgodnie d y y 
ku wspólnym celom – ziemskim i wiecznym!

20 lutego 2001 roku w czytelni Ksi nicy Podlaskiej im. ukasza Górnickiego w Bia ymstoku, 
w cyklu „Na skrzy owaniu dróg” odby o si  spotkanie „W stron  Z otej Ordy”, które otworzy  
dyrektor Ksi nicy, Jan Leo czuk, a poprowadzi a je profesor Teresa Zaniewska, wówczas jeszcze 
zwi zana z Uniwersytetem w Bia ymstoku. Wywi za a si  o ywiona dyskusja po wi cona historii 
i kulturze Tatarów polskich, w której poza mn  wzi li udzia : Jan Sobolewski, Ali Mi kiewicz 
i Artur Konopacki. Cz onkowie zespo u „Bu czuk” recytowali wersety z Koranu, wiersze Selima 
Chazbijewicza, Nazima Hikmeta, Yunusa Emre. Ponadto Piotr Nowik zaprezentowa  wiersze 
Selima Chazbijewicza, do których muzyk  skomponowa  Marek Jarosz. Obydwaj byli studentami 
Uniwersytetu w Bia ymstoku.

W dniach 23 czerwca – 30 lipca 2001 roku w ramach Dni Bia egostoku w holu kina „Forum” 
otwarto wystaw  inauguruj c  obchody czterdziestolecia Muzu ma skiej Gminy Wyznaniowej 
w Bia ymstoku. Prezentowano na niej fotogra  e „Tatarzy w Bia ymstoku 1945–2001”, herby rodzin 
tatarskich w Polsce oraz artyku y prasowe z lat 1909–2001.

28 i 29 czerwca 2001 roku odby y si  uroczysto ci zgodnie z zamieszczonym programem.



Program obchodów 40-lecia 
Muzu³mañskiej Gminy Wyznaniowej 

w Bia³ymstoku

28 czerwca 2001 r.
Godz. 1000 sala kawiarni „Fama” ul. Legionowa 5

SESJA POPULARNO-NAUKOWA
Powitanie go ci: Halina Szahidewicz
Prowadzenie sesji: dr Ali Mi kiewicz 

Tatarzy-muzu manie w Rzeczypospolitej Polskiej
Referaty: 

1. Prof. dr hab. Edward Szyma ski (UwB), „U róde  dziejów ludów tureckich” 
2. Prof. dr hab. Józef Maroszek (UwB), „Tatarzy na Podlasiu w XV i XVI wieku” 
3. Prof. dr hab. Ryszard Vorbrich (UAM Pozna ), „Nostalgia ponad granicami. To samo  

reliktowa Tatarów polsko-litewskich” 

PRZERWA – zwiedzanie wystawy w holu kina „Forum” 

Wyst pienia:
1. Tomasz Mi kiewicz, „ wi tynie muzu ma skie na wiecie”
2. Izabela Muchla, „Walory przyrodnicze i turystyczno-rekreacyjne terenów zwi zanych 

z osadnictwem tatarskim”
3. Mgr Kamila Pó torzycka, „Imi  jako ród o stygmatyzacji w ród Tatarów Polskich”

Godz. 1330 Obiad dla go ci 
Godz. 1800 Sala kina „Forum” ul. Legionowa 5

Akademia:
I CZ  RELIGIJNA:

1. Azan – D emil Korycki
Recytacja wersetów z Koranu: 

2. Al-Fatiha (arabski) – Adam Safarewicz (8 lat)
3. Al-Fatiha (polski) – Jakub Gembicki (9 lat)
4. Al-Ichlas – Maciej Mi kiewicz (9 lat) 
5. Modlitwa pozdrowienie Proroków – Jakub Gembicki
6. Werset z Koranu – Stefan Szehidewicz (starsza grupa) 
7. Modlitwa za Proroka Muhammeda – Jakub Gembicki 
8. Werset z Koranu – D emil Korycki (starsza grupa) 
9. Modlitwa za proroków i imamów – Jakub Gembicki 



 10. Powitanie go ci – Roman Gembicki
 11. Referat okoliczno ciowy – „40 lecie Muzu ma skiej Gminy Wyznaniowej w Bia ymstoku” – 

Halina Szahidewicz
 12. Wyst pienia go ci
 13. Odczytanie telegramów i pism okoliczno ciowych
 14. Zapowied  i prowadzenie programu artystycznego – Roman Gembicki 

W przerwie zwiedzanie wystaw: 
• „Tatarzy-muzu manie w Bia ymstoku 1945–2001” (fotogra  e)
• „Z dziejów szlachty tatarskiej” (herby)
• Artyku y prasowe z lat 1909–2001 r. 

II CZ  ARTYSTYCZNA 
1. Sylwia Milkamanowicz – wiersz Tatarzy Polscy Selima Chazbijewicza 
2. Katarzyna Zió kowska – Beniowski – VII pie  (fragmenty) Juliusza S owackiego
3. Ewelina Korycka – O, os d  Stanis awa Kryczy skiego

Kizlar Oyuna – taniec dziewcz t (Emilia Mucharska, Kamila Adamowicz, Sylwia i Monika 
Milkamanowicz, Ewelina Pop awska, Felicja Aleksandrowicz) 

4. Kamil Szehidewicz – Mesjanizm stepów Selima Chazbijewicza 
5. Emilia Aleksandrowicz – Nie uciekaj z m odym wiatrem Jana Leo czuka 
6. Emir Szehidewicz – Có  jest ojczyzn  Tatarów Selima Chazbijewicza

Taniec solowy – Monika Milkamanowicz 
7. Kamila Safarewicz – Mizar w Kruszynianach Mieczys awa Czajkowskiego 
8. Rafa  Szcz snowicz – Zbudowa em dom Selima Chazbijewicza 
9. Joanna Milkamanowicz – Polskiemu Tatarowi Marty E. Cywi skiej 

Agir Ava Haytarma – taniec par (Ewelina Pop awska, Micha  Adamowicz, Monika 
Milkamanowicz, Maciek Mucha) 

10. Felicja Aleksandrowicz – Jeszcze jeden kr g zatoczy  Jana Leo czuka 
11. Emila Mucharska – ycie Nazima Hikmeta 

Piosenka Wysoki minaret – Elwira Szehidewicz
12. Monika Milkamanowicz – Wsi moja podlaska Romana Pop awskiego
13. Micha  Adamowicz – Tatarski sen Selima Chazbijewicza 
14. Ewelina Pop awska – My lisz o Polsce Wies awa Kazaneckiego 

Taniec solowy – Lewiza Bikbu atowa – go  z zespo u „Krym” 
Fina : wszyscy wychodz  na scen  

15. Emilia Mucharska – I zapyta Pan… Anny Kajtochowej 

Pan Roman Gembicki – s owo ko cz ce i przedstawienie cz onków zespo u „Bu czuk”
Podzi kowania za udzia .

29 czerwca 2001 r. 
Godz. 1120 – wyjazd autokarami do Kruszynian – zbiórka przed kinem „Forum”, ul. Legionowa 5, 

 o godz. 1110 
Godz. 1300 – Azan z minaretu w Kruszynianach – Micha  Talkowski 
  modlitwa w meczecie – Stefan Mustafa Jasi ski 
  oprowadzanie go ci zagranicznych po mizarze – Micha  Talkowski 
Godz. 1410 – pocz stunek – potrawy kuchni tatarskiej 
Godz. 1545 – zwiedzanie wystawy w Muzeum Historycznym w Bia ymstoku –„Bia ystok- makieta  

 barokowego miasta”

Po egnanie go ci.



Stanis aw Kryczy ski

O, OS¥D …
W duszach naszych opocze przesz o ci z oty proporzec
I d wi czy gromko w litaurach serc dawna tatarska chwa a
Pie ni , hucz c  dumnie, jak burza nad stepów bezdro em –
O, os d  t  nasz  t sknot  i ulituj si , Allah –

Polska – tym s owem cudownym, pachn cym sadem i ziarnem,
Co dzie  amiemy si  spo em, jak zdrowym, po ywnym chlebem,
Wi c, gdy potrzeba, umiemy lec w polach pu kiem o  arnym,
mierci  o niersk  stopieni z gwia dzistym, skrz cym si  niebem.

Lecz pami  o wschodniej ojczy nie jest piewaj cym ptakiem,
Jak paw t czowa i z ota, a s odka, jak winny owoc –
I jest b yskawic  klingi, na której zatartym znakiem
wi ta zagadka si  srebrzy: odwieczne Koranu s owo.

W nocy wiosennych zmys owo , gdy p onie ksi yca wiat o,
Sp ywamy w sennej nostalgii dusz tajemnicza inwazj
W szumi ca trawami przestrze , gdzie kwitnie ró owy kwiat k –
I wiatr nas upalny owiewa: – Azjo! mistyczna Azjo!

Zbudzi nas rano ulewa, pluszcz ca zami w szk o okien
I melodyjnie dzwoni ca, jak mied  w janczarskich cymba ach,
Wi c tylko oczy przetrzemy z alu westchnieniem g bokim –
O, os d  t  nasz  t sknot  i ulituj si , Allah –

Kolejny rok to nowe karty zapisane w historii „Bu czuka”. 20 kwietnia 2002 roku w Muzeum 
Wojska Polskiego w Bia ymstoku odby a si  promocja ksi ki profesor Teresy Zaniewskiej 

„D ennet znaczy raj”. Na zaproszenie autorki i Wydawnictwa „Trans Humana” oraz miejscowej 
gminy wyznaniowej przybyli do Muzeum syn D ennet D abagi-Skibniewskiej1, Aleksander 
Skibniewski i jej wnuk, Piotr. W ród zaproszonych go ci znale li si  tak e Ireneusz Kr al, kolega 
frontowy D ennet z czasów walk 2 Korpusu Polskiego we W oszech, imam gminy bia ostockiej 
Aleksander Chalecki, Krystyna S. Damulewicz, naczelnik Wydzia u Kultury i Sportu Urz du 
Miejskiego w Bia ymstoku, studenci Wydzia u Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Bia ymstoku, 
bia ostoczanie, w tym liczni przedstawiciele spo eczno ci tatarskiej. Kolejna promocja tej ksi ki 
odby a si  równie  21 listopada 2002 roku w Bibliotece Narodowej w Warszawie. Wzi y w nim 
udzia  m.in. Danuta Romanowska z Poznania, córka D ennet D abagi-Skibniewskiej, jej kuzynka, 
D enneta Bogdanowicz z Supra la oraz Micha  Sulkiewicz. Spotkanie zaszczycili sw  obecno ci  
przedstawiciele Najwy szego Kolegium Muzu ma skiego Zwi zku Religijnego w RP, Tatarzy 
1 D ennet D abagi-Skibniewska (1915–1992) z wyboru Polka, patriotka, z urodzenia ksi niczka kaukaska, córka Ingu-
sza Wassana Giereja D abagi i Polskiej Tatarki Heleny Hanum Bajrasz Bajraszewskiej.

ej 



warszawscy i sympatycy polskiego Orientu. 22–23 listopada 2002 roku w Domu Kultury „Rakowiec” 
odby  si  XI Ogólnopolski Przegl d Dorobku Artystycznego Mniejszo ci Narodowych i Etnicznych. 
Fragmenty ksi ki po mistrzowsku czyta  Wojciech Siemion, aktor scen warszawskich. Podczas 
obydwóch promocji wyst powa  „Bu czuk”, d ugo oklaskiwany przez publiczno . Dla cz onków 
zespo u by y to dobre lekcje historii o wspólnej walce o niepodleg o  Polski, gdzie Polacy i Tatarzy, 
jak uj  to poeta, „mieniali si  szablami”. Na program z o y y si  recytacje i ta ce. Oliwia Bukin 
pi knie zagra a na  ecie.

18 lipca 2002 roku w Muzeum l ska Opolskiego w Opolu odby o si  otwarcie wystawy 
pt. „Dzieje Tatarów Polskich Rzeczypospolitej”. Prezentowane eksponaty pochodzi y w wi kszo ci 
z Muzeum Historycznego Oddzia u Muzeum Podlaskiego w Bia ymstoku. Autork  scenariusza 
wystawy by a mgr Lucyna Lesisz, kustosz muzeum bia ostockiego. Podczas uroczysto ci otwarcia 
i zamkni cia tej ekspozycji wyst pi  zespó  „Bu czuk”. Odby a si  równie  degustacja potraw 
tatarskich, przygotowanych przez i pod czujnym okiem doskona ego fachowca, D ennety 
Bogdanowicz z Supra la. W uroczysto ci uczestniczyli przedstawiciele w adz miejskich, elity 
intelektualne Opola, a tak e liczna grupa Tatarów, przyby ych przewa nie z Ziem Zachodnich. 
Na d ugo zapami tali my to wydarzenie, gdy  pojawi  si  problem, który nale a o pokona . 
Pocz stunek by  zamówiony u Pani D ennety na 30 osób, po czym organizatorzy zwi kszyli t  liczb  
(w ostatniej chwili) do 50, a sko czy o si  na… 200. Nawet zawsze przewiduj ca Pani D enneta 
uzna a t  sytuacj  za wielce k opotliw . Wytworzy a si  nerwowa atmosfera, dziennikarze ustawili 
si  w kolejce po wywiady. I tu pospieszyli z pomoc  cz onkowie zespo u. Zrezygnowali ze zwiedzania 
Opola i ochoczo przyst pili do pracy. Ju  wiedzieli, e przez kilka godzin, do popo udnia, da si  
wykona : ko duny, babk  ziemniaczan , pierekaczewniki z serem i owocami. 

Na szcz cie kuchnia by a du a, sto y ogromne, kuchenne urz dzenia sprawne, kilka 
kuchenek z elektrycznymi piekarnikami. Arty ci z „Bu czuka” natychmiast rozbiegli si  po zakupy 
pod wodz  dzielnej Pani D ennety. Przygotowa am w tym czasie potrzebne naczynia, no e 
i urz dzenia. Jednocze nie udziela am wywiadu i zabawia am dziennikarzy. Po dwóch godzinach 
wróci o nasze „zaopatrzenie” liczone na kilogramy. Podzielono prace mi dzy dziewcz ta i ch opców. 
Nawet Pan Pawe , nasz kierowca, zameldowa  si  w gotowo ci do wykonania przydzielonego 
zadania. Rado  Pani D ennety nie zna a granic. Jedni zagniatali ciasto, inni obierali ziemniaki, 
kto  kroi  mi so, kto  inny przygotowywa  ser i owoce. Wa kowali my, zawijali my, wylewali my 
na blachy ciasto ziemniaczane na babki. W kuchni by o gwarno i pracowicie, ale zd yli my. 
Zastawili my stó  i sesja rozpocz a si  punktualnie i przebieg a zgodnie z programem. Wywiad 
przeprowadzony ze mn  przez Lucyn  Lesisz te  mog  zaliczy  do udanych. Wyst p „Bu czuka” 
d ugo oklaskiwano. Cieszy a nas licznie zgromadzona publiczno . 

W drodze do Opola zwiedzili my w Cz stochowie historyczny klasztor na Jasnej Górze. 
Zapoznali my si  z regu  zakonn  paulinów i yciem codziennym zakonników. Byli my w klasztorze 
podczas mszy wi tej, podczas której ods aniano cudowny obraz Matki Boskiej Cz stochowskiej. 
To by a doskona a lekcja powtórzenia wiadomo ci z historii, j zyka polskiego i geogra  i. Niewielu 
uczniów ma tak  mo liwo , by z autopsji pozna  te obiekty i ich osobliwych mieszka ców. 

By y te  nagrania dla I programu TVP do audycji „Ziarno”, która zosta a wyemitowana 25 
stycznia 2002 roku.

W szko ach mgr Artur Konopacki i „Bu czuk” uczestniczyli wielokrotnie w zaj ciach 
dotycz cych wielokulturowo ci Polski, szczególnie Podlasia, w programie „Polska a Unia 
Europejska”. Z udzia em „Bu czuka” w Kruszynianach i Bohonikach zorganizowano w plenerze 
Dzie  Dziecka, po czony z nauk  ta ca dla ch tnych uczestników tych spotka .

Dla dwudziestoosobowej grupy m odzie y, w dniach 1–11 sierpnia 2003 roku, zorganizowano 
obóz w siedzibie Rady Centralnej Zwi zku Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej w Gda sku. Odby y si  
wyst py zespo u w klubie „Cebulka” w Brze nie. Oprócz ta ca m odzie  zorganizowa a degustacj  
potraw tradycyjnej kuchni tatarskiej. Przyrz dzali je na oczach widzów. Ch tnym do nauki udzielali 
fachowych porad dotycz cych sposobu lepienia ko dunów, pierekaczewników, samsy i ró nych 
odmian farszu, pierogów na cie cie kruchym b d  dro d owym. Scenariusz kulinarny si  powtarza. 
Mszana, l sk, Zakopane, Studzianki, Rozkosz w Lubelskiem, Gda sk, Opole, Goni dz, Szczecin, 
Zamo , wsz dzie kuchnia tatarska budzi jednakowe zainteresowanie.

Niezale nie od wyst pów, przyrz dzania potraw, strzelania z uków, przekazywania wiedzy 



o historii i yciu codziennym Tatarów, dzieci i m odzie  potra   zakasa  r kawy i wykonywa  prace 
porz dkowo-remontowe, co mia o miejsce na Oruni w Gda sku, na mizarze w Kruszynianach 
i Bohonikach, na zabytkowym mizarze w Studziance. M odzie  niejednokrotnie odprawia a te  
modlitw  na cmentarzu w intencji poleg ych w powstaniach, w wojnach, w walkach o niepodleg o  
Polski. Cz onkowie „Bu czuka” umiej  poprowadzi  sesj  naukow , mog  te  wyst pi  przed 
Korpusem Dyplomatycznym z krajów wschodnich.

Z inicjatywy strony katolickiej Rady Wspólnej Katolików i Muzu manów 26 stycznia 
zosta  ustanowiony przez Episkopat Polski Dniem Islamu w Ko ciele Katolickim. Ze wzgl dów 
praktycznych uroczysto ci organizowane s  w najbli sz  sobot . 25 stycznia 2004 roku z inicjatywy 
ksi dza Adama W sa SVD, dyrektora Centrum Dialogu Kultur i Religii odby  si  IV Dzie  Islamu 
w Ko ciele Katolickim w Pieni nie. Mimo mro nej i nie nej pogody w licznym gronie zjawili my 
si  w pi knych obiektach tamtejszego Domu Misyjnego w. Wojciecha. Bardzo serdecznie przywita  
nas ks. Jan Wróblewski SVD, rektor Misyjnego Seminarium Duchownego Ksi y Werbistów 
i zapozna  z mieszka cami Domu. Uroczysto  odby a si  w ogromnej sali wype nionej do 
ostatniego miejsca przez duchownych, zakonników oraz mieszka ców Pieni na i okolic. Rektor 
powita  go ci w pierwszej cz ci modlitewnej pt. „Maria – Matka Jezusa Chrystusa”. Nast pnie 
wyst pi  ks. Ireneusz Piskarek, a przes anie wyg osi  ks. arcybiskup Edward Piszcz – Metropolita 
Warmi ski oraz Jan Sobolewski i Halina Szahidewicz. Odczytano po polsku i arabsku fragmenty 
Ewangelii i Koranu. Przekazano sobie znak pokoju. W drugiej cz ci pi kny referat wyg osi  ks. 
Adam W s SVD. Zespó  „Bu czuk” przedstawi  poezj , pie ni i ta ce tatarskie oraz poezj  twórców 
polskich. O ywione rozmowy toczy y si  d ugo przy ob  tym pocz stunku. Po bardzo serdecznych 
po egnaniach pokrzepieni duchowo wrócili my do Bia egostoku. Dzieci i m odzie , dzisiaj ju  
rodzice, wspominaj  z ezk  w oku i t sknot  jedno z niepowtarzalnych spotka  jako przyk ad 
przyjaznego wspó istnienia ró nych religii i kultur, ubogacaj cy nasz kraj.

W Sopocie, w dniach 2–4 lipca 2004 roku odby y si  I Pomorskie Dni Kultury Etnicznej 
zorganizowane przez Centrum Kultury Tatarów Rzeczypospolitej im. Leona Kryczy skiego 
w Gda sku oraz przez Zwi zek ydowskich Gmin Wyznaniowych w RP w Warszawie. Zorganizowano 
konferencj  popularno-naukow  z udzia em Selima Chazbijewicza, której towarzyszy y wystawa 
malarstwa Elwiry Sobolewskiej z Poznania oraz wyst py zespo u „Bu czuk”. Jerzy Szahuniewicz 
da  popis umiej tno ci pieczenia na ro nie, z braku barana, koz a. piewano, ta czono, wymieniano 
adresy mi dzy grupami ró nych mniejszo ci i go mi zagranicznymi.

W meczecie w Kruszynianach, 26 wrze nia 2004 roku m odzie y tatarskiej, nale cej 
do zespo u „Bu czuk”, wr czono bu czuk ufundowany przez kombatantów z Zarz du Okr gu 
Bia ostockiego Zwi zku Inwalidów Wojennych i Wojskowych: kpt. mgr. Ryszarda Cichockiego, kpt. 
Ryszarda Pierzcha  oraz Jana Sobolewskiego. Przekazanie odby o si  w sposób bardzo uroczysty. 
By o po czone ze z o eniem przysi gi wierno ci przez cz onków zespo u w obecno ci licznej 
publiczno ci z Bia egostoku, Sokó ki i Kruszynian. Uroczysto ci zaszczyci  sw  obecno ci  mgr 
in . Stefan Korycki, ówczesny przewodnicz cy Najwy szego Kolegium Muzu ma skiego Zwi zku 
Religijnego w RP. Towarzyszy a mu ma onka Miros awa, przewodnicz ca Muzu ma skiej Gminy 
Wyznaniowej w Bohonikach. 

Bu czuk prezentowany jest na uroczysto ciach wewn trznych Muzu ma skiego Zwi zku 
Religijnego i ZTRP oraz na obchodach wi t pa stwowych, wojewódzkich i miejskich w Bia ymstoku.

W Warszawie, na Placu Zamkowym, odby  si  11 wrze nia 2005 roku koncert pod has em 
„Nieoboj tni patrz  inaczej”. Arty ci, zespo y oraz mieszka cy Warszawy mieli mo liwo  wyra enia 
sprzeciwu wobec terroru, wojny, nietolerancji wobec Innego, tak e wobec niepe nosprawnych. 
G ównym przes aniem koncertu by o wezwanie do pojednania religii i kultur, zach cenie do 
ycia w przyja ni i pokoju. Honorowy patronat nad koncertem sprawowali: Michael Schudrich 

– Naczelny Rabin Polski, Tomasz Mi kiewicz – Mufti RP, komendant G ówny Stra y Po arnej, 
szef Obrony Cywilnej Kraju – nadbrygadier Piotr Buk oraz Lech Kaczy ski – prezydent Miasta 
Sto ecznego Warszawy. Patronat medialny obj  Program I Polskiego Radia. Zespó  „Bu czuk” 
w dwunastoosobowym sk adzie wyst pi  ze specjalnym programem.

W dniach 11–13 listopada 2005 roku delegacja z Gda ska, Warszawy i czternastoosobowa 
grupa z Bia egostoku, wzi y udzia  w III Mi dzynarodowym wi cie Kultury i Sportu Tatarów 
Litewskich w Wilnie. Odby y si  sesja i warsztaty, na których zaprezentowano tradycje tatarskie 



piel gnowane do dzisiaj. W prezentacji uczestniczyli mieszka cy Sorok Tatarów, Trok, Niemie a, 
Wilna oraz zespo y taneczne z Litwy i mój-nasz „Bu czuk” z Bia egostoku. Cz onkowie zespo u 
odwiedzili Cmentarz na Rossie w Wilnie, gdzie na grobie Matki i Serca Józefa Pi sudskiego z o yli 
wi zank  kwiatów.

„Jeste my tutaj… s siedzi, rodacy, pobratymcy, przodkowie” – pod takim has em odby a si  
dwudniowa impreza w Mszanej w powiecie wodzis awskim w województwie l skim. Uczestniczyli 
w niej przedstawiciele zaprzyja nionych gmin: Mszana, Krynki (powiat sokólski, województwo 
podlaskie) oraz czeskiej gminy St bo ice Na zaproszenie wójta gminy Krynki jej grup  wzmocnili: 
Artur Konopacki z Sokó ki, D enneta Bogdanowicz (z córkami) z Supra la i zespó  tatarski „Bu czuk” 
z Bia egostoku, pod moj  opiek . Kto  móg by zapyta , co czy te gminy? Otó  w XIII wieku, w roku 
1241, po najazdach tatarskich na terenach opawskich i ksi stwa opolsko-raciborskiego zostali 
je cy, którzy schrystianizowani zapocz tkowali osadnictwo tatarskie na tych ziemiach – w Mszanie 
i St bori ach. Istniej  równie  wzmianki o osadnictwie tatarskim z prze omu XIV i XV wieku. Do dzi  
mieszkaj  tam potomkowie rodu Tatarczyków, których tatarskie pochodzenie potwierdzi y badania 
antropologiczne. W roku 1697 w Krynkach i Kruszynianach równie  osiedli Tatarzy i mieszkaj  
tam do dzisiaj. Potomkowie tamtych rodów z trzech wymienionych gmin spotkali si  na imprezie 
w Mszanie 4 i 5 czerwca 2005 roku. Wprawdzie wójtowie tych gmin nie maj  genów tatarskich, 
ale ogromnie szanuj  histori  terenów, którymi administruj . Byli to: Jerzy Grzegoszczyk, któremu 
Mszana zawdzi cza swój rozkwit, Bogus aw Marian Panasiuk, wójt Krynek oraz Pavla Mandrlova, 
przedstawicielka St bo ic.

Przed gmachem Urz du Gminy Mszana 3 czerwca 2005 roku powita  nas pe ny sk ad jego 
pracowników, chocia  przyjechali my z opó nieniem, pokonuj c ponad 700 kilometrów. Po bardzo 
serdecznym powitaniu zostali my zaproszeni do sali narad. Przy kawie, herbacie i s odyczach 
nast pi a prezentacja osób z obu stron i programu naszego pobytu. Nast pnie udali my si  do 
pi knego kompleksu hotelowego „U Kocha skich”, gdzie zamieszkali my, odpoczywaj c po trudach 
podró y. Do dzi  pozostaj  pod wra eniem go cinno ci nie tylko gospodarza, ale wszystkich, 
z którymi zetkn  nas tam los. Nie jestem obecnie w stanie ani zachowa  chronologii, ani wyrazi  
moich uczu .

4 czerwca 2005 roku, na konferencji w Domu Weselnym „U Kocha skich” spotkali 
si , oprócz przyjezdnych, w adze gminy Mszana, radni, go cie z powiatu wodzis awskiego, 
burmistrzowie i wójtowie okolicznych miejscowo ci, serdecznie powitani przez wójta Mszany, 
Jerzego Grzegoszczyka. Z wielk  uwag  wys uchali my prelegentów przedstawiaj cych histori  
trzech zaprzyja nionych gmin, obejrzeli my wystaw  fotogra  czn  oraz dokonali my wpisu do 
ksi gi pami tkowej. Przy s odyczach d ugo trwa y jeszcze dyskusje w grupach, a na podwórku 
nawi zywa y si  nowe przyja nie. Popo udnie sp dzili my na zwiedzaniu miasta. Nast pnego 
dnia, po z o eniu kwiatów pod obeliskiem przy Urz dzie Gminy Mszana, uczestnicy imprezy udali 
si  do Wiejskiego O rodka Kultury i Rekreacji w Mszanie. Tam pozostali my do pó nego wieczora. 
Podziwiali my wyst py wielu zespo ów tanecznych i muzycznych. Wyst pi  zespó  „Bu czuk”. Gdy 
zapad  zmrok, obejrzeli my w plenerze widowisko w wykonaniu aktorów, m odzie y i mieszka ców, 
przedstawiaj ce histori  Mszany. Podziwiali my ogromne po wi cenie wszystkich (dos ownie) 
mieszka ców. Dzia o si  to poza programem o  cjalnym. W asy cie je d ców na pi knych koniach 
z korowodu kilku bryczek podziwiali my tereny gminy. M odzie  z „Bu czuka” uczestniczy a 
w zabawach na basenie i przelotach helikopterem, a tak e kibicowa a lokalnym pi karzom.

Niezapomniane wspomnienia wywie li my z pobytu w Kopalni W gla Kamiennego 
„Jas-Mos” Jastrz bskiej Spó ki W glowej S.A. Mimo dnia wolnego, dyrekcja kopalni powita a 
nas w komplecie. Poznali my cz  nadziemn  – mózg kopalni. Podziwiali my pomieszczenia 
z urz dzeniami i prac  s u b naziemnych, kontroluj cych i czuwaj cych przy pulpitach nad 
bezpiecze stwem pracuj cych pod ziemi  górników. Po przeszkoleniu bhp i ppo . oraz zbadaniu 
przez lekarza, przebrani w stroje górnicze, zaopatrzeni w maski, zjechali my w dó  na poziom 
900 metrów i przew drowali my chodnikiem ponad kilometr do miejsca, gdzie ogromny kombajn 
dr y  cian  w gla. Przebiega y tam przewody elektryczne, nawiew powietrza, wyci gi 
i pracowa y pompy. By o wilgotno i gor co. Nadmiar wra e  i wiadomo , jakim wysi kiem 
górnicy wydobywaj  „polskie z oto” i pewnie wiek, spowodowa y, e na par  sekund straci am 
oddech, ale nie przytomno . Przykro mi by o, e zaniepokoi am tym gospodarzy, wszystko 



jednak sko czy o si  dobrze. Otrzymali my zdj cia z naszego pobytu, a ci, którzy zjechali pod 
ziemi , certy  katy potwierdzenia zjazdu.

Serdeczne podzi kowania sk adamy wszystkim pracownikom kopalni, jej dyrektorowi 
mgr in . Piotrowi Chmielowi, g ównemu in ynierowi PP i PK dr in . Mieczys awowi Lubrykowi, za 
yczliwo , cierpliwo  i edukacj  m odzie y.

W ramach dzia aln o ci charytatywnej zespo u 9 marca 2005 roku w Klubie Pacjenta 
„Przysta ” Stowarzyszenia Na Rzecz Rehabilitacji Psychiatrycznej odby o si  spotkanie z programem 
specjalnie dostosowanym do stanu pacjentów nale cych do klubu, posiadaj cym wykszta cenie 
od zawodowego do wy szego magisterskiego. By a dyskusja, wymiana pogl dów, odpowiedzi 
na pytania, nieraz bardzo trudne, dotycz ce religii, historii osadnictwa, etyki. Zasób ich wiedzy 
by  bardzo wysoki. Musia am w du ym stopniu sama sprosta  zadaniu, i to ciszonym g osem. 
Klubowicze du e zainteresowanie wykazali poezj , mniejsze ta cem, a piosenk  adnego, dlatego 
program zawiera  wi cej recytacji. Spotkanie trwa o ponad 4 godziny. Byli my wyko czeni, ale 
szcz liwi, bo s uchacze byli zadowoleni.

14 grudnia 2005 roku w Gimnazjum Spo ecznym w Bia ymstoku spotkali my si  z du  grup  
m odzie y niemieckiej. Celem by o przedstawienie ich rówie ników reprezentuj cych mniejszo ci 
narodowe i etniczne zamieszka e w Bia ymstoku oraz prezentacja historii, kultury, charakterystyki 
danych grup. Obok Rosjan, Bia orusinów, Romów, Ukrai ców zaprezentowa  si  mieli te  Tatarzy. 
Cz onkowie „Bu czuka” przygotowali wystaw  obrazuj c  dzia alno  Tatarów w Polsce i m odzie y 
tatarskiej na Podlasiu oraz wzi li udzia  w dyskusji. Dali wyst p w strojach i w pe nym sk adzie. 
Potem Monika i Micha  uczyli ta ca tatarskiego m odzie  niemieck . Spotkanie trwa o wiele godzin, 
poniewa  go cie okazali si  bardzo ciekawscy, zadziwieni przyjaznym wspó istnieniem wielu grup 
o bardzo odmiennej religii i kulturze. 

20 grudnia 2005 roku odby o si  spotkanie w Zespole Szkó  nr 13 w Bia ymstoku, 
do której ucz szczaj  dzieci niepe nosprawne intelektualnie, bardzo wra liwe, uzdolnione 
jednokierunkowo, np. muzycznie lub plastycznie, interesuj ce si  wybran  dziedzin . 
Zorganizowali my wystaw  prac naszych dzieci, wydawnictw, strojów i zdj . Program wcze niej 
zosta  uzgodniony z opiekunami. Dzieci ogl da y bardzo dok adnie eksponaty, zadawa y wiele 
pyta . Przytula y si , ca owa y i g adzi y. Wcze niej przygotowa am cz onków zespo u na to 
spotkanie. Wr czyli my drobiazgi – upominki wykonane przez nas oraz dwie skrzynki jab ek 
z dzia ki mojego m a, Adama.

Na zaproszenie starosty bialskiego Tadeusza ozowskiego 17 czerwca 2007 roku wzi li my 
udzia  w imprezie „Smaki Pogranicza – promocja walorów kulinarnych regionu” w Rozkoszy. 
Liczna grupa przedstawicieli MGW w Bia ymstoku i zespó  „Bu czuk” w sk adzie: Felicja, Elwira 
M., Emilka, Kamil, Stefan i Micha , poza Rozkosz  odwiedzili tak e Studziank  i omazy. Odby a 
si  sesja popularno-naukowa, na której Artur Konopacki wyg osi  referat na temat osadnictwa 
tatarskiego, a ja uczestniczy am w dyskusji panelowej. G ówn  atrakcj  spotkania by a wystawa 
potraw kulinarnych zarówno z tamtego regionu, jak i przywiezionych przez nas: pierekaczewników 
z mi sem i serem, pierogów dro d owych z mi sem i owocami, serników, szarlotek i halwy, 
wykonanych przez Emili , Tamar  i Alicj  Jab o skie, Iren  i Felicj  Aleksandrowicz, Zo   
Szcz snowicz i mnie. Najprzyjemniejsz  cz ci  by a degustacja (objadanie si ) ró norodnymi 
specja ami. By o tak e co  dla ducha – wystawa wydawnictw tatarskich i oczywi cie wyst p 
zespo u „Bu czuk”. A wszystko dotar o na miejsce w nienaruszonym stanie dzi ki mistrzowskiej 
je dzie kierowcy VOYAGERA – Andrzeja Kiejki.

W Supra lu, 6 lipca 2008 roku, w ramach Europejskiego Roku Dialogu Mi dzykulturowego 
2008, odby  si  w Muzeum Ikon wieczór kultury tatarskiej w ramach projektu „Spotkania ze sztuk  
sakraln  – w poszukiwaniu wspólnych tre ci. Chrze cija stwo. Judaizm. Islam”. W panelu dyskusyjnym 
z udzia em profesora W. Pawluczuka uczestniczy  Mufti RP Tomasz Mi kiewicz i ja. Wyst pi  zespó  
„Bu czuk” w sk adzie: Ewelina Korycka – recytacje, Elwira Szehidewicz – piew, taniec, Anna 
Dmitrijewa – taniec, Ewelina Mucharska – taniec, Mustafa Szehidewicz – taniec, recytacje.

Anna Bogdanowicz i Emilia Szehidewicz prezentowa y stroje. Wyst pom i dyskusji 
towarzyszy a wystawa fotogramów przedstawiaj cych tradycj  i kultur  Tatarów polskich. Odby y 
si  równie  warsztaty kaligra  i arabskiej. Ch tni mogli spróbowa  swoich si  w ta cu pod okiem 
cz onków zespo u. Do degustacji by a halwa i czak-czak. 



 *
Na prze omie lat 2008–2009 w Zamku Ksi t Pomorskich w Szczecinie mia a miejsce 
wystawa: „Tatarzy polscy. Historia i kultura Tatarów w Polsce”. Jego wykonawc  by  
Dzia  Wystaw Zamku, kierowany wówczas przez Barbar  Igielsk , obecn  dyrektor tej 
muzealnej placówki. Celem wystawy by o ukazanie dziejów i kultury poszczególnych 
mniejszo ci narodowych i grup etnicznych zamieszka ych w Polsce. Cieszy a si  ona 
du ym powodzeniem u zwiedzaj cych i by a uznana za jedn  z najlepszych, jakie 
zorganizowa  wspomniany wy ej Dzia  Wystaw. By a to wielka zas uga kierownika 
dzia u, jak i jego pracowników, którzy w poszukiwaniu eksponatów dotarli do 
wi kszo ci muzeów w kraju.

