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Ludzie zwykli, niezwykli
Czasem mo¿na odnieśæ wra¿enie, ¿e nasza kilkusetletnia tatarska histo-
ria w Rzeczypospolitej – bogata i barwna – stworzona zosta³a wysi³kiem 
kilku, kilkunastu osób. Dzieje siê tak, bowiem w ogólnej pamiêci wszyst-
kich narodów pozostaj¹ wy³¹cznie nieliczne nazwiska najwybitniej-
szych postaci. Ca³a reszta spo³eczności tworzy t³o wydarzeñ, oprawê 
codzienności, tyle¿ niezbêdn¹, co i ulotn¹. Tak wiêc na kartach polsko-
-tatarskich dziejów zapisa³y siê określone nazwiska, ale ich zaistnienie 
w znacznej mierze wi¹¿e siê z ca³¹ nasz¹ wspólnot¹, z wieloma bezi-
miennymi dzisiaj sylwetkami polskich Tatarów-muzu³manów. 

Niniejszy S³ownik ma za zadanie upamiêtniæ w³aśnie te osoby, które 
swoim zwyk³ym, ale tak naprawdê niezwyk³ym dzia³aniem przyczyni³y 
siê do trwania i rozwoju naszej spo³eczności. One s¹ jej sol¹. Ich codzien-
na praca, pielêgnowanie najlepszych muzu³mañskich zasad, wiernośæ 
tatarskiej tradycji i polski patriotyzm zaowocowa³y tym, ¿e wbrew czar-
nowidztwu sprzed kilkudziesiêciu lat wci¹¿ jesteśmy. Ma³o tego: uwa¿a-
my, ¿e jeszcze bardzo wiele przed nami. Nasz¹ to¿samośæ i osobowośæ 
kszta³tuje historia i wp³ywy religijno-etniczne, my zaś odp³acamy siê w³a-
snej wspólnocie oraz polskiemu spo³eczeñstwu ucz¹c siê, pracuj¹c, two-
rz¹c. Zmieniamy oblicze polskiej tatarszczyzny: niegdysiejsi wojownicy, 
późniejsi rolnicy i rzemieślnicy, jesteśmy równie¿ naukowcami, prawni-
kami, lekarzami, urzêdnikami, artystami, nauczycielami. Wci¹¿ pozosta-
jemy przy tym Polakami, Tatarami i muzu³manami i nie ma w nas konfl ik-
tu polskości z tatarskości¹, konfl iktu obywatelskości z religi¹. 

Polscy Tatarzy-muzu³manie s¹ godnymi obywatelami swojej ojczy-
zny. Pamiêtajmy o nich.

Tomasz Miśkiewicz
Mufti Rzeczypospolitej Polskiej 

Przewodnicz¹cy Najwy¿szego Kolegium 
Muzu³mañskiego MZR w RP
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Wstêp
Przez ponad 600 lat Tatarzy mocno wrośli w krajobraz ziem kreso-
wych dawnej Rzeczypospolitej. O ich pobycie tam świadczy³y ma³e mi-
narety meczetów i cmentarze-mizary, z mogi³ami otoczonymi rzêdami 
kamieni, nazywane dawniej tatarskimi mogilnikami. Z biegiem czasu 
osadnictwo tatarskie z okresu rz¹dów wielkiego ksiêcia litewskiego 
Witolda oraz z epoki Jagielloñskiej zachowa³o siê jedynie w pó³noc-
no-wschodnich Kresach: Miñszczyźnie, Wileñszczyźnie i Grodzieñsz-
czyźnie, z ma³ymi enklawami w pó³nocno-wschodniej Suwalszczyź-
nie i na Podlasiu. Skupiska tatarskie siêgaj¹ce na po³udnie, na Podole 
i Wo³yñ nie dotrwa³y do XX wieku, a tworz¹cy je Tatarzy ulegli asy-
milacji z otoczeniem, lub w jakimś okresie wyemigrowali do Turcji 
albo przenieśli siê w g³¹b Rosji, do swoich wspó³bratymców na Krymie 
i Powo³¿u. Jeszcze przed pierwsz¹ wojn¹ światow¹, niejeden z Tata-
rów śladem swoich s¹siadów Polaków i Bia³orusinów powêdrowa³ „za 
chlebem” do Stanów Zjednoczonych. Za³o¿ona wówczas przez Tata-
rów kolonia w Nowym Jorku, przetrwa³a, choæ w cz¹stkowej masie, do 
naszych dni.