Przy ka dej takiej wystawie nie mo e si  obej  bez wyst pów artystycznych. 
Tak by o te  podczas wernisa u wystawy „Tatarzy polscy. Historia i kultura Tatarów 
w Polsce”, 20 grudnia 2008 roku w Zamku Ksi t Pomorskich. Zebranych go ci 
powita a ówczesna dyrektor Zamku, Wioletta Anders, g os zabrali: Maciej Konopacki, 
wielki propagator wszystkiego, co posiada o zwi zek z histori  i dniem dzisiejszym 
Tatarów polskich, wspomniana kierownik Dzia u Wystaw Barbara Igielska, 
pomys odawczyni tej wystawy i konsultant dr Aleksander Mi kiewicz. Wyst pi  te  
zespó  tatarski „Bu czuk”, cho  nie w pe nym sk adzie, ale sk adaj cy si  z trzech 
par tanecznych, a tak e recytuj cych wiersze poetów polskich po wi conych m.in. 
Tatarom, w tym fragment Beniowskiego Juliusza S owackiego. Wykonano równie  kilka 
ta ców krymskotatarskich i z Powo a. Wraz z zespo em przyby a te  jego opiekunka 
oraz twórczyni – Halina Szahidewicz.

Zespó  podoba  si  uczestnikom wernisa u, o czym wiadczy y d ugie, 
niemilkn ce oklaski, zmuszaj ce m odych wykonawców do powtórzenia niektórych 
ta ców. Podziwiano ich, i  wybrali si  zim  w tak dalek  podró , bowiem poci g 
po pieszny z Bia egostoku do Szczecina ma bardzo d ug  tras . Jego droga prowadzi 
przez Mazury i Pomorze.

Na drugi dzie  po wernisa u tancerze z „Bu czuka” wraz z ich opiekunk  
Halin  Szahidewicz, zwiedzali w Zamku inne ekspozycje, a tak e troch  pochodzili 
ulicami Szczecina, ale nie by a to odpowiednia pora roku na zwiedzanie miasta. Czy 
kiedy  jeszcze „Bu czuk”, ju  w pe nym sk adzie, wyst pi w Szczecinie? Nale y mie  
tak  nadziej .

 Aleksander Mi kiewicz

Bardzo wa n  rol  w dzia alno ci zespo u pe ni Szko a G ówna Gospodarstwa Wiejskiego 
w Warszawie. Kszta ci ona studentów w zawodach zwi zanych m.in. z upraw  roli, hodowl  zwierz t, 
ogrodnictwem, sadownictwem, ywieniem, rybactwem, przetwórstwem ywno ci, ekonomi  
i organizacj  przedsi biorstw. Posiada te  Wydzia  Nauk Spo ecznych, a na nim Katedr  Edukacji 
i Kultury, która prowadzi wszechstronn  edukacj  m.in. w zakresie historii i kultury mniejszo ci 
narodowych i grup etnicznych, zach caj c studentów, aby dog bnie poznali rodowisko, 
zrozumieli relacje mi dzyludzkie i mi dzykulturowe, przygotowuje do dialogu i poszanowania 
ludzi niezale nie od rasy, koloru skóry czy wyznawanej religii. Dzi kuj  za to J.M. prof. dr. hab. 
Alojzemu Szyma skiemu, prof. dr hab. Teresie Zaniewskiej oraz wszystkim pracownikom uczelni, 
gratuluj c osi gni  i ycz c dalszych sukcesów.

W ramach cyklu edukacyjnego przygotowywanego przez SGGW „Bliscy znani i … nieznani” 
go cili my z zespo em w Warszawie 25 lutego 2010 roku w Auli Kryszta owej. Wyst pili my 
z programem „Mieszka we mnie Polak i Tatar”: z poezj , piosenk  i ta cami tatarskimi. Przywie li my 
te  ze sob  potrawy kuchni tatarskiej. Swoj  twórczo  prezentowali Selim Chazbijewicz i Musa 
Czachorowski. Odby a si  te  promocja antologii „Tatarskie wierszowanie”. Grupa rekonstrukcyjna 
„Czambulik” pod kierownictwem Jana Po czy skiego zachwyci a zebranych pokazami szermierki 
i strzelania w ró nych pozycjach z uku.



1 i 2 sierpnia 2010 roku zostali my zaproszeni na obchody 330-lecia osadnictwa Tatarów 
w Studziance. Przygotowano wystaw  fotogra  czn , ilustruj c  osadnictwo na tych terenach oraz 
histori  mniej lub bardziej znanych rodów wywodz cych si  ze Studzianki i okolic, takich jak: 
Bielakowie, Azulewiczowie, Bajrulewiczowie, U anowie, Buczaccy, Baranowscy. Odwiedzili my 
mizary, odmawiaj c modlitw  za spokój pochowanych tam uczestników powsta  i wojen 
o polsko  tych ziem. Potem odby y si  warsztaty kulinarne dla miejscowej ludno ci, prowadzone 
oprócz mnie przez Mierjem  Chaleck -Giembick , pomagali nam dzielnie cz onkowie zespo u. 
Ka dy móg  nauczy  si  robi  ko duny, pierekaczewniki, karto  aniki. Warsztaty cieszy y si  du ym 
zainteresowaniem. Wzi  w nich udzia  sam wójt Lebiedziewa z ma onk . Zwie czeniem imprezy 
by y wyst py regionalnych zespo ów z tamtych terenów i zespo u „Bu czuk”. 

29 grudnia 2010 roku O rodek Kultury w S upsku zorganizowa  „Spotkania z kultur  
Tatarów Polskich”, na które zaprosi  przedstawicieli spo eczno ci tatarskiej. Na wst pie D enneta 
Bogdanowicz poprowadzi a warsztaty kulinarne. Zwcze niej zamówionych produktów przygotowa a 
wspólnie z wielu ch tnymi pierekaczewnik i bu eczki dro d owe z cynamonem. Nast pnie 
zaproszono mnie do poprowadzenia warsztatów tanecznych. Zg osi o si  51 osób. Zadanie trudne, 
ale uda o mi si  zapanowa  nad chaosem i po dwóch godzinach mo na by o podziwia  26 par 
w po owie uk adu do ta ca haytarme. Na pocz tku zosta  opanowany podstawowy krok, uk ad 
d oni i r k kobiet i m czyzn, nast pnie  gura po  gurze. Przy ka dej kolejnej powtarzali my 
poprzednie. Poniewa  pa  by o wi cej ni  panów, niektóre z nich opanowa y role damskie i m skie. 
Sama stworzy am par  jako pan z „nieparzyst ” pani . Dzieci i m odzie  pojmowali uk ad szybciej, 
ale starsi nadrabiali zapa em i wi kszym zaanga owaniem oraz ch ci  dorównania m odszym. 
Haytarme sk ada si  z cz ci wolnej i dosy  szybkiej. Opanowywanie cz ci wolniejszej by o 
atwiejsze, szybsza wymaga a wi cej pracy i czasu.

Chcia abym, aby mój zespó  by  tak liczny, tymczasem liczy  28 osób. Przy czym wi kszo  
stanowili recytatorzy, którzy wprawdzie opanowali kroki, ale odmawiali wyst pów na scenie. Za 
to wszyscy tancerze znali teksty, ka dy mia  swój ulubiony i przy absencji recytatorów wietnie 
sobie radzili zarówno z ta cem, jak i recytacj . Opanowali te  umiej tno  ta ca zbiorowego 
niezale nie od ilo ci mog cych wyst pi  w danym czasie cz onków zespo u, np. umieli zata czy  
taniec w parach, kiedy by y do dyspozycji tylko trzy osoby.

Po warsztatach przyszed  czas na wyst p zespo u „Bu czuk”, a potem na wspólne wyst py 
z nowo wyedukowanymi tancerzami. Z wyk adem wyst pi  prof. J. Hauzi ski, po którym wszyscy 
z przyjemno ci  udali si  na degustacj  wcze niej przygotowywanych potraw. Podczas ca ej 
imprezy mo na by o te  poogl da  i naby  przywiezione przez Jana Adamowicza wydawnictwa 
Zwi zku Tatarów RP i wyroby haftowane: tiubitejki, muhiry, saszetki pochodz ce z jego pracowni.

Mi  niespodziank  by a rozmowa ze liczn  studentk , która przyznawa a si  do posiadania 
korzeni tatarskich.

18 maja 2011 roku zespó  bra  udzia  w koncercie dzi kczynnym za beaty  kacj  Jana 
Paw a II „Jeden drugiego brzemiona no cie”, w Nadba tyckim Centrum Kultury w Gda sku, gdzie 
wyst pi y zespo y mniejszo ci narodowych i etnicznych, których przedstawiciele spotkali si  
z papie em Janem Paw em II. Pozwol  sobie tu wspomnie , e na zaproszenie biskupa Antoniego 
Dydycza mia am, wraz z grup  Tatarów, ogromny zaszczyt i przyjemno  spotkania si  z papie em 
Janem Paw em II 10 czerwca 1999 roku w Drohiczynie.

Koncert odby  si  w Ko ciele w. Jana w Gda sku wed ug specjalnie przygotowanego 
scenariusza. Narrator omawia  dokonania Papie a-Polaka, prezentowa  jego wypowiedzi i g oszone 
zasady, natomiast cz onkowie zespo ów recytowali i piewali wybrane teksty i w odpowiednim 
momencie prezentowali swoje programy. „Bu czuk” wyst pi  w sk adzie: Kamila Iljasiewicz, D aneta 
Mi kiewicz, Emil Mi kiewicz, Karolina Jakubowska, Emilia Ewa Mucharska. Julia Jakubowska pod 
opiek  moj  i Ani Mucharskiej równie  mia a swoje 15 minut w ta cach krymskich i baszkirskich: 
„Kuku ka”, „Igraszki”, „Taniec Maluchów”. Na zako czenie wszyscy uczestnicy dostali nuty i tekst 
i wspólnie na scenie od piewali pie  „B ogos awiony Nasz”.

Jak przedstawi am we wst pie, jednym z celów, jaki przy wieca  powstaniu zespo u, by o 
wzmocnienie poczucia w asnej to samo ci m odego pokolenia Tatarów polskich, wychowanie 
w dzia aniu m.in. poprzez poszanowanie tradycji rodzinnych, poznawanie historii w asnych 
i znanych rodów oraz poznawanie tradycji, w tym patriotycznej, w asnej grupy, dlatego co roku 



w okolicach 11 listopada organizowali my spotkania po wi cone Tatarom, którzy walczyli w obronie 
niepodleg o ci Polski. Tak by o 27 listopada 2011 roku, kiedy to odby y si  „Wspominki o Tatarach 
zas u onych dla Rzeczypospolitej Polskiej” yj cych w XIX i XX wieku. 

Uroczysto  zacz a si  od przywitania przeze mnie go ci i zapowiedzi uroczysto ci. Potem 
w kolejno ci wed ug programu:

1. Recytacja sur:
- Adam Pó torzycki: Al-Fatiha
- Muhammed Banasiak: Al-Ichlas
- Selim Chazbijewicz: Al-Kausar
- Aisza Jab o ska: Al-Ka  run
- Dawid Chazbijewicz: An-Nasr

2. Kamila Gembicka: Czcijmy pami  naszych Przodków, dla których podczas zaborów 
„Polska” nigdy nie sta a si  obcym s owem. Wspomnijmy u anów Szwadronu Tatarskiego 
wojsk napoleo skich, bohaterskich obro ców Wilna w grudniu 1812 roku, w tym 
rotmistrza Mustaf  Achmatowicza, jednego z twórców tego Szwadronu, poleg ego 
w obronie miasta nad Wili . Nie zapomnijmy uczestników Powstania Listopadowego, 
poleg ych w bojach: kapitana Bohdana Bielaka i pu kownika Samuela U ana i tych 
wszystkich Tatarów wówczas poleg ych, po których zatar a si  ju  pami .
Chór odpowiada: Polegli na polu chwa y!
Muzyka: Maciej Mucha.

3. Emilia Pó torzycka: Czy mo na zapomnie  o Rozalii Buczackiej i jej synu 
Aleksandrze, uczestnikach Powstania Styczniowego na Suwalszczy nie, o Józe  e 
Tuhan-Baranowskim, poleg ym pod morami, o Stefanie Kryczy skim i Bronis awie 
Bielaku, zaopatruj cych nielegalnie w bro  powsta ców, czy Romualdzie Smolskim, 
który doczeka  si  niepodleg o ci Polski. A ilu  Tatarów w pami tn  styczniow  noc 
1863 roku posz o do Powstania?
Chór: Cze  ich pami ci!
Muzyka: Maciej Mucha

4. Ola Konopacka: Si gnijmy naszymi wspomnieniami do Tatarów, którzy w mundurach 
rosyjskich, pocz wszy od genera ów po szeregowych, walczyli w wojnie rosyjsko-
japo skiej na Dalekim Wschodzie, a tak e podczas pierwszej wojny wiatowej. Nie 
sposób ich wszystkich wymieni . Nie zapomnijmy o gen. Macieju Sulkiewiczu, dowódcy 
korpusu muzu ma skiego w 1917 roku, pó niej premierze rz du krymskiego, a po 
jego upadku sze  e Sztabu Generalnego rz du azerbejd a skiego, zamordowanego 
w wyniku przewrotu bolszewickiego na Kaukazie. 
Chór: Polegli na polu chwa y!
Wiersz: Umar ym – E. wierblewska

5. Dawid Mi kiewicz: O postaci tej musimy stale pami ta . Aleksander Sulkiewicz, 
pseudonim „Czarny Micha ”, rówie nik i przyjaciel Józefa Pi sudskiego w dzia alno ci 
konspiracyjnej PPS w zaborze rosyjskim. Poleg  jako sier ant 5 Pu ku Piechoty I Brygady 
Legionów w 1916 roku podczas walk na Wo yniu.
Chór: Cze  Jego Pami ci!
Muzyka: Maciej Mucha

6. Kamil Chazbijewicz: Kiedy zagro ona zosta a tu  odzyskana niepodleg o  Polski, 
Tatarzy przyst pili do jej obrony, w wojnie z Rosj  bolszewick  lat 1919–1921 
walczyli w Tatarskim Pu ku U anów im. Mustafy Achmatowicza wraz ze swoimi 
wspó wyznawcami z Kaukazu. Pu kiem dowodzili Polacy i Tatarzy. Z Tatarów: genera  
Aleksander Romanowicz i po nim pu kownik Zenon Kryczy ski. Twórcami tego pu ku 



byli Maciej Bajraszewski, rotmistrz Dawid Janowicz-Czai ski i porucznik Konstanty 
Achmatowicz. Obok nich Pierwsz  Bateri  Konn  dowodzi  pu kownik Leon Mirza 
Ho mian Sulkiewicz, a do kadry o  cerskiej 29 Pu ku Artylerii nale a  pu kownik Fuad 
Aleksandrowicz.
Chór: Cze  Ich Pami ci!
Muzyka: Maciej Mucha

7. Emilia Mucharska, Julia Jakubowska: W odrodzonej Rzeczypospolitej liderami ruchu 
spo eczno-kulturalnego Tatarów polskich byli: Aleksander Achmatowicz, adwokat 
w Wilnie, prezes Stowarzyszenia S dziów i Prokuratorów Ziemi Wile skiej, który zmar  
w czasie drugiej wojny wiatowej w Cz stochowie, Olgierd Najman Mirza Kryczy ski, 
prokurator S du Najwy szego w Warszawie, prezes Zwi zku Kulturalno-O wiatowego 
Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej, który zmar  w sowieckim wi zieniu podczas drugiej 
wojny wiatowej, Leon Najman Mirza Kryczy ski, brat Olgierda, s dzia w Wilnie, 
potem wiceprezes S du Okr gowego w Zamo ciu, a w latach 1935–1939, wiceprezes 
S du Okr gowego w Gdyni, naczelny redaktor „Rocznika Tatarskiego”, zgin  w 1940 
roku w Pia nicy pod Wejherowem w miejscu ka ni inteligencji polskiej Pomorza, Stefan 
Tuhan-Baranowski, sekretarz Muftiatu, redaktor naczelny „ ycia Tatarskiego” w Wilnie, 
zmar  po drugiej wojnie wiatowej w przytu ku w jednym z miast na Pomorzu.
Chór: Cze  Ich Pami ci!
Wiersz: E. wierblewska

8. Prezentacja zdj  Imamów podczas czytanego tekstu.
Karolina Jakubowska: Przypomnijmy naszych Imamów, cho  nie sposób ich wszystkich 
wymieni : Alego Ismai a Woronowicza, imama miasta sto ecznego Warszawy 
i kapelana Szwadronu Tatarskiego 13 Pu ku U anów Wile skich, zamordowanego 
w sowieckim wi zieniu, Aleksandra Chaleckiego, u ana wspomnianego szwadronu, 
uczestnika obrony kraju we wrze niu 1939 roku, pó niej d ugoletniego imama gminy 
bia ostockiej, Lucjana Muchl , pierwszego imama gminy bia ostockiej, Mehmeda 
Olejkiewicza, d ugoletniego imama gminy bohonickiej, Ibrahima Smajkiewicza, imama 
gminy wile skiej, po drugiej wojnie wiatowej, kontynuatora tej gminy w Gda sku, 
imama Sulejmana Safarewicza i jego zast pcy muezina Bekira Rodkiewicza z gminy 
nowogródzkiej, po drugiej wojnie wiatowej organizatorów ycia religijnego w ród 
swoich para  an, osiedlonych w Gorzowie Wielkopolskim i we Wroc awiu.
Chór: Cze  Ich Pami ci!
Muzyka: Maciej Mucha.

9. Ola Pó torzycka, Adam Jab o ski: Druga wojna wiatowa przynios a mier  
i cierpienia dla wielu Tatarów. Nieznana dot d liczba rodzin tatarskich wywieziona 
zosta a w latach 1940–1941 w g b Zwi zku Sowieckiego. Tatarzy polscy walczyli na 
wszystkich frontach drugiej wojny wiatowej, wsz dzie tam, gdzie walczyli o nierze 
polscy. W II Korpusie Polskim znajdowa o si  38 Tatarów, w tym panie w s u bie 
pomocniczej kobiet. Nie wiemy, ilu Tatarów by o w I i II Armii Wojska Polskiego. 
Wymie my porucznika Micha a Szumskiego – zgin  w Miednoje, rotmistrza Dawida 
Janowicza-Czai skiego i pu kownika Macieja Bajraszewskiego, zmar ych w sowieckich 
wi zieniach, Mustaf  Szehidewicza, jedynego pilota Tatara, uczestnika konspiracji, 
wi zionego w O wi cimiu – zmar  po wojnie na l sku, pu kownika Ibrahima 
Bajraszewskiego z Samodzielnej Brygady Strzelców Podhala skich, uczestnika 
francuskiego ruchu oporu, wi nia Buchenwaldu, po wojnie wi zionego w czasach 
komunistycznych, zmar  w Warszawie, porucznik D ennet D abagi-Skibniewsk  
z Wojskowego Przysposobienia Kobiet, która nios a pomoc rannym obro com Gdyni 
we wrze niu 1939 roku, potem w konspiracji, dzi ki której znalaz a si  na Bliskim 
Wschodzie, b d c potem o  cerem o wiatowym w II Korpusie, po wojnie mieszka a 
na Wybrze u. Zmar a w 1992 roku podczas pobytu na Kaukazie; pu kownika Fuada 



Szehidewicza, o nierza II Korpusu, wybitnego dzia acza emigracji polskiej w Wielkiej 
Brytanii – zmar  w Nottingham w 2004 roku, majora rezerwy Aleksandra Jeljaszewicza, 
ostatniego dowódc  Szwadronu Tatarskiego 13 Pu ku U anów Wile skich, wi nia 
o  agu, po wojnie nauczyciela w Gnie nie, zmar ego w 1978 roku w Gda sku.
Chór: Cze  Ich Pami ci!
Wiersz: Tatarscy wojownicy – Kamil Jakubowski

10. Aleksander Mi kiewicz: W ród Tatarów byli tak e marynarze, o których nie 
zapomnijmy. Nale eli do nich Timor Szymkiewicz, starszy marynarz  oty sowieckiej, 
zgin  podczas drugiej wojny wiatowej na Morzu Czarnym, porucznik Stefan Murza-
Murzicz z Flotylli Rzecznej Marynarki Wojennej w Pi sku, po samozatopieniu Flotylli 
we wrze niu 1939 roku ukrywa  si  na Wile szczy nie, pó niej walczy  w II Armii 
Wojska Polskiego, po wojnie by  dowódc  Zak adowej Stra y Po arnej w Cieplicach, 
zmar  w 1998 roku, Al-Raszyd Alijewicz, Kapitan eglugi Wielkiej Floty Handlowej, 
zmar  w tym roku (2011) w Gda sku.
Chór: Odeszli na wieczn  wacht !
Muzyka: Maciej Mucha.

11. Dagmara Sulkiewicz: Z grona Tatarów polskich wspomnijmy o zas u onych 
pracownikach o wiaty i nauki: in ynierze architekcie Stefanie Kryczy skim, profesorze 
Instytutu In ynierów Cywilnych w Petersburgu, wspó twórcy istniej cego do dzi  
meczetu w Mie cie nad New , profesorach: Stefanie Bazarewskim, przyrodniku 
z Uniwersytetu im. Stefana Batorego w Wilnie, Osmanie Achmatowiczu, chemiku, tak e 
z Uniwersytetu Wile skiego, pó niej Uniwersytetu im Józefa Pi sudskiego w Warszawie, 
podczas okupacji wraz z bratem Leonem, chirurgiem, uczestnikiem tajnego nauczania 
medycznego w Cz stochowie, po wojnie wspó twórcy Politechniki ódzkiej i jej rektorze, 
cz onkiem Polskiej Akademii Nauk. W nauce polskiej zaznaczyli swoje miejsce tak e 
in ynierowie: Roman Romanowicz, zgin  podczas walk o Warszaw  we wrze niu 1939 
roku, i Bekir Assanowicz, zmar  po wojnie w Warszawie. Nie mo na pomin  tak e 
pa  nauczycielek: Ajszy Muchy, germanistki z gimnazjum w S oninie, los nieznany 
i Zo  i Mi kiewicz, nauczycielki j zyka francuskiego w gimnazjum w Nie wie u, zmar a 
po wojnie w Bydgoszczy. Nie powinno si  te  zapomnie  sylwetek przedwcze nie 
zmar ych: dr. in . Adama Smolskiego z Politechniki l skiej, zgin  podczas robienia 
do wiadcze , dr. in . D emala Woronowicza z Politechniki Szczeci skiej i dr. in . 
Sulejmana Lebiedzia z Akademii Rolniczej w Szczecinie, wspó za o yciela Wydzia u 
Rolnego Wy szej Szko y Pedagogicznej w Siedlcach.
Chór: Cze  Ich Pami ci!

Halina Szahidewicz: Ile  to Tatarów polskich odesz o w zapomnienie, o których losie 
nie zawsze wiedzieli nawet ich bliscy. Nale eli do nich zes a cy syberyjscy w czasach 
carskich, wi niowie sowieckich agrów czy prze ladowani przez UB po drugiej wojnie 
wiatowej.

Chór: Cze  Ich Pami ci!

Nast pnie imam Stefan Jasi ski odmówi  modlitw  za wspominanych zmar ych. Podzi kowa am 
za udzia  w uroczysto ci skromnej, ale od serca, szczególnie naszym dzieciom, nauczycielom, 
rodzicom i wszystkim, którzy zaszczycili nas swoj  obecno ci . 

Przodkowie nasi po wi cili swoje zdrowie i ycie, aby nasi milusi scy mogli bawi  si  
beztrosko, uczy  i realizowa  w pokoju swe marzenia. Polegli w walce o nasz  wolno , aby nam 
lepiej si  y o. Spotkanie to by o zadedykowane w a nie im.



Stanis aw Kryczy ski

UMAR£YM
Wasze p omienne serca ju  rozsypa y si  w popió ,
Ko ci stla y, a z renic wyros y odygi pokrzyw,
Lecz ar popio ów w ywic  bujnych drzew si  przetopi
I nad meczetem trysn  zwyci skiej zieleni okrzyk.

A wy, zapad szy pod ziemi , ku iluzjom dalekim
P yniecie poprzez próchnic , glin  i piasek mia ki,
Z pasj  t uczecie srebrne, zwodnicze zwierciad a rzeki,
Urzeczeni melodi  tatarskiej, dzikiej piszcza ki.

I dojdziecie do kresu w tym przedzieraniu si  lepym,
Gdy wszystko w was zadygota, by w drówki zaprzesta :
To ksi yc b dzie si  pali  ponad upalnym stepem
I raj wasz znowu zakwitnie – utracony Dagestan.

Wyst pom „Bu czuka” towarzyszy y nieraz wystawy r kodzie a, prezentacja wydawnictw, 
warsztaty kulinarne oraz taneczne. Cz sto zachodzi a konieczno  prowadzenia spotkania 

i przybli ania historii osadnictwa tatarskiego w Polsce oraz ycia codziennego, odpowiadania na 
pytania i dyskusji. Spotkania nie ko cz  si  wówczas na przewidzianych dwóch godzinach, a ci gn  
w niesko czono . Tak by o przy wyje dzie do S upska, do Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” 
w Chlewiskach, do Centrum Kultury i Rekreacji w Supra lu.

Bywa y spotkania po czone z degustacj . Felicja, bardzo zdyscyplinowana osóbka, 
buntowa a si  przeciw zachowaniu widzów. Rozmowy, w drówki po widowni doprowadza y j  
do sza u, mnie zreszt  te . W ko cu powiedzia am jej: „Swoim zachowaniem na scenie i pi kn  
recytacj  zmu  ich do uwagi”. Tak te  si  dzia o. Nawet podczas wyst pów na otwartych terenach, 
przy ogromnych t umach, po paru wersach nast powa a cisza, a potem burza oklasków. T  
umiej tno  opanowali wszyscy recytuj cy. Poezja jest rzecz  pi kn , tylko trzeba stara  si  j  
zrozumie .

Z perspektywy up ywaj cego czasu wszystko jest wa ne, i chwile mi e, i te nieraz bardzo 
gorzkie. Okres dorastania jest ogromnie wa ny w yciu cz owieka. Dzieci przechodz  w okres 
m odzie czy, nast pnie w doros o , kszta tuje si  ich charakter, spojrzenie na wiat, bardzo 
prze ywaj  mi o ci, zawody, ucz  si  wybacza , wchodz  w ycie spo eczne, odnajduj  w nim 
swoje miejsce, chocia  przychodzi to nieraz z wielk  trudno ci . Je eli przynale no  do zespo u, 
chocia  cz ciowo pomog a im przej  przez ten okres, przyczyniaj c si  do utwierdzenia w nich 
poczucia w asnej to samo ci, odkrycia ró norodno ci wiata, odnalezienia w asnej drogi w yciu, 
to warto by o po wi ci  swój czas i rodki, znosz c trud prowadzenia zespo u.

Ciesz  si , bo wszystkim moim podopiecznym dobrze si  w yciu u o y o.



WA¯NIEJSZE SPOTKANIA

Przedstawi  teraz kilka spotka  wyró niaj cych si  ze wzgl du na miejsce, w którym zespó  
wyst powa  lub osoby, z jakimi si  spotykali my. My l , e jest to równie  odpowiednie 

miejsce, aby pokaza , e „moje” dzieci nie tylko mechanicznie odtwarza y ta ce do okre lonej 
muzyki i bezmy lnie recytowa y, ale robi y to ze zrozumieniem, w pe ni b d c wiadomymi swojej 
to samo ci, miejsca, w którym yj  i tego, co samymi sob  reprezentuj .

Przyk adem jest, chocia by pierwszy, opisany wcze niej wyst p zespo u w Gda sku w roku 
2000, gdzie cz onkowie zespo u godnie „stawili czo a” dziennikarzom. Nast pny to spotkanie 16 
marca 2010 roku z ksi ciem Walii Karolem, nast pc  tronu Wielkiej Brytanii, w Kruszynianach.

Zapad a decyzja, e ksi cia przyjmie Podlasie. W wywiadzie po wizycie Maciej ywno, 
wojewoda podlaski wyja nia , i  zastanawia  si , co ma pokaza . Ksi  zwiedzi  wiele pi knych 
krajów i miast, równie  polskich. Wybór pad  na Kruszyniany, po o one 1,5 km od wschodniej 
granicy. Chodzi o o pokazanie ycia tak ma ej miejscowo ci, jak – bo inaczej ni  na wiecie – 
wygl daj  relacje muzu ma sko-chrze cija skie, dlatego wybra  Tatarów i Kruszyniany. 

Par  dni wcze niej zadzwoni  do mnie pracownik Urz du Marsza kowskiego z zapytaniem, 
ile b dzie kosztowa  przyjazd i wyst p zespo u, który prowadz , do Kruszynian, na spotkanie 
z ksi ciem Walii i w ogóle czy zgodz  si  na wyst p. By am zaskoczona, przera ona, ale natychmiast 
wyrazi am zgod , prosz c jedynie o pokrycie kosztów przejazdu. 

Zgodnie z programem wej ciu ksi cia do najwi kszej sali w „Tatarskiej Jurcie” D ennety 
Bogdanowicz towarzyszy a melodia i taniec dziewcz t. Nast pnie Bronis aw Talkowski, gospodarz 
tego terenu, przedstawi  mnie go ciowi i przekaza  g os, stwierdzaj c, e opowiem o zespole. Pani 
t umaczce musia am udziela  dodatkowych informacji, by zrozumia a nietypowe dla niej okre lenia, 
dlatego zaproponowa am bezpo redni  rozmow  ksi cia z cz onkami zespo u, co skróci oby znacznie 
jej czas i stwarza o wi ksze mo liwo ci uzyskania „niekontrolowanych” wiadomo ci bezpo rednio 
od dzieci. Wiedzia am, e niektórzy z nich znaj  niemiecki, francuski lub angielski. Ksi  ucieszy  
si  na tak  rozmow . Dzieciaki szybko pozby y si  tremy i nie mia o ci. Rozmowa toczy a si  ywo 
przy wybuchach miechu rozmówców. Moja angielszczyzna pozostawia wiele do yczenia, wi c 
rozumia am pi te przez dziesi te i nie w cza am si  do dyskusji. Dwie minuty i kilka sekund 
przeznaczone zespo owi przed u y o si  do ok. 15 min. Spotkanie zako czy o si  pro b  Moniki 
w imieniu grupy o wspólne, pami tkowe zdj cie. Po spotkaniu m odzie  wyja ni a, o co pyta  ksi  
i jakiej udziela y odpowiedzi. Go cia interesowa o, jak rozumiej  poj cie to samo ci, patriotyzmu, 
dlaczego si gaj  do swoich korzeni, od kiedy Tatarzy yj  w Polsce, o charakterystyk  ta ców, 
ale te  o nauk  i zainteresowania. Karci  ich za dzisiejsze wagary, zobowi za  do nadrobienia 
zaleg o ci, wynik ej z nieobecno ci na lekcjach. artowa , co w a nie wywo ywa o obopóln  rado . 
Na koniec, stwierdzi y „ e ksi , to te  cz owiek”, co z kolei ubawi o mnie.

Jeszcze jeden przyk ad dojrza o ci i poczucia w asnej wiadomo ci inno ci naszych dzieci 
da  wyjazd do Palermo na Sycylii 7–9 pa dziernika 2011roku. 

Instytut Polski w Rzymie organizowa  tam Dzie  Polski. Pragn c zaprezentowa  mniejszo ci 
narodowe i etniczne, wybrano Tatarów. Otrzyma am propozycj  wyjazdu wraz z czterema cz onkami 
zespo u, jako opiekun. Sama zrezygnowa am na rzecz dodatkowego cz onka zespo u, by program 
by  bogatszy. wietnie sobie poradzili. M odzie  okaza a poczucie wielkiej odpowiedzialno ci, 
zarówno bior c pod uwag  bezpiecze stwo, jak i realizacj  programu. Oczywi cie al pozosta , 
e mog am bez w asnych kosztów zwiedzi  zak tek wiata, a nie skorzysta am, ale jednocze nie 

jestem zadowolona z tej decyzji. W Palermo w programie znalaz y si  ta ce do muzyki Tatarów 



Krymskich – taniec dziewcz t: Kamila, Elwira, D aneta, taniec w parach: Elwira i Mustafa, do 
melodii baszkirskich – Kuku ka: Kamila, D aneta, Igraszki m odzie cze: Kamila, D aneta, Emil. 
Tradycyjne potrawy kuchni tatarskiej serwowa a D enneta Bogdanowicz z m em Miros awem 
z Supra la.

Oba przyk ady dowodz , e nasze dzieci i m odzie  potra   wiele. S  odpowiedzialni, 
maj  wiadomo  swojej to samo ci i warto ci, potra   godnie reprezentowa  swoj  etniczno  
tatarsko-muzu ma sk  i Polsk , jako jej obywatele. Kamila Iljasiewicz, cz onkini zespo u, która 
cz sto wyst powa a w presti owych spotkaniach, równie  w Palermo, zdoby a w nagrod  wyjazd 
z europos ank  Barbar  Kudryck  do Brukseli, zwyci aj c w konkursie „Kuriera Porannego” na 
has o promuj ce korzystanie z funduszy unijnych: „Zamie  pasj  w sukces”. Zwiedzi a Bruksel  
i obiekty Parlamentu Europejskiego. 

Nie mo e w tym rozdziale zabrakn  opisów naszych spotka  z urz duj cymi prezydentami 
i ich ma onkami.

27 maja 2002 roku na pod patronatem Pary Prezydenckiej odby a si  w ogrodach Pa acu 
Prezydenckiego impreza z okazji Dnia Dziecka pod has em „Dzieci ró nych kultur”. Na spotkanie 
z Jolant  i Aleksandrem Kwa niewskimi zgodnie z zaproszeniem pojecha o pod moj  opiek  
o mioro dzieci pochodzenia tatarskiego: Felicja Aleksandrowicz, Monika Milkamanowicz, Ewelina 
Pop awska, Tomasz Pop awski, Emilia Mucharska, Kamila Asanowicz, Maciej Mi kiewicz oraz Adam 
Safarewicz. Ewelina i Monika w oryginalnych strojach Tatarów Krymskich robi y furor  i bardzo 
wiele osób chcia o mie  z nimi zdj cie. Wszystkich zebranych przed Pa acem bardzo serdecznie 
powita a Para Prezydencka. Po kilku minutach Pan Prezydent przeprosi , e musi opu ci  spotkanie, 
bo wylatuje na spotkanie za granic . Pani Jolanta kolejno spotyka a si  z dzie mi mniejszo ci, 
równie  z nami. Rozmowa trwa a kilka dobrych minut. Pad y pytania o szko , tradycj  i zespó . 
Monisia i Ewelina skorzysta y z okazji i chcia y si  dowiedzie , jak to jest by  on  Prezydenta, 
jakie ma obowi zki i jak mieszka si  w Pa acu. Zdj cia potwierdzaj  sympatyczn  i mi  atmosfer . 
W spotkaniu uczestniczyli dziennikarze, go cie zagraniczni i zespo y. Raj dla dzieci, bo mog y 
zrobi  zdj cia, z kim tylko sobie yczy y. Uczestniczy y w ogólnej zabawie i popisywa y si  swoimi 
umiej tno ciami na scenie z dzie mi z Gda ska. Nast pnie zostali my zaproszeni na obiad. By y 
same pyszno ci. Przy wyj ciu ka de dziecko mog o na pami tk  wybra  maskotk .

 6 grudnia 2006 roku z upowa nienia Selima Chazbijewicza, prezesa Zwi zku Tatarów 
Rzeczypospolitej Polskiej, na którego r ce wp yn o zaproszenie na spotkanie miko ajkowe z Pani  
Prezydentow  Mari  Kaczy sk , dziesi cioosobowa grupa dzieci tatarskich (w ród nich cz onkowie 
zespo u „Bu czuk”) w wieku od 7 do 12 lat uda a si  do Warszawy, do Pa acu Prezydenckiego. 
Byli to: Aleksandra Pó torzycka, El bieta wierblewska, Jakub Radecki, Lila Assanowicz, Ewa 
wierblewska, Micha  Majewski, Jakub Andracki, Kamil Chazbijewicz, Aleksander Jab o ski, Kamil 

Mrowi ski. Opiek  nad nimi sprawowa am wraz z Mierjem  Chaleck -Giembick . Dzieci nie by y 
w strojach, ale dla atwiejszego rozpoznania ich w gronie setek dzieci z ca ej Polski, poprosi am 
je o za o enie czapeczek – tiubitejek. Po przywitaniu w du ej sali audiencyjnej obejrzeli my 
wyst p dzieci romskich. Nast pnie by a rozmowa z Mari  Kaczy sk . Nasze dzieci wr czy y jej 
album „Muzu manie na ziemiach Rzeczypospolitej” i poprosi y o wpis do pierwszego wydania 
przewodnika, gdzie by y ju  autografy dostojnych osób. Po wspólnym zdj ciu udali my si  na 
obiad. Sto y ugina y si  od przepi knie podanych potraw. Objedli my si  tak, e a  dziwne, e 
Mercedes pana Andrzeja wytrzyma  w drodze powrotnej.