Podczas pierwszej wojny światowej wielu Tatarów uchodz¹c przed 
wojskami niemieckimi, zawêdrowa³o na Krym, z myśl¹ przetrwania 
wśród swoich pobratymców. Wraz z odzyskaniem niepodleg³ości 
przez Polskê, wiêkszośæ powróci³a w swoje strony rodzinne. Pozostali 
doświadczyli okrucieñstwa wojny domowej w Rosji, która nie ominê³a 
Pó³wyspu Krymskiego.

Po zakoñczeniu pierwszej wojny światowej i wojnie polsko-bolsze-
wickiej lat 1919–1921, w której uczestniczy³ Tatarski Pu³k U³anów im. 
Mustafy Achmatowicza, skupiaj¹cy w swych szeregach obok Tatarów 
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tak¿e Polaków i przedstawicieli narodów kaukaskich, nast¹pi³ podzia³ 
ludności tatarskiej na trzy pañstwa. Tatarzy z Ziemi Miñskiej znaleźli 
siê w Zwi¹zku Sowieckim, w Bia³oruskiej SRR, Tatarzy z Kowieñsz-
czyzny i pó³nocno-wschodniej Suwalszczyzny stali siê obywatelami 
niepodleg³ej Litwy, natomiast pozosta³e skupiska objê³a niepodleg³a 
Polska. Wszystkich Tatarów polskich by³o ok. sześciu tysiêcy; naj-
wiêcej zamieszkiwa³o ich w województwie nowogródzkim, pozostali 
byli rozproszeni poza powiatem wileñsko-trockim w województwie 
wileñskim. Spotyka³o siê ich jeszcze w województwie bia³ostockim 
w powiatach: grodzieñskim, wo³kowyskim i sokólskim. Zamieszkiwali 
tak¿e w Warszawie, lecz tamtejsz¹ spo³ecznośæ tworzyli z nimi pobra-
tymcy z Powo³¿a, przybyli jeszcze przed rokiem 1914.

Dalsze dzieje Tatarów polskich wi¹¿¹ siê z drug¹ wojn¹ światow¹, 
z wywózk¹ wielu rodzin tatarskich jako przedstawicieli inteligencji 
polskiej w g³¹b Zwi¹zku Sowieckiego. Kilku Tatarów, ofi cerów Wojska 
Polskiego zginê³o w miejscach kaźni ofi cerów i policjantów polskich 
w Katyniu, Miednoje i Kuropatach. Po uk³adzie Sikorski-Majski w roku 
1941 Tatarzy-zes³añcy wyszli ze Zwi¹zku Sowieckiego wraz z Armi¹ 
Polsk¹ gen. W³adys³awa Andersa. Cywile pozostali na czas wojny na 
Bliskim Wschodzie, a wojskowi, w tym nowo przeszkoleni w tej armii, 
przeszli w roku 1944 ca³y szlak bojowy II Korpusu Polskiego na ziemi 
w³oskiej. Tatarzy s³u¿yli równie¿ w I i II Armii Wojska Polskiego, walcz¹c 
z hitlerowskim okupantem na terenach polskich. Nie wiadomo, ilu Tata-
rów znajdowa³o siê w Armii Krajowej na Wileñszczyźnie. Byli wiêzieni 
w niemieckich obozach koncentracyjnych i ofl agach.

Po zakoñczeniu wojny, w nowej rzeczywistości Polski, skupiska ta-
tarskie pozosta³y jedynie w tej czêści województwa bia³ostockiego, 
które objê³a nowa polsko-sowiecka granica. Jednak wielu Tatarów po-
zosta³ych po stronie sowieckiej, przywi¹zanych do Polski i pragn¹cych 
dzieliæ z ni¹ dalej swój los, jako tzw. repatrianci przenios³o siê na nowe 
tereny, osiedlaj¹c siê na Warmii i Mazurach, Pomorzu, wzd³u¿ Odry 
i Warty po Dolny Śl¹sk. Najwiêksze skupiska stworzyli w Olsztynie, 
Elbl¹gu, Gdañsku, Szczecinie, Gorzowie Wlkp., Trzciance Lubuskiej, 
Wroc³awiu i Oleśnicy. Z biegiem lat czêśæ rodzin tatarskich z tamtych 
stron, pragn¹c byæ bli¿ej swoich pobratymców w Bia³ostockiem (dziś 
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województwo podlaskie), przenios³o siê tam, obieraj¹c za miejsce za-
mieszkania przede wszystkim Bia³ystok, tym samym tworz¹c w nim 
swoj¹ najwiêksz¹ wspólnotê w Polsce.