17 lutego 2011 roku zespó  w sk adzie: Monika Milkamanowicz, Elwira Mi kiewicz- 
Szehidewicz, Kamila Iljasiewicz, D aneta Mi kiewicz, Emil Mi kiewicz, na zaproszenie Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej, Bronis awa Komorowskiego, wyst pi  w Pa acu Prezydenckim 
w Warszawie na uroczystym spotkaniu z okazji inauguracji obchodów 85-lecia Muzu ma skiego 
Zwi zku Religijnego w RP oraz wi ta Miewlud. W programie znalaz y si  ta ce krymskie – solowy: 
Monika i dziewcz t: Monika, Elwira, Kamila, D aneta oraz baszkirskie igraszki: Kamila, D aneta, 
Emil. W rozmowie z m odzie  Pan Prezydent zobowi za  Emila, by zach ca  kolegów do wst pienia 
do zespo u. 

Taniec jest pi kn  form  sp dzania czasu, pozwalaj c  wykazanie ci g o ci pokoleniowej, 
zachowania w asnej to samo ci.

pod patronatem Pary Prezydenckiej odby a si  w ogrodach Pa acu 



KALENDARIUM 

Lata 1992–1998: recytacje indywidualne na rozpocz cie i zako czenie roku szkolnego, Dzie  
Nauczyciela, Dzie  Matki, wi ta narodowe: Dzie  Niepodleg o ci, wi to Konstytucji 3 Maja, 

walne zebrania gmin.

29.01.1999 r. – powo anie Tatarskiego Dzieci co-M odzie owego Zespo u Recytatorsko-Wokalnego 
przy Muzu ma skiej Gminie Wyznaniowej w Bia ymstoku.

20.03.1999 r. – Wieczór Tatarski w cyklu „Echa Pogranicza”, Wojewódzki O rodek Animacji Kultury 
w Bia ymstoku i Muzeum Historyczne w Bia ymstoku.

25–28.08.1999 r. – I Letnia Akademia Wiedzy o Tatarach Polskich, organizator: Zwi zek Tatarów RP 
Oddzia  Podlaski, Sokó ka.

4.01.2000 r. – spotkanie z redaktorem Maciejem Or osiem, Bia ystok.
6.06.2000 r. – otwarcie wystawy „Tatarzy Rzeczypospolitej” na 40-lecie Muzu ma skiej Gminy 

Wyznaniowej oraz rocznic  Zwi zku Tatarów RP w Gda sku, Muzeum Etnogra  czne, Spichlerz 
Opacki ul. Cystersów 19, Gda sk Oliwa. 

15–18. 06.2000 r. – Dni Miasta Bia egostoku, plac Pa acu Branickich, Bia ystok.
22–27.08.2000 r. – II Letnia Akademia Wiedzy o Tatarach Polskich, Sokó ka.
29.09.2000 r. – „Kraj dwóch wiatów”: prezentacja kultury Turcji, organizator BOK, Gazeta 

Wspó czesna i Polskie Radio, Bia ostockie Centrum Kultury, kawiarnia Fama, Bia ystok.
21–23.10.2000 r. – „Mniejszo ci Na Co Dzie ”, „Tatarzy polscy”, Willa Decjusza, Kraków.
24.11.2000 r. – VII Spotkania Mniejszo ci Narodowych, Etnicznych, Kulturowych i Wyznaniowych 

z Polski Pó nocno-Wschodniej i Wschodnich Terenów Przygranicznych, Dom Kultury Litewskiej, 
Pu sk.

20.02.2001 r. – „W stron  Z otej Ordy” Ksi nica Podlaska im. ukasza Górnickiego, Bia ystok.
28.06.2001 r. – 40-lecie Muzu ma skiej Gminy Wyznaniowej w Bia ymstoku, kino Forum i kawiarnia 

Fama, Bia ystok.
24.08.2001 r. – III Letnia Akademia Wiedzy o Tatarach, D browa Bia ostocka.
16–18. 11. 2001 r. – VIII Spotkania Mniejszo ci Narodowych i Etnicznych, Pu sk.
21.03.2002 r. – „Tatarzy w Polsce”, Uniwersytet III Wieku przy UwB w Bia ymstoku, Uniwersytet 

w Bia ymstoku.
29.04.2002 r. – promocja ksi ki Teresy Zaniewskiej „D ennet – znaczy raj”, Muzeum Wojska 

Polskiego, Bia ystok.
27.05.2002 r. – spotkanie z Par  Prezydenck  PP. Jolant  i Aleksandrem Kwa niewskimi w Ogrodach 

Pa acu Prezydenckiego z okazji Dnia Dziecka, Warszawa.
7.06.2002 r. – Dzie  Tatarski w Dniach Sokó ki, organizator Muzu ma ska Gmina Wyznaniowa 

w Sokó ce, Sokó ka. 
8.06.2002 r. – Mistrzostwa Babki Ziemniaczanej, Supra l.
21.06.2002 r. – Dni Miasta Bia egostoku 2002, dziedziniec Pa acu Branickich (Ajsze Osmanowa), 

Bia ystok.



18.07.2002 r. – otwarcie wystawy czasowej „Dzieje Tatarów Polskich”, Muzeum l ska Opolskiego, Opole.
23.08.2002 r. – „ ladami Osadnictwa Tatarskiego” spotkanie w plenerze, Studzianka, Lebiedziewio.
24.08.2002 r. – IV Mi dzynarodowa Akademia Wiedzy o Tatarach, kino Lotos, D browa Bia ostocka.
18–20.09.2002 r. – zamkni cie wystawy „Dzieje Tatarów Polskich”, Muzeum l ska Opolskiego, 

Opole.
26–29.09.2002 r. – II Dni Kultury Muzu ma skiej w Polsce, Ratusz Staromiejski, Gda sk.
16.11.2002 r. – IX Spotkania Mniejszo ci Narodowych i Etnicznych, Pu sk.
17.11.2002 r. – IX Spotkania Mniejszo ci Narodowych i Etnicznych, Dom Litewski, Sejny.
21.11.2002 r. – promocja ksi ki Teresy Zaniewskiej „D ennet – znaczy raj”, prowadzenie El bieta 

wi tkowska (Trans Humana), go  Micha  Sulkiewicz, Biblioteka Narodowa, ul. Niepodleg o ci 
213, Warszawa.

22–23.11.2002 r. – „Wspólnota w kulturze” XI Ogólnopolski Przegl d Dorobku Artystycznego 
Mniejszo ci Narodowych i Etnicznych, (go  Wojciech Siemion), Dom Kultury „Rakowiec”, 
Warszawa.

20.12.2002 r. – nagranie do audycji telewizyjnej „Ziarno” – emisja 25.01.2003 r., Warszawa.
15.02.2003 r. – Dzie  Regionu, Zespó  Szkó  Mistrzostwa Sportowego, Bia ystok.
19.03.2003 r. – wystawa „Szlak Tatarski”, Targi Turystyczne, Bia ystok.
24.03.2003 r. – otwarcie Centrum Kultury Tatarów Polskich, Gda sk-Orunia, ul. Nowiny 2.
18.05.2003 r. – Modlitwa o Pokój i Sprawiedliwo , Kruszyniany i sesja popularno-naukowa, 

Urz d Wojewódzki, Bia ystok.
5.06.2003 r. – Dzie  Kultury Tatarów Polskich, Szko a Podstawowa nr 88 im. G. Narutowicza, 

Warszawa.
26.07.2003 r. – „Kultura Tatarów Polskich”, Bobrowa Dolina.
2.08.2003 r. – klub „Cebulka”, Miejski Dom Kultury, Gda sk Brze no.
01–10.08.2003 r. – obóz zespo u Bu czuk w CKTP, Gda sk-Orunia, ul. Nowiny 2.
18.10.2003 r. – „Bia ystok. Miasto Przyjazne – Mniejszo ci Narodowe i Wyznaniowe w Jego Dziejach 

i Ziemi Podlaskiej”, Bia ystok.
25.01.2004 r. – IV Dzie  Islamu w Ko ciele Katolickim w Polsce, Dom Misyjny w. Wojciecha, 

Pieni no.
27–28.04.2004 r. – mi dzynarodowe seminarium organizowane przez polsko-francusk  Fundacj  

Nowe Praktyki Demokratyczne im. Michela de Montaigne „Wschodnia Granica Unii Europejskiej. 
S siedztwo czy Izolacja?”, Bia ystok.

29.05.2004 r. – rajd samochodowy „ uberek IV” Podlaskiego Stowarzyszenia Zmotoryzowanych 
Niepe nosprawnych, Polski Zwi zek Motorowy Zarz d Okr gowy w Bia ymstoku, Supra l.

6.06.2004 r. – Modlitwa o Pokój i Sprawiedliwo , Kruszyniany.
12.06.2004 r. – 80-lecie Lasów Pa stwowych (go  honorowy W odzimierz Cimoszewicz), zalew 

k/Kruszynian.
2–4.07.2004 r. – I Pomorskie Dni Kultury Etnicznej, organizator Zwi zek Gmin Wyznaniowych 

ydowskich z Warszawy i Zwi zek Tatarów RP, Sopot.
28.08–1.09.2004 r. – VII Letnia Akademia Wiedzy o Tatarach CKTP im. Leona Kryczy skiego, 

Gda sk-Orunia.
4.09.2004 r. – VI Litewsko-Polskie Seminarium Agroturystyczne „Problemy rozwoju turystyki 

wiejskiej na Wile szczy nie, Mazowszu i Podlasiu”, Sokó ka.
7.09.2004 r. – Rada Centralna ZTRP, Gda sk.
17–20.09.2004 r. – Dni Gda ska, Gda sk.
26.09.2004 r. – wr czenie bu czuka zespo owi Bu czuk przez Zarz d Zwi zku Inwalidów 

Wojennych, Kruszyniany.

o.



8.10.2004 r. – otwarcie po remoncie Muzeum Sokólskiego, organizator SOK, Sokó ka.
18–24.10.2004 r. – spotkanie z delegacj  nauczycieli z Krymu, sesja objazdowa Bia ystok, Bohoniki, 

Kruszyniany.
7.11.2004 r. – wizyta dzieci krymskich, spotkanie z dzie mi, nauczycielami, rodzicami i wspólne 

próby ta ca, Bia ystok.
9.03.2005 r. – spotkanie na temat osadnictwa Tatarów w Polsce i dzia alno ci m odzie y tatarskiej 

w Bia ymstoku, Klub Pacjenta „Przysta ” Stowarzyszenia na Rzecz Rehabilitacji Psychiatrycznej, 
Bia ystok – dzia alno  charytatywna „Bu czuka”.

22.04.2005 r. – Kalejdoskop Kultur Podlasia „Tatarskie Klimaty”, Spodki WOAK, Bia ystok.
23.04.2005 r. – spotkanie z okazji dnia narodzin Proroka Muhammada, Spodki WOAK, Bia ystok.
18.05.2005 r. – spotkanie „Mniejszo ci Podlasia”, Szko a Podstawowa nr 45, ul. agodna 10, 

Bia ystok.
28–29.05.2005 r. – festyn, warsztaty i spotkanie ze spo eczno ci  Studzianek, omaz i Lebiedziewa, 

Bia a Podlaska.
3–6.06.2005 r. – „Jeste my tutaj… s siedzi, rodacy, pobratymcy i przodkowie” – sesja popularno-

naukowa, Mszana.
8.06.2005 r. – 60-lecie zako czenia drugiej wojny wiatowej, Ko ció  Trzech Krzy y, Krakowskie 

Przedmie cie, Warszawa.
19.06.2005 r. – zako czenie roku szkolnego 2004/2005 iDzie  Dziecka, spotkanie zprzedstawicielami 

Stra y Granicznej, Kruszyniany.
9.07.2005 r. – spotkanie pracowników nadle nictwa z grup  Tatarów, Lipowy Most Nadle nictwo 

Wali y.
24.07.2005 r. – „Spotkanie Trzech Kultur – ydów, Polaków, Tatarów” w Dniu Krynek, Krynki.
30.07–3.08.2005 r. – II Pomorskie Dni Kultury Etnicznej w ramach VIII Letniej Akademii Wiedzy 

o Tatarach, Gda sk Orunia.
13.08.2005 r. – koncert zespo ów mniejszo ci narodowych i etnicznych, Urz d Miejski, Supra l.
14.08.2005 r. – „Kultura Tatarów”, wystawa w plenerze, Skansen w Nowogrodzie (trzy wyst py).
9.09.2005 r. – 50-lecie przewodników PTTK, Teatr im. Aleksandra W gierki, Bia ystok.
9.09.2005 r. – sesja popularno-naukowa „Powrót do róde . Przezwyci y  bariery, likwidowa  

granice w poszukiwaniu optymalnej koncepcji edukacyjnej” – wg C. Freineta, sala „Puszcza”, 
Supra l.

11.09.2005 r. – koncert – sprzeciw wobec terroru i wojny w rocznic  tragedii w Nowym Jorku 
11.09.2001 r. „Nieoboj tni patrz  inaczej”, Plac Zamkowy, Warszawa.

30.09.2005 r. – 40-lecie Szko y Podstawowej nr 28 im. Konstantego Ildefonsa Ga czy skiego 
w Bia ymstoku, Bia ystok.

11–13.11.2005 r. – III Mi dzynarodowe wi to Kultury i Sportu Litewskich Tatarów (Mira i Aleksander 
Jakubowscy), Wilno.

14.12.2005 r. – wizyta grupy m odzie y niemieckiej, Gimnazjum Spo eczne, Bia ystok.
20.12.2005 r. – spotkanie z dzie mi niepe nosprawnymi intelektualnie, Zespó  Szkó  nr 13, 

ul. S onimska, Bia ystok.
16.02.2006 r. – „Wielokulturowo  Puszczy Knyszy skiej”, organizator Marsza ek Województwa 

Podlaskiego Janusz Krzy ewski, Bia ystok.
24.03.2006 r. – otwarcie wystawy „Tatarzy – muzu manie na ziemiach Rzeczypospolitej” Muzeum 

Historyczne, Bia ystok.
27.04.2006 r. – spotkanie z ambasadorami krajów arabskich z okazji dnia urodzin proroka 

Muhammada, Hotel Sheraton, Warszawa.
29.04 2006 r. – festiwal muzyki tatarskiej, Wilno.
20.05.2006 r. – Orient Podlaski – Noc Muzealna, Muzeum Historyczne, Bia ystok.



2–6.06.2006 r. – jubileusz 80-lecia MZR w RP Warszawa–Bia ystok–Bohoniki–Kruszyniany– 
Bia ystok (Pa ac Kultury, Urz d Wojewódzki w Bia ymstoku, meczety).

8.06.2006 r. – otwarcie wystawy „Tatarzy – Muzu manie Rzeczypospolitej” i spotkanie z marsza kiem 
sejmu Markiem Jurkiem, ul. Wiejska 6, Warszawa.

10.06.2006 r. – „Kultura Tatarska” impreza plenerowa prowadzona przez Tadeusza Rossa, 
ul. Ch odna 3, Warszawa-Wola.

23.06.2006 r. – Dni Bia egostoku, plac Akademii Medycznej, Bia ystok.
19.08.2006 r. – Sabantuj, Kruszyniany.
4–6.09.2006 r. – spotkanie z potomkami Tatarów zamieszkuj cymi w gminie Mszana, Mszana.
10.09.2006 r. – „Warszawa otwarta na inno  – mniejszo ci, m odo ” organizator D.O.M. Ogród 

Saski u wylotu ul. Fredry, Warszawa.
15–18.09.2006 r. – V Orient Tatarów Litewskich „ rodki masowego przekazu Tatarów Litewskich”, 

Wilno.
27–28.09. 2006 r. – obchody 80-lecia ZTRP Bia ystok, Sokó ka, Kruszyniany.
14.10.2006 r. – 10-lecie TVP o/Bia ystok.
5.11.2006 r. – Dzie  Kultury Tatarskiej, Bia a Podlaska, Studzianka, omazy.
15.11.2006 r. – wizyta dzieci z Krymu w Szkole Podstawowej nr 28 w Bia ymstoku – wspólne 

wyst py obu zespo ów, Bia ystok.
6.12.2006 r. – spotkanie miko ajkowe z Pani  Prezydentow  Mari  Kaczy sk , Pa ac Prezydencki, 

Warszawa.
24.03.2007 r. – otwarcie po remoncie Centrum Kultury Tatarów im. Leona Kryczy skiego, Gda sk-

Orunia.
3.05.2007 r. – ods oni cie obelisku na Tatarskiej Górze w osicach.
2.06.2007 r. – koncert „ piewy na styku trzech kultur”, Sokólski O rodek Kultury, Sokó ka.
3.06.2007 r. – Podlaskie Dni Kultury Muzu ma skiej, organizator NK MZR Muzu ma ski Dom 

Kultury, Bia ystok.
17.06.2007 r. – „Smaki pogranicza – promocja walorów kulinarnych regionu”, Europejskie Centrum 

Kszta cenia, Rozkosz.
29.06–2.07.2007 r. – XII Letnia Akademia Wiedzy o Tatarach z uczestnictwem przedstawicieli 

Tatarów z Litwy, otwy, Bia orusi, Ukrainy, Polski, Tatarstanu i Niemiec, Gda sk-Orunia, Wyspa 
Sobiszewska.

17–18.08.2007 r. – Letnia Akademia Wiedzy o Tatarach, Sokólski O rodek Kultury, Sokó ka.
31.08–3.09.2007 r. – II Zjazd Rodu Tatarczyków, Mszana, Wis a, Cha upki, Radolin, Marklowice, 

wierklany.
29.12.2007 r. – rocznica powstania MZR w RP, Bia ystok.
1.06.2008 r. – Dzie  Dziecka, siedziba nadle nictwa Krynki, Poczopek.
2.06.2008 r. – Sokólski O rodek Kultury, Sokó ka.
4.06.2008 r. – „Uroczysko” wyst p plenerowy, organizator Stowarzyszenie Uroczysko, Supra l.
26.06.2008 r. – otwarcie terminalu „Orlenu Gaz”, Puszcza Knyszy ska.
1–10.07.2008 r. – „Spotkanie ze sztuk  sakraln  – dzie  tatarski” w ramach Europejskiego Roku 

Dialogu Mi dzykulturowego, organizator Muzeum Historyczne w Bia ymstoku, Muzeum Ikon, 
Supra l.

26.07.2008 r. – „Historia osadnictwa Tatarów w Polsce” w ramach imprezy „Peretocze 2008”, 
Bia owie a.

15–17.08.2008 r. – Festiwal Kultury i Tradycji Tatarów Polskich, Kruszyniany.
15.09.2008 r. – Polskie Stowarzyszenie Psychologii Spo ecznej, Warszawa.
18–19.12.2008 r. – otwarcie wystawy „Tatarzy Polscy” w Zamku Ksi t Pomorskich w Szczecinie.



31.05.2009 r. – Najwy sze Kolegium MZR w RP, Bia ystok.
11–12.06.2009 r. – Muzu ma skie Warsztaty Teatralno-Kukie kowe, Kruszyniany.
27–29.06.2009 r. – Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemys u Rolno-Spo ywczego, Szreniawa k/Poznania.
1–2.08.2009 r. – 330-lecie osadnictwa tatarskiego w Studziance, Studzianka.
15.08.2009 r. – II Festiwal Kultury i Tradycji Tatarów Polskich, Kruszyniany, Bohoniki.
16.01.2010 r. – kwesta cz onków zespo u na rzecz budowy hospicjum na ul. Sobieskiego 1, 

supermarket ul. Hetma ska 10, Bia ystok.
25.02.2010 r. – promocja antologii poetyckiej „Tatarskie wierszowanie. Oto moje dziedzictwo” 

w ramach spotka  „Bliscy znani… nieznani”, SGGW, Warszawa.
16.03.2010 r. – spotkanie z ksi ciem Walii Karolem, nast pc  tronu Wielkiej Brytanii, Kruszyniany.
9–10.04.2010 r. – wystawa „Tatarzy Polscy – Kultura, Historia, Obrz dy”, Muzeum Miedzi, Legnica.
18.04.2010 r. – wspomnienia dzieci ze spotkania z Pani  Prezydentow  Mari  Kaczy sk , Bia ystok.
25.04.2010 r. – wyst p w Liceum Ogólnokszta c cym, Suchowola.
22.05.2010 r. – „Historia i wspó czesno  Tatarów” Dni Kultury Tatarskiej, Suchowola.
10.06. 2010 r. – promocja ksi ki profesor Teresy Zaniewskiej „Wierz  w kismet” i Ludwika 

Piosickiego „Ekslibrysy”, SGGW, Warszawa.
18–22.06.2010 r. – III Festiwal Mniejszo ci Narodowych i Etnicznych „Kalejdoskop Kultur”, Wroc aw.
4–11.07.2010 r. – warsztaty taneczne, St yca; warsztaty kulinarne i wyst p zespo u, Szymbark.
4.08.2010 r. – „Tatarzy na Ziemiach Zachodnich”, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. 

Zbigniewa Herberta, Gorzów Wielkopolski.
1–7.08.2010 r. – Warsztaty Taneczne, Szko a Podstawowa nr 28, Bia ystok, wyst p (patronat 

Marsza ka Województwa Podlaskiego), Kruszyniany.
20–21.08.2010 r. – VIII Zamojskie Spotkania Kultur, organizator: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, 

Zamo .
25–26.09.2010 r. – Mi dzynarodowy Festiwal Muzyki i Ta ca. Bia ystok – Miasto M odych, Bia ystok.
17.10.2010 r. – „Z ró norodno ci  przeciw przemocy”, Centrum Handlowe Z ote Tarasy, Warszawa.
18.12.2010 r. – „Wigilia Narodów” ( wi ta w ró nych religiach), Gminny O rodek Kultury, Goni dz.
29.12.2010 r. – „Historia, obrz dy, kultura Tatarów polskich”, S upsk.
8.01.2011 r. – Fina  Orkiestry wi tecznej Pomocy Jurka Owsiaka, Supra l.
17.02.2011 r. – obchody 85-lecia MZR w RP, spotkanie z Prezydentem RP Bronis awem Komorowskim, 

Pa ac Prezydencki, Warszawa.
18.05.2011 r. – „Jeden drugiego brzemiona no cie”, organizator Nadba tyckie Centrum Kultury 

w Gda sku, Ko ció  w. Jana, Gda sk.
25.05.2011 r. – „Meczety na ziemiach Polski, Litwy i Bia orusi”, wystawa obrazów Elwiry 

Sobolewskiej-Waliszewskiej, Muzeum Historyczne, Bia ystok.
27.05.2011 r. – spotkanie na Szlaku Tatarskim z angloj zycznymi seniorami z Europy, organizator 

Uniwersytet III Wieku przy UwB, Hotel Trzy Sosny, Bia ystok.
29.05.2011 r. – Sabantuj, Kruszyniany.
31.05.2011 r. – „Nowe spotkania z kultur . Jeste my. Poznajcie nas.”, Szko a Podstawowa nr 28, 

Bia ystok.
5.06.2011 r. – Dzie  Dziecka, Bia ystok.
8.06.2011 r. – „Poezja Tatarska”, Muzeum Historyczne, Bia ystok.
17–19.06.2011 r. – Sabantuj, Troki (Litwa).
24–30.06.2011 r. – IV Warsztaty Nauki Ta ca Tatarskiego i Haftu, Bia ystok.
22–29.07.2011 r. – IV Mi dzynarodowy Festiwal Muzyki, Sztuki i Folkloru. Podlaska Oktawa Kultur: 

24.07. – am  teatr Stary Dwór, Narewka, 27.07. – Bia ystok.



29.07.2011 r. – IX Bia ostockie Integracje Artystyczne „Peretocze 2011”, Bia owie a.
9.09.2011 r. – Festiwal Zespo ów Mniejszo ci Narodowych, Rybnickie Centrum Kultury, Galeria 

Sztuki, Rybnik.
30.09.2011 r. – sympozjum Zwi zku Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej, Bia ystok.
2.10.2011 r. – spotkanie edukacyjne z seminarzystami z Seminarium Duchownego w Bia ymstoku, 

Kruszyniany.
7–9.10.2011 r. – „Mniejszo ci narodowe w Polsce. Kultura Tatarska”, organizator Instytut Polski 

w Rzymie, Palermo (W ochy).
27.11.2011 r. – wspomnienia o Tatarach zas u onych dla RP w XIX i XX w. „Wspominki o Tatarach 

zas u onych dla Rzeczypospolitej Polskiej” w ramach obchodów wi ta Niepodleg o ci, Szko a 
Podstawowa nr 28, Bia ystok.

19–20.11.2011 r. – XVIII Spotkania Mniejszo ci Narodowych i Etnicznych, Pu sk.
2.12.2011 r. – „Wieczór z kultur  tatarsk ”, Dom Pracy Twórczej „Reymontówka”, Chlewiska.
15.12.2011 r. – spotkanie z kultur  mniejszo ci narodowych i etnicznych, Zespó  Szkó  Budowlano-

Geodezyjnych im. St. W. Bry y, Bia ystok.
23.03.2012 r. – koncert, Szko a Podstawowa nr 51, Bia ystok.
1.03–31.05.2012 r. – V Warsztaty Ta ca Tatarskiego z Nauk  Piosenek, Bia ystok.
23.05.2012 r. – wieczór poezji tatarskiej, Muzeum Historyczne, Bia ystok.
24–26.05.2012 r. – „Festiwal Kultur – Tatarzy polscy”, Soko ów Podlaski.
3.06.2012 r. – Sabantuj, Kruszyniany.
10.06.2012 r. – „Orient nad Biebrz ”, Europejski O rodek Kultury, Goni dz.
13–16.06.2012 r. – Lajkonik 2012, Kraków.
7.07.2012 r. – spotkanie Zbowidowców – ch opców- czników z czasów II wojny wiatowej, wietlica 

internatu Technikum Mleczarskiego, Bia ystok.
17.07–16.08.2012 r. – obóz m odzie owy, Kaza  (Tatarstan).
25.08.2012 r. – XIV Letnia Akademia Wiedzy o Tatarach, Sokó ka.
21–22.09.2012 r. – 20-lecie Zwi zku Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej w Bia ymstoku, Muzeum 

Historyczne, Bia ystok.
23.09.2012 r. – „Bia ystok – Miasto M odych”, Bia ystok.
15.12.2012 r. – spotkanie ekumeniczne, Dworek Czarneckiego, Bia ystok.
18.02.2013 r. – Dzie  Tatarski, Ostrów Mazowiecki.
19.05.2013 r. – podsumowanie VI Warsztatów Ta ca Tatarskiego, Bia ystok.
19.06.2013 r. – II Wieczór Muzyki i Poezji Tatarskiej, Muzeum Historyczne, Bia ystok.
11.08.2013 r. – Festiwal Tatarski, Centrum Kultury i Rekreacji, Supra l.
28.08.2013 r. – promocja zbioru poezji „Jeszcze tylko ten step” Musy Czachorowskiego na 30-lecie 

jego twórczej pracy, Dom Kultury Muzu ma skiej, Muzeum Historyczne, Bia ystok.
15.06.2014 r. – zako czenie roku szkolnego nauki religii i zaj  zespo u „Bu czuk”, go  specjalny 

piosenkarka, pie niarka, poetka, kompozytorka Urjane Kenzikajewa, Tatarka Krymska, Bia ystok.
20.06.2014 r. – podsumowanie projektu VII Warsztatów Ta ca Tatarskiego po czone z zaj ciami 

R kodzie a Artystycznego, Bia ystok.
28.07.2014 r. – spotkania bajramowe, Bia ystok.
22–08.2014 r. – zebranie sekcji taneczno-recytatorskiej, ustalenie programu obchodów 15-lecia 

zespo u, Bia ystok.
17.09.2014 r. – promocja ksi ki Jana Sobolewskiego „ o nierskie wspomnienia”, program 

dedykowany autorowi, Muzeum Historyczne, Bia ystok.
22.11.2014 r. – XXI Spotkania Mniejszo ci Narodowych i Etnicznych, prezentacja dorobku 

kulturalnego twórczo ci mniejszo ci narodowych, etnicznych i wyznaniowych pó nocno-



wschodniej Polski: bia oruskiej, niemieckiej, romskiej, rosyjskiej, staroobrz dowców, tatarskiej, 
ukrai skiej, ydowskiej i litewskiej, Pu sk.

20.01.2015 r. – sesja popularno-naukowa „Wydawnictwa tatarskie 1945–2015”, Szko a G ówna 
Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa.

20.03.2015 r. – „Osadnictwo na Ziemiach zachodnich”, Muzeum, Trzcianka.
21.03.2015 r. – Nawroz, Wilno.
24.03.2015 r. – „Ró ni, ale podobni”, Szko a Podstawowa nr 28 w Bia ymstoku.
28.03.2015 r. – jubileusz 90-lecia Anatola Bacharewicza.
16.04.2015 r. – Festiwal Kultur VIII edycja, Urz d Wojewódzki, Bia ystok.
29.04.2015 r. – „Ró ni, ale podobni”, Szko a Podstawowa nr 50 w Bia ymstoku.
8.06.2015 r. – „Ró ni, ale podobni”, Szko a Podstawowa nr 26 w Bia ymstoku.
9.08.2015 r. – Wernisa  wystawy fotogra  cznej Krzysztofa Mucharskiego, Bia ostockie Muzeum 

Wsi, Bia ystok.
15–16.08.2015 r. – III Festiwal Kultury Tatarskiej, Bia ostockie Muzeum Wsi, Bia ystok.
29.09.2015 r. – 50-lecie Szko a Podstawowa nr 28 w Bia ymstoku.

 

CZ£ONKOWIE ZESPO£U „BUÑCZUK”

Dzieci i m odzie  ucz szczaj ce na zaj cia zespo u mo na podzieli  na trzy grupy. Pierwsza to ci, 
którzy systematycznie przychodzili na próby i wyst powali:

1. Emilia Aleksandrowicz
2. Felicja Aleksandrowicz
3. Sylwia Milkamanowicz
4. Joanna Milkamanowicz
5. Monika Milkamanowicz
6. Emilia Mucharska
7. Kamila Safarewicz
8. Elwira Mi kiewicz
9. Tomasz Mucharski
10. Elwira Szehidewicz
11. Ewelina Korycka
12. Kamil Szcz snowicz
13. Rafa  Szcz snowicz
14. Maciej Mucha
15. Micha  Adamowicz
16. Adam Aladyn Szehidewicz
17. Ewelina Mucharska
18. Maciej Mi kiewicz
19. Stefan Mustafa Szehidewicz
20. Micha  Grzegorz Michaj ow
21. Aleksy Gembicki
22. Jakub Gembicki
23. Tomasz Pop awski
24. Ewelina Pop awska
25. Kama Adamowicz
26. Kamila Asanowicz
27. Dariusz Mrowi ski – recytacja sur

28. Raszyd Denis Adamowicz
29. Oliwia Bukin
30. D emil Korycki – recytacja sur
31. Kamila Muchla
32. Adam Pó torzycki – recytacja sur
33. Roman Pó torzycki – recytacja sur
34. Kamil Szehidewicz
35. Adam Safarewicz
36. Micha  Talkowski – azan, recytacja sur
37. Kamila Iljasiewicz
38. D aneta Mi kiewicz
39. Emil Mi kiewicz
40. Emilia Ewa Mucharska
41. Emir Szehidewicz
42. aneta Chazbijewicz
43. Dawid Chazbijewicz
44. Barbara Halicka
45. Julia Jakubowska
46. Karolina Jakubowska
47. Aleksandra Jakubowska
48. Aleksandra Konopacka
49. Aleksandra Pó torzycka
50. Selim Adam Mucharski
51. Jakub Andracki
52. Aisza Jab o ska
53. Wiktoria Czepiel
54. Sylwia Czepiel



55. Adam Pó torzycki s. Dagmary
56. D emila Aleksandrowicz
57. Adam Aleksandrowicz
58. Bartosz Szcz snowicz

59. Iza Szcz snowicz
60. Arzy Alieva
61. Weronika Klepacka

W grupie tej by y cztery osoby, które tylko recytowa y sury z Koranu i hadisy:
1. D emil Korycki
2. Adam Pó torzycki
3. Roman Pó torzycki
4. Micha  Talkowski – równie  t umacz z j. angielskiego w kontaktach z ambasadorami.

Druga grupa to dzieci i m odzie , które ucz szcza y na próby i wiczy y systematycznie, ale nie 
wyst powa y w planowanych imprezach. wiczy y dla w asnej przyjemno ci i z ch ci poznania 
tajników kultury tatarskiej, dla utwierdzenia swojej to samo ci, integracji z w asn  grup  
i poznawania innej inno ci – mniejszo ci narodowych i religijnych, z którymi wspó pracowali my:

1. Izabela Muchla
2. Anna Aleksandrowicz
3. El bieta Radecka

W grupie trzeciej s  dzieci i m odzie  chodz ce na próby, ale nigdy nie wicz ce, niebior ce udzia u 
w adnej z form pracy zespo u. Licz  jednak, e wiele informacji zapami ta y i to jest najwa niejsze!

1. Kamil Kury owicz
2. Jakub Kury owicz
3. Daniel Pop awski
4. Agnieszka Szcz snowicz
5. Rozalia Safarewicz

W czasie ferii i wakacji w zaj ciach zespo u realizowanych w ramach projektów uczestniczy a 
m odzie  mieszkaj ca za granic , a sp dzaj ca czas wolny u rodzin mieszkaj cych na Podlasiu. 
Wyst powa a na podsumowuj cych imprezach, jak Sabantuj, 40-lecie Muzu ma skiej Gminy 
Wyznaniowej w Bia ymstoku, uroczysto ciach okazjonalnych, rocznicach pa stwowych.

 1. Aleksandra Korycka – Belgia
 2. Adam Safarewicz – Wielka Brytania 
 3. Jakub Safarewicz – Wielka Brytania

Czasami do cza a do zespo u m odzie  mieszkaj ca poza Bia ymstokiem i Podlasiem:
1. Katarzyna Zió kowska
2. Zo  a Zió kowska
3. D emila Bogdanowicz

W zaj ciach i projektach bra y i bior  udzia  dzieci ze rodowiska pozatatarskiego, które s  
zainteresowane nasz  kultur . Wyst puj  razem z zespo em na ró nych imprezach.

1. 5 osób z M odzie owego Domu Kultury na obozie ta ca tatarskiego w St ycy   
 (prowadzi a Guzel Mamina).

2. Anna Dmitrijewa, D browa Bia ostocka.
3. Weronika Klepacka, cz onek zespo u od 2014 r.

Obecnie zespó  pracuje w trzech grupach wiekowych, w sk adzie 20-osobowym.
a) starsza grupa m odzie owa: Monika, Elwira, Stefan, Ewelina Mucharska, Ewelina Korycka,
b) rednia grupa m odzie owa: Kamila, D aneta, Jakub,
c) m odsza – w wieku 6–14 lat: Arzy, Weronika, Sylwia, Wiktoria, D emila, Iza,   

 Aisza, Emilka, Selim, Bartek, Adam Aleksandrowicz, Adam Pó torzycki. 