Wszystkich Tatarów polskich mo¿e byæ ok. trzech tysiêcy, jednak 
dok³adnego spisu nigdy nie przeprowadzono. Warto te¿ wiedzieæ, i¿ do 
lat siedemdziesi¹tych XX wieku byli jedynymi muzu³manami na sta-
³e mieszkaj¹cymi w Polsce. Później wobec nap³ywu do naszego kra-
ju muzu³manów innej narodowości stali siê wśród nich mniejszości¹. 
Przybysze, g³ównie z Bliskiego Wschodu, powo³ali w³asne zwi¹zki 
wyznaniowe i stowarzyszenia, do których bardzo rzadko nale¿¹ Ta-
tarzy. Maj¹ oni w³asny zwi¹zek religijny, utworzony 90 lat temu pod-
czas Wszechpolskiego Zjazdu Przedstawicieli Gmin Muzu³mañskich 
w Polsce, 28–29 grudnia 1925 roku w Wilnie. Jego zadaniem jest orga-
nizacja i kierowanie ¿yciem religijnym Tatarów polskich w gminach 
wyznaniowych w Bia³ymstoku, Bohonikach i Kruszynianach, a poza 
województwem podlaskim w gminie sto³ecznej, w Gdañsku oraz Pod-
lodowie. Przed wojn¹ na czele Muzu³mañskiego Zwi¹zku Religijnego 
w Rzeczypospolitej Polskiej sta³ mufti dr Jakub Szynkiewicz. Po roku 
1945 Najwy¿szym Kolegium zwi¹zku przez d³ugie lata kierowa³a oso-
ba cywilna. Od kilku lat znów funkcjonuje przywrócony Muftiat. Tata-
rzy polscy posiadaj¹ Muftiego na Rzeczpospolit¹ Polsk¹ w osobie To-
masza Miśkiewicza, wybranego na to stanowisko w 2004 roku. Nale¿y 
przy tym pamiêtaæ, ¿e od samego pocz¹tku zwi¹zek ten jest autokefa-
liczny, tj. nie podlega ¿adnej w³adzy muzu³mañskiej za granic¹.

W latach miêdzywojennych XX wieku Tatarzy posiadali te¿ orga-
nizacjê świeck¹, któr¹ by³ Zwi¹zek Kulturalno-Oświatowy Tatarów 
Rzeczypospolitej Polskiej. Kierowa³a nim Rada Centralna w Wilnie, 
w której najwiêcej mieli do powiedzenia bracia Olgierd i Leon Kry-
czyñscy, prawnicy, liderzy ruchu spo³eczno-oświatowego Tatarów. Ich 
biogramy zamieszczamy w S³owniku. Po wojnie dopiero w roku 1992, 
na fali przemian spo³eczno-politycznych w kraju, uda³o siê wznowiæ 
tê organizacjê pod nazw¹ Zwi¹zek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej, 
którego Rad¹ Centraln¹ kieruje Jan Adamowicz.

Nasz S³ownik wydajemy w ramach obchodów 90-lecia powstania 
Muzu³mañskiego Zwi¹zku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej. 
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W du¿ym zarysie ukazuje on dzieje Tatarów polskich, g³ównie doty-
cz¹ce XX wieku. Opracowuj¹c poszczególne biogramy, braliśmy pod 
uwagê wy³¹cznie osoby z rodowodem tatarskim zamieszka³e w grani-
cach Polski przedwojennej oraz obecnych. Interesowa³y nas ¿yciorysy 
osób na sta³e zwi¹zanych z Polsk¹, nawet jeśli wcześniej s³u¿y³y np. 
w armii rosyjskiej, lecz później dobrowolnie przesz³y do wojska pol-
skiego. Nie ma tu wiêc ¿yciorysów Tatarów zamieszka³ych na Bia³orusi 
i Litwie jako obywateli tych pañstw, niemaj¹cych ju¿ nic wspólnego 
z Polsk¹. 

Pragniemy zwróciæ uwagê, ¿e w latach miêdzywojennych określe-
nie Tatarzy polscy wystêpowa³o czêsto i świadczy³o o wiêzi spo³ecz-
ności tatarskiej z Polsk¹. Wilno by³o wówczas miastem polskim nie 
tylko dlatego, ¿e znajdowa³o siê w granicach pañstwa polskiego, ale 
ponad 60% jego mieszkañców by³o Polakami. Nie maj¹ zatem racji ci, 
którzy pragnêliby Tatarów z Polski, Bia³orusi i Litwy nazywaæ wy³¹cz-
nie litewskimi. Jest to ju¿ nazwa nieaktualna, szczególnie dla Tatarów 
z Polski i Bia³orusi, ale nawet Tatarom z obecnej Litwy bliskie s¹ trady-
cje polskie, chocia¿by przez znajomośæ naszego jêzyka. 