PREZENTOWANE UTWORY
Poezja

Mansur Mucharem Adamowicz: Jestem, Jestem m od  dziewczyn , T sknota, Kim jestem, Oddanie
Akret: Re  eksje
Stanis aw Bali ski: Moja Ojczyzna, Podró ni, Elegia o ziemi rodzinnej
Jerzy Bazarewski: Matka Boska Kozielska
Selim Chazbijewicz: Tatarzy polscy, Gerejowie, Szwadron tatarski Gwardii Napoleona, Rubaje, 

W cichym stepie tatarskim, Mistyka wspomnie  I, II, III, Pij  mleko, Melancholia, Trawy gdyby 
mówi  mog y, Moje TEKKE, Pie  tatarska, Czyngis Chan, Ulica tatarska w mie cie S onimie, Litwo, 
tatarskich moich przodków, Zbudowa em dom, Wiatr od Kipczaku, Mesjanizm stepów, Matko 
moja w innym wymiarze, Pielgrzym, Krym, Wielki Turan, Do matki, Meczet tatarski w Wilnie

Mieczys aw Czajkowski: Mizar bohonicki
Marta Cywi ska: Polskiemu Tatarowi, Powrót do Kruszyniany
Musa Czachorowski: Mój ko , Rubajaty, Tylko, Ciebie prosz , Mój dom, Id  prost  drog  w ród podlaskich 

pól, Tej ziemi tyle, Ju  od dawna nic mi si  nie ni, Zmierzch w stepie przychodzi ukradkiem
Witold D browski: Tatarski cmentarz
Yunus Emre: fragmenty z „Ksi gi Dobrych Rad”: Znam ciebie dobrze, k amliwy wiecie, Kto zdradzi  

swojego bli niego potra  , O zawi ci... o sk pstwie, Chwa a Ci Panie, wi ty nad wi tymi
Erte: Czarna ró a (Tatareczka)
Nazim Hikmet: Ziemia wystygnie, Zmar a dziewczynka, Statek, Drzewo orzechowe, czterowiersze, 

Dzie  si  ju ..., Przyjdzie dzie …
Stanis aw Kryczy ski: O, os d , Umar ym
Maciej Józef Kononowicz: Jak Centaury, O Tatarzy, wile scy Tatarzy, Meczet tatarski w Nowogródku, 

Sko noocy, Ogorza e lica. Pami ci Aleksandra Jeljaszewicza, Apokryfy grodzie skie o ojcu 
Maksymilianie

Anna Kajtochowa: Ponad, I zapyta Pan, Siostra z Plemienia
Wies aw Kazanecki: My lisz o Polsce
Jan Leo czuk: Jeszcze jeden kr g zatoczy , Drzewa, Zapomnia e  o mnie lesie, Zapomnia em Was 

drzewa moje
Mehmed: Z „Ksi gi mi o ci”: Nie krzywd  synu nikogo…
Józef Mucharski: Oto ja
Adam Mickiewicz: Stepy akerma skie (po polsku i tatarsku), Fragmenty „Pana Tadeusza”, Sonety 

Krymskie
Roman Pop awski: Wsi moja podlaska
Teresa Rutkowska: Polski Tatar, Mizar, Tatarscy wojownicy
Juliusz S owacki: Fragmenty z pie ni VII poematu „Beniowski”: S  tu od dawna zagnie d one 

ptaki, Tak  pie … dziwnej do smutku podniety, Przekl ta
Leonarda Szubzda: Meczet bohonicki
Barbara Szeffer: Matka-Ziemia
Tadeusz liwiak: Dom
El bieta wi tkowska-Koz owska: Zapachy dzieci stwa, Bywa o jesieni  rud
Elwira Szehidewicz – próby poetyckie: ycie, Mi o , Rozczarowanie
Gwido Trzywdar Rakowski: Wiersz po wi cony Aleksandrowi Sulkiewiczowi
Adas Jakubauskas: Selimowi Chazbijewiczowi, Mamie
Jerzy Czarski: Pie  o czarnych oczach
Jadwiga Markiewicz: Sokólska szosa
Aldona Krause: Polskim Tatarom – wszystkim Tatarom
Agata Skowron-Nalborczyk: Poranny azan
Tadeusz Kubiak: Ojczyzna
Katarzyna Zió kowska – próby pisarskie: Dla mamy, Za co podziwiam koty, Wycieczka do muzeum



Proza

Stanis aw Radwan: Proza po wi cona Leonowi Kryczy skiemu
Selim Chazbijewicz: Opis przyj cia Tatarów na Litw

Piosenki

Wysoki minaret (Bachczysaraj), Legiony, Wojenko, Prze yj to sam, Piosenki tatarskie, Barka

 W programie zespo u obok utworów tatarskich i polskich poetów jest równie  prezentowana 
poezja turecka. Niewiele jej mamy w j zyku polskim, ale da o mi si  zdoby  t umaczenie dzie  
ponadczasowych w swej tre ci i formie, Mehmeda i Yunusa Emre. Tworzyli oni w roku 700 wed ug 
hid ry – kalendarza muzu ma skiego, a 1320 kalendarza gregoria skiego. 
 Yunus Emre2 opisywa  zalety charakterów ludzkich, takie jak m dro , szczodro , dobro , 
cierpliwo , rozum, prawo , skrucha, pokora, mi o  i inne. Wymienia  te  przywary, pot piaj c 
je: sk pstwo, zawi , pych , herezj , z o , gniew, blu nierstwo, nienawi , oszczerstwo, obmow  
i inne. Warto przytoczy , chocia  kilka wersów tej trudno dost pnej poezji. 

Yunus Emre: Na sk pstwo: 
Kto zdradzi  swego bli niego potra   –
Przekle stwem b dzie, komu bli nim sta  si ,
Gdy dobrze poznasz tego, kto bli nim twym si  mieni –
Uchronisz siebie przed nim, prost  id c drog .
Cz owieka uczciwego, sk pstwo nie dosi gnie; 
Zawi  ni pycha nie dostrze e go!

Na zawi :
Cokolwiek by uczyni , to na szkod  sobie;
Nikt si  tak nad nim, jak on sam nie zn ca.
Nawet i w cukrze nie doje si  smaku;
ycia s odyczy odczu  nie jest w stanie

Dlatego nic si  zawistnego nie udaje d oni,
Bo kto pod kim dó  wykopie, sam we  wpada.

   Mehmed3: Ksi ga mi o ci 
Nie krzywd  synu nikogo, 
Cho by by  tak ma y, e si  w uchu igielnym zmie ci  mo e ca y, 
Bo có  wart jest ten bejlik, có  warta jest w adza, 
Gdy si  biedaków upi i si  lud ograbia. 
Wyple  z o, przemoc, spal pod o ci korze , 
Nie pozwól, by p aka o najlichsze niebo e, 
Bo je li dzisiaj jedna za upadnie z oka, 
Jutro ty i wiat ca y zginie w ez potokach. 
Je li chcesz by  wielki b d  zawsze skromny, 
Je li chcesz i  drog  prawdy o dumie zapomnij
I nie si gaj po owoc do ka dego drzewa

2 Yunus Emre „M dro  orientu. Ksi ga dobrych rad”, prze o y  i opracowa  Jan Ciopi ski, Wydawnictwo Akademickie 
DIALOG, Warszawa 2005. 
3 Mehmed, „Ksi ga mi o ci”, przek ad, opracowanie i poetyckie uzupe nienie Ma gorzata ab cka-Koecherowa. Wybór, 
wst p i obja nienia Tadeusz Majda, Ossolineum 1987. 

umda o mi si  zdoby  t umaczenie dzie  



Niech ci si  nowych zdobycz nie zachciewa
Bo gdzie r ka nie wchodzi, tam nikt palca nie pcha, 
Gdy  go z amie a wtedy sk ada  b dzie trzeba.
Nie bud  psa, co drzemie przy jurcie s siada, 
Id c drog  o cudze p oty nie zawadzaj, 
Takie jest prawo, zwyczaj, takie przykazanie, 
Post puj tak by  ludu zdoby  zaufanie, 
Mów otwarcie, co my lisz i w oczy patrz prosto, 
Inaczej sam na siebie kar  ci gniesz bosk . 

By y równie  wiersze Nazima Hikmeta Rana Borz ckiego, yj cego 600 lat pó niej tureckiego 
eseisty, powie ciopisarza, dramaturga, poety. Opisywa  przyrod , chcia , by poezja przynosi a 
rado , wykazywa  wiele troski o problemy ludzkie codziennego ycia, przeciwstawia  si  wojnie. 
W programie zespo u znalaz o si  wiele jego utworów o ró nej tre ci. Znamienne „Ziemia wystygnie”, 
„Zmar a dziewczynka” napisane po ataku na Hiroszim , by y swoistym apelem o zachowanie 
pokoju na wiecie. Przepi knie recytowane wiersze przez Elwir  Mi kiewicz, Fel  Aleksandrowicz 
i Monik  Milkamanowicz wyciska y zy z oczu nie tylko kobietom. 

Zmar a dziewczynka4 
To ja pukam do waszych drzwi, 
Do drzwi zamkni tych otwartych. 
Zobaczy  mnie nie mo ecie, 
Nie mo na zobaczy  umar ych. 

Od mierci mej w Hiroszimie
Nied ugo minie lat dziesi .
Jestem dziewczynk , mam siedem lat. 
Umar e dzieci nie rosn . 

Ogie  wypali  mi oczy,
w osy zaj y si  pierwsze. 
Sta am si  garstk  popio u. 
Popió  ulecia  w powietrze. 

O nic dla siebie nie prosz , 
Dla siebie nie chc  niczego. 
Dzieci, co p on  jak papier, 
Nawet cukierków nie jedz . 

Pukam, stukam do waszych drzwi, 
Wujaszku, ciociu – podpiszcie: 
Niech dzieci nikt nie zabija, 
Niech dzieci jedz  s odycze. 

 Ta ce opracowane i wykonywane:

1. Ta ce do melodii krymskich Tatarów:
• taniec dziewcz t – Kizlar Oyuna,
• taniec w parach – Agir Ava Haytarma,
• taniec solowy Moniki,

4 Nazim Hikmet, „Wiersze”, wybra a, prze o y a i wst pem opatrzy a Ma gorzata ab cka-Koecherowa, Pa stwowy In-
stytut Wydawniczy, Warszawa 1968. Nazim Hikmet by  prawnukiem Polaka Konstantego Borz ckiego, który wraz ze swoimi 
potomkami mia  ogromne zas ugi w tworzeniu nowo ytnej Turcji. Nazim Hikmet-Ran Borz cki (1902–1963) w 1951 r. przyj  
obywatelstwo polskie. By  dzia aczem politycznym, walcz cym o pokój, cz sto wi zionym, w druj cym po wiecie. W 1951 r. 
otrzyma  Mi dzynarodow  Nagrod  Pokoju, przyznan  przez wiatow  Rad  Pokoju. 
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• taniec ch opców,
• taniec Lewizy,
• taniec solowy Felicji,
• taniec solowy Elwiry,
• taniec z chustkami.

2. Ta ce do muzyki baszkirskich Tatarów:
• Igraszki,
• Kuku ka,
• czynno ci domowe,
• taniec maluchów,
• Motylki.

3. „Co mi w sercu gra” (Aleksandra).

4. Taniec turecki: Tarkan

INSTRUKTORZY 

Z chwil  powstania zespo u sama by am instruktorem we wszystkich sekcjach. Przez kilka prób 
nauk  recytacji prowadzi  Artur Konopacki.

W roku 1997 powsta a Rada Wspólna Katolików i Muzu manów. Pozna am wówczas Urszul  
Doroszewsk , która cz sto je dzi a na Krym, pomagaj c Tatarom Krymskim w ich walce o wolno  
i w zorganizowaniu bytu, najcz ciej nielegalnego powrotu z wygnania. Od niej dowiedzia am 
si  o Ajsze Osmanowej, hafciarce, wykonawczyni tradycyjnych strojów krymskich z Bakczysaraju. 
W roku 1999 na nasze zamówienie wykona a ona cztery komplety strojów dla „Bu czuka”. Kiedy 
Ajsze przywioz a lalki w strojach na wystaw  do Wroc awia, dzi ki Uli pozna y my si  osobi cie. Par  
lalek oraz haftowany futera  na Koran otrzyma am w prezencie. Ajsze, podczas jednego z pobytów, 
uczestniczy a w obchodach Dni Bia egostoku, gdzie 26 czerwca 2002 roku na placu przed Pa acem 
Branickich wyst powa  mi dzy innymi „Bu czuk”. Zaproszona do rz du w adz Miasta i Województwa 
Podlaskiego, pozna a ich przedstawicieli. Potem odwiedzi a mnie jeszcze kilkakrotnie, w tym ze 
swoimi dzie mi i m odzie  w pa dzierniku 2004 roku. Cz onkowie obu zespo ów ta czyli razem do 
tej samej melodii. Zwiedzili wspólnie pi kne Podlasie i oczywi cie „Szlak Tatarski”.

Równie  dzi ki Urszuli Doroszewskiej w latach 2000–2001 go ci am u siebie Lewiz  
Bigbu atow , solistk  i instruktork -choreografa zespo u krymskiego „D emile” i „Krym”. Obie 
panie by y zaprzyja nione, pierwsza ubra a cz onków zespo u, druga w krótkim czasie nauczy a: 
ta ca zespo owego w parach, dwóch ta ców solowych oraz ta ca dziewcz t.

Lewiza wyst pi a go cinnie w swoim popisowym ta cu 28 czerwca 2001 roku, na koncercie 
galowym podczas obchodów 40-lecia Muzu ma skiej Gminy Wyznaniowej w Bia ymstoku. Na 
próbach, w ró norodnych strojach, demonstrowa a ta ce wschodnie i wspó czesne. W latach 
2002–2009 zespó  ponownie pracowa  pod moim okiem, jako instruktora we wszystkich sekcjach. 
Cz onkowie utrwalali uk ady ju  opracowane przez Lewiz  i uczyli si  nowych ta ców: ch opców, 
solowego Felicji. Pod moj  krótk  nieobecno  Micha  Adamowicz wprowadzi  wspó czesny taniec 
turecki, tarkan, który bawi publiczno  polsk . Tureck  niekoniecznie, ze wzgl du na tre , dlatego 
nie zawsze by  prezentowany w programie. 

W lipcu 2009 roku Guzel w Centrum Kultury Tatarskiej na gda skiej Oruni przez 8 dni uczy a 
ta ca D anet  i Emila Mi kiewiczów oraz Kamil  Ijlasiewicz. Dziewcz ta perfekcyjnie opanowa y 
Kuku k , a we trójk  Igraszki M odzie cze – ta ce baszkirskie. 

Na prze omie czerwca i lipca 2010 roku w St ycy k/ Gda ska ze rodków unijnych zosta  
zorganizowany obóz dla dzieci i m odzie y z ca ej Polski, nie tylko tatarskiej. Zg osi y si  32 osoby, 
w tym ch opcy z Miejskiego Domu Kultury w Bia ymstoku (ze rodowiska nietatarskiego), dzieci 
i m odzie  tatarska z Bia egostoku, Suchowoli, Sokó ki, Elbl ga, Warszawy i Gda ska. Zaj cia 
taneczne prowadzi a Guzel Mamina, narodowa artystka i choreograf z Ufy w Baszkirii. Powsta  



wówczas wspania y uk ad z popisami solowymi, trwaj cy 45 minut. Melodie, rytmy inne ni  
krymskie, inne stroje. Zaj cia z dykcji prowadzi am sama.

Obóz zako czy  si  w Szymbarku wyst pem przed liczn  publiczno ci , mieszka cami 
i turystami. Na ponadgodzinny program z o y y si  recytowane wiersze, uk ady taneczne i taniec 
solowy Guzel. Sama poprowadzi am konferansjerk , zapoznaj c zebranych tak e z histori  osadnictwa, 
odpowiadaj c na pytania widzów. Z m odzie  przygotowali my tradycyjne potrawy kuchni tatarskiej. 

Podczas obozu dzieci uprawia y porann  gimnastyk , za ywa y k pieli w strumyku, 
pe ni y dy ur porz dkowy w sto ówce, ale równie  gotowa y w ramach warsztatów, robi y ko duny, 
pierekaczewnik. Og aszano ró ne konkursy z nagrodami. Mia am ci ki los, bo nasze dziewcz ta 
cieszy y si  ogromnym powodzeniem u stacjonuj cych tam studentów z ró nych uczelni. Zaloty, 
randki, wieczorki taneczne trwa yby zapewne do bia ego rana. Utrzymanie nocnej ciszy, i tak ju  
opó nianej, by o nie lada wyzwaniem. 

Problemów by o co niemiara. Jedna z dziewcz t zatelefonowa a do mamy, e jest le 
traktowana. Oznajmi a, e jest doros a, ma 16 lat, s  wakacje i powinna robi , na co ma ochot . 
Poniewa  demonstracyjnie prowadzi a rozmow  przy mnie i innych uczestnikach, poprosi am 
o s uchawk . Rozmowa by a krótka, zapyta am mam , czy wiadomie powierzyli córk  mojej opiece. 
„Tak” – potwierdzi a. Stwierdzi am zatem, e w domu dzieci ma e czy du e mog  czyni  to, na co 
pozwalaj  zwyczaje w danej rodzinie, jednak na jakimkolwiek zgrupowaniu, a wi c i na tym obozie 
równie , uczestnik winien podporz dkowa  si  ustalonemu regulaminowi (rodzice i uczestnicy byli 
z nim zapoznani). Zgodnie z nim w przypadku jakichkolwiek problemów rodzice na w asny koszt 
odbieraj  dziecko, czy ma 6 lat, czy 20. Nie zamierzam spotka  si  z prokuratorem po wypadku 
dziecka, powierzonego mojej opiece. Mam swoje dzieci i yczeniem moim jest, aby opieka nad nimi 
na wyje dzie by a odpowiednia. Us ysza am „przepraszam”. Usta y wi ksze problemy, jak k piel bez 
nadzoru, dalekie spacery bez uprzedniego zg oszenia czy wyj cia bez opieki po zakupy przez las, do 
oddalonego o 3 km miasteczka. Inne, mniejsze pozosta y, ale dzieci i m odzie  musi odreagowa  po 
ca orocznej pracy – nauce, byleby nie nara a y zdrowia lub ycia. Teraz mog  si  przyzna , e lubi  
obserwowa , jak inteligentnie wymy laj  ró ne „psikusy”, by dokuczy  doros ym lub sobie nawzajem.

Od 1 do 7 sierpnia 2010 roku odby y si  III Warsztaty Ta ca Tatarskiego, s  nansowane przez 
marsza ka województwa podlaskiego. Na t  okazj  Guzel przygotowa a trzy ta ce z maluchami, 
zaprezentowane na scenie w Kruszynianach w ramach „Festiwalu Kultury i Tradycji Tatarów 
Polskich”. Festiwal zorganizowa o Regionalne Centrum Kultury Tatarów Polskich w Kruszynianach 
„Asman”, pod patronatem Jaros awa Dworza skiego, marsza ka województwa podlaskiego. 
W projekcie tym uczestniczyli: Aleksandra Korycka, na sta e zamieszka a w Belgii i Jakub 
Safarewicz, zamieszka y w Anglii, a sp dzaj cy wakacje w Polsce, w Bia ymstoku. Z grupy starszej 
wyst pi a Kamila Iljasiewicz, D aneta Mi kiewicz, Aleksandra Pó torzycka i sama choreograf-
instruktorka Guzel Mamina. Inne dzieci, rodzice, dziadkowie i rodze stwo oklaskiwali wyst p. Na 
próby ucz szcza a Pani Iwona, która zast powa a Guzel pod jej nieobecno . Nie raz wyje d a a 
z nami na wyst py poza Bia ystok.

24–30 czerwca 2011 roku – to realizacja projektu „IV Warsztaty Ta ca Tatarskiego z nauk  
haftu stroju”. Nauk  ta ca prowadzi  Achmed Tachayev, choreograf pochodzenia czecze skiego. 
Nauk  haftu prowadzi am sama. Na zako czenie warsztatów odby o si  podsumowanie: wystawa 
prac i wyst py. Obecno ci  zaszczycili nas pracownicy Departamentu Kultury Urz du Miejskiego, 
a tak e rodzice, dziadkowie i przyjaciele.

Od listopada roku 2011 do lutego 2012 regularne próby zespo u prowadzi  Achmed 
Tachayev. Utrwalano uk ady wcze niej opanowane oraz nowy: haytarm .

Od roku 2013 zaj cia taneczne prowadzi Monika Milkamanowicz, obecnie Szcz snowicz 
i Stefan Mustafa Szehidewicz, przy wsparciu Rafa a Szcz snowicza i Elwiry Mi kiewicz, obecnie 
Szehidewicz. Wszyscy s  wychowankami zespo u, pierwszymi jego cz onkami. Na zaj cia 
ucz szczaj  dzieci ich kolegów i maj  za sob  wiele wyst pów: w Warszawie, na spotkaniach 
w Pu sku i oczywi cie w Bia ymstoku, m.in. w szko ach realizuj cych wielokulturowe projekty.

Od 1 kwietnia 2012 roku opiek  nad Tatarskim Zespo em Dzieci co-M odzie owym „Bu czuk” 
przy Muzu ma skiej Gminie Wyznaniowej MZR w Bia ymstoku sprawuje Anna Mucharska, a zaj cia 
i wyst py dokumentuje Krzysztof Mucharski. 

s yev, choreograf pochodzenia czecze skiego. 



WSPOMNIENIA DZIECI I RODZICÓW
Sylwia Smolska (Milkamanowicz)
Monika Szcz snowicz (Milkamanowicz)

Zespó  „Bu czuk” na d ugo pozostanie w naszej pami ci. Przynale no  do zespo u by a swego 
rodzaju wielkim wyró nieniem oraz ogromn  przygod . Podczas nastoletniego okresu zespó  
„Bu czuk” by  obecny w naszym yciu, przez co w du ej mierze ukszta towa  nasz  osobowo , 
wra liwo , u wiadomi  ró norodno  kultur. Przygoda z zespo em by a zabaw , ale równie  nauk , 

1. Elżbieta Miśkiewicz – 9 października 2004 r. – uroczyste otwarcie po remoncie Muzeum 
Sokólskiego, występ w „Lirze” w Sokólskim Ośrodku Kultury.

2. Iwona Iljasiewicz – lipiec 2010 r. – warsztaty taneczne z Guzel Maminą w Gdańsku. 
3. Kamila Półtorzycka – 4 sierpnia 2010 r. – Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna 

im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim.
4. Zofia Józefów, Anna Mucharska – 17 października 2010 r. – Dzień Różnorodności 

„Z różnorodnością przeciw przemocy”, Centrum Handlowe Złote Tarasy, prowadzenie Dorota 
Wellman.

5. Ewa Jakubowska – 29 lipca 2011 r. – IX Białowieskie Integracje Artystyczne „Peretocze 2011”.
6. Izabela Brant-Szehidewicz – 9 września 2011 r. – Rybnickie Centrum Kultury Galeria Sztuki.
7. Stefan Mustafa Szehidewicz – 7 września 2011 r. – Palermo „Mniejszość tatarska w Polsce”.
8. Ewa Jakubowska – 26 maja 2012 r. – Sokołów Podlaski, „Tatarzy polscy” – Festiwal Kultur.
9. Ewa Jakubowska – 10 czerwca 2012 r. – Orient nad Biebrzą,Goniądz, „Europejski Ośrodek 

Kultury”.
10. Ewa Jakubowska, Anna Mucharska – 13–16 czerwca 2012 r. – Kraków, Lajkonik 2012.
11. Anna Mucharska – 7 lipca 2012 r. – Spotkania Zbowidowców – Synów Pułku, chłopców 
łączników z II wojny światowej.

12. Ewa Jakubowska – 11 lutego 2013 r. – Ostrów Mazowiecka, na zaproszenie Burmistrza, Dzień 
Tatarski.

OPIEKUNOWIE

Pracowa am zawodowo, spo ecznie, prowadzi am amatorski zespó  artystyczny, warsztaty 
przyrz dzania tradycyjnych potraw tatarskich, haftu i zajmowa am si  domem. Zespó , jedyny 

w Polsce, stawa  si  coraz bardziej znany. Wzrasta o zainteresowanie i zapotrzebowanie na co  
odmiennego. Zaciekawia  Orient.

Nie zawsze mog am wyjecha  w teren, chocia  na ponad 190 wyst pów tylko 11 by o 
nadzorowane przez inne osoby. Z pomoc  przychodzili rodzice oraz zaprzyja nione osoby, które 
wspiera y dzia ania na rzecz ogó u, szczególnie m odego pokolenia. Rodzice zaufali i bezwarunkowo 
powierzyli mojej opiece swoje pociechy od 6 do 18 lat. Ogromna odpowiedzialno , ekstremalne 
obci enie psychiczne, ci g y niepokój – obawa czy nic si  nie stanie?! Gromadka „ ywego 
sreberka” by a skora w ka dej chwili do psoty, a zaj cia takie, same w sobie, s  ju  obci one 
ryzykiem urazów.

Pi tna cie lat na szcz cie min o bez najmniejszego wypadku. Wszyscy uczestnicy zespo u 
oraz osoby towarzysz ce by y stale ubezpieczone. Pierwszymi osobami towarzysz cymi zespo owi 
przy wyje dzie do Gda ska w roku 2000 na 40-lecie powstania Muzu ma skiej Gminy Wyznaniowej 
w Gda sku byli D emil Gembicki i Maria Bukin. Ch opak, wówczas bardzo m ody, niesforny wed ug 
innych, we wspó pracy ze mn  i zespo em by  bardzo odpowiedzialnym i taktownym opiekunem. 
Mimo e podopieczne by y niewiele m odsze, cieszy  si  ich autorytetem i mog am spokojnie 
powierzy  je jego opiece. W przerwach mi dzy próbami i wyst pami Pani Maria i D emil z grup  
zwiedzali Trójmiasto. Korzystali my razem z pi knej pogody, k pi c si  w Ba tyku i chodz c po pla y.
 Oto lista kolejnych osób wspomagaj cych mnie w opiece nad zespo em w czasie wyjazdów:
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której owoce zbieramy przez ca e nasze dotychczasowe ycie. Uwielbiali my wspólne wyst py 
oraz jak e liczne wyjazdy zarówno w kraju, jak i za granic . Takie momenty scala y nasz  grup , 
byli my jak rodzina, ka dy dba  o drugiego jak o swego brata czy siostr . 

Opiekunk  zespo u by a nasza kochana Pani Halina, która traktowa a nas jak swoje dzieci. 
Do ka dego podchodzi a indywidualnie. Na próbach do wyst pów czasami nie by o atwo, chyba 
u ka dego z nas zostan  w pami ci s owa „NIE MARKOWA ”. Mia a do nas anielsk  cierpliwo  
oraz wielki autorytet w naszych oczach, bo któ  inny potra  by tak jak ona opanowa  gromad  
rozkrzyczanych nastolatków. Cz sto nas chwali a, ale równie  nie stroni a od konstruktywnej 
krytyki, za to j  cenimy. Taki zespó  BU CZUK wspólnie tworzyli my i taki zostanie na zawsze 
w naszej pami ci.

Joanna Smolska (Milkamanowicz)

Zespó  „Bu czuk” na d ugo b dzie budzi  we mnie niezapomniane wspomnienia. Przynale c 
do tego zespo u, mia am mo liwo  rozwija  si  twórczo, poznawa  nowe kultury oraz nowych 
ludzi, a tak e odkrywa  nieznane dot d miejsca w Polsce oraz poza ni . My l , e dla ka dego 
z nas by o to niezwykle wa ne. Na ka dy wyjazd wybierali my si  z pani  Halin  Szahidewicz, 
przewodnicz c  Muzu ma skiej Gminy Wyznaniowej w Bia ymstoku. Pani Halina stworzy a zespó  
„Bu czuk” od podstaw, jednocze nie dbaj c o to, by nasz zespó  nie sta  w miejscu, by my si  
ci gle rozwijali twórczo, umieli wi cej, odkrywali nowe informacje o kulturze Tatarów, jak i o historii 
Polski. Pani Halina zawsze s u y a nam dobr  rad , by a zawsze zadowolona z nas i z wyst pów. 
Nigdy nie mia a nam za z e, nawet je li które  z nas zapomina o tekstu podczas recytowania 
wierszy. To dawa o nam komfort, wiedzia y my, e musimy da  z siebie wszystko, a jednocze nie 
nie wywierano na nas presji. 

Si gaj c pami ci  do pierwszych wyst pów zespo u, przypominam sobie wyjazd do Gda ska 
w czerwcu 2000 roku z okazji wystawy pt. „Tatarzy Rzeczpospolitej” w Muzeum Etnogra  cznym 
w Gda sku. Wszystkie nasze wyjazdy przebiega y w przyjaznej i ciep ej, atmosferze. Mi dzy 
wyst pami oraz licznymi próbami poza kulisami mieli my równie  du o czasu dla siebie. Mogli my 
zwiedza  miasto, okolice, wa ne dla danych miejsc zabytkowe pomniki, istotne miejsca pod wzgl dem 
historycznym. Dzi ki temu mogli my wzbogaca  nasz  wiedz  podczas ka dego wyjazdu.

Wspominam równie , jako wielkie wydarzenie, przyjazd pani Lewizy Bikbu atowej, cz onkini 
Krymskiego Zespo u Artystycznego „D emile”. Pani Lewiza udziela a zespo owi „Bu czuk” lekcji 
narodowego ta ca tatarskiego. Serdecznie j  wspominamy, jako e wnios a bardzo wiele do 
naszego zespo u. 

Wiele naszych wyst pów mia o miejsce w naszym rodzinnym, ukochanym Bia ymstoku, 
sk d wielu z nas pochodzi o. Mieli my przyjemno  wyst powa  podczas obchodów 40-lecia 
powstania Muzu ma skiej Gminy Wyznaniowej w Bia ymstoku, które mia y miejsce w czerwcu 
2001 roku. Nasz wyst p poprzedzi a wówczas sesja popularnonaukowa, któr  poprowadzi  dr 
Ali Mi kiewicz. Referat wyg osi  wówczas mi dzy innymi Mufti Tomasz Mi kiewicz, rozprawiaj c 
o „ wi tyniach muzu ma skich na wiecie”. Sesj  otworzy a pani Halina Szahidewicz jako 
przewodnicz ca. Nasz zespó  wyst pi  w drugiej cz ci, przedstawiaj c cz  artystyczn . 
Niektórzy z nas recytowali, niektórzy ta czyli, inni piewali. Taniec solowy go cinnie przedstawi a 
pani Lewiza, jak równie  moja siostra Monika Milkamanowicz, która zata czy a taniec solowy 
jako uczennica szko y pani Lewizy.

Min o wiele lat od naszych ostatnich wyst pów i wiele si  zmieni o (teraz wszyscy mamy 
w asne rodziny, dzieci i mieszkamy na ró nych kra cach wiata) zawsze mi o wspominam zespó  
„Bu czuk” i nasz  kochan  pani  Halin , której zawdzi czamy wiele. Nasi rodzice wspierali nas 
równie , uczestnicz c oraz kibicuj c nam podczas wyst pów, które mia y miejsce w Bia ymstoku 
oraz okolicach. Zawsze uwa ali, e dzi ki zespo owi mo emy sie rozwija  oraz poznawa  nowe 
miejsca. Nawet je li wyjazdy i wyst py poprzedza y liczne próby, co nieraz oznacza o spotkania 
zespo u w rodku tygodnia, nasi rodzice nigdy nie w tpili w s uszno  sprawy, wiedzieli, e m drze 
sp dzamy czas. 



Ewa Milkamanowicz
Aleksander Milkamanowicz

Powierzyli my nasze dzieci pod opiek  Pani Haliny Szahidewicz bez chwili wahania. Wiedzieli my, 
e zawsze s  bezpieczne oraz mieli my przekonanie, e zespó  „Bu czuk” przyczyni si  w sposób 

pozytywny do ukszta towania ich osobowo ci.
Pami tamy dum , która rozpiera a serce, gdy widzieli my nasze dzieci na scenie. Wszystkie 

wyst py przynosi y nam wiele rado ci, a szczególnie na d ugo pozostanie w naszej pami ci, jako 
jeden z pierwszych wi kszych pokazów – wyst p w kinie Forum z okazji 40-lecia Muzu ma skiej 
Gminy Wyznaniowej w Bia ymstoku, gdzie wszystkie nasze córki bra y udzia . 

Gor ce podzi kowania Pani Halinie, za utworzenie tak wspania ego zespo u, który 
przyczyni  si  do radosnego dzieci stwa naszych dzieci. 

Felicja Aleksandrowicz, obecnie Pop awska

Kiedy pierwszy raz zobaczy am nagrania tatarskich zespo ów z Krymu, wiedzia am ju , e te  
chc  ta czy . Barwne stroje po yskiwa y zach caj co, a uk ady taneczne wydawa y mi si  takie 
egzotyczne, niespotykane dot d.

Cho  zaczynali my od recytacji poezji (co bardzo lubi  do tej pory), to nie mog am si  doczeka , 
kiedy zaczniemy nauk  ta ca. Pomimo tego, e nie ta czyli my profesjonalnie, a ca kowicie amatorsko, 
sprawia o nam to wiele frajdy. Z dum  prezentowali my nasz  – tatarsk  kultur , je d c po ca ym 
kraju. My l , e równie  dzi ki temu stworzyli my wspania  paczk  przyjació , która istnieje do dnia 
dzisiejszego. Nie przeszkadza w tym nawet fakt, e rozjechali my si  po wiecie, pozak adali my 
rodziny. Dope nieniem tego wszystkiego jest przyja  z Pani  Halin , któr  traktowali my zawsze 
jak blisk  nam osob . By a dla nas jak rodzona babcia, co oznacza, e nie tylko potra  a z dum  
obserwowa  nas na scenie, ale tak e pokrzycze , kiedy nie przyk adali my si  na próbach, czy 
rozrabiali my na wyjazdach. Pozosta y mi wspania e wspomnienia. Mam nadziej , e jeszcze kiedy  
b dziemy mieli okazj  wyst pi  w ca ym „starym” sk adzie.

Emilia Aleksandrowicz, obecnie Pop awska

Mi o wspominam czas, kiedy nale a am do zespo u „Bu czuk”. Na pocz tku naszej dzia alno ci 
recytowali my wiersze tatarskich autorów. Nauka recytacji by a dla mnie ciekawym do wiadczeniem. 
Z czasem zacz li my uczy  si  tatarskich ta ców.

Swoj  przygod  z „Bu czukiem” zacz am, kiedy by am jeszcze dzieckiem. Spotkania 
z rówie nikami na próbach przed wyst pami, a pó niej wyjazdy na wyst py to by a dla mnie du a 
atrakcja. Niektóre przyja nie wtedy zawarte przetrwa y do dzisiaj.

Dzisiaj bardzo si  ciesz , e mam tyle ciep ych wspomnie  z tamtych chwil. Jestem 
wdzi czna Pani Halinie za opiek  i trosk , jak  nas zawsze darzy.

Irena i Emir Aleksandrowiczowie

My, rodzice, bardzo mi o wspominamy czas, kiedy nasze córki wyst powa y w zespole „Bu czuk”. 
Byli my bardzo dumni i cieszyli my si , e nasze dzieci mia y mo liwo  uczestnictwa 
w dzia alno ci zespo u. Kiedy powsta  zespó , dziewczynki by y jeszcze dzie mi. W zwi zku 
z tym niezwykle wa ne by o zaufanie do Pani Haliny. Powierzali my opiek  nad nimi, nawet 
na d u sze wyjazdy, bez obawy o ich bezpiecze stwo. Zawsze cenili my zaanga owanie Pani 
Haliny i byli my pewni, e z trosk  zaopiekuje si  dziewczynkami. Dzi kujemy za wszystkie lata 
przyjemnej wspó pracy. 

Elwira i Stefan Szehidewiczowie

Uczestnictwo w zespole „Bu czuk” to ogromne wyró nienie. Poprzez nauk  ta ca tatarskiego 
mogli my bli ej pozna  nasz  kultur  i jednocze nie mi o sp dza  czas w gronie przyjació . 
Poprzez wyst py mogli my zapozna  innych z nasz  tradycj , kultur . Zawsze spotyka o nas 
zainteresowanie oraz mi a reakcja ze strony widzów. Wyst py nauczy y nas obycia ze scen , 



odwagi, jak równie  przy okazji pozwoli y zwiedzi  wiele zak tków Polski, a nawet Sycylii czy 
Litwy. Dzi kujemy Pani Halinie za stworzenie zespo u „Bu czuk”, za cierpliwo , serce i czas, 
jaki nam po wi ci a. Niezmiernie cieszy nas fakt, i  m odsze od nas pokolenie mimo wielu zaj  
pozalekcyjnych ma ch  w dalszym ci gu rozwija  zespó  „Bu czuk”.

Oliwia Bukin-Jasiuk

Swoj  przygod  z zespo em „Bu czuk” wspominam z u miechem. To by a barwna przygoda, która 
zostanie w moim sercu na zawsze. Przynale no  do tej grupy to by  zaszczyt i przyjemno  móc 
przedstawia  swoj  tatarsko  poprzez artystyczny wyraz. Do uczestnictwa zach ci a mnie moja mama 
oraz Pani Halina Szahidewicz, która by a opiekunem zespo u i przewodnicz c  gminy muzu ma skiej 
w Bia ymstoku, za co jestem wdzi czna. Czas sp dzany z m odzie  tatarsk  umacnia  przynale no  
do grupy, a wi c zarazem do tradycji i kultury. Zacz li my spotyka  si  poza zaj ciami, tworzy y si  
przyja nie, a nawet bli sze znajomo ci. Zespó  pocz tkowo sk ada  si  z kilku osób; by y to recytacje 
poezji piewanej i mówionej, gra na gitarze. Wszyscy traktowali my próby i wyst py jako zabaw , 
zaj cia pozalekcyjne. Grupa z czasem zacz a si  powi ksza  o taniec i muzyk . Pami tam jak dzi  
zaj cia, które odbywa y si  w jednej ze szkó  w Bia ymstoku, dzieciaki i m odzie  wiczy y, a rodzice 
po lekcjach religii co niedziel  przynosili domowe wypieki tradycyjnych ciast. Ten jeden dzie  
w tygodniu, gdy odbywa y si  lekcje religii i próby zespo u „Bu czuk”, coraz bardziej u wiadamia  
nam, e robimy co  dobrego dla naszej spo eczno ci. e trzeba w sposób pi kny, kolorowy, orientalny 
pokaza  wiatu, e jest taka odmienna grupa etniczna jak Tatarzy. Na pocz tku ta czy am w zespole 
tradycyjne ta ce tatarskie, pó niej do czy am gr  na instrumencie: to by   et altowy – barokowy. 
Mogli my uczestniczy  w ró nych uroczysto ciach, imprezach w kraju i za granic , poznaj c wiele 
ciekawych ludzi na wyst pach kameralnych, jak i dla szerszej publiczno ci. Istnieje tak e poziom 
g bszy, nieo  cjalny, przejawiaj cy si  w organizacji ró nego rodzaju imprez, np. Orientów Sokólskich, 
Letniej Akademii Wiedzy o Tatarach, dla dzieci i m odzie y, balów tatarskich przy okazji g ównych 
wi t religijnych czy koncertów m odzie owego zespo u artystycznego „Bu czuk”, ale spotkania te 

maj  prawie zawsze zamkni ty, wewn trztatarski charakter. 
Przez ten szereg dozna  i do wiadcze  dowiedzia am si , jak wa ne jest, aby na ró ne 

sposoby kultywowa  tradycje i obyczaje. Je li my nie b dziemy tego piel gnowa , ca y ten trud 
pokoleniowy pójdzie w zapomnienie. Jak b d  mie  dzieci, to przeka  im swoje do wiadczenie 
i zapisz  do zespo u „Bu czuk”. Nigdy nie zapomn  tych pi knych kolorowych, z oto-haftowanych 
strojów i d wi ków tatarskiej muzyki…

Kamila Iljasiewicz 

Gdy powsta  zespó  „Bu czuk”, mia am 6 lat i ju  wtedy wiedzia am, e chc  uczestniczy  
w yciu tego zespo u. By am zachwycona powiewaj cymi na wietrze chustami, dynamicznymi 
i ostrymi ruchami tancerzy. Tacy królewicze i ksi niczki. Sze  lat pó niej za namow  Pani Haliny 
Szahidewicz zacz am uczestniczy  na moje pierwsze zaj cia. „Taniec dziewcz t” – podstawowy 
uk ad dziewczyn. Moje wspomnienie? Musia am u o y  idealnie d onie i porusza  si  z gracj  
prawdziwej damy. Pani Halina niezwykle o to dba a. Nieraz tysi c razy powtarza am dany krok, by 
wyszed  perfekcyjnie. Taka w a nie jest kierownik zespo u: surowa idealistka, dbaj ca o ka dego, 
niezwykle dobra oraz sprawiedliwa. Zawsze zach ca do dalszej pracy. Mimo e odda a „pa eczk ” 
m odszemu pokoleniu, wci  jest dobrym duchem zespo u.

Kolejn  osob , która ukszta towa a moje wykszta cenie taneczne by a Guzel Mamina – 
narodowa solistka opery w Baszkirii. Niezwykle ci kie, wielogodzinne treningi u wiadomi y mi 
pi kno ta ców baszkirskich.

Dzi ki zespo owi wyst pi am na najwa niejszych imprezach, zwiedzi am kraj wzd u  
i wszerz. Pozna am wiele fantastycznych osób, którzy z czasem stali si  przyjació mi zespo u.

Nie bior  ju  a  tak czynnego udzia u w yciu zespo u, ale staram si  wyst powa  na 
wa nych dla naszej tatarskiej grupy wyst pach. Raduj  si , gdy 5-, 6-, 7-latki zaczynaj  pl sa  
w rytm tatarskiej muzyki. To powoduje, e nasza grupa nie zaniknie i nied ugo b dziemy mogli 
obchodzi  dwudziestolecie zespo u w du ym gronie.



Emilia Ewa Mucharska
MÓJ „BU CZUK”

Gdy przysz am do „Bu czuka” mia am osiem lat. Mój debiut wokalny mia  miejsce w Wojewódzkim 
O rodku Animacji Kultury w Bia ymstoku podczas Podlaskich Dni Bajramowych. Pó niej rozpocz am 
nauk  ta ca tatarskiego. Ucz szcza am na warsztaty do Pani Guzel Maminy, która przyjecha a 
z Baszkirii, a nast pnie do Pana Achmeda. Obecnie pracuje z nami Pani Monika.

Przyszed  czas i na poezj . Zacz am recytowa  sury, rubaje oraz wiersze poetów tatarskich 
i nie tylko. Pomy la am, e warto by oby podszlifowa  piosenk  i nauczy  si  nowych. I tak 
podj am decyzj  o nauce piewu w Centrum Artystycznym Elizy Sacharczuk. Na zaj ciach ci ko 
pracujemy i wytrwale wiczymy, ale po pracy przychodzi nagroda – jedziemy na wyst py, aby 
zapozna  zainteresowanych z nasz  kultur . Brali my udzia  w wielu ró nych uroczysto ciach. 
Kilka z nich szczególnie zapisa o si  w mojej pami ci.

Najbardziej lubi  wyst powa  w Krakowie podczas Pochodu Lajkonika, poniewa  mo emy 
zaprezentowa  nasz  kultur  wszystkim mieszka com, a nie tylko zaproszonym go ciom. Mi o 
jest patrze , jak widzowie bij  brawo i zadowoleni u miechaj  si  przyja nie. Inn  bardzo mi  
imprez  s  Spotkania Mniejszo ci Narodowych w Pu sku. Mo emy tam obserwowa  wyst py 
zespo ów innych mniejszo ci narodowych i zaprezentowa  nasze dziedzictwo kulturowe.

 I jest jeszcze jedno miejsce, o którym nigdy nie zapomn . To Szko a G ówna Gospodarstwa 
Wiejskiego w Warszawie. Podczas naszych wyst pów panuje tam zawsze bardzo mi a atmosfera. 
W tym miejscu odby  si  mój pierwszy pokaz wyjazdowy. piewa am wtedy piosenk  „Kalayin 
Kazan”. Podczas wizyty na SGGW pozna am osobi cie Pana Rektora, prof. dr. hab. Alojzego 
Szyma skiego, który zaprosi  mnie do studiowania w przysz o ci weterynarii na tej Uczelni. Gdy po 
kilku latach zata czy am zadedykowany Panu Rektorowi taniec Tim Tim, dosta am dyplom i pi kne 
podzi kowanie oraz zaproszenie do kontynuowania moich pasji artystycznych w Ludowym Zespole 
Artystycznym „Promni” im. Zo  i Solarzowej. Jestem Panu Rektorowi bardzo zobowi zana. Ponadto 
jest bardzo mi y i serdeczny. Na SGGW pozna am te  Pani  Profesor Teres  Zaniewsk , z któr  
ci gle utrzymuj  bardzo dobre kontakty.

Oczywi cie „Bu czuk” to nie tylko wyst py, ale te  zawieranie nowych przyja ni i rozwijanie 
swoich pasji oraz zainteresowa . Oprócz zaj  tanecznych i piewu mogli my doskonali  swoje 
zdolno ci manualne w trakcie zaj  r kodzie a artystycznego, prowadzonych na pocz tku przez 
Pani  Halin  Szahidewicz, a nast pnie przez Pani  Tani . Bardzo si  ciesz , e w zespole mog  
sp dzi  wolny czas w mi ym towarzystwie, robi c co , co lubi . „Bu czuk” to moje ycie.

Katarzyna Zió kowska

Tatarzy yj  w Polsce od ponad 600 lat. To szmat czasu. Czy to nie dziwne, e przez tyle lat, yj c 
w ród innych tradycji, zwyczajów, cho  w du ej mierze zasymilowani, wci  pami tamy o swoim 
dziedzictwie? Jestem pewna, e jest to mo liwe dzi ki takim osobom jak moja Babcia. Cho  
mój ojciec nie jest Tatarem, wiem, co to Kurban Bajram czy Ramadan, umiem odmówi  Fatih , 
przygotowa  pieróg lub ko duny. Pozna am te  co  wi cej. Pi kno haftu na r cznie szytej sukience, 
subtelno  ruchu r k i miarowy rytm kroków. T skn  liryczno  wersów pisanych przez Tatarów 
i o Tatarach (o tym, e mamy swoje miejsce tak e u S owackiego, nie ucz  w szkole). Poezja, 
taniec, piew – to najpi kniejsze elementy ka dej kultury. Dzi ki Babci i zespo owi „Bu czuk” nie 
zapomn  o nich sami Tatarzy, a tak e b dzie mia  okazj  je pozna  ca y wiat. 

Zo  a Zió kowska

Kolorowe, przepi kne stroje, niezwyk a gracja i lekko . Tak w skrócie mog abym opisa  wyst py 
zespo u taneczno-wokalnego „Bu czuk”, na których mia am przyjemno  by . Ka de ich 
wyst pienie wywiera na mnie niesamowite wra enie. Ta ce okraszone piewem i recytacj  wierszy 
nie pozwalaj  obserwatorowi na sekund  zmru y  oka. Uwa am, e istnienie takiego zespo u 
ma niezwykle istotny sens w polskiej kulturze. Po pierwsze, dlatego, e mi dzy innymi obok 
wy mienitej kuchni tatarskiej jest to atrakcyjna wizytówka naszych tradycji, pozwala u wiadomi  
wielu rodakom (i nie tylko), e jeste my, yjemy obok nich i warto si  nami zainteresowa . Po 



drugie, tworzymy w asn  to samo , poczucie przynale no ci do konkretnej grupy, dum  z tego, 
e jeste my Tatarami. Ponadto, dla cz onków zespo u jest to wietna forma rekreacyjna oraz okazja 

do prze ycia wspania ej przygody. Zespó  wyst powa  mi dzy innymi przed Prezydentem Polski, 
a tak e przed Ksi ciem Karolem! Bu czuk go ci  te  w mie cie, w którym studiuj  – Krakowie. 
Harcowa  wtedy wraz z Lajkonikiem na Krakowskim Rynku. Krakusi byli zachwyceni! Na po udniu 
kraju ma o osób wie o yciu i istnieniu Tatarów w Polsce. Wa ne jest zatem, by zespó  by , pr nie 
rozwija  si  i u wiadamia  naszych wspó braci, a tak e nas samych.

Anna i Krzysztof Klepaccy

Z tradycj  tatarsk  mamy styczno  od wielu lat. Ju  w szkole podstawowej moi dwaj koledzy z klasy, 
którzy byli Tatarami, opowiadali mi o zwyczajach i kulturze tatarskiej. Odk d zosta em wezwany 
do usuni cia usterki do Domu Kultury Muzu ma skiej w Bia ymstoku, moja fascynacja t  kultur  
z czasem zacz a si  pog bia . Pozna em wtedy Przewodnicz c  Gminy Muzu ma skiej pani  
Zosi  Józefów. Podczas rozmowy okaza o si , e pani Zosia bardzo dobrze zna a moj  on , któr  
uczy a w szkole podstawowej. Przy kolejnym wspólnym spotkaniu pani Józefów zaproponowa a 
nam, aby nasza córka Weronika zacz a ucz szcza  na próby zespo u „Bu czuk”. Mieli my obawy, 
jak okaza o si  niezasadne, jak zostaniemy przyj ci przez cz onków spo eczno ci tatarskiej, jako 
e jeste my katolikami. Ucz szczaj c na próby oraz wyst py zespo u ci gle poszerzamy wiedz  

o kulturze tatarskiej. Poznajemy wiele ciekawych osób. Mieli my zaszczyt uczestniczy  w wielu 
muzu ma skich uroczysto ciach, m.in. pochówku naszej wspólnej znajomej w Bohonikach, wi cie 
Nawroz w Wilnie. Mamy nadziej , e dalsza wspó praca b dzie przebiega  równie owocnie i nasza 
przyja  z Tatarami nadal b dzie si  rozwija a.

INNI O NAS
Ireneusz Kr al
b. sier . pchor. 13 Pu ku Artylerii Ci kiej,
uczestnik walk o wyzwolenie Bolonii

MY L C „BU CZUK”…
Gdy my l  o Zespole Dzieci co-M odzie owym „Bu czuk”, to jako by emu o nierzowi, dzi  
dziewi dziesi ciosze cioletniemu, podoba mi si  przede wszystkim jego nazwa. Ukrai ski bu czuk, 
a turecki bund uk to, oczywi cie, ogon ko ski, a konie to kawaleria, u ani i… tatarska jazda! 
Jak wiadomo, bu czuk jest drzewcem zako czonym kul  ze zwisaj cymi spod niej chwastami 
z ko skiego w osia, u ywanym dawniej przez Turków, Tatarów i Kozaków. By  oznak  w adzy 
wojskowej, a w dawnej Polsce symbolem w adzy hetma skiej. W tym wypadku jest oznak  w adzy 
artystycznej tego znakomitego Zespo u nad naszymi duszami i ka d  ogl daj c  go publiczno ci , 
w kraju i za granic . Imponuje m odo ci , ywio owo ci , profesjonalizmem, sta  prac  nad sob  
i nad repertuarem artystycznym. Wa ne s  tu ruch, uj cia choreogra  czne, ale tak e muzyka i s owo. 
Zawsze ogl da em wyst py tego zespo u z przyjemno ci  i wzruszeniem. Zawsze te  powraca y 
wspomnienia wojenne, gdy  wielu moich kolegów frontowych by o Tatarami, obywatelami polskimi. 
Byli to wspaniali ludzie i dzielni o nierze. Wielu z nich le y wespó  z o nierzami polskimi na 
cmentarzach wojennych pod Monte Cassino, w Bolonii i Loreto.

Gdy my l  „Bu czuk”, to my l  te  o mojej kole ance z frontu w oskiego: porucznik D ennet 
D abagi-Skibniewskiej, któr  pozna em w niecodziennych okoliczno ciach w marcu 1945 roku, we 
W oszech, w polskim szpitalu wojennym w Casamassima, gdzie leczyli my odniesione rany. W roku 
1947 nasze drogi si  rozesz y. Ale spotka em jeszcze D ennet po czterdziestu dwóch latach w… 
Bia ymstoku! Gdy ogl dam wyst py „Bu czuka”, te pi kne ta ce i zdobione z ot  nici  stroje, to 
my l  o naszych, moich i D ennet „ta cach” pod kulami i bombami oraz o z ocie Jej serca. B d c 
rekonwalescentk , zosta a na rozkaz dowództwa opiekunk  polskich dzieci, sierot wojennych, 
które tra  y do W och. To nie kwestia przypadku, e w a nie Jej, muzu mance, polskiej Tatarce, 

zo



powierzono t  opiek . Wraz z Natali  Bietkowsk , pochodz c  z Wilna, wydawa a w Bari pismo dla 
dzieci zatytu owane „Dziatwa”, które redagowa a, ale i sama pisa a zamieszczane tam wierszyki, 
bajki i opowiadania. Budowa a mi dzy dzie mi wi zi rozerwane przez wojn , dawa a im w tych 
okrutnych czasach mi o , czu o  i u miech. I gdy dzi  patrz  na rozta czonych, radosnych, 
zdolnych m odych ludzi z „Bu czuka”, to my l , e ta cz  nie tylko dla mnie, ale tak e dla Niej, 
tej skromnej, niepozornej kobiety o wielkim sercu.

Gdy my l  „Bu czuk”, to my l  Ojczyzna, wspólna od ponad sze ciu wieków, dla Polaków 
i Tatarów, których po czy y s siedztwo i przyja nie, ma e codzienne sprawy, ale i wielka historia. 
Jestem dumny, gdy widz  dziadków i rodziców dzieci ta cz cych w „Bu czuku”, sk adaj cych 
kwiaty 11 Listopada, 3 Maja i 15 Sierpnia pod pomnikiem Józefa Pi sudskiego w Bia ymstoku. 
Przekonany jestem, e ta utalentowana tatarska m odzie  b dzie ich godnymi nast pcami, gdy  
„Bu czuk” to nie tylko wysoka kultura artystyczna, ale tak e szko a patriotyzmu.

Nie by oby „Bu czuka”, gdyby nie Pani Halina Szahidewicz i Jej wieloletnie starania, 
wytrwa o  na tej drodze i praca. Jubileusz „Bu czuka” jest zatem i Jej jubileuszem. Pani Halinie 
Szahidewicz oraz Pani Annie Mucharskiej, obecnej opiekunce Zespo u oraz wszystkim jego by ym 
i obecnym Cz onkom ycz  wiele zapa u, ciekawych podró y artystycznych i dalszych sukcesów 
w realizacji zamierze  twórczych.

Teresa Zaniewska
Szko a G ówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

BU CZUCZNY MICHA  I KSI NICZKA EWELINA
Wszystko ma swój pocz tek… Afrodyta narodzi a si  z morskiej piany, a Tatarski Zespó  Dzieci co-
M odzie owy „Bu czuk” zrodzi  si  z… marze . Marzenia od wieków popycha y naprzód wiat 
i by y zawsze ród em cywilizacyjnego post pu. To, co dzisiaj by o marzeniem, jutro stawa o si  
rzeczywisto ci . Tak by o i w przypadku „Bu czuka”. Kilkana cie lat temu Pani Halinie Szahidewicz 
zamarzy o si  wykorzystanie talentów drzemi cych w m odych, jak mia  to wkrótce pokaza  czas, 
artystach. Nikt o tym nie my la  i ma o kto wierzy , e si  uda. A dzi ? Zaryzykowa abym twierdzenie, 
e sukces ma wielu ojców, w tym przypadku trzeba by powiedzie  „matek”. Marzenia zaowocowa y 

i wyda y plon, co mo e by  powodem do dumy Haliny Szahidewicz, pomys odawczyni i wieloletniej 
opiekunki Zespo u. W moich oczach jest bez w tpienia kobiet  sukcesu, w którego osi gni ciu 
dopomogli jej, oczywi cie, utalentowani i pracowici tancerze i recytatorzy z „Bu czuka”. Zacz o 
si  od skromnych pocz tków, od walki z ró nego rodzaju przeciwno ciami, od braku strojów 
i fachowych si , mog cych s u y  rad  m odym artystom in spe. I wszystko si  uda o! Wiara góry 
przenosi? Gdy dodamy do niej prac , wytrwa o  i talent – na pewno!

Nazwa Zespo u jest wietna. Nawi zuje historycznie do oznaki tatarskiej w adzy wojskowej 
(któ  z nas nie ma przed oczami wspania ej jazdy tatarskiej z prologu  lmu Andrzeja Wajdy 
„Kronika wypadków mi osnych” wed ug powie ci Tadeusza Konwickiego), ale tak e do osobowo ci 
zwi zanych z nim m odych artystów. W mojej pami ci pozosta  pewien bu czuczny ch opiec, 
dzi  ju  doros y m czyzna. My l  o Michale Mucharemie Adamowiczu. Ta bu czuczna mina 
i bu czuczny… w s! A jego wypowied  sprzed kilkunastu lat – te  bu czuczna! Gdy powiedzia am, 
po wyst pie „Bu czuka” w Sokó ce, o dwóch poetach tatarskich, Selimie Chazbijewiczu i Adamie 
Jakubowskim, Micha  podszed  do mnie i powiedzia : „Myli si  pani, jest jeszcze trzeci – ja”. 
Istotnie. W antologii poezji tatarskiej „Oto moje dziedzictwo” (tytu  pochodzi w a nie z wiersza 
Micha a) z przyjemno ci  i uznaniem przeczyta am jego wiersze. Bardzo podoba  mi si  wiersz pt. 
„Pami ”, w którym Micha  Adamowicz podejmuje poetycki dyskurs z Selimem Chazbijewiczem. 
Nie tylko Micha , ale wielu ch opców ta cz cych w „Bu czuku” jest pe nych werwy i czupurno ci, 
co zdradza ich zawadiackie usposobienie. W ko cu jest to zespó  tatarski!

I jeszcze jeden obraz „mojego” (napisa am, e sukces ma wiele matek!) „Bu czuka”. Dwa lata 
temu wchodz  z plikiem recept do apteki przy ulicy gen. Berlinga w Bia ymstoku. Jesienna pó na pora. 
Ko czy si  czas otwarcia apteki. A kolejka d uga jak w  boa. Za szyb  liczna, u miechni ta dziewczyna 
tanecznym krokiem uwija si  mi dzy rega ami. Po ca ym dniu wyt onej i uwa nej (przecie  to 
apteka!) pracy, pogodna i yczliwa, cierpliwie t umaczy klientom i odpowiada na zapytania. Patrzy am 
z zachwytem i podziwem. My la am: „Jest pi kna jak tatarska ksi niczka, o wyra nej wschodniej 



urodzie”. Czas oczekiwania min  szybko. Gdy podesz am do okienka, us ysza am: „Ja pani  znam. 
Mam pani  na zdj ciu. Nie wiem, czy pani mnie pami ta. Nazywam si  Ewelina Korycka. By am na 
promocji pani ksi ki >>D ennet znaczy raj<<, która odbywa a si  w Muzeum Wojska w Bia ymstoku 
w 2002 roku. Wyst powa am wówczas w >>Bu czuku<<”. I wszystko sta o si  jasne i zrozumia e. 
Nawet te apteczne „ta ce” mi dzy rega ami to szko a z „Bu czuka”. To jednak nie jedyna nauka, jak  
wynosz  m odzi ludzie ta cz cy w tym Zespole. To tak e szko a dobrego wychowania, kindersztuby, 
w a ciwego zachowania, szacunku dla starszych, kulturalnego j zyka, na co zawsze zwraca a uwag  
Pani Halina Szahidewicz, opiekunka Zespo u. I to zaprocentowa o w doros ym yciu tych, którzy 
z „Bu czuka” wyszli. Pobyt w „Bu czuku” to tak e swoista szko a kszta towania charakteru. Pami tam 
zdarzenie sprzed lat. Wyst py Zespo u w Sokó ce. Gdy milkn  s owa pie ni wykonanej w j zyku 
tatarskim, wychodzi „bu czuczny ch opiec”, Jakub Andracki, i zaczyna recytowa  (oczywi cie w j zyku 
arabskim) sury Koranu. I za chwil … luka w pami ci. Ale trema nie dotyczy Tatarzyna! Machni cie 
r k , komentarz „To si  nie liczy”, odej cie w stron  kulis, powrót i ponowny, tym razem bezb dny 
wyst p. Przyznam, e to dziecko bardzo mi wówczas zaimponowa o.

Warto jeszcze podkre li , e aby tra   do „Bu czuka” nie wystarczy talent i ch ci. S  
jeszcze inne wymagania. Trzeba osi ga  dobre wyniki w nauce. I ten warunek spe nia uzdolniona 
m odzie  ta cz ca w Zespole. Przyk adem mo e by  Kamila Iljasiewicz, wietna uczennica, która 
wygra a og oszony przez Uni  Europejsk  konkurs i w nagrod  wyjecha a na wycieczk  do Brukseli. 
To sukces Kamili, ale tak e i „Bu czuka”, w którym wyst puje od lat, a wykonywana przez Ni  
„Kuku ka” zbiera zas u one owacje publiczno ci.

My l , e mog  napisa , i  jestem „fank ” tego Zespo u, który kilkakrotnie go cili my 
w murach Szko y G ównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Dwukrotnie „Bu czuk” bra  
udzia , w organizowanych przeze mnie od dziewi ciu lat, ogólnouczelnianych spotkaniach z cyklu 
„Bliscy, znani i… nieznani”, które odbywaj  si  dzi ki yczliwo ci i otwarciu na sprawy kultury Jego 
Magni  cencji Prof. dr. hab. Alojzego Szyma skiego, rektora SGGW. Nic zatem dziwnego, e podczas 
tegorocznego spotkania (20 stycznia 2015 r.) to w a nie rektor sta  si  adresatem przygotowanego 
specjalnie dla niego ta ca, który po mistrzowsku wykona a Emilka Mucharska, która z dum  podkre la, 
i  „jest zaprzyja niona z Panem Rektorem”, który bez w tpienia doceni  Jej talent i uhonorowa  
specjalnym dyplomem oraz nagrod  rzeczow . Nie mniej utalentowany jest brat Emilki, Selim 
i wszystkie dzieci z „Bu czuka”. Zespó  na SGGW koncertowa  w Sali Kryszta owej, która liczy ponad 
czterysta miejsc. Na wyst py zawsze przybywa y t umy, trzeba by o dostawia  krzes a. Zaproszenie 
na pierwsze spotkanie, zatytu owane „Mieszka we mnie Polak i Tatar”, ozdobi a pi kna fotogra  a 
przedstawiaj ca Bu czukowych (nie bu czucznych) artystów. Ze zdj cia u miechaj  si  przyja nie 
Monika Milkamanowicz (obecnie Szcz snowicz) i Adam Aladyn Szehidewicz. 

I tak o Tatarskim Zespole Dzieci co-M odzie owym „Bu czuk” mog abym niesko czenie, 
bo to tak e cz  mojego ycia i moich przyja ni, z których jestem dumna. W dniu Jubileuszu 
moim Tatarskim Przyjacio om, wspania ym artystom i Ich Opiekunkom – Pani Halinie Szahidewicz 
i Pani Annie Mucharskiej, gratuluj  odniesionych sukcesów i ycz  dalszych. Tatarzy to z ota ni  
w polskim arrasie, a arty ci z „Bu czuka” s  niczym per y – uria skie. 

Emilia (D browa) Pstr gowska Warszawa, 26 VIII 2001 r. 

Droga Pani Halino!
Przepraszam, e pisz  tak pó no. Jeszcze raz dzi kuj  za zaproszenie na obchody 40-lecia Gminy. 
Ciesz  si , e mog am uczestniczy  w uroczysto ciach, które oprócz swej w a ciwej donios o ci by y 
okazj  do poznania ciekawych osób, a tak e do wymiany zda  i my li. 

Pani Halino, „Bu czuk” wypad  doskonale! Oby tylko dziewczyny (i ch opcy) chcieli ta czy  
– poznawa  i tworzy . a uj  tylko, e – ma o profesjonalnie – nie mia am przy sobie dyktafonu. 
Nagra abym na pewno t  piosenk  w wykonaniu dziewczyny z gitar .

Poniewa  nie b dzie mnie w kraju przez najbli sze dwa lata, pozdrawiam najgor cej i ycz  
wszystkiego dobrego – Pani i ca ej spo eczno ci.
PS. Posy am fotogra  e z uroczysto ci. 



Urszula Doroszewska

Latem 1992 roku tra  am na Krym, chcia am napisa  reporta  o powrocie Tatarów Krymskich do 
ojczyzny. Tatarzy wzbudzili mój szacunek i podziw. Zobaczy am setki ludzi, którzy na go ej ziemi 
buduj  domy, bo w a nie wrócili z wygnania po prawie 50-latach i usi uj  urz dzi  si  w ojczy nie. 
Nie by o dróg, elektryczno ci, wodoci gów, miejscowe komunistyczne w adze robi y, co mog y, 
aby przeszkodzi  osiedle com. Tatarzy zachowali spokój, nie dali si  sprowokowa , powoli 
budowali swoj  pozycj . Tak mnie to poruszy o, e przez nast pne kilkana cie lat stara am si  
organizowa  projekty wspieraj ce edukacj , media, rozwój lokalny. Uda o si  sprowadzi  kilka 
osób na studia do Polski, a dziesi tki, na ró nego rodzaju sta e i wizyty studyjne, wspierali my 
te  szko y z krymskotarskim j zykiem nauczania, kontakty naukowe i artystyczne z Polsk . 
Chcia am te , aby nawi zane zosta y bezpo rednie kontakty pomi dzy Tatarami Krymskimi 
a naszymi polskimi Tatarami, bo uwa a am, e obydwie strony maj  sobie nawzajem wiele do 
zaoferowania. 

 Krymscy Tatarzy s  bardzo zwi zani z muzyk  i ta cem. Ta ce s  elementem ycia 
codziennego. Muzyka i taniec tatarski pozwoli y im te  przetrwa  na wygnaniu, bo muzyki 
i ta ca nie mo na zniszczy , jak ksi ek czy domów. Niemal w ka dej nowej osadzie tworzy y 
si  zespo y taneczne, cz sto bardzo profesjonalne. Na uroczysto ciach rodzinnych ta cz  tam 
wszyscy razem – od dzieci do starców, wi c kiedy pani Halima Szahidewicz poprosi a, eby 
znale  instruktork  tatarskiego ta ca – by  tylko problem wyboru spo ród dziesi tek wietnych 
specjalistek. W Bachczysaraju mieszka wybitna tancerka D emile Osmanowa, prowadz ca od 
lat swój profesjonalny zespó  „D emile”. Poprosi am j , by znalaz a odpowiedni  kandydatk  
i w a nie ona zaproponowa a Lewiz , jedn  z uczestniczek swego zespo u. Ajsze Osmanowa, 
równie  z Bachczysaraju, zajmowa a si  odrodzeniem tradycyjnego haftu tatarskiego oraz 
stara a si  projektowa  i wykonywa  tradycyjne stroje krymskotatarskie, nieco dostosowane do 
wspó czesno ci. Ta bardzo twórcza osoba rozwin a kursy tatarskiego haftu w kilkunastu osadach 
na Krymie, dzi ki czemu kilkadziesi t kobiet mog o zarabia , sprzedaj c swoje wyroby licznym na 
Krymie turystom. 

 Ajsze robi a te  pi kne lalki – kupowa a hurtowo lalki Barbie i szy a dla nich przepi kne 
tatarskie stroje. Pami tam ciekawy problem: lalki Barbie, dost pne wtedy na Krymie, by y 
wszystkie niebieskookimi blondynkami. Taki by  kanon urody. To by o przykre, ale có  robi . 
Dlatego wszystkie lalki Ajsze – to blondw ose i niebieskookie Tatarki. Ajsze odrodzi a te  dawn  
tradycj  haftowanego pokrowca na Koran. W ka dym krymskotatarskim domu na cianie powinien 
wisie  Koran w haftowanym pokrowcu, cz sto by o to ma e dzie o sztuki. Teraz ju  tworzone s  
nowe pokrowce z tradycyjnymi haftami, wietny prezent na przyk ad dla nowo e ców. Uda o si  
sprowadzi  Ajsz  kilka razy do Polski i by y to wizyty na pewno inspiruj ce dla obydwu stron. 
My l , e spotkanie obydwu tych twórczych kobiet z pani  Halim  da o wietne efekty: Krymskie 
Tatarki, które stara y si  odrodzi  kultur  swojego narodu po latach wygnania, tra  y do polskich 
Tatarów, dzi ki temu, e pani Halima widzia a potrzeb  odrodzenia równie  u nas tatarskiej sztuki 
ta ca. Powsta  unikalny projekt artystyczny, który do dzi  wi e nasze dwa kraje.

Zdzis aw Bielecki

JESZCZE RAZ ZATA CZY  Z „BU CZUKIEM”
(szkic do wspomnie  o Tatarach-muzu manach z Podlasia)

Urodzi em si  w Warszawie ju  po drugiej wojnie wiatowej, a wi c nie zazna em smaku 
Rzeczpospolitej wielu narodów, religii i kultur, jak moi starsi koledzy lub ojciec i jego dziadkowie 
urodzeni i wychowani na Kresach, terenach obecnie poza granicami Polski. Niemniej wzrasta em 
w tej chlubnej tradycji Rzeczpospolitej Jagiellonów otwartej na inne narody i religie. Wiedzia em, 
e Potomkowie Z otej Ordy osiedli na Bia ostocczy nie na ziemiach nadanych im przez Króla Jana 

Sobieskiego za udzia  po stronie polskiej w zwyci skiej bitwie pod Wiedniem, która to udaremni a 
podbój Europy Imperium Otoma skiemu.

 Potomków Tatarów-muzu manów od dawna osiad ych na Podlasiu po wspomnianej wiktorii 
wiede skiej, jak i tych przyby ych po powojennej zawierusze z Wile szczyzny i Bia orusi pozna em 



osobi cie dopiero po powrocie z Kaukazu w roku 1995, gdzie by em wraz z dwoma TIR-ami darów 
zebranych w Polsce przez wolontariuszy Fundacji D.O.M. dla o  ar wojny w Czeczenii, g ównie 
muzu manów. 

 To by y niezapomniane spotkania… Tak si  z o y o, e w latach 90. pracowa em jako 
wyk adowca na Uniwersytecie Warszawskim i korzystaj c z uprzejmo ci Jego Magni  cencji 
Rektora W odzimierza Siwi skiego, w murach Pa acu Kazimierzowskiego w reprezentacyjnej 
Sali Senatu w roku 1997 zorganizowa em wraz z Fundacj  D.O.M. mi dzynarodow  konferencj  
naukow  po wi con  600-leciu osadnictwa Tatarów-muzu manów na ziemiach Rzeczpospolitej. 
W ród imprez towarzysz cych by y wystawy, spotkania edukacyjne i artystyczne wyst py, na które 
zaprosili my m.in. tatarski zespó  z Krymu. 

Z relacji pani Halimy Szahidewicz, niespo ytej w pomys y i si y dzia aczki mniejszo ci tatarskiej 
w Polsce, wieloletniej Przewodnicz cej Muzu ma skiej Gminy Wyznaniowej w Bia ymstoku, ten d ugo 
oklaskiwany przez warszawiaków wyst p go ci z Krymu by  bezpo redni  inspiracj  do utworzenia 
Tatarskiego Zespo u Dzieci co-M odzie owego, który powszechnie znamy jako „Bu czuk”. 

Nasze drogi – moje i m odzie y z „Bu czuka”, prowadzonej przez Halim  Szahidewicz, 
wielokrotnie si  splata y. By em cz stym go ciem spo eczno ci tatarskiej g ównie zamieszka ej 
na Podlasiu: Bia ystok, Bohoniki, Krynki, Sokó ka, Suchowola oraz Trójmie cie. Zespó  „Bu czuk” 
by  nierozerwalnym elementem tych muzu ma skich wi t, tatarskich rocznic, ogólnopolskich 
zlotów oraz imprez charytatywnych. Bo dzieci i m odzie  zespo u, podobnie jak ca a spo eczno  
tatarska zawsze pieszy y ze wsparciem potrzebuj cym. Zarówno uchod com z Czeczenii, jak 
i do wiadczonym przez kl ski ywio owe mieszka com naszego kraju. Do wiadczy a równie  tej 
szczodrej tatarskiej r ki i Fundacja D.O.M., w szczególno ci jej Klub dla dzieci i m odzie y z ubogich 
rodzin na warszawskim Mokotowie.

Niezapomnianym spotkaniem, którego nie sposób nie odnotowa , by y uroczysto ci 
40-lecia Muzu ma skiej Gminy Wyznaniowej w Gda sku, kiedy w dostojnych wn trzach Pa acu 
Opatów w Gda sku-Oliwie zobaczy em rodzim  tatarsk  m odzie  w ca ej jej krasie, wyst puj c  
w pi knych strojach, harmonijnie koresponduj cych z orientalnymi rysami i barw  g osu odzianych 
w nie dziewcz t i ch opców. Odt d tylko czeka em na okazj , aby podzieli  si  moj  fascynacj  
kultur  i tradycj  polskich Tatarów-muzu manów, której realn  emanacj  jest „Bu czuk”. 

W roku 2001 wraz z atakami Al-Kaidy na Pentagon i Centrum Finansowe przysz y trudne 
lata próby dla naszej przyja ni, z której to jednak wyszli my jeszcze bardziej umocnieni. Nie 
wszyscy w Polsce umieli wówczas dystansowa  si  od powszechnej w Europie fobii wobec 
muzu manów. Wywo ana zarówno strachem wobec kilku tysi cy niewinnych o  ar, jak i brakiem 
informacji i edukacji: nieufno , ostracyzm, wprawdzie nieliczne, by y jednak bolesne dla moich 
przyjació . Atak wandali na meczet w Gda sku – wybite szyby – bezpo rednio dotyczy  imama 
Selima Chazbijewicza – tatarskiego poety, mojego partnera ze strony muzu ma skiej w Radzie 
Wspólnej Katolików i Muzu manów. 

W latach 2005 i 2006 Dzie o Odbudowy Mi o ci, Fundacja D.O.M. organizowa a koncerty 
w ho dzie o  arom zamachów terrorystycznych na World Trade Center w Nowym Yorku 11 wrze nia 
2001 roku. Pierwsze z wydarze  pt. „Nieoboj tni patrz  inaczej” mia o miejsce w 2005 roku 
równo pi  lat od tragedii 11 wrze nia i zgromadzi o liczn  publiczno  na Placu Zamkowym 
w Warszawie. Na plakatach zapraszaj cych warszawiaków na koncert widnia y dwie wielkie wiece 
z dopalaj cymi si , dymi cymi knotami, symbolizuj ce dwie wie e, w które wbi y si  samoloty 
skierowane przez terrorystów samobójców.

Tatarzy zata czyli na szerokiej, przestronnej scenie umieszczonej pomi dzy kolumn  króla 
Zygmunta III Wazy a Zamkiem Królewskim. Recytowali utwory poetów tatarskich i pisz cych 
o Tatarach, za piewali piosenki tatarskie i polskie, zata czyli ta ce do melodii na motywach 
krymskich, baszkirskich i Tatarstanu. Monika, Felicja, Ewelina, Rafa , Aladyn, Elwira, Elwira, Micha  
mi dzy innymi wykonali taniec solowy, taniec w parach, taniec dziewcz t do melodii krymskich, 
taniec ch opców do melodii krymskich i tarkan do melodii tureckiej oraz wiersze: Hikmeta Ziemia 
wystygnie, Wies aw Kozaneckiego My lisz o Polsce, fragmenty VII Pie ni z poematu Beniowski 
Juliusza S owackiego, Mehmeda Nie krzywd  synu…, Macieja Kononowicza Jak centaury, 
Stanis awa Kryczy skiego O, os d , Selima Chazbijewicza Mistyka wspomnie , Wiatr od Kipczaku 
i piosenk  „Wysoki minaret” i „Prze yj to sam”. 