Nale¿y uświadomiæ sobie fakt, i¿ wed³ug tradycji wyniesionej z ziem 
kresowych tamtejsi mieszkañcy uwa¿ali Tatarów za rolników, ogrod-
ników i rzemieślników, ewentualnie za zawodowych wojskowych. 
Oczywiście nic to Tatarom nie ujmuje, ale nie kojarzono ich z innymi 
zawodami. Jedynie te osoby, które przed wojn¹ i w latach powojennych 
zna³y lepiej Tatarów, m.in. pracuj¹c z nimi w ró¿nych instytucjach, 
wiedzia³y, ¿e tworzyli oni liczn¹ inteligencjê, nie tylko w Wilnie i War-
szawie, ale w innych miastach, szczególnie bêd¹cymi siedzibami po-
wiatów, a po drugiej wojnie światowej w wielu miastach na ziemiach 
pó³nocnych i zachodnich oraz w Bia³ymstoku.

I tak w latach miêdzywojennych XX wieku by³o liczne grono Ta-
tarów-prawników, piastuj¹cych stanowiska sêdziów i prokuratorów, 
a tak¿e wchodzili w sk³ad zespo³ów adwokackich. Byli absolwentami 
wydzia³ów prawa uniwersytetów w Petersburgu i Kijowie. Ich m³odsi 
koledzy zdobywali wiedzê prawnicz¹ na Wydziale Prawa Uniwersyte-
tu Stefana Batorego w Wilnie. Po 1945 r. liczba osób pragn¹cych studio-
waæ prawo znacznie siê zmniejszy³a, co wynika³o te¿ ze zmian ustro-
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jowych w Polsce. M³odzi Tatarzy woleli studiowaæ na politechnikach 
lub w wy¿szych szko³ach in¿ynieryjnych, ale zawód in¿yniera nie by³ 
im obcy jeszcze przed wojn¹. Tatarzy polscy byli równie¿ lekarzami, 
jedni po uczelniach medycznych w Rosji przed rokiem 1914, inni jako 
absolwenci Wydzia³u Medycznego Uniwersytetu Wileñskiego. Zawód 
ten opanowa³y później panie, zostaj¹c lekarzami ró¿nej specjalizacji 
po uniwersytetach medycznych (wówczas akademiach) w Bia³ymsto-
ku, Gdañsku, Szczecinie i Wroc³awiu. Kobiety te¿ stanowi³y liczny per-
sonel średniej s³u¿by medycznej.

Po roku 1945, nawi¹zuj¹c do dawnych tradycji, niektórzy Tatarzy 
zostali zawodowymi wojskowymi, koñcz¹c wy¿sze szko³y ofi cerskie, 
w dwóch przypadkach Wojskow¹ Akademiê Techniczn¹. Mieszkaj¹c 
na Wybrze¿u, niektórzy z nich obrali sobie zawody zwi¹zane z mo-
rzem. Ich biogramy znajduj¹ siê w S³owniku. Tatarzy tworzyli i tworz¹ 
nadal liczne grono urzêdników zatrudnionych w administracji pañ-
stwowej, byli te¿ ekonomistami oraz technikami. Pracowali w oświa-
cie, jako nauczyciele lub wychowawcy w przedszkolach. Do rzadkich 
zawodów wykonywanych przez Tatarów nale¿eli wyk³adowcy na wy¿-
szych uczelniach, artyści malarze, aktorzy, śpiewacy operowi, muzycy 
w orkiestrach dêtych lub symfonicznych oraz pracownicy poligrafi i.

Wśród inteligencji Tatarów polskich by³o wiele wybitnych osób, któ-
re wśród spo³eczności polskiej zyska³y miano zas³u¿onych pracowni-
ków w ró¿nych dzia³ach gospodarki narodowej oraz oświaty i kultury. 
O wielu z nich, dziś ju¿ nie¿yj¹cych, przeczytamy w niniejszym S³ow-
niku.