 Wyst p Tatarów-muzu manów odbi  si  szerokim echem w mediach lokalnych 
i ogólnopolskich. Podczas prób i wspólnych posi ków m odzi inspicjenci – wolontariusze fundacji 
D.O.M. mogli si  naocznie przekona , jak przebywaj cy ze sob  uczestnicy poma u przezwyci ali 
nieufno  wynikaj c  z uprzedze , z inno ci kultury lub religii, ba – z czasem nawet a  rmowali 
rado  i przyja .

 Kolejny koncert, pod nazw  „Nieoboj tni”, z przes aniem solidarno ci wyznawców ró nych 
religii dla pokoju odby  si  w niedziel , 10 wrze nia 2006 roku na scenie w Ogrodzie Saskim. By  
równie  okazj  do spontanicznego wyra enia nieoboj tno ci licznie zgromadzonych mieszka ców 
stolicy wobec terroru i wojny. Patronat honorowy nad nim sprawowali Kazimierz Ujazdowski, 
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Michael Schudrich, Naczelny Rabin Polski, Mufti 
Tomasz Mi kiewicz, Przewodnicz cy Najwy szego Kolegium Muzu ma skiego Zwi zku Religijnego 
w RP. Mia em zaszczyt prowadzi  ten koncert.

 Odczytano przes anie Paw a Solocha, Podsekretarza Stanu, Szefa Obrony Cywilnej Kraju 
do uczestników koncertu: „Nie mo na pozosta  oboj tnym wobec wszystkich tych, którzy podczas 
ataku terrorystycznego na World Trade Center nie li pomoc o  arom zamachu. W ród nich byli 
funkcjonariusze s u b zawodowych, jak równie  ochotnicy, którzy s uchaj c w asnego serca, ruszyli 
na ratunek poszkodowanym. Ca y wiat widzia  t  tragedi  oraz heroiczne zmagania z czasem i ze 
zm czeniem wszystkich ratowników walcz cych o ycie przysypanych o  ar”. 

 „Niech ten koncert odda ho d tym, dla których podzia y religijne czy narodowo ciowe, nie 
maj  znaczenia, gdy chodzi o ycie i dobro drugiego cz owieka” – napisa  Minister Soloch. 

 W koncercie obok zespo u „Bu czuk” z Bia egostoku wyst pili: Klezzmates z Krakowa, 
zespó  nawi zuj cy do muzyki klezmerskiej; popularni muzycy i wokali ci z nurtu muzyki 
chrze cija skiej: Be chatów Gospel Singers, New Day, Bartek Jaskot, Gra yna api ska oraz duet 
gitarowy Pawe  Nawara, Tomasz Kaszubowski z muzyk  z kr gu kultury latynoameryka skiej. W ten 
sposób wyra one zosta o g ówne przes anie koncertu: wezwanie do pojednania religii i kultur, do 
ycia w porozumieniu i pokoju. 

 Opowiedzenie si  za pokojem uczestników i artystów tego wydarzenia by o czytelnym 
wiadectwem ich nieoboj tno ci wobec zagro e , przed jakimi staj  obecnie mieszka cy 

innych krajów. Spojrzenia sko nookich dziewcz t i ciemnolicych m odzie ców wietnie 
ucharakteryzowanych, przyodzianych w kolorowe, podkre laj ce ich urod  i subtelno  stroje, 
miesza y si  z niebieskimi oczami i jasnymi czuprynami ch opców z Mazowsza oraz lnianymi 
warkoczami dziewcz t z okolic odzi i Be chatowa.

 Kulminacja przes ania koncertu nast pi a o godzinie 21.37, kiedy to wszyscy uczestnicy 
ze wiecami w d oniach za piewali „Bark ”, pami taj c o Wielkim Nieoboj tnym Karolu Wojtyle 
– Janie Pawle II, który odszed  w kwietniu 2005 roku. Nast pnie odby a si  wspólna modlitwa 
o pokój, któr  kolejno poprowadzili: Rabin Maciej Pawlak – z ydowskiej Gminy Wyznaniowej 
Warszawskiej, Ksi dz Marek Danielewski – Diecezjalny referent Ko cio a katolickiego ds. Dialogu 
Mi dzyreligijnego i Ekumenicznego oraz Mufti Tomasz Mi kiewicz – Przewodnicz cy Najwy szego 
Kolegium Muzu ma skiego Zwi zku Religijnego w Rzeczpospolitej Polskiej. Patronat medialny: 
Program Pierwszy TVP, Program Pierwszy Polskiego Radia, Radio Warszawa Praga, Katolicka 
Agencja Informacyjna. 

 Wykonane podczas koncertów zdj cia z udzia em wykonawców z „Bu czuka”, zarówno 
te oficjalne z prób czy wyst pów, jak i liczne prywatne pozowane „na pami tk ” pokazuj  
otwarcie si  Warszawy, warszawiaków na m odo , na inno , na tradycj  rodzimego orientu. 
Wszyscy byli my pod wra eniem ich znajomo  swojej kultury, mocnego poczucia to samo ci 
pi knej szlachetnej dumy z w asnych korzeni. Tego nam coraz bardziej brakuje, za tym t sknimy. 
Mo e to jest tajemnica powodzenia dzieci i m odzie y z „Bu czuka”? A mo e równie  celnie 
dobrana nazwa. Bu czuk oznacza drzewce zako czone u góry kul  i zwisaj cymi wokó  niej 
p kami ko skiego w osia. By o u ywane jako oznaka w adzy wojskowej przez Turków, Tatarów 
i Kozaków oraz… hetmanów polskich. Bo „Bu czuk” – Zespó  mocno wrós  w polsk  tradycj , 
jak i Tatarzy!
 

ci



Katarzyna Warmi ska

 O TATARSKIM „BU CZUKU” I ODZYSKIWANIU KULTURY
Kiedy pierwszy raz zobaczy am wyst p zespo u „Bu czuk”, a mia o to miejsce w Bia ymstoku przy 
okazji obchodów 75-lecia Muzu ma skiego Zwi zku Religijnego, pomy la am, e w ko cu po wielu 
dziesi cioleciach przerwy, tatarska spo eczno  zaczyna odzyskiwa  swoj  kultur . Co to znaczy? Przede 
wszystkim jest to zjawisko znane badaczom etniczno ci i traktowane jest jako sygna  odradzania si  
czy ch ci wzbogacenia etniczno ci grupy, o te tre ci czy aktywno ci, które zapomniane, porzucone 
na nowo staj  si  elementem kulturowego wiata. Je li pomy limy o czasach PRL-u jako okresie, 
który spowodowa  zaprzepaszczenie wielu cennych zasobów przez etniczne spo eczno ci, to takie 
inicjatywy, jak powo anie do ycia zespo u, w którym ta cz , piewaj  i deklamuj  wiersze tatarskie 
dzieci i m odzie  jest widocznym znakiem rewitalizacji ycia grupy. Takie dzia ania podejmowane przez 
grupowych liderów (liderk ) nie zawsze na pocz tku zrozumia e czy akceptowane w konsekwencji 
zrodzi y owoce w postaci poszerzenia si  spektrum tatarsko ci, o kolejny wymiar nios cy nie tylko 
wa ne warto ci dla cz onków tej spo eczno ci, ale te  uczucia i wzruszenia. 

Kiedy wracam pami ci  kilkana cie lat wstecz i przypominam sobie wyraz twarzy 
uczestników wspomnianych obchodów, gdy ogl dali wyst py „Bu czuka”, wtedy debiutuj cego 
na scenie, to widz  wzruszenie, zy, zadowolenie, ale te  sceptycyzm. 

A je liby dzi  przyjrze  si  odbiorcom bu czukowego przes ania? Czy nadal w tpi  w sens 
takiego kultywowania tatarszczyzny? Moim zdaniem nie. „Bu czuk” bowiem sta  si  ju  na trwale 
pi kn  wizytówk  grupy, a jego dzia ania s  ju  nieodzown  cz ci  budowania jej wizerunku.

A wszystko zacz o si  w 1999 roku i ma swoj  Autork  – Pani  Halin  Szahidewicz, 
dobrego ducha tego przedsi wzi cia, ale przede wszystkim osob , która w o y a du o pracy i serca 
w odzyskiwanie tatarskiej kultury.

Selim Chazbijewicz

BU CZUK JAK PROPORZEC NA WIETRZE 
To by o pi tna cie lat temu, a mo e nawet wcze niej, siedemna cie. Pierwszy raz zetkn em si  
z zespo em „Bu czuk” podczas zjazdu Zwi zku Tatarów Polskich w Sokó ce, bodaj w roku 1997. Nie 
by a to sala Sokólskiego O rodka Kultury, lecz inne miejsce w Sokó ce. Tam odby  si  wspomniany 
zjazd i po raz pierwszy zobaczy em tatarsk  m odzie , recytuj c  wiersze, w tym czasie przewa nie 
moje. Nie ukrywam, e by em wzruszony jako autor, no bo có  mo e by  dla autora milsze ni  
s uchanie w asnych wierszy w wykonaniu m odzie y – to dowód, e one yj  w asnym yciem, 
a trud nasz nie poszed  na marne, czyta je kto , do kogo dotar o nasze przes anie. 

Kolejne spotkanie z zespo em „Bu czuk”, ju  bardziej zorganizowanym, posiadaj cym 
swoj  nazw , nast pi o w roku 2000, podczas otwarcia konferencji dotycz cej Tatarów polskich 
w Muzeum Etnogra  cznym w Pa acu Opatów w Gda sku-Oliwie. Konferencja ta poprzedza a 
otwarcie wystawy czasowej w tym e muzeum, w du ej mierze dzi ki prywatnym zbiorom. Mia em 
osobi cie w tym swój udzia , jak i Zwi zek Tatarów Polskich, którym wtedy kierowa em. 

Wtedy ju  zespó  „Bu czuk” wyst pi  w pe nej krasie. W ród cz onków zespo u by  wyra ny 
podzia  wiekowy – dzieci, m odsza m odzie  i starsza m odzie . Cz onkowie zespo u ubrani byli 
w tatarskie stroje narodowe – Tatarów Krymskich. Oprócz recytacji wierszy piewali te  piosenki 
w j zyku krymskotatarskim. Potem z zespo em wspó pracowa a zawodowa choreograf z Krymu. 
Wzbogaci  si  zdecydowanie repertuar, a tak e umiej tno ci taneczno-wokalne dzieci i m odzie y. 
„Bu czuk” stawa  si  powoli pó profesjonalnym dzieci co-m odzie owym tatarskim zespo em 
folklorystycznym. By  zapraszany na ró ne o  cjalne ceremonie, przegl dy, festiwale. 

Od pocz tku da o si  te  wyczu  pewne niezdecydowanie, co do wyboru prezentowanej kultury 
tatarskiej – Tatarów Krymskich lub nadwo a skich. Obie grupy narodowe czy te  faktycznie dwa ró ne 
narody, obj te wspóln  nazw , ró ni  si  po o eniem geogra  cznym, j zykiem, folklorem, muzyk . 
O ile folklor i muzyka Tatarów Krymskich jest w zasadzie odmian  kultury tureckiej, o tyle w muzyce 
Tatarów nadwo a skich s ycha  ju  tonacje muzyki chi skiej; inne s  stroje, ta ce spokojniejsze, tonacja 
wyciszona, mniej jest b bnów, czyneli, piszcza ek, wi cej za  brzmie   etu, chóralnego i solowego 



piewu. Obie grupy narodowe dziel  tysi ce kilometrów, historyczna pami  dawnych kon  iktów 
pomi dzy chanatami: krymskim i kaza skim, a tak e intensywno  i d ugo  okresu rusy  kacji. Tatarzy 
Krymscy popadli w rosyjsk  niewol  pod koniec XVIII stulecia, za  Tatarzy nadwo a scy w XVI wieku. To 
wszystko wytwarza ró nice pomi dzy folklorem tych narodów. A poniewa  polscy Tatarzy, zatraciwszy 
j zyk czy te  j zyki ojczyste, utracili te  i folklor nieodmiennie zwi zany z j zykiem, to musz  w swoich 
zespo ach folklorystycznych odwo ywa  si  do rekonstrukcji tatarskiego folkloru z Krymu b d  Powo a.

Podobna sytuacja mia a miejsce w okresie mi dzywojennym. Ówczesne tatarskie 
odrodzenie w Polsce w latach trzydziestych zaowocowa o prób  odnowy tradycji tatarskiego 
folkloru. W S onimie powsta  m odzie owy zespó  folklorystyczny tatarskiej m odzie y. By  oparty 
na rekonstrukcji folkloru krymskiego, tym bardziej e w ówczesnych czasach w Polsce znajdowa o 
si  wielu Tatarów Krymskich – emigrantów politycznych ze Zwi zku Sowieckiego. 

Wspó cze nie sytuacja po roku 2014 zaczyna by  podobna. 
Nale y yczy  zespo owi „Bu czuk” dalszych owocnych lat dzia alno ci, która jest nie 

do przecenienia z punktu widzenia mniejszo ci tatarskiej w Polsce. Przybli a bowiem tatarsk  
narodow  tradycj  m odym Tatarom, integruje grup , popularyzuje tatarsk  kultur . Nale y yczy  
nast pnych dwudziestu lat i jeszcze nast pnych. Oby „Bu czuk”, który jest historycznie symbolem 
w adzy chanów, by  jako zespó  folklorystyczny znakiem trwania kultury Tatarów polskich. 

Jerzy Szahuniewicz Gda sk, 11.08.2015 r.
Narodowe Centrum Kultury Tatarów Polskich w RP
im. Leona Kryczy skiego

KARTA PAMI CI
STANOWI CA PODZI KOWANIE DLA TRUDU, ODDANIA I PO WI CENIA 
MOJEJ UKOCHANEJ SIOSTRY, TATARKI, HALINY CHANUM SZAHIDEWICZ

W roku 2002, kiedy to mieli my ogromne problemy z nasz  siedzib  i nie mieli my mo liwo ci 
urz dzenia tego obiektu przy ul. Nowiny 2 b, z pomoc  przysz a nam nasza siostra Tatarka Halina, 
która bezinteresownie zaanga owa a si  w imprezy tworz ce klimat tatarski z udzia em m odych 
ludzi z zespo u „Bu czuk”. 

Niejednokrotnie by o tak, e nie mieli my gdzie po o y  na odpoczynek m odzie , praktycznie 
spali w warunkach sparta skich, nie by o odpowiedniego zaplecza bytowego, a mimo to by o 
niezwyk e zaanga owanie Haliny i m odzie y oraz gor ce serca tatarskie na ka de zawo anie i na 
ka dy sygna  stawali do wykonania swoich zada . 

Trudne to by y czasy pe ne emocji i wra e , ale zarazem niezapomniane z racji mi o ci, 
jak  wk ada a Halina w swoj  prac  na rzecz kultury i dziedzictwa narodowego Tatarów. Jeste my 
pod wra eniem ogromu wysi ku Haliny w proces kszta cenia m odzie y, kreowania u nich postawy 
odpowiedzialno ci za swoje czyny i za dzia ania ca ej grupy, by a dla m odzie y wychowawc  
i matk  zarazem, co odczuwali my jako ogromny dar, który otrzymali my od niej.

Dzi kujemy ci, Halino, za wszystko, wiele nauczyli my si  od Ciebie, doda a  nam skrzyde  
i otuchy, i nadziei na dalsze lata pracy, a do tego nie ma ju  takich osób tak twórczych i oddanych 
pracy z m odzie  i rozumiej cych jej problemy i trudno ci. Tak trudno opisa  s owami Twoj  prac  
na rzecz Narodu Tatarskiego, szkoda, e jest tak ma o takich osób, jak Ty, bo gdyby by o nas wi cej, 
nasza si a przerasta aby inne nacje i byliby my wzorem dla innych.

Có  wi cej doda , Halino, wspieraj nas dalej w ka dej formie b d  z nami cho by duchowo, a my 
w pe ni oddani Tobie nigdy nie zapomnimy Twojego po wi cenia i trudu oraz Twojej wspania ej m odzie y.

Lucyna Lesisz 

Zespó  „Bu czuk” to ogromna praca Pani Haliny Szahidewicz. Z serca pedagog, doskonale 
wiedzia a, w jaki sposób zainteresowa  dzieci i m odzie  tradycjami i kultur  tatarsk , pozwalaj c 
zgromadzonym w zespole m odym Tatarom wyrazi  emocje zwi zane z w asn  etniczno ci . 
Wydawa oby si , e to prosta sprawa, ale trzeba pami ta , e zasymilowana mniejszo  tatarska 
ju  wieki wcze niej zatraci a w asny j zyk, a wspó czesne pokolenia na co dzie  pos uguj  si  



j zykiem polskim. Dotyczy to równie  muzyki, literatury, a tak e ta ca. Odniesienie do kultury 
Tatarów krymskich, z którymi Tatarzy polscy utrzymywali kontakty na ró nych p aszczyznach 
przez ca y okres osadnictwa na pograniczu Wielkiego Ksi stwa Litewskiego i Korony Polskiej, by o 
dzia aniem jak najbardziej uzasadnionym. 

O pracy nad repertuarem, wykonaniem strojów, a tak e pierwszych wyst pach s ysza am ju  
wcze niej, ale po raz pierwszy spotka am si  z zespo em podczas otwarcia wystawy „Dzieje Tatarów 
polskich” w Muzeum l ska Opolskiego w Opolu w lipcu 2002 r. Ekspozycja, zrealizowana przez 
Muzeum Historyczne w Bia ymstoku przede wszystkim z w asnych zbiorów, mia a przybli y  lokalnej 
spo eczno ci dzieje osadnictwa tatarskiego w tej cz ci Europy. Po o  cjalnym otwarciu i wyk adzie 
historycznym, czeka a na go ci du a niespodzianka. Nikt nie spodziewa  si  tak orientalnych 
d wi ków muzyki i m odzie y w strojach odbiegaj cych wygl dem od polskich strojów narodowych. 
Pani Halina Szahidewicz przedstawi a uzasadnienie doboru repertuaru. Wyst p spotka  si  z bardzo 
serdecznym przyj ciem. I oczywi cie nikt nie zwraca  uwagi na drobne potkni cia, bo najwa niejszy 
by  powiew dalekich stepów, a tak e zaanga owanie, z jakim m odzi Tatarzy zaprezentowali si  
zachwyconej publiczno ci. Obserwowa am to wszystko przyjemnie zaskoczona, ale te  pe na 
podziwu dla pracy, jak  wykona a Pani Halina, rodzice i m odzie  z zespo u. 

Szerszej, muzealnej publiczno ci zespó  zaprezentowa  si  podczas „Nocy muzeów” 
2 maja 2006 roku, której has em przewodnim by  „Orient podlaski”. W Muzeum Historycznym 
by a wówczas eksponowana wystawa „Tatarzy – muzu manie na ziemiach Rzeczpospolitej”, 
przygotowana z okazji osiemdziesi ciolecia Muzu ma skiego Zwi zku Religijnego w RP. Program 
tej wyj tkowej nocy obejmowa  zwiedzanie ekspozycji, projekcj   lmu „Kruszyniany – historia 
i wspó czesno  Tatarów polskich” i degustacj  tradycyjnych przysmaków kuchni tatarskiej. 
Szczególnym wydarzeniem by  wyst p zespo u „Bu czuk”. Spodziewaj c si  bardzo du ego 
zainteresowania na dziedzi cu muzeum, zaplanowano dwa popisy. Wzbudzi y one szczery 
zachwyt widzów, staj c si  jedna z czo owych atrakcji „Nocy Muzeów” roku 2006.

W kolejnych latach zespó  kilkakrotnie u wietnia  organizowane w muzeum wspólnie 
z Muzu ma skim Zwi zkiem Religijnym w RP lub Zwi zkiem Tatarów Rzeczpospolitej Polskiej 
spotkania po wi cone historii i kulturze Tatarów polskich. Zawsze by y to wyst py gor co 
oklaskiwane, szczególnie popisy najm odszych artystów. 

Józef Wierzba

MÓJ „BU CZUK”, MOI TATARZY
By  koniec czerwca 2015 r. Zatelefonowa em w pewnej sprawie do pani Haliny Szahidewicz 
w Bia ymstoku, dzia aczki tatarskiej, bardzo zas u onej dla tej spo eczno ci. W czasie rozmowy 
otrzyma em propozycj  nie do odrzucenia. Napisa  o tatarskiej perle Podlasia, „Bu czuku”, który 
obchodzi 15-lecie i jest ju  znany w du ej cz ci Polski i poza jej granicami. G ówn  i niezaprzeczaln  
inicjatork  powstania tego m odzie owego zespo u taneczno-wokalnego by a w a nie p. Halina. Ile 
pracy i wysi ku kosztowa o j  „zrobienie” „Bu czuka”, tylko Ona sama mo e o tym wie. 

A jak si  zacz y moje kontakty z podlaskimi Tatarami muzu manami, wyznawcami islamu 
i z „Bu czukiem”? W Bia ymstoku znalaz em si  w lutym 1997 roku, po utworzeniu oddzia u 
Telewizji Polskiej. Tatarzy i ja „wpadli my” na siebie w kwietniu ówczesnego roku, podczas 
muzu ma skiego wi ta Kurban Bajram w Bohonikach ko o Sokó ki. To by  pierwsze nasze 
spotkanie, które przerodzi o si  w serdeczn  przyja . 

Pocz tki zespo u by y chude i trudne. Nie by o strojów, repertuaru, instruktorów. Nic, tylko 
dobre ch ci. To wygl da o jak porywanie si  z motyk  na s o ce. Ale do odwa nych wiat nale y, 
powiada przys owie. I tak by o w przypadku Tatarów w Bia ymstoku. Powstawanie „Bu czuka” 
wspomaga o wiele osób, np. nie yj cy Józef Jusuf Konopacki z Sokó ki, przywióz  pierwsze stroje 
z Tatarstanu w Federacji Rosyjskiej. Nawi zali równie  kontakt z pobratymcami na Krymie. 
Zespó  sta  si  symbolem odzyskiwania przez Tatarów tego, co by o i jest najcenniejsze dla ka dej 
narodowo ci i grupy etnicznej – ci g o ci historycznej i kulturowej. 

Przygotowa em wiele programów i reporta y o podlaskich Tatarach i Bu czuku. Emitowane 
one by y w pierwszym okresie TVP Bia ystok, w magazynie dla wszystkich mniejszo ci narodowych 



i etnicznych z Podlasia, pod wspólnym tytu em: „Sami o Sobie”. Potem Tatarzy, podobnie jak i inne 
nacje, otrzymali sta y comiesi czny 7-minutowy odcinek pn. „Podlaski Orient”. Zamieszcza em 
relacje w nim relacje o ich problemach. Tak e o tym zespole. Jego wyst py, gdziekolwiek si  pojawi , 
gromadzi y t umy ludzi, gor co oklaskuj cych m odocianych artystów. Dziewcz ta i ch opcy 
w barwnych orientalnych strojach folklorystycznych, skrojonych wed ug historycznych wzorów 
tatarskich, poruszali si  w ta cach z wielk  gracj  i lekko ci , pe nych uroku i tajemniczo ci. Kiedy 
by em na tym Krymie, mia em takie skojarzenie, e jeszcze gdzie  „w ród stepów s ycha  mistyczn  
muzyk  tatarskiej przesz o ci”. Nie ma ju  pierwotnych rozleg ych takich obszarów, o których tak 
pi knie pisa  nasz Wieszcz Adam Mickiewicz. 

Cz onkowie zespo u nie tylko ta czyli i piewali, ale równie  recytowali utwory poetów 
tatarskich. Wiersze m.in. Selima Chazbijewicza (politologa, pisarza, naukowca na uniwersytecie 
w Olsztynie) i Musy Czachorowskiego (dziennikarza, redaktora naczelnego i wydawcy pism, 
wietnego gaw dziarza). Ta poezja, szczególnie u starszych autorów wywodz cych si  z ziemi 

bia oruskiej, litewskiej, podlaskiej i z innych rejonów Polski, przenikniona jest t sknot  i nostalgi  
do bardzo dalekiej, ale bliskiej i kochanej ziemi przodków, mistyki tatarskiej, mogi  i przywi zaniem 
do przesz o ci, która ju  nie wróci, ale pozostaje w sercu i duszy pokole . 

„Krymie mój we nie dr cy / chrz stem kind a ów i piewu / gwiazdom pie ni nuc cy/
bu czukiem gniewu / Wróc  w blasku poezji / Kropl  t sknoty w Ocean / przelej  w Bakczysaraju. 
(…) Krymie mój zdruzgotany / b d  mi wrócon  ojczyzn ”. To fragment wiersza pt. Krym, 
S. Chazbijewicza. Natomiast autorem tej zwrotki jest M. Czachorowski z Wroc awia: „Ju  od dawna 
nic mi si  nie ni / jeszcze tylko czasem / konie ocieraj  si  o wit / przynosz c na swych grzbietach 
/ daleki oddech stepów i wpl tany w grzywy wiatr”.

„Bu czuk” sta  si  po rednikiem mi dzy przesz o ci , tera niejszo ci  i przysz o ci  
tatarsk . Przeka nikiem troch  wyg adzonej i wyidealizowanej tradycji tej spo eczno ci. W du ej 
mierze przyczyni  si  te  do podniesienia godno ci i dumy tego narodu. Poprzez swoje wyst py 
upowszechnia sztuk , kultur , histori , zwyczaje Tatarów. 

Z sentymentem wspominam prac  w bia ostockim oddziale TVP i przyjacielskie kontakty 
z Tatarami, lud mi o niepokornych duszach. I cho  jestem na dziennikarskiej emeryturze, zachowuje 
dobre wspomnienia o MOIM „BU CZUKU” i MOICH TATARACH. 

Drodzy cz onkowie ZESPO U. Jubileusze, w tym przypadku 15-lecia, zawsze sk aniaj  do 
re  eksji i oceny minionych lat. Mo ecie by  dumni ze swoich osi gni . Sk adam WAM i WASZYM 
rodzinom, instruktorkom, spo eczno ci tatarskiej i sympatykom, najlepsze yczenia. Dzi kuj  
za s awienie Tatarów z Polski i rozwijanie kontaktów ze swoimi rodakami w dalekich krainach 
Wschodu.

Dzi kuj  równie  Pani Halinie, za wiele lat pracy w o onej w przygotowanie i prowadzenie 
„BU CZUKA”. To Pani matkowa a, szefowa a, wychowywa a i troszczy a si  o dziewcz ta i ch opców 
z ZESPO U. Spe ni o si  marzenie sercem pisane!

„BU CZUK” sta  si  per  i wizytówk  Tatarów z ca ej POLSKI!

Asta Pieczulis
Dyrektor Domu Kultury Litewskiej w Pu sku

Tatarów i Litwinów historia po czy a jeszcze w Wielkim Ksi stwie Litewskim, pó niej nasze narody 
wspólnie walczy y w s ynnej bitwie pod Grunwaldem w roku 1410, a  tu po prawie 600 latach, w roku 
1994 Dom Kultury Litewskiej w Pu sku zacz  organizowa  Spotkania Mniejszo ci Narodowych 
i Etnicznych Polski pó nocno-wschodniej. W roku 1997 po raz pierwszy sw  obecno ci  zaszczyci  
nas przewodnicz cy Muzu ma skiego Zwi zku Religijnego z Bia egostoku – Jan Sobolewski oraz 
przedstawiciel Tatarów polskich – Józef Konopacki z Sokó ki.

Pu skie Spotkania Mniejszo ci Nardowych przetrwa y po dzie  dzisiejszy, tak samo 
przetrwa a i nasza wspó praca oraz przyjacielskie stosunki z Tatarami. Od roku 2000 na Spotkania 
przyje d a Tatarski Zespó  Dzieci co-M odzie owy „Bu czuk” pod kierownictwem Pani Haliny 
Szahidewicz. Z zespo u recytatorskiego wyrós  on na wokalno-taneczny zespó , który co roku 
prezentuje ciekawe, unikalne, niesamowicie pi kne tatarskie pie ni i uk ady taneczne. „Bu czuk” 
zachwyca nas tak e swoimi kunsztownie wykonanymi strojami.



Wytrwa o ci i pogody ducha dla Was yczymy, piel gnujcie sw  kultur  w mozaice 
Podlaskich kultur narodowych, do ó cie wszelkich stara , by wzmianki o Tatarach polskich nie 
pozosta y tylko w historii.

ukasz W da

Zespó  tatarski „Bu czuk” go cili my po raz pierwszy w Studziance w maju 2005 roku. Wyst p 
m odych przedstawicieli spo eczno ci tatarskiej z Bia egostoku i okolic w wietlicy w Studziance 
oczarowa  nas. Recytowane wiersze tatarskich poetów zaprezentowane zosta y przez „Bu czuk” 
bardzo pi knie. Wykonywane ta ce zrobi y ogromne wra enie na mieszka cach Studzianki. 
Kierownik zespo u Pani Halina Szahidewicz nakre li a wspó czesn  histori  spo eczno ci tatarskiej 
w Polsce. Nawi zali my liczne kontakty z cz onkami zespo u, które trwaj  do dzisiaj. Kolejny raz 
„Bu czuk” zago ci  9 wrze nia 2007 roku w ramach obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa 
w Gminnym O rodku Kultury w omazach. Odby a si  wtedy sesja popularnonaukowa po wi cona 
osadnictwu tatarskiemu na ziemiach Rzeczpospolitej i historii gminy omazy (szczególnie 
w kontek cie obecno ci Tatarów). Go ciem sesji by a Halina Szahidewicz, przewodnicz ca 
Muzu ma skiej Gminy Wyznaniowej w Bia ymstoku. Nast pne spotkanie mia o miejsce w listopadzie 
2009 roku na mizarze w Studziance. Z kolei latem 2009 roku „Bu czuk” przyjecha  do Studzianki 
na obchody rocznicy 330. lat osadnictwa tatarskiego. Mo liwo  wspólnego uczestnictwa w tym 
wi cie przyczyni y si  do nawi zania relacji tak e z mieszka cami Studzianki i regionu. 

Nawi zane relacje z cz onkami „Bu czuka” pozwoli y nam pozna  tradycyjne ta ce tatarskie 
oraz stroje. Spotkania przyczyniaj  si  tak e do integracji naszych rodowisk. Dzi ki znajomo ci 
powracamy to dawnej tatarskiej przesz o ci Studzianki. Spotkania z rówie nikami odkry y w nas 
poczucie to samo ci i troski o przesz o . Od kilku lat opiekujemy si  tatarskim mizarem, który 
sprz tamy tak, aby mo na by o go odwiedza . Liczymy, e kolejne spotkania s  tylko kwesti  
czasu. By  mo e b dzie mo liwo  wspólnej nauki ta ców.

Musa Czachorowski

MOJE SPOTKANIA Z „BU CZUKIEM”
By o to bodaj e w maju lub czerwcu 2005 roku. Pojecha em w a nie do Gda ska na II Dni 
Mniejszo ci Narodowych, w których organizacj  zaanga owany by  Zwi zek Tatarów RP, a ci lej 
mówi c – Centrum Kultury Tatarów Polskich na Oruni. Tak  jeszcze wtedy nosi o nazw . Dopiero po 
kilku latach, jako Narodowe Centrum Kultury Tatarów RP, od czy o si  od zwi zku. Ale wówczas 
nikt jeszcze nic o tym nie wiedzia , nawet czego  takiego si  nie spodziewa , i spieszyli my do 
Gda ska, aby chocia  na kilka dni spotka  si  z tatarskim towarzystwem. Z Litwy przyjecha  m.in. 
Adas Jakubauskas z rodzin , z Bia orusi Aleksander Krynicki z ma onk , z Bia egostoku m.in. 
Halina Szahidewicz i Mierjema Chalecka-Giembicka, z Gda ska D emila Smajkiewicz-Murman, 
Omar Asanowicz i Selim Chazbijewicz, z Olsztyna – Faryda Ryzwanowicz. Zjawi a si  Zo  a Beklen 
z dalekiego Wiednia, przystrojona w pi kny ciemnoczerwony tatarski cha at wyszywany srebrem. 

Impreza, jak wspomnia em, mia a by  wieloetniczna i wielokulturowa. W oru skim parku, 
nieopodal tatarskiego centrum, rozstawiono ó te namioty i sto y ze specja ami kuchni ydowskiej, 
kociewskiej, kaszubskiej i, rzecz jasna, tatarskiej. Pewnie by o ich wi cej, ale zdo a em za apa  si  
tylko na kawa ek placka dro d owego od pewnej sympatycznej Kaszubo-Kociewianki. Przyjecha y 
te  tatarskie zespo y: z Wilna „Alije” pod opiek  Alika Melecha, z Wisagini „Miras” z Lilij  Musin  
oraz nasz bia ostocki „Bu czuk” ze swoj  za o ycielk  i opiekunk  – Halin  Szahidewicz. Z ówczesnej 
„bu czukowej” ekipy uwag  na siebie zwraca y najbardziej Fela Aleksandrowicz (obecnie Pop awska) 
i Monika Milkamanowicz (obecnie Szcz snowicz) – w pewnym sensie podobne, cho  ka da w innym 
stylu, ró ni ce si  temperamentem, obie prawdziwie anga uj ce si  w dzia ania taneczne. 

Wyst p „Bu czuka” odby  si  mia  w Gdyni. Przed nim prezentowa y si  na scenie jakie  
dziwne pseudoetniczne zespo y, graj ce i ta cz ce m.in. jakoby celtycki folk metal, szkocki punk 
rock, a mo e i gothic rock. Tak si  to bractwo rozegra o i rozbucha o, e dla innych zespo ów 
nie pozosta o ju  czasu. W dodatku zawiod a chyba aparatura nag o niaj ca. „Bu czuk” trwa  
w pe nej gotowo ci do wyst pu, ale nic z tego nie wysz o. Nieco zawiedzeni wrócili my do 



centrum na Oruni, za  nast pnego dnia (a mo e dzie  wcze niej?) zrobili my sobie wycieczk  
do gda skiego Ogrodu Zoologicznego. I cie rodzicielsk  opiek  nad „bu czukow ” m odzie  
roztacza a z wielkim po wi ceniem Halina Szahidewicz. Nic nie pozostawia a przypadkowi: czu a 
si  odpowiedzialna nie tylko za sprawy organizacyjne, ale przede wszystkim za powierzone jej 
opiece dzieci. Na pami tk  tego spotkania z „Bu czukiem” pozosta o mi zdj cie, zrobione przez 
Zosi  Beklen: na nim Fela i Monika – dwie tatarskie ksi niczki. 

Wiele razy, wcze niej i pó niej, mia em przyjemno  obserwowa  wyst py „Bu czuka”: 
w sk adzie wi kszym lub mniejszym, piewaj cego, ta cz cego, recytuj cego. Ale czas leci tak 
szybko i wszystko si  zmienia. Pierwsze „bu czukowe” pokolenie wyros o, wydoro la o i niebawem 
b dzie przyprowadza o swoje w asne pociechy na taneczne zaj cia. Tymczasem chc  jeszcze 
wspomnie  o wizycie „Bu czuka” we Wroc awiu. Tu w a nie, 20 maja 2010 roku, odbywa  si  III 
Festiwal Mniejszo ci Narodowych i Etnicznych. Na Wyspie S odowej ustawiono du  scen , na 
której wyst pi o kilkana cie zespo ów, m.in. ukrai skie, niemieckie, emkowskie, grecki, bu garski 
i ydowski. No i, oczywi cie, nasz tatarski „Bu czuk”. 

Stolica Dolnego l ska prze ywa a wtedy prawdziwy tatarski najazd: przyjecha a 
kilkunastoosobowa ekipa taneczna pod opiek  niestrudzonej Haliny Szahidewicz oraz nie yj cej ju , 
niestety, Zosi Józefów (Assanowicz), zjawi a si  nasza kulinarna mistrzyni Maria Radecka z m em 
Lucjanem oraz Ew  Muchl  i Adamem Szcz snowiczem. Byli jeszcze tatarscy ucznicy z grupy 
ucznictwa tradycyjnego „Czambulik”. „Bu czukowa” m odzie , m.in. Elwira Szehidewicz, Kamila 

Iljasiewicz, Felicja Aleksandrowicz, Aleksandra Pó torzycka, Micha  Michaj ow i Emil Mi kiewicz, 
zwróci a na siebie uwag  wroc awian ju  podczas przemarszu przez Rynek i centrum miasta, potem 
wietnie zaprezentowa a si  na scenie. Przez kilka nast pnych lat pytano mnie, kiedy to tatarski zespó  

znowu pojawi si  we Wroc awiu. Có , wci  mam nadziej , e niebawem b dzie ku temu okazja.
„Bu czuk” istnieje ju  ponad pi tna cie lat. Bez najmniejszych w tpliwo ci jest to efekt 

determinacji Haliny Szahidewicz: jego pomys odawczyni i za o ycielki, opiekunki, instruktorki, 
przewodniczki. Sta  si  jej yciem, ale te  wa nym wydarzeniem w yciu tatarskiej m odzie y, która 
wcze niej i teraz zwi za a si  z zespo em. I nie chodzi tu wy cznie o samo ta czenie i piewanie. 
„Bu czuk” to uczenie si  wspólnego dzia ania, wspó odpowiedzialno ci, wzmacnianie tatarskiej 
to samo ci oraz duma z prezentowania tatarskiej kultury. Oby zawsze tak by o.

Jerzy Grzegoszczyk
Wójt Gminy Mszana w latach 1982–2010

Jak to si  sta o, e tatarski zespó  „Bu czuk” z pó nocy naszego kraju i Gmina Mszana, le ca na 
przeciwleg ym kra cu Polski, spotka y si  i zaprzyja ni y? Aby na to pytanie odpowiedzie , trzeba 
wiedzie , e u podstaw powstania Mszany mo na dojrze  (legendy, czy fakty) wskazuj ce na 
tatarskie korzenie jej mieszka ców. O pocz tkach osady zlokalizowanej na wzgórzu dominuj cym 
nad dolin  Szotkówki, która pó niej rozwin a si  w du  wie , ale ju  w dolinie Mszanki, milcz  
ród a pisane. Mo na pokusi  si  zatem o stwierdzenie, e Mszana zosta a za o ona pod koniec 

XIII w. Powstanie Mszany poprzedzi  najazd tatarski w roku 1241 na tereny ksi stwa opolsko-
raciborskiego. Najazd spowodowa  ogromne spustoszenia i zapocz tkowa  równocze nie 
osadnictwo tatarskie na tej ziemi. Powszechnie znana legenda o pora ce naje d ców pod 
wodzis awskim Grodziskiem opowiada o sprycie radli skich ch opów, których klacze wprowadzi y 
zam t w ród tatarskich ogierów. Radliniacy mieli te  uchwyci  ukrywaj cych si  w lasach tatarskich 
niedobitków i jako je ców osadzi  w mrocznej i wilgotnej dolinie potoku Mszanka. To w a nie owi 
je cy mieli by  za o ycielami osady przekszta conej pó niej w wie  Mszana. Legendy wspominaj  
te  o dzi kczynnej mszy w. odprawionej po odparciu ataku pierwszego podjazdu. Pami tk  owej 
mszy ma by  nazwa wsi Mszana (od ac. missa) i wizerunek dzwonu w jej herbie. 

 Praktycznie wszystkie te zagadnienia pozostaj  bardziej w sferze domys ów i legend, 
ni  dowodów historycznych. Jedno wszak e nie podlega dyskusji. Najazd tatarski spowodowa  
niewyobra alne wprost straty w ludziach. Rozpocz o si  intensywne osadnictwo. W tej sytuacji 
tak e w nowej osadzie nad Mszank , oprócz rdzennej ludno ci ocala ej z pogromu, mogli mieszka  
równie  wyzwoleni lub obdarowani wolno ci  niegdysiejsi je cy tatarscy. I tak nale a oby postrzega  
pocz tki Mszany – troch  z historii, a troch  z legendy. W Mszanie yj  Tatarczykowie, potomkowie 



naje d ców. Wiele te  nazw miejscowych funkcjonuj cych wspó cze nie wywodzi si  z tamtego 
okresu. Miejsce, sk d Tatarzy atakowali Grodzisko, zwie si  Tatarskim Polem, za  przysió ek Mszany 
– Uchytów, jako e tam miano uchwyci  uciekaj cych spod Grodziska wojowników tatarskich. Co by 
jednak nie rzec o tatarskich potomkach, to faktem jest, e ju  od przesz o siedmiu wieków dziel  
dole i niedole ludu l skiego. Rok 2002 w Gminie Mszana zapewne przejdzie do ich historii jako 
swoisty powrót Tatarczyków do w asnych korzeni. W tym roku bowiem w Mszanie zorganizowano 
Zlot Tatarczyków. Pocz tkowo mia o to by  skromne spotkanie tylko jednego rodu, sko czy o si  
na udziale wszystkich rodów, a na Zlot przybyli Tatarczykowie mieszkaj cy w innych regionach, 
krajach, a nawet na innych kontynentach. 

 Po raz pierwszy w swej d ugiej historii Mszana z dum  prezentowa a swoich, z Tatarów si  
wywodz cych – mieszka ców. Ju  wtedy ówczesne w adze gminy zas ysza y o Tatarach polskich 
mieszkaj cych w okolicach Bia egostoku. Zrodzi  si  wtedy plan zbudowania partnerskich kontaktów 
pomi dzy Tatarami z pó nocy i po udnia kraju. Aby w pe ni zrozumie  istot  zagadnienia, zwrócono 
si  w kierunku tatarskich potomków yj cych na Podlasiu. Ju  w roku 2006 w Mszanie, u Tatarczyków 
go cili potomkowie tatarskich szwadronów JK Mo ci Jana III Sobieskiego z Krynek. By o to spotkanie 
spo eczno ci, które w swej historii mia y „tatarski epizod”. I co by nie rzec, ten swoisty „powrót 
do róde ” uda  si  znakomicie. Niezale nie, czy rozpatrywany b dzie jako promocja regionu, czy 
historyczna wiadomo  mieszka ców Mszany. Mimo braków tatarska legenda od y a, pobudzaj c 
przy okazji potrzeb  g bszego poznania historii l ska ze szczególnym uwzgl dnieniem „epizodu 
tatarskiego”. Ju  pierwsze spotkanie z Mszan , podbudowane tre ciami legendy tatarskiej, 
wyzwoli o w go ciach z Podlasia pozytywn  energi  i akceptacj  swoich l skich pobratymców. 
Odby y si  liczne spotkania, prezentacje, a nawet sesja z prezentacj  walorów historycznych oraz 
wspó czesnych osi gni . Zaprezentowano te  znan  powszechnie tatarsk  legend  Mszany, tym 
razem osadzon  w realiach tamtego okresu historycznego. By a to przede wszystkim okazja do 
wzajemnego poznania i odnowienia braterstwa krwi. I w a nie w tym miejscu mieszka cy Mszany 
mieli pierwsz  okazj  na poznanie zespo u „Bu czuk”. Dla setek uczestników uroczysto ci wyst p 
zespo u „Bu czuk” by  pokazow  lekcj  ywego folkloru tatarskiego. 

 Czego  równie egzotycznego i ciekawego, a zarazem troch  „swojskiego”, nie widziano 
w Mszanie od… najazdu tatarskiego. „Msza scy Tatarzy” zadbali równie  o to, by swoim kole ankom 
i kolegom przybli y  kultur  i tradycje l skie oraz pokaza  najpi kniejsze zak tki Polski Po udniowej. 
Tatarzy z Podlasia mieli bowiem okazj  zwiedzi  nie tylko okolic  Gminy Mszana, ale równie  
kopalni  w gla kamiennego i przepi kne Tatry. Kolejnym akcentem wspomnianej wspó pracy 
by  udzia  Mszany na I Festiwalu Kultury i Tradycji Tatarów Polskich w Kruszynianach. By  czas 
na poznanie nowych miejsc i ludzi, ale te  terenów Polskiego Orientu z pami tkami po tatarskich 
przodkach. Poznawano zabytki, miejsca kultu ró nych religii i wspania  przyrod . Nasze delegacje 
zaprezentowa y tylko cz  z bogatej kuchni l skiej i tutejszych zwyczajów. I tu znów zesz y si  
szlaki msza skiej spo eczno ci oraz zespo u „Bu czuk”. Zespó  jest dla nas ywym przyk adem 
na to, jak mo na w pi kny sposób krzewi  tradycje, zwyczaje i kultur  tatarsk . Wyst py, których 
byli my wiadkami niejednokrotnie, zarówno u nas w Mszanie, jak i w Bia ymstoku, Sokó ce oraz 
Kruszynianach wpoi y w nas g bok  wiar  w to, e m ode pokolenia nie zaprzestan  kultywowania 
tradycji swoich przodków. Zespó  jest tak e pi knym symbolem integracji spo eczno ci tatarskiej oraz 
wielkiego przywi zania do tatarskich korzeni. Zaanga owanie w to, co robi , wyp ywa g boko do 
ich serc. Z pewno ci  powinien by  przyk adem dla wielu… przyk adem mi o ci do ludzi i historii. 
Zespó  to jednak nie tylko jego cz onkowie, ale tak e ludzie, tacy jak pani Halina Szahidewicz, 
która po wi ci a kawa  swojego ycia owej idei. Da a si  pozna , jako cz owiek ogromnej troski 
o przekazywanie nast pnym pokoleniom warto ci tatarskich. Z pewno ci  by a dla tatarskiej 
m odzie y nie tylko trenerk  i nauczycielk , ale równie  prawdziwym przyjacielem zespo u.

Marzena Ciruk

Kiedy we wrze niu 1997 roku obj am stanowisko dyrektora Szko y Podstawowej nr 28 w Bia ymstoku, 
ówczesny Wydzia  O wiaty zwróci  si  do mnie z zapytaniem, czy do naszej placówki mo e zosta  
przypisana religia muzu ma ska na pro b  Gminy Muzu ma skiej w Bia ymstoku. Nie waha am si  ani 
chwili, wiedzia am, e Tatarzy stanowi  istotny element wielokulturowego Podlasia. Tak zacz a si  moja 
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znajomo  z Pani  Halin  Szahidewicz, która wówczas pe ni a funkcj  przewodnicz cej bia ostockiej 
gminy. Od razu sta o si  jasne, e nie b dzie to tylko religia, ale wielokierunkowe dzia ania, których 
celem jest podtrzymywanie to samo ci i trwanie w spo eczno ci Rzeczpospolitej Polskiej.

Pani Halina uj a mnie wielk  kultur  osobist , znajomo ci  historii, patriotyzmem 
i nieodpart  si  przywracania elementów kultury tatarskiej. Jej oczkiem w g owie by  i jest 
„Bu czuk”, zespó  taneczny, przez który w ci gu tych lat przewin o si  mnóstwo tancerzy 
i tancerek. D ugo ta czyli, dorastali w zespole, przyprowadzali pó niej w asne dzieci. Zespó  trwa, 
odnosi wiele sukcesów, wyst puje w Polsce i poza granicami. Wielokrotnie u wietnia  szkolne 
i miejskie uroczysto ci, które odbywa y si  w naszej szkole. Pani Halina dba o ka dy szczegó , detal 
stroju, uk adu tanecznego. Odtwarza dawne wzory, hafty. Wyszukuje, sprowadza, zamawia poza 
granicami Polski, przywozi z rozlicznych podró y. O „Bu czuku” my li zawsze. Jest on priorytetem 
jej dzia a . Podstaw  funkcjonowania zespo u jest jego autentyczno , wiarygodno . Ka dy krok, 
ka dy gest, ka dy utwór jest przemy lany, ma swój niepowtarzalny, perfekcyjny charakter. Wi e 
si  to z nieustaj cymi poszukiwaniami, próbami. Wyszukiwanie sponsorów, wyjazdy, organizacja 
wyst pów. I wsz dzie niezmordowana Ciocia. Gdzie  z boku, z u miechem na twarzy, z niezm conym 
spokojem z wielkim uczuciem wpatruj ca si  w swoich tancerzy.

„Bu czuk” to drzewce sztandaru. „Bu czuk” to sztandar kultury tatarskiej w Bia ymstoku. 
Ciesz  si , e dane mi by o przez tyle lat go ci  na próbach i wyst pach w SP nr 28 w Bia ymstoku 
tych niezwyk ych ludzi, t  wspania  or downiczk  i ambasadora kultury tatarskiej. Licz  na 
wi cej, czego sobie i „Bu czukowi” ycz . Zapraszam do dalszej wspó pracy. Z wyrazami szacunku

Micha  yszczarz

O tym, e „Bu czuk” zajmuje wyj tkowe miejsce w spo eczno ci polskich Tatarów, nie trzeba nikogo 
przekonywa . M odzie owy zespó  pie ni i ta ca, za o ony w roku 1999 z inicjatywy Haliny Szahidewicz, 
dzi ki niezwykle atrakcyjnej formie przekazu zjednoczy  wspólnot  tatarsk  wokó  kluczowych warto ci 
oraz symboli kulturowych. „Bu czuk” u atwia autoidenty  kacj  etniczn  polskim Tatarom. Spektrum 
jego oddzia ywania jest bardzo szerokie, odnosi si  zarówno do dziedzictwa w asnej, tatarskiej 
tradycji, wi zów z polsko ci  oraz do zwi zków cz cych t  spo eczno  z kultur  muzu ma sk , 
oraz orientalnym kolorytem Krymu i Tatarstanu. Szczególnie mocno uwidacznia si  to w kontek cie 
aktualnych gestów solidarno ci z Tatarami Krymskimi. Nie mo na przy tym pomin  faktu, i  Zespó  sta  
si  powszechnie rozpoznawan  wizytówk  polskich Tatarów. Wyst py na ogólnopolskich festiwalach 
folklorystycznych promuj cych kultur  mniejszo ci etnicznych i narodowych – coraz cz ciej b d ce 
przedmiotem zainteresowania mediów – spowodowa y, e repertuar „Bu czuka” znaj  ju  nie tylko 
Tatarzy, lecz tak e pozatatarska publiczno . Popularno  Zespo u niew tpliwie wp yn a na ocieplenie 
– i tak przecie  pozytywnego – wizerunku Tatarów w spo ecze stwie. 

„Bu czuk” odniós  sukces dzi ki pe nemu po wi cenia i pasji zaanga owaniu dzieci, 
rodziców i opiekunów. Zespó  lubiany jest jednak nie tylko dlatego, e prezentuje egzotyczny folklor, 
praktycznie nieznany polskiemu odbiorcy. Sympatia dla „Bu czuka” nie wynika tylko i wy cznie 
z ch ci wyra ania uczu  patriotycznych, t sknoty za zmitologizowan  ju  nieco tatarsko ci , czy te  
wi zi  z pobratymcami yj cymi za wschodni  granic . Entuzjastycznych ocen, które towarzysz  
wyst pom „Bu czuka” nie by oby, gdyby nie prezentowany od lat wysoki poziom artystyczny. 
Warto doda , e dzia alno  Zespo u doskonale wpisuje si  równie  w mi dzypokoleniowy 
proces przekazywania tradycji. Dzia ania kulturalne, anga uj ce zarówno dzieci, jak i rodziców 
oraz seniorów, umo liwiaj  tworzenie pozytywnego stosunku do w asnego dziedzictwa. Folklor, 
a zw aszcza poezja, któr  propaguje „Bu czuk” jest bowiem no nikiem pami ci, narracj , która 
przek ada si  na wykszta cenie swoistej dumy z tego, e jest si  Tatarem. Ten element wiadomo ci 
ma szczególnie istotne znaczenie w przypadku przedstawicieli m odego pokolenia. Dzieci 
i m odzie  – w wyniku negatywnych do wiadcze  wyniesionych z kontaktów z rówie nikami 
i rodowiskiem szkolnym – cz sto postrzega tatarsko  jako niepotrzebny i k opotliwy wyznacznik 
inno ci. Aktywno  w Zespole stanowi  mo e skuteczny rodek zaradczy wobec tego typu dzia a  
asymilacyjnych, które doskwieraj  przede wszystkim najm odszym. 

M odzie owy charakter „Bu czuka” sprawi , e jego dzia alno  przemówi a równie  do 
mnie. Tatarzy jeszcze kilkana cie lat temu kojarzyli mi si  wy cznie z legendami krakowskimi 



o Lajkoniku i przerwanym hejnale. Mojemu odkrywaniu symbolicznego wiata Tatarów 
towarzyszy a zatem, naiwna z dzisiejszej perspektywy, fascynacja Orientem. W tym stereotypowym 
postrzeganiu rzeczywisto ci „Bu czuk” sta  si  dla mnie – obok meczetów i mizarów – najbardziej 
charakterystycznym elementem „podlaskiej egzotyki”. Moja przygoda z tatarsko ci  rozpocz a si  
bowiem od uczestnictwa w jubileuszu 80-lecia powstania Muzu ma skiego Zwi zku Religijnego 
w RP, który mia  miejsce w czerwcu 2006 r. Cz  artystyczn  obchodów u wietni  wyst p „Bu czuka”. 
Szcz liwy zbieg okoliczno ci spowodowa , e uda o mi si  nawi za  znajomo  z licznym 
gronem pierwszych cz onków Zespo u, m.in. Felicj  Aleksandrowicz, Micha em Adamowiczem, 
Elwir  Szehidewicz, Elwir  Mi kiewicz, Monik  Milkamanowicz, Ewelin  Mucharsk , Stefanem 
Szehidewiczem, Micha em Michaj owem, Kamilem i Rafa em Szcz snowiczami. Osób, które by y 
mniej lub bardziej zaanga owane w prace Zespo u by o zreszt  znacznie wi cej, poniewa  kr g 
spo eczny zwi zany z „Bu czukiem” by  ju  wówczas bardzo szeroki. Dzi ki temu uda o mi si  
pozna  wielu m odych Tatarów, których z Zespo em czy a silna wi  rodzinna i etniczna. Wokó  
„Bu czuka” wytworzy o si  specy  czne rodowisko przyjació , osób, które cechowa a blisko  
emocjonalna i relacje towarzyskie. W tym miejscu musz  koniecznie wspomnie  o Annie i Aleksandrze 
Bogdanowicz, El biecie i Marcie Jakubowskiej, Michale Sulkiewiczu, Adamie Safarewiczu, a tak e 
o osobach spoza Podlasia (m.in. Ramazanie Jakubowskim i Michale Jakubowskim).

„Bu czuk” tworzyli moi rówie nicy, prawdopodobnie dlatego tak szybko uda o nam si  
zaprzyja ni . Mieli my zreszt  podobne zainteresowania, czy a nas wspólnota do wiadcze  
w a ciwych dla naszego wieku. Doskonale rozumia em ówczesne problemy cz onków Zespo u, dylematy 
typowe dla m odej generacji. Co wi cej, „Bu czuk” stanowi  jedn  z przes anek, które sk oni y mnie 
do rozpocz cia pionierskich bada  po wi conych m odemu pokoleniu polskich Tatarów. Obserwacja 
przejawów ycia wspólnoty i funkcjonowania rodowiska skupionego wokó  Zespo u, a tak e d ugie 
rozmowy przeprowadzone z jego cz onkami pozwoli y mi zebra  materia  do pracy doktorskiej. Ukaza a 
si  ona w formie ksi ki pt. „M ode pokolenie polskich Tatarów. Studium przemian generacyjnych 
m odzie y w kontek cie religijno ci muzu ma skiej oraz to samo ci etnicznej” (Uniwersytet Warmi sko-
Mazurski w Olsztynie, Muzu ma ski Zwi zek Religijny w RP, Olsztyn-Bia ystok 2013). 

Jubileusz zespo u „Bu czuk” sk ania do re  eksji. Minione 15 lat, z perspektywy historycznej, 
wydaje si  bardzo krótkie. Niemniej, nawet w tak krótkim przedziale czasu, dostrzec mo na obecno  
dynamicznych procesów spo ecznych. Dla moich tatarskich rówie ników z „Bu czuka” tych 15 lat 
oznacza o przecie  wej cie w doros o . M odzi cz onkowie Zespo u zako czyli studia, rozpocz li 
pe n  aktywno  zawodow , za o yli rodziny (powsta y przecie  tak e „bu czukowe” ma e stwa). 
Konsekwencj  tych g bokich procesów by a m.in. zmiana dotychczasowego stylu ycia i form 
sp dzania czasu wolnego. Pierwsi cz onkowie „Bu czuka” nieuchronnie oddalali si  od Zespo u. 
Wynikaj ca z tego konieczno  zmiany pokoleniowej kilka lat temu sta a si  faktem. Przyzna  
musz , e z du  obaw  ledzi em wówczas losy „Bu czuka”. Frapowa  mnie zw aszcza problem 
ci g o ci Zespo u. Zastanawia em si  nad tym, kto zast pi pierwszych cz onków „Bu czuka”. 
Zauwa alny by  bowiem brak szerszego odzewu w ród przedstawicieli pokolenia gimnazjalistów 
i uczniów szkó  rednich – wydawa oby si , naturalnych kontynuatorów predystynowanych do 
roli nast pców – czyli tych osób, które by y w podobnym wieku do tego, który posiadali pierwsi 
cz onkowie Zespo u w momencie jego za o enia. Niespodziewanie „Bu czuk” uratowali najm odsi, 
cz sto kilkuletnie dzieci. Pierwsi cz onkowie Zespo u odnale li si  natomiast w nowej roli – s  
teraz instruktorami, którzy przekazuj  najm odszym swe umiej tno ci, a czasem równie  go cinnie 
wyst puj . Konsekwencj  przesuni cia generacyjnego w „Bu czuku” sta  si  tak e, znacznie 
wi kszy ni  kiedy , poziom zaanga owania rodziców.

Z perspektywy czasu wyra nie dostrzegam to, jak istotn  rol  pe ni „Bu czuk” w procesie 
jednoczenia m odych Tatarów wokó  wspólnych warto ci. Zespó  budzi  i budzi nadal poczucie 
wspólnoty etnicznej, dum  z pochodzenia, szacunek dla tradycji, umo liwia  wspólne sp dzanie 
czasu, a dzi ki ciekawym wyjazdom tak e poznawanie wiata. „Bu czuk” sta  si , zatem instytucj  
wychowawcz , stanowi bowiem twórcze rozwini cie aktywno ci ruchowej, która kiedy  by a 
spontanicznie rozwijana w przerwach pomi dzy lekcjami religii. Dzi ki wytrwa ej pracy opiekunów 
i rodziców mo liwa sta a si  aktywizacja i integracja m odych Tatarów wokó  tych tre ci kultury, które 
sta y si  magnesem przyci gaj cym dzieci i nastoletni  m odzie  do wspólnoty. Proces ten odbywa 
si  w najwa niejszym momencie ich ycia – w okresie dorastania – czyli wtedy, gdy tworz  si  



zr by w asnej to samo ci etnicznej. Wskaza  przy tym warto na wk ad m.in. Artura Konopackiego, 
Dagmary Sulkiewicz, Krzysztofa i Anny Mucharskich, którzy poprzez swoje dzia ania przyczynili 
si  do rozwoju artystycznego Zespo u. 

Powstanie i sprawne funkcjonowanie „Bu czuka” nie by oby jednak mo liwe bez Haliny 
Szahidewicz. Jest ona pomys odawczyni , twórczyni  i wieloletnim opiekunem „Bu czuka”. Jej 
charakter, zapa  i trud w o ony w prowadzenie Zespo u mo na mia o przyrówna  do wysi ku 
pozytywistycznej si aczki. 

„Bu czuk” by , jest i prawdopodobnie b dzie niewielkim zespo em. Trudno, a eby by o 
inaczej, skoro tworzy go jedna z najmniejszych mniejszo ci etnicznych w Polsce. Pomimo swojej 
niszowo ci, Zespó  sta  si  powszechnie rozpoznawalnym reprezentantem spo eczno ci tatarskiej 
w Polsce. Nie w wielko ci tkwi bowiem si a Zespo u. Miar  sukcesu mo e by  tylko jedno  i wspólna 
praca dla dobra ca ej wspólnoty. „Bu czuk” dzia a przecie  na rzecz utrwalania to samo ci tatarskiej 
i wychowuje najm odszych. To im trzeba zatem przekaza  jak najlepszy przyk ad wspó pracy!

ycz  Zespo owi, Pani Halinie Szahidewicz, wszystkim cz onkom, opiekunom i rodzicom 
kolejnych jubileuszy, a przede wszystkim wielu lat twórczej i owocnej wspó pracy.

D emila Smajkiewicz-Murman
Gda sk, dnia 24.09.2015

ZESPÓ  „BU CZUK” HALINY SZAHIDEWICZ OKIEM POMORZANKI
Szcz ciem kobiety jest te  to, e oprócz umiej tno ci zawodowych, ma dar przekazywania 
najskrytszych elementów muzyki i choreogra  i. T  w a ciwo  prezentuje Halimat Szahidewicz, 
polska Tatarka, nauczyciel chemii.

Dzi ki niej odrodzi  si  w ród nas nowy element – wspomnienie przodków, ich melodie, taniec 
oraz duchowo . Muzyka u taniec jak e inny, czy bardzo skromny w wyrazie ruchów kobiecych, 
a i czasami bu czuczny, jak w swoim cwale konie. Ubiór pe en ornamentyki wschodu, dostosowany 
do tematyki wykonywanego ruchu tanecznego z czasów WIELKIEGO U USU. Recytacje poetów 
tatarskich, czasem okoliczno ciowo wyg aszane sury Koranu wiadcz  o g bokim zrozumieniu 
istoty sprawy i pracy w to w o onej.

Dla nas, Tatarów na Zachodzie, w Gda sku mia y wielkie znaczenie i sta o si  czym  
niezwyczajnym. Wprawia o to w dum , e jeste my i co  sob  wnosimy. To, e my – „Tubylcy” – na 
tle naszego nowego pi knego meczetu tym sposobem przedstawiamy niecodzienn  warto . Zespó  
ten ze swoj  Przywódczyni  od pocz tku swego istnienia zjawia  si  u nas, ilekro  o to prosili my.

I czy to by a go cina pos anki polskiego Sejmu Pani Barbary Labudy, czy uroczysta 
promocja ksi ki prof. Zaniewskiej o Pani D ennet D abagi-Skibniewskiej (jako honorowa warta 
stali i recytowali poezje Kamili i Macieja z „Bu czuka”), a tak e otwarcie Domu Kultury Tatarów 
w Gda sku-Oruni oraz powitanie tam e Prezydenta Tatarstanu. Wystawa „Tatarzy Polscy” w Muzeum 
Etnogra  cznym w Gda sku-Oliwie, czy te  Akademia Wiedzy o Tatarach by y kolejnymi faktami 
zaanga owania ww. osoby wraz z zespo em. Recytacje wierszy twórców tatarskich w obecno ci 
Pana Marsza ka Sejmu RP – Macieja P a y skiego przy okazji wystawy w Sopocie w rocznic  zsy ki 
Polaków przez Rosj  Sowieck  na Syberi  to kolejne zaanga owanie m odych artystów.

Niezapomniany by  te  wyst p tego zespo u podczas Pomorskich Dni Kultury Etnicznej 
w klasycystycznym Dworku Sierakowskich – najstarszym zabytku budownictwa sopockiego.

Jednym z ostatnich pobytów na Wybrze u by o przedstawienie „Bu czuku” na koncercie 
dzi kczynnym dla uczczenia pami ci Papie a JANA PAW A II i jego szybkiej beaty  kacji. Odby o 
si  ono w katedralnym Ko ciele w. Jana w Gda sku.

Dominant  ostatnio doznanych wzrusze  by  udzia  mini grupy artystów „Bu czuka” 
w konferencji o Tatarach polskich w Muzeum-Skansenie Wsi w Bia ymstoku. Te m odziutkie gwiazdy 
estrady nie pozwoli y nikomu oderwa  od siebie wzroku.

Jestem szcz liwa i dumna, e dane mi by o ledzi  rozwój tego unikalnego w swoim 
rodzaju zespo u.

Jego Organizatorce i Wspó pracownikom oraz Uczestnikom serdecznie dzi kuj .



Zo  a Konopacka-Radkiewicz

SPOTKANIA, KTÓRE UBOGACI Y MOJE YCIE
Pani  Halin  Szahidewicz pozna am przez mojego m a Józefa. By o to ju  wiele lat temu, dok adnie 
nie pami tam. Od razu wyda a mi si  osob  bardzo ciep . Zreszt  czy  nas wspólny zawód 
nauczycielski. Opowiada a mi o swojej pracy, ja o swojej. Z czasem nasze relacje si  zacie ni y. 
Podczas wspólnych wyjazdów, które by y do  cz ste, opowiada y my o swoich rodzinach, ona 
o wnukach, ja o synach. W ten sposób podró  mija a nam szybko i niepostrze enie. A dok d 
odbywa y my te podró e... A to do Studzianki i Lebiedziewa, a to na Litw  i Bia oru  na otwarcie 
meczetów w Kownie, owczycach i Nowogródku, odwiedzaj c tam nasz  tatarsk  spo eczno . 
Kilka razy by y my w Warszawie na spotkaniach w ambasadach z okazji wi t narodowych 
Arabii Saudyjskiej, Kuwejtu czy Kataru. Uczestniczy y my równie  na obchodach Dnia Islamu 
w ko ciele katolickim. Zdarzy o nam si  równie  bywa  tak e na salonach w Pa acu Prezydenckim, 
na spotkaniu z prezydentem Komorowskim, w Pa acu Prymasowskim, spotykaj c si  z biskupem 
Pikusem, a tak e u Prezydenta Warszawy z okazji 80-lecia MZR.

Wiele godzin sp dza y my w domu na Nowogródzkiej, spieraj c si  i szukaj c konsensusu. 
Ja i pan Adam (m  pani Haliny) tracili my cierpliwo , ale któ  zrozumie pasjonatów? Zawsze 
uczestniczy a w Letnich Akademiach Wiedzy o Tatarach, organizowanych przez Józka.

Podziwiam j  za upór i konsekwentne d enie do utworzenia zespo u „Bu czuk”. Ja 
równie  mia am okazj  by  razem z zespo em w Gda sku. By am pe na uznania za jej cierpliwo  
i pob a anie uczestnikom zespo u. Ja chyba tak nie potra  abym. Widocznie wyst py z sukcesami 
by y wynagrodzeniem za jej trud.

Aha, jeszcze jedno. Chcia am podkre li  jej go cinno  – to od Halinki co roku dostawali my 
dorodne pigwy na przetwory z dzia ki. Obecnie nasze relacje s  rzadsze, ale kiedy si  spotykamy, 
wracamy do starych tematów. Halinko, trzymaj tak dalej, bo tacy ludzie s  potrzebni naszej 
spo eczno ci. 

Szczególn  rol  w dzia aniu mego zespo u odegra  Andrzej Kiejko, dzisiaj w a ciciel du ego 
przedsi biorstwa transportowego, wówczas pocz tkuj cy, jak my, kierowca, w a ciciel jednego 
samochodu, bodaj e dziewi cioosobowego Mercedesa. 

Przez 14 lat byli my sobie wierni: Pu sk, Warszawa, Gda sk, Opole, Kraków, Zakopane, 
Mszana, Zamo , Wilno, Studzianka, Kruszyniany, Bohoniki. Mia am „lekk  r k ”, pan Andrzej 
w zamian „podstawia ” samochód z dzi  na jutro, a rozmow  nie raz zaczyna : „Czy nie podstawi  
na wczoraj”. 

Nie tylko o transport tu chodzi. Cz sto z du  grup , nie tylko z cz onkami zespo u, 
wyje d a am sama, jako opiekun. Wtedy pan Andrzej lub kierowcy typowani przez niego 
do przewozu dzieci, odpowiedzialni za bezpiecze stwo jazdy, stawali si  odpowiedzialnymi 
„wychowawcami”. Gdy by am zaj ta za atwianiem spraw, pan Andrzej, do dziewczyn, które go 
uwodzi y, mawia : „Jestem odpowiedzialny za Wasze bezpiecze stwo, za ycie w czasie ca ego 
trwania wycieczki, wyjazdu”. M odzie  to rozumia a, darzy a go wielkim szacunkiem i sympati . 
By  cz onkiem „za ogi” na wyje dzie. Wida  go na zdj ciach np. z ksi ciem Karolem, a pan Pawe , 
który wióz  nas do Opola, zosta  uwieczniony, jak lepi ko duny.

Mo e uda si  nak oni  Andrzeja do zwierze , jak on nas postrzega . Mam nadziej , e 
wesprze go w tym pani Kasia, jego ona, która sekundowa a naszej wspó pracy, czasem wystawiaj c 
rachunek odpowiedni do naszych mo liwo ci  nansowych, a nie kieruj c si  zyskami  rmy. Dzi ki. 

A jednak uda o si .

Andrzej Kiejko

„VOYAGER”
„Bu czuk” to zespó  tatarski, z którym los zwi za  moj   rm  transportow  na 15 lat, jeste my 
równolatkami. Mój pierwszy wyjazd w tras , zbieg  si  z jego pierwszym wyst pem poza terenem 
Bia egostoku w Pu sku. Przynie li mi szcz cie, bo  rma rozros a si  i nie le prosperuje. Maj  
u mnie pierwsze stwo. Strasznie to wykorzystuj , bo dzwoni  w ostatniej chwili, by podstawi  



samochód na jutro. Wtedy amanie g owy, jak wygospodarowa  auto do przewozu dzieci. Teraz 
kiedy pani Halina dzwoni, pytam artobliwie: „czy mam podstawi  samochód na wczoraj, czy 
przedwczoraj”. Nie mia em wyj cia i podstawia em. I tak min o ju  16 lat. 

To by y cudowne dzieciaki, ale strasznie rozwrzeszczane, chocia  by y te  dosy  
zdyscyplinowane. Podró  rozpoczyna y modlitw  i raczej nie w drowa y w czasie jazdy po 
samochodzie. Pani Halina siedzia a obok kierowcy i jej spojrzenie do ty u przywo ywa o bractwo 
do porz dku. Ale jak to dzieciaki, zw aszcza dziewczyny, niewiele czasem m odsze ode mnie, 
próbowa y czarowa  najcz ciej w celu zatrzymania si , dziwnie, bo zwykle przed du ymi 
sklepami. Uzupe nia y zapasy s odyczy i napojów, co pani  Halin  doprowadza o do sza u, ale 
zatrzymywali my si , bo uzasadnia y to „piln  potrzeb ”. 

W czasie jazdy prowadzi y rozmowy najpierw cicho, pó niej coraz g o niej, a  w reszcie 
wydawa y jakie  dzikie okrzyki, wed ug nich zachwytu nad czym  w rozmowie, a u kierowcy 
wywo ywa o to odruch gwa townego hamowania, bo s dzi , e co  si  sta o. Moja uwaga 
o zachowanie spokoju i reprymenda pani Szahidewicz dzia a y tylko na krótki czas. No có  
dzieci stwo i m odo  maj  swoje prawa.

Wszystkie wyjazdy okaza y si  szcz liwe. Niech tak zostanie. 
Tej sympatycznej gromadce ycz  wielu bezpiecznych wyjazdów i sukcesów, poniewa  

wykonuj  bardzo wa n  misj . A najwa niejsze, e nie zapominaj , kim s  i s  otwarte na inno .

Ks. Adam W s SVD

W S U BIE „PRZYJA NI PRZYJACIÓ  BOGA”
Bu czuk w Misyjnym Seminarium Duchownym Ksi y Werbistów w Pieni nie

na spotkaniu z okazji IV Dnia Islamu w Ko ciele katolickim w Polsce (25.01.2004 r.). 

Pogoda by a mro na, a droga bardzo daleka. Dobrze, e od czasu do czasu wieci o s o ce, 
rozgrzewaj c styczniowy ch ód i nastroje w zespole. Za nie one drogi nie u atwia y jazdy z Podlasia 
na Warmi , ale pi kne zimowe pejza e kompensowa y trudy podró y, której celem by o Misyjne 
Seminarium Duchowne Ksi y Werbistów w Pieni nie. 

W a nie tam w niedzielne popo udnie, 25 stycznia 2004 roku odby o si  wyj tkowe 
spotkanie o charakterze mi dzyreligijnym. W ramach IV Dnia Islamu w Ko ciele katolickim w Polsce 
chrze cijanie i muzu manie nie tylko mówili o dialogu, ale sami go wspó tworzyli. Wyra nie zaznaczy  
to w swoim wyst pieniu Prze o ony polskiej prowincji Zgromadzenia S owa Bo ego, ks. Ireneusz 
Piskorek SVD, gdy mówi  o znaczeniu dialogu mi dzyreligijnego dla chrze cijan i muzu manów. 
M odzi Tatarzy z zespo u „Bu czuk” ubogacili to spotkanie pi knym wyst pem artystycznym. Do 
nich bowiem nale a a druga ods ona niedzielnego popo udnia, któr  wype nili recytacj  i ta cem. 
Wyst p zespo u poprzedzi  jeszcze krótki wyk ad dyrektora Centrum Dialogu Kultur i Religii, ks. 
Adama W sa SVD na temat historii i kultury Tatarów na ziemiach Rzeczypospolitej. Zespó  Bu czuk 
przedstawi a jego opiekunka, a zarazem przewodnicz ca Muzu ma skiej Gminy Wyznaniowej 
w Bia ymstoku, Halima Szahidewicz, która w zarysie omówi a równie  przygotowany program. 
Zawiera  on recytacj  modlitw i wierszy o tematyce religijnej i patriotycznej oraz tradycyjne, 
tatarskie ta ce. Pani Halima zadba a o choreogra   i harmonijny uk ad ca o ci. Na wst pie 
uczestnicy spotkania, w ród których oprócz przyby ych z Bia egostoku go ci i ca ej wspólnoty 
seminaryjnej oraz mieszka ców Pieni na i okolic znale li si  równie  przedstawiciele lokalnych 
w adz samorz dowych i rodowisk zaanga owanych w dialog mi dzyreligijny, us yszeli fragmenty 
Koranu i lirycznych modlitw: Szczero  wiary (Al-Ichlas), Modlitwa na pozdrowienie Proroków, 
Ksi ga M dro ci oraz O Bo e mój i Panie dobry, mi osierny. Tatarska m odzie  zaprezentowa a 
równie  interpretacje wierszy Yunusa Emrego: Chwa a Ci, Panie, wi ty nad wi tymi, Anny 
Kajtochowej: I zapyta Pan oraz Rubai Selima Chazbijewicza. Patriotyczne utwory poetyckie 
po wi cono „Ojczy nie” i „Tatarom”. W pierwszym bloku znalaz y si  nast puj ce wiersze: Matka 
Boska Kozielska – Jerzego Bazerewskiego, O, os d  – Stanis awa Kryczy skiego, My lisz o Polsce 
– Wies awa Kazaneckiego oraz Moj  ojczyzn ... – Stanis awa Bali skiego. Z bogatego skarbca 
poezji dedykowanej Tatarom wybrano fragmenty lub ca e dzie a nast puj cych autorów: Juliusza 

reszcie 



S owackiego – Beniowski, M. J. Kononowicza – Polscy Tatarzy i Meczet tatarski w Nowogródku, 
Teresy Rudkowskiej – Cmentarz muzu ma ski, Marty Ewy Cywi skiej – Polskiemu Tatarowi, Jana 
Leo czuka – Zapomnia em was drzewa moje oraz Jerzego Czarskiego – Pie  o czarnych oczach. 
Z zainteresowaniem ws uchiwano si  w recytacj  poszczególnych wierszy, ale aula o ywia a si  
szczególnie wtedy, gdy Bu czuk rozpoczyna  taneczne uk ady wed ug tatarskich rytmów. 

Zanim cz onkowie zespo u zachwycili wszystkich swymi wyst pami, wzi li udzia  
w modlitewnej cz ci, która pod has em Maryja – Matka Jezusa Chrystusa odby a si  w seminaryjnej 
kaplicy. To w a nie do tego has a odniós  si  metropolita warmi ski abp Edmund Piszcz w swym 
przes aniu skierowanym do uczestników spotkania, podkre laj c, e zarówno dla chrze cijan, jak 
i muzu manów Maryja jest wzorem kobiety, któr  charakteryzuje wierno . „Wierno  Bo emu 
s owu, wierno  temu, co sama Bogu przyrzek a, wierno  w wype nieniu woli Bo ej”. 

Pomoc  w rozumieniu roli, jak  Maryja odgrywa w tradycji chrze cija skiej i w islamie by y 
fragmenty Ksi g wi tych oraz wyg oszone do nich komentarze. Po odczytaniu w j zyku polskim 
i arabskim ewangelii o zwiastowaniu anielskim Maryi Pannie recytowano tak e – po wi cone 
tajemnicy Zwiastowania – wersety Koranu. Komentarz ze strony muzu ma skiej wyg osi  honorowy 
przewodnicz cy Najwy szego Kolegium Muzu ma skiego Zwi zku Religijnego RP, Jan Sobolewski, 
który wskaza  na zagro enia i wyzwania, przed jakimi staj  wyznawcy islamu we wspó czesnym 
wiecie. W re  eksji chrze cija skiej rektor seminarium, ks. Jan Wróblewski SVD – parafrazuj c 

s owa Simone Weil „Nic tak nie prowadzi do Boga, jak przyja  przyjació  Boga” – ukaza  Maryj  
jako matk  dialogu mi dzyreligijnego oraz ewangeliczny wzór szukania Jezusa. 

Zainspirowani postaci  Maryi uczestnicy spotkania skierowali do Boga swoje modlitwy. 
Chrze cijanie wyrazili je w formie modlitwy powszechnej, prosz c o pokój w Ziemi wi tej i o aski 
dla niestrudzonego or downika dialogu mi dzyreligijnego – Jana Paw a II. Modlono si  tak e za 
chrze cijan i muzu manów yj cych w Polsce oraz za bior cych udzia  w spotkaniu, aby Maryja 
by a dla wszystkich wzorem ywej wiary i g bokiej wi zi z Bogiem. Muzu manie swe intencje 
zawarli w modlitwie spontanicznej (dua) i surze Al-Fatiha. Na zako czenie chrze cijanie od piewali 
jeszcze Ojcze nasz, po czym wszyscy przekazali sobie znak pokoju i udali si  do auli na wyst p 
zespo u „Bu czuk”. 

Dobrze si  sta o, e Centrum Dialogu Kultur i Religii oraz Misyjne Seminarium Duchowne 
Ksi y Werbistów w Pieni nie i Muzu ma ska Gmina Wyznaniowa w Bia ymstoku jako organizatorzy 
zaprosili do Pieni na tatarsk  m odzie . Ich obecno  o ywi a i ubogaci a prawie ka dy wymiar tego 
spotkania, a oni sami byli godnymi „ambasadorami” Tatarów i muzu manów. Tradycyjne stroje zespo u 
nada y kolorytu i doskonale wspó gra y z dostojn  czerni  zakonnych habitów podczas modlitwy 
w kaplicy, tworz c obraz jedno ci w ró norodno ci. M odzi tatarscy muzu manie pozytywnie wpisali si  
w mozolny proces budowanie dialogowych relacji mi dzyreligijnych. Motywowani przyk adem swej 
opiekunki wszyscy mieli odwag  porusza  si  po obcym dla nich terytorium (dos ownie i w przeno ni). 
Bez w tpienia serdeczno  i otwarto  oraz wysoki poziom kultury osobistej cz onków zespo u 
przyczyni y si  do skorygowania stereotypów i ewentualnych fa szywych wyobra e  o Tatarach 
i muzu manach. Mimo m odego wieku podj li trud poznania obcej rzeczywisto ci, a jednocze nie sami 
spróbowali zaprezentowa  elementy w asnej tradycji zw aszcza swym chrze cija skimi rówie nikom 
i werbistowskim klerykom. Od tamtego wydarzenia min o ju  jedena cie lat. Ówczesna m odzie  
Bu czuka wesz a w doros e ycie, a klerycy sko czyli studia i jako misjonarze pracuj  w ró nych 
cz ciach wiata. ywi  wielk  nadziej , e jedni i drudzy – ubogaceni do wiadczeniem ze stycznia 
2004 roku – daj  wiadectwo o dialogowym wspó istnieniu chrze cijan i muzu manów. 

Na uwag  zas uguje fakt, e gmach Misyjnego Seminarium Ksi y Werbistów w Pieni nie 
nie po raz pierwszy go ci  wyznawców islamu. W 2003 roku na spotkanie z okazji III Dnia 
Islamu przybyli cz onkowie Muzu ma skiej Gminy Wyznaniowej w Gda sku oraz przedstawiciele 
Towarzystwa Kultury Muzu ma skiej w RP. Natomiast ju  w 1985 roku – w ramach „Pieni nie skich 
Spotka  z Religiami” – odby  si  Dzie  Muzu ma ski. Dzi ki temu spotkaniu werbi ci nale  do 
pionierów dialogu chrze cija sko-muzu ma skiego w Polsce. Nauczanie soborowe i dziedzictwo 
w. Jana Paw a II – autentycznego wiadka dialogu zobowi zuj  do podejmowania kolejnych 

inicjatyw, równie  we wspó pracy z nowym pokoleniem Tatarów w Polsce. Tym bardziej e – jak 
pokazali cz onkowie zespo u Bu czuk w styczniu 2004 roku – w budowaniu dialogu i „przyja ni 
przyjació  Boga”, nie strasznym im ani mróz, ani nieg, ani daleka droga. 



Ida Schabie ska

O „Bu czuku” s ysza am wielokrotnie. Tatarzy, z którymi si  spotyka am, mówili o nim z dum  
i wzruszeniem. Chwalili go tak e ci, którzy nie maj c zwi zków z Tatarami, mieli okazj  obejrze  
wyst py zespo u. Kiedy pozna am Pani  Halin  Szahidewicz, dowiedzia am si , w jakich 
okoliczno ciach i kiedy zespó  powsta . Istnieje od ponad pi tnastu lat, a dzi  w zespole ta cz  
ju  dzieci pierwszych podopiecznych Pani Haliny. Tak wi c, mog  powiedzie , e s awa zespo u 
poprzedzi a moje pierwsze z nim zetkni cie. 

Pierwszy raz na ywo mia am okazj  zobaczy  zespó  „Bu czuk” 20 stycznia 2015 roku 
podczas wyst pu w Szkole G ównej Gospodarstwa Wiejskiego w ramach cyklu spotka  „Bliscy znani 
i nieznani” organizowanego przez prof. Teres  Zaniewsk . W programie artystycznym znalaz y si  
ta ce tatarskie wykonywane do melodii krymskich, baszkirskich i kaza skich, ale równie  pi knie 
recytowane wiersze zarówno poetów tatarskich, jak i autorów polskich, g ównie z Podlasia. Takie 
po czenie by o odzwierciedleniem tego, jak Tatarzy polscy osiedleni na terenach Rzeczpospolitej ponad 
600 lat temu pi knie potra   czy  kultur  przywiezion  z dalekiego stepu oraz kultur  regionaln  
ziemi, która od wieków jest ich ojczyzn . Niezwyk e jest to, z jakim uczuciem i zaanga owaniem 
wyst puj  na scenie zarówno osoby doros e, jak i zaledwie kilkuletnie dzieci. S uchaj c Adasia 
Pó torzyckiego recytuj cego Al-Fatih , czy ogl daj c Kamil  Iljasiewicz, wykonuj c  taniec o nazwie 
Kuku ka, mo emy lepiej zrozumie  tatarsk  kultur  oraz dostrzec jej bogactwo i zró nicowanie. Na 
scenie wida  kunszt wykonawców, ale nie mo na pomin  ogromnego wk adu pracy, uczucia i wizji 
Pani Haliny Szahidewicz. To jej samozaparcie i ci ka spo eczna praca umo liwi o osi gni cie takich 
efektów. Zespó  „Bu czuk” jest inicjatyw  pi kn  i niezwykle potrzebn , równie  z uwagi na czasy, 
w których coraz mniej wagi przywi zuje si  do tradycji spu cizny naszych przodków. 

WSPARCIE

Dzia alno  zespo u nie by aby mo liwa bez wsparcia urz dów pa stwowych oraz w adz 
samorz dowych:

1998 r. – do  nansowanie wyst pu zespo u folklorystycznego z Turcji – Prezydent Miasta Bia egostoku
1999 r. – zakup instrumentów i strojów – Prezydent Miasta Bia egostoku 
2000 r. – zakup strojów dla zespo u – Prezydent Miasta Bia egostoku 
2001 r. – organizacja obchodów 40-lecia Muzu ma skiej Gminy Wyznaniowej w Bia ymstoku – 

Prezydent Miasta Bia egostoku 
2002 r. – organizacja Dni Bia egostoku – Prezydent Miasta Bia egostoku 
2004 r. – zimowisko dla dzieci w tym z zespo u „Bu czuk” – D.W. „Knieja” Supra l- Prezydent Miasta 

Bia egostoku 
2006 r. – 80-lecie MZR w RP (organizacja obchodów) – Prezydent Miasta Bia egostoku
2009 r. – Warsztaty teatralno-kulinarne – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz 

Marsza ek Województwa Podlaskiego 
2010 r. – III Warsztaty Ta ca Tatarskiego – Marsza ek Województwa Podlaskiego 
2011 r. – IV Warsztaty Ta ca Tatarskiego z nauk  haftu strojów – Prezydent Miasta Bia egostoku 
2012 r. – V Warsztaty Ta ca Tatarskiego z nauk  piosenek tatarskich z u yciem instrumentów 

perkusyjnych – Marsza ek Województwa Podlaskiego 
2013 r. – VI Warsztaty Ta ca Tatarskiego – Marsza ek Województwa Podlaskiego
2014 r. – VII Warsztaty Ta ca Tatarskiego, po czone z zaj ciami z r kodzie a artystycznego – Marsza ek 

Województwa Podlaskiego
2015 r. – VIII Warsztaty Ta ca Tatarskiego – Marsza ek Województwa Podlaskiego
2015 r. – Zakup strojów dla Tatarskiego Zespo u Dzieci co-M odzie owego „Bu czuk” – Minister 

Administracji i Cyfryzacji 
2015 r. – Dzia alno  Tatarskiego Zespo u Dzieci co-M odzie owego „Bu czuk” – Minister Administracji 

i Cyfryzacji 



a tak e darczy ców prywatnych, którymi s :

POST SCRIPTUM

Po przeczytaniu wszystkich materia ów zarówno swoich, jak i nades anych na moj  pro b  przez 
dzieci, rodziców, oraz osoby zainteresowane kultur  tatarsk , a tak e organizatorów imprez, na 

których wyst powa  zespó , mam kilka uwag, którymi pragn  si  z czytelnikami podzieli . 
Zdawa am sobie zawsze spraw , e zespó , który stworzy am, nie jest zespo em 

profesjonalnym. Co wi cej, nigdy nie mia am takich aspiracji. Jestem pedagogiem, nauczycielem 
chemii,  zyki, prowadzi am administracj  w szkolnictwie zawodowym i ogólnokszta c cym, ale 
zawsze interesowa a mnie poezja, muzyka, taniec. Jako m oda dziewczyna ta czy am tatarskie 
ta ce z Ojcem oraz Prababci  Krzysztofa Mucharskiego. Tworz c zespó , przy wieca y mi cele 
wy o one we wst pie, dlatego do „mojego” zespo u przyjmowane by y wszystkie dzieciaki, które 
by y ch tne, bez wzgl du na uzdolnienia. Czasami namawia am do wst pienia kogo , kto nie 
bardzo mia  ochot , ale wiedzia am, e ma k opoty zdrowotne: p askostopie, skolioz , garbi  si , 
gdy  uwa am, zreszt  nie tylko ja, e taniec jest wszechstronnie rozwijaj c , przyjemn  gimnastyk  
przy muzyce. 

Organizacjom i stowarzyszeniom, organizatorom imprez, którzy nas cz sto zapraszali, nie 
przeszkadza  zazwyczaj ten brak profesjonalizmu. Niektórzy yczliwie nam go wypominali, ale 
ogromnie wspierali, wiedz c, e profesjonalizm w naszym wypadku (tak niewielkiej grupy etnicznej) 
nie jest najwa niejszy, e robimy to z potrzeby serca na rzecz naszej spo eczno ci i nie tylko. 
Poniewa  zdarza o si , e wynagrodzenia, nagrody by y przeznaczane na pomoc potrzebuj cym, 
e wyst powali my i pracowali my charytatywnie.

  Ponadto zdaj  sobie spraw , e nie mam za du ych zdolno ci pisarskich, pisz  tak, jak 
mówi . Na pytanie: „po co, babo, w to wchodzisz”, odpowiadam: chc  podzi kowa  i odda  ho d, 
tak jak potra  , od serca, wszystkim tym, którzy wk adaj  wiele wysi ku, by ich potomstwo nie 
zatraci o swojej to samo ci i umia o wspó y  i tworzy  w ró norodno ci jedno . Zamiast jecha  
nad wod , do lasu czy leniuchowa  w niedziel  w domu, dowozili lub wyprawiali swoje pociechy 
na zaj cia. Dzi kuj  za ich trud i wsparcie.

Maria Mierjema Bogdanowicz
D enneta i Miros aw Bogdanowiczowie
Musa Czachorowski
Emilia i Miros aw Jab o scy
Zo  a i Józef Konopaccy
Bronis aw Kury owicz
Barbara i Tomasz Mi kiewiczowie
Halina i Jakub Pó torzyccy

Maria Radecka
Helena Radkiewicz
Jakub Radkiewicz
Maciej Rodkiewicz 
Zo  a Szcz snowicz
Halina i Adam Szahidewiczowie
Maciej i Mustafa Szehidewiczowie
Lilla i Adam wierblewscy



PODZIÊKOWANIA
Napisanie tej ksi ki planowa am od trzech lat. Gromadzi am materia y z wyst pów, zdj cia, 
programy, zaproszenia, dyplomy, listy, podzi kowania. Nie powsta aby ona jednak bez wsparcia 
yczliwych zespo owi i mi osób.

Zdzis aw Bielecki,
Selim Chazbijewicz,
Marzena Ciruk,
Musa Czachorowski
Urszula Doroszewska
Ewelina Doroszkiewicz
Jerzy Grzegoszczyk
Zo  a Józefów

El bieta Kazimierczyk
Andrzej Kiejko
Zo  a Konopacka-Radkiewicz
Ireneusz Kr al
Katarzyna (Zió kowska) Kurek
Anna i Krzysztof Mucharscy
Lucyna Lesisz
Micha  yszczarz

Aleksander Mi kiewicz
Tomasz Mi kiewicz
Asta Pieczulis
Emilia Pstr gowska
Ida Schabie ska
D emila Smajkiewicz-Murman
Jerzy Szahuniewicz
Monika Szcz snowicz
Jerzy wierad

Katarzyna Warmi ska
Adam W s 
ukasz W da

Józef Wierzba
Teresa Zaniewska
Zo  a Zió kowska

W imieniu w asnym, dzieci i m odzie y „Bu czuka” serdecznie im za to dzi kuj .

Halina Szahidewicz

mierczyk



ZACZĘŁO SIĘ OD NAUKI RELIGII

Imam Lut Muchla
uczył dzieci religii

w prywatnych 
mieszkaniach 

(tutaj u Jabłońskich).

Zakończenie roku 
szkolnego nauki religii 
w SP nr 27 
w Białymstoku.

OBOZY

Jesteśmy na obozie jeździeckim w Kruszynianach, 1–10.08.2000 r.



Często odwiedzaliśmy Aleksandra 
Popławskiego, aby posłuchać jego 
ciekawych opowieści...

... ale najbardziej lubiliśmy wspólną
przejażdżkę wozem, skonstruowanym przez 
pana Janusza, zwanym przez nas „bonanzą”. 

I wreszcie mozna rozpocząć jazdę.

Przeszkolenie BHP 
przed rozpoczęciem 
nauki jazdy.



Obóz zimowy 
w Nowogrodzie, 

27.01. – 4.02.2003 r. 

Odbywały się zajęcia 
w sekcji tanecznej, 
ale też w plastycznej 
i sportowej.

Przecięcie wstęgi podczas 
otwarcia Centrum Kultury 
Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej 
w Gdańsku-Oruni 23.03.2003 r. Nie tylko praca... VII Letnia Akademia Wiedzy 

o Tatarach w CKTRP Gdańsk-Orunia.



PRACE SPOŁECZNE

KULINARIA

Pani Szahidewicz daje dobry przykład, 
malując świeżo postawiony płot wokół 
placu przy meczecie w Kruszynianach.

Młodzież wraz z dorosłymi uprzątnęła plac 
przed meczetem w Kruszynianach oraz 
część tamtejszego mizaru i mają teraz czas 
na pamiątkowe zdjęcie.

Lepienie kołdunów na 
obozie jeździeckim w 
Kruszynianach.



Przygotowywanie ciasta na pieróg 
drożdżowy pod czujnym okiem 

pani Dżennety w Kruszynianach.



Niespodziewane 
warsztaty 

kulinarne podczas 
pobytu w Opolu. 
Panią Dżennetę 

wspierał Aladyn, 
uczeń Technikum 

Gastronomicznego. 
Stefan, jak zwykle 

się wygłupiał, 
a kierowca, pan 
Paweł rzetelnie 

pomagał.

Dzielenie sadogi 
na mizarze.



PRÓBY

Pierwsza próba z Ajsze 
Osmanową w domu 

państwa Szahidewicz.

Ajsze Osmanowa 
i Halina Szahidewicz 
przed meczetem 
w Kruszynianach.

Pierwsze spotkanie 
z Lewizą Bigbułatową.



Lewiza sprawdza, czego nauczyła instruktorka-amatorka pani Halina.

Lewiza demonstruje strój i taniec krymski… ... oraz irański.



Jak na amatorkę jest 
nieźle, ale podopieczne 
czeka jeszcze ciężka 
praca. Zacznijmy od 
wspólnego zdjęcia. 
Lewiza w stroju do tańca 
współczesnego.

Ćwiczenia pod okiem Lewizy.

Pani Halina konfrontuje swoje umiejętności 
z Lewizą. Jest dobrze – postawa, kroki, 
układ rąk, tylko nie ta fi gura i nie ten 
wdzięk!



Muszę przyznać się, że tańczyłam nie tylko tańce tatarskie z Tatą i tańce towarzyskie na 
balach i potańcówkach, ale w szkole podstawowej należałam do zespołu, wykonując 
trudne fi gury (tu markuję) za chłopca. W programie mieliśmy kujawiaki, mazurki, polonezy, 
polki, ale przedstawialiśmy też scenki teatralne.

Zajęcia prowadzone 
przez pierwszych 
członków zespołu, 
Monikę i Stefka 
z najmłodszym 
pokoleniem.



Najmłodsi starają się 
dorównać starszym 
kolegom.

Od roku występuje 
z nami Krymska 
Tatarka, Arzy.

Nauka śpiewu.



WARSZTATY

Warsztaty taneczne 
z Guzel Maminą.

Występ w Kruszynianach na podsumowanie 
warsztatów. 

Warsztaty tańca i haftu w Białymstoku: 
pamiątkowe zdjęcie z choreografem 

Achmedem Tashaevem.

Tańczy Guzel Mamina.



Wręczenie dyplomów 
i nagród.

Podsumowanie VII 
Warsztatów Tańca 

Tatarskiego, połączone 
z zajęciami z rękodzieła 

artystycznego



Pokaz tańca krymskiego 
podczas balu 

zorganizowanego 
z okazji święta 

Ramadan Bajram.

ROZMAITOŚCI

Spotkanie z Maciejem 
Orłosiem.

VI Forum Oświaty 
Polonijnej.



W drodze do Sokółki 
z VOYAGEREM, 
7.06.2002 r.

Józef Jusuf Konopacki 
– prezes Oddziału 
Podlaskiego ZTRP, 

Halina Szahidewicz, 
Zofi a Ziółkowska 

oraz Zofi a Konopacka 
podczas Dni Sokółki, 

16.08. 2008 r.

Elwira, Felicja, 
Artur Konopacki na 

wystawie poświęconej 
architekturze meczetów 

Powołża, Muzeum 
Sokólskie, 9.02.2007 r.



Jerzy Świerad 
(w koszuli w kratę) 
przyjaciel zespołu, 
niestety, nie zdążył 
wydać tego albumu.

– Nic dziwnego, że 
pięknie tańczą, mając 

takie nóżki...

Obchody Dnia 
Niepodległości 
w 2009 r. w SP nr 28 
w Białymstoku



Tatarska młodzież 
podczas jednego 
ze spotkań 
w Kruszynianach.

Od prawej: Urszula 
Doroszewska, Dżemila 
Smajkiewicz-Murman, 

Danuta Kuczyńska oraz 
Olgierd Ryzwanowicz 

i Romuald Makowiecki 
z Litwy podczas 

obchodów 40-lecia 
MGW w Gdańsku, 

6.06.2000 r. 

Widownia z zapartym 
tchem słucha recytacji 

dzieci tatarskich 
podczas spotkania 

„W stronę Złotej Ordy”, 
Książnica Podlaska, 

20.02.2001 r.



Tomek Mucharski czyta wiersz, obok przygotowują się Emir Szehidewicz i Tomek Popławski. 
Wieczór tatarski z cyklu „Echa pogranicza” połączonym z wystawą „Meczety” Elwiry 
Sobolewskiej-Waliszewskiej i wystawą wydawnictw, 20.03.1999 r.

WYSTĘPY

Zajęcia plastyczne 
podczas 
Muzułmańskich 
Warsztatów Teatralno-
Kukiełkowych 
w Kruszynianach, 
11-14.06.2009 r.

Festiwal Kultur 
„Tatarzy Polscy” 

w Sokołowie 
Podlaskim, 

24-26.05.2012 r.



Zdj cie pami tkowe 
w Parku Oliwskim 

przed otwarciem 
wystawy „Tatarzy 
Rzeczypospolitej” 

w Muzeum 
Etnogra  cznym 

w Gda sku-Oliwie na 
40-lecie Muzu ma skiej 

Gminy Wyznaniowej 
w Gda sku, 6.06.2000 r.

Emilia Aleksandrowicz, 
Monika, Sylwia 
i Joanna 
Milkamanowicz, Felicja 
Aleksandrowicz, Emilia 
Mucharska, Kamila 
Safarewicz i Elwira 
Mi kiewicz.

Wyst p zespo u.



Sylwia Milkamanowicz, 
Maciej Miśkiewicz, 
Felicja Aleksandrowicz, 
Joanna Milkamanowicz 
recytują poezję na 
spotkaniu „W stronę 
Złotej Ordy”, Książnica 
Podlaska, 20.02.2001 r.

Występ na II Letniej 
Akademii Wiedzy 
o Tatarach Polskich, 
Sokółka, 22.08.2000 r.

Występ na 40-lecie 
Muzułmańskiej 

Gminy Wyznaniowej 
w Białymstoku, 

28.06.2001 r. 

I fi nałowa prezentacja 
wykonawców.



„Tatarzy w Polsce” 
Uniwersytet Trzeciego 
Wieku przy UwB, 
21.03.2002 r. Taniec 
haytarma.

Potem by a recytacja 
poezji.

Taniec w parach. 
Dzie  tatarski 

w ramach Dni Sokó ki, 
7.06.2002 r.



Haytarma, taniec 
w parach, wystawa 
czasowa „Dzieje Tatarów 
Polskich” Muzeum 
l ska Opolskiego, 

18.07.2002 r.

Zespó  na IX 
Spotkaniach Mniejszo ci 

Narodowych 
i Etnicznych w Pu sku, 

17.11.2002 r.

Otwarcie Centrum 
Kultury Tatarów 

Polskiej, Gda sk Orunia 
24.03. 2003 r.



Modlitwa o pokój 
i Sprawiedliwo  na 
wiecie, Kruszyniany, 

Felicja, Monika, Aladyn 
i Stefek w rozmowie 
z delegacjami 
z Pakistanu 
i Indonezji,18.05.2003 r.

Klub „Cebulka” Miejski 
Dom Kultury Gda sk 
Brze no, 2.08. 2003 r.

IV Dzie  Islamu 
w Ko ciele Katolickim, 

Dom Misyjny w. 
Wojciecha w Pieni nie, 
25.01.2004 r. Modlitwa.



Recytacje.

Zdj cie pami tkowe.

Parada zespo ów 
z okazji Dni Gda ska, 

18.09.2005 r.



Plenerowe wyst py 
w skansenie 

w Nowogrodzie, 
14.08.2005 r.

Z mieszka cami 
Studzianki podczas 

festynu, 28.05.2005 r.

Sesja zdj ciowa 
podczas wizyty 
w Mszanej, w ramach 
projektu „Jeste my 
tutaj…s siedzi, 
rodacy, pobratymcy, 
przodkowie”, 
3-6 06. 2005 r.



Taniec dziewcz t. 
Noc Muzeów, 
Orient Podlaski, 
Muzeum Historyczne 
w Bia ymstoku, 
20.05.2006 r.

Sesja zdj ciowa 
podczas wizyty 

w Mszanej, w ramach 
projektu „Jeste my 

tutaj…s siedzi, 
rodacy, pobratymcy, 

przodkowie”, 
3-6 06. 2005 r.



Taniec ch opców. 
Jubileusz 80-lecia 
MZR w RP, Filharmonia 
Bia ostocka, 3.06. 2006 r.

Felicja recytuj c  wiersz 
na otwarciu wystawy 
„Tatarzy – Muzu manie 
Rzeczypospolitej”, 
Sejm RP, Warszawa, 
8.06.2006 r.

Wyst p w omazach, 
5.11.2006 r.

ta



Stefan, Kamil i Micha  
w ta cu d ygitów.

Podlaskie Dni Kultury 
Muzu ma skiej, 

Bia ystok: Ewelina 
Korycka recytuje, w tle 

zespó .

Zamek Ksi t 
Pomorskich 

w Szczecinie. Zespó  
w sk adzie: Micha , 

Elwira, Stefan, Ania, 
Kamila. Maciej Musa 
Konopacki i dyrektor 

muzeum Wioletta 
Anders... 



… Aleksander 
Mi kiewicz i dyrektor 
Wioletta Anders.

Ro nie nowe pokolenie. 
Podlaskie Dni Kultury 

Muzu ma skiej, 
31.05.2009 r.

Promocja antologii 
„Tatarskie 
wierszowanie” w cyklu 
„Bliscy znani i … 
nieznani”, SGGW, 
Warszawa, 25.02.2010 
r. Halina Szahidewicz, 
Selim Chazbijewicz, 
rektor SGGW prof. 
Alojzy Szyma ski, Musa 
Czachorowski.



D aneta, Kamili, 
Emil w baszkirskich 
„Igraszkach”.

Micha , Monika, 
Felicja i Stefan 
w ta cu w parach, 
haytarma.

Dni Kultury Tatarskiej 
w Suchowoli, 22.05.2010 r. 

Emil, D aneta i Kamila 
z rodzin  i znajomymi po 

wyst pie.

a, 



Prezentacja bu czuka.

Stefan, Ewelina 
Mucharska, Felicja, 

Elwira, Micha  na 
promocji ksi ki 

„Wierz  w kismet” 
Teresy Zaniewskiej 

i „Ekslibrisy” Ludwika 
Piosickiego na SGGW, 

Warszawa, 10.06.2010 r.

Wyst p na 
Mi dzynarodowym 
Festiwalu Muzyki 
i Ta ca „Bia ystok 
– Miasto M odych”. 
26.09.2010 r.



Barbara Halicka, Emilia Mucharska, Julia Jakubowska, Żaneta Chazbijewicz, Karolina 
Jakubowska i Aleksandra Konopacka na wieczorze poezji tatarskiej w ramach obchodów 
20-lecia ZTRP, Muzeum Historyczne, Białystok, 23.05.2012 r.

Kamila i Dżaneta 
w „Kukułce” na XIV 
Letniej Akademii Wiedzy 
o Tatarach Polskich, 
25.08.2012 r.

XXI Spotkania Mniejszości 
Narodowych i Etnicznych 

w Puńsku, 22.11.2014 r.
 Adam Półtorzycki, 

Selim Mucharski, Adam 
Aleksandrowicz...



… Bartosz 
Szcz snowicz, 

Emilia Mucharska, 
zas oni ty Adam 

Pó torzycki, D emila 
Aleksandrowicz, Selim 

Adam Mucharski, 
Aisza Jab o ska, 

Adam Aleksandrowicz 
i Wiktoria Czepiel.

Asta Pieczulis, 
dyrektorka Litewskiego 
Domu Kultury w Pu sku, 
i cz onkini zespo u 
litewskiego wr czaj  
dyplom i nagrod .

Podzi kowania.



„Wydawnictwa tatarskie 
1945-2011”, SGGW 
Warszawa 20.01.2015 
r. Mufti RP Tomasz 
Mi kiewicz z ma onk  
Barbar  Pawlic-
Mi kiewicz.

Ta ce krymskie.



Oto zespó : Monika 
Szcz snowicz, Weronika 
Klepacka, Arzy Aliewa, 
Iza Szcz snowicz, Sylwia 
Czepiel, Wiktoria Czepiel, 
D emila Aleksandrowicz, 
Bartosz Szcz snowicz, 
Adam Pó torzycki, 
Adam Aleksandrowicz, 
Selim Adam Mucharski, 
Aisza Jab o ska, 
Emilia  Ewa Mucharska, 
Elwira Szehidewicz, 
Kamila Iljasiewicz, 
Jakub Andracki, Stefan 
Szehidewicz, Anna 
Mucharska – opiekun.

Wyst p... 

… i pami tkowe 
zdj cie z rodzicami, 
dziadkami 
i sympatykami 
zespo u. Festiwal 
Kultur, VIII edycja, 
Urz d Wojewódzki 
w Bia ymstoku, 
20.01.2015 r.

p
z snowicz, Weronika Oto zespó : 



WAŻNIEJSZE SPOTKANIA

Spotkanie z Par  
Prezydenck  
w ogrodach Pa acu 
Prezydenckiego 
z okazji Dnia Dziecka 
27.05.2002 r.



Miko ajkowe spotkanie 
z Mari  Kaczy sk , 
6.12.2006 r.

Spotkanie z ksi ciem Walii 
Karolem, Kruszyniany, 

16.03.2010 r.

Inauguracja obchodów 
85-lecia MZR w RP, 
17.02.2011 r.

z Mari  Kaczy sk , 
6.12.2006 r.
Mari  Kaczy sk , 
z Panią Prezydentową



Inauguracja obchodów 
85-lecia MZR w RP, 
17.02.2011 r.



Wyst p w Palermo, 
8.10.2011 r.

Inauguracja obchodów 
85-lecia MZR w RP, 

17.02.2011 r.



WSPÓŁPRACA Z MEDIAMI

„Mój >>Bu czuk<<, moi Tatarzy” – tak g osi  Józef Wierzba, który przez wiele lat ze 
sta  ekip  TVP O/Bia ystok przygotowywa  programy o polskich Tatarach. Uda o mi 
si  „uchwyci ” pana Józefa, gdy zastanawia  si , jak ustawi  kamer , by nie zak óci  
modlitwy bajramowej.

– Jakby to uchwyci , by panie by y zadowolone. Nie mog  si  im narazi ...



PROMOCJA KSIĄŻEK
Promocja ksi ki prof. Teresy 
Zaniewskiej „D ennet znaczy 
raj”. Muzeum Wojska Polskiego 
w Bia ymstoku, 29.04.2002 r. 
W pierwszym rz dzie siedzi 
frontowy kolega D ennet – 
Ireneusz Kr al.

piewa Elwira Szehidewicz. 
W tle Rafa  Szcz snowicz 
i Joanna Milkamanowicz.

Elwira Szehidewicz, 
Rafa  Szcz snowicz, 
Joanna i Sylwia 
Milkamanowicz, 
Ewelina Korycka 
i Monika.

Wojciech Siemion, 
który czyta  fragmenty, 

Halina Szahidewicz, 
Micha  Sulkiewicz.



Wojciech Siemion, 
Teresa Zaniewska, 

Halina Szahidewicz, 
Gra yna Zaczek, Selim 

Chazbijewicz.

Promocja zbioru 
poetyckiego Musy 
Czachorowskiego 
„Jeszcze tylko ten step”, 
28.08.2013 r. DKM 
Bia ystok. Autor, Elwira 
Szehidewicz i Felicja 
Pop awska.

Promocja ksi ki 
Jana Sobolewskiego 

„ o nierskie 
wspomnienia”, Muzeum 

Historyczne, Bia ystok, 
15.10.2014 r. 

Zo  a Józefów, Jan 
Sobolewski, Musa 

Czachorowski, Emilia 
Mucharska.



SOLIŚCI

Felicja  (Aleksandrowicz) Pop awska.

Monika (Milkamanowicz) Szcz snowicz. 

Elwira (Mi kiewicz) Szehidewicz.



Oliwia (Bukin) Jasiuk.

Emilia (Mucharska) 
Ledzi ska.

Joanna (Milkamanowicz) 
Smolska.

Elwira (Szehidewicz) 
Kudrzycka.



Kamil Szcz snowicz 
i Emilia Mucharska.

Maciej Mucha.

Rafa  Szcz snowicz.

Maciej Mucha i Micha  
Adamowicz.



Grzegorz Micha  
Michaj ow.

Adam Aladyn Szehidewicz i Monika 
(Milkamanowicz) Szcz snowicz.

Stefan Mustafa 
Szehidewicz i Monika 

(Milkamanowicz) 
Szcz snowicz.

Kamila Iljasiewicz, 
D aneta Mi kiewicz, 
Emil Mi kiewicz.



Aisza Jab o ska i Emilia Ewa Mucharska.

Emilia Ewa Mucharska. Ewelina Korycka.



DOKUMENTACJA







Selim Chazbijewicz

MISTYKA WSPOMNIEÑ
Có  jest ojczyzn  Tatarów?
Ciemna pie  wychodz ca z samotno ci
Podlaski krajobraz dworek kresowy
Ksi ka z arabskimi literami
kryj ca deszcz i raj
Przypowie ci Salomona i odleg y
Wschód
Przechodz  nieme szeptane
przez wargi
podlaski piach

Nieme s  ksi gi Tatarów
A ich kobiety odchodz
bez wojowników
Nie ma ju  ognisk dymów
i za cianków
Dot d cisza
przeszukuje domy
ubrania
podlaski piach
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