Przystêpuj¹c do pracy nad nim, zdawaliśmy sobie sprawê z trudno-
ści, jakie na nas czekaj¹. Nie mogliśmy dotrzeæ do wielu ¿yciorysów 
z ró¿nych przyczyn, niektóre rodziny niewiele ju¿ pamiêta³y o swoich 
bliskich, czasem przepad³y papiery rodzinne, nie zawsze te¿ rozumia-
no potrzebê przedstawiania biogramów dziadków, rodziców lub krew-
nych. Wiêkszośæ rodzin popar³a nasz¹ inicjatywê wydania S³ownika, 
choæ niektóre biogramy s¹ niekompletne. Opracowuj¹c S³ownik, ko-
rzystaliśmy z wcześniej uzyskanych danych z Centralnego Archiwum 
Wojskowego w Warszawie-Rembertowie, szczególnie z teczek ofi -
cerów polskich tatarskiego pochodzenia. Pomocne okaza³y siê dane 
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z Archiwum Akt Nowych w Warszawie. Pominêliśmy, niestety, archiwa 
zak³adów pracy zatrudniaj¹cych niegdyś osoby z tatarskim rodowo-
dem. Opóźni³oby to znacznie wydanie S³ownika, tym bardziej ¿e nie-
które z nich uleg³y likwidacji. W przysz³ości jednak, przy ewentualnym 
drugim wydaniu, nale¿a³o bêdzie pójśæ tym tropem, gdy¿ na pewno 
dowiemy siê wiele o ¿yciu i pracy Tatarów, których sylwetki zosta³y ju¿ 
zapomniane.

Opracowaliśmy noty tak¿e na podstawie ¿yciorysów zamieszcza-
nych w „¯yciu Muzu³mañskim”, „¯yciu Tatarskim”, „Przegl¹dzie Tatar-
skim” i „Pamiêci i Trwaniu”. Obowi¹zkowo nale¿a³o skorzystaæ z wia-
domości zawartych w „Herbarzu Rodzin Tatarskich w Polsce” Stani-
s³awa Dziadulewicza z roku 1929, w przedwojennych „Rocznikach 
Tatarskich” oraz w wydawanych po roku 1989 „Rocznikach Tatarów 
Polskich”. Nie mog³o siê te¿ obejśæ bez „Polskiego S³ownika Biografi cz-
nego” i „Tatarskich Biografi i” Stanis³awa Dumina, Adasa Jakubauskasa 
i Galima Sitdykowa wydanych w jêzyku rosyjskim na Litwie, a przet³u-
maczonych na jêzyk polski przez Musê Czachorowskiego i opubliko-
wanych w Bia³ymstoku w roku 2012.

Dziêkujemy serdecznie wszystkim, którzy wspomogli nasz zespó³ 
w opracowywaniu biogramów swoich najbli¿szych, krewnych i zna-
jomych. Podjêty przez nas wszystkich trud pos³u¿y upamiêtnieniu 
godnych postaci naszej spo³eczności, ukazuj¹c je jako swoist¹ – tatar-
sko-muzu³mañsk¹, ale te¿ integraln¹ czêśæ polskiego spo³eczeñstwa, 
które wspólnie od wieków tworzymy. 

Dr Aleksander Miśkiewicz
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  ACHMATOWICZ ALEKSANDER (1865–1944), 

syn Macieja, prawnika wojskowego, 
i Heleny z Tuhan-Baranowskich, urodzony 
1 grudnia 1865 r. w Bergaliszkach. 

W 1886 r. ukoñczy³ gimnazjum w Pe-
tersburgu. Studiowa³ prawo na Uniwersy-
tecie Warszawskim. Od 1894 r. sekretarz 
gubernialny wileñski powiatu oszmiañ-
skiego. Od 1909 r. cz³onek Izby S¹dowej 
w Warszawie (s¹d apelacyjny), a od 1914 r. 
wiceprokurator I Departamentu Cywil-
nego Senatu Rz¹dz¹cego w Petersburgu. 
Podczas pierwszej wojny światowej cz³onek Komitetu Obywatelskiego 
Ziemi Wileñskiej w Piotrogrodzie oraz Polskiego Towarzystwa Powro-
tu z Rosji do Polski. Wobec rozwoju ruchów narodowościowych w Ro-
sji, w tym tak¿e wśród narodów muzu³mañskich, Tatarzy w Piotrogro-
dzie powo³ali w³asne stowarzyszenie: Komitet Tatarów Polski, Litwy, 
Bia³orusi i Ukrainy z Aleksandrem Achmatowiczem na czele. Sytuacja 
polityczna w Piotrogrodzie nie sprzyja³a jednak jego dzia³alności, któ-
r¹ zawieszono jesieni¹ 1917 r.

W roku nastêpnym Aleksander Achmatowicz sprawowa³ urz¹d mi-
nistra sprawiedliwości w rz¹dzie Tatarów Krymskich, którego premie-
rem by³ gen. Maciej Sulkiewicz. Po jego upadku w r. 1919 przebywa³ 
w Wilnie zajêtym przez wojska polskie, co umo¿liwi³o wznowienie 
wspomnianego Komitetu Polski, Litwy, Bia³orusi i Ukrainy pod nazw¹ 
Komitetu Centralnego Tatarów, którym nadal kierowa³ Achmatowicz. 
Podczas wojny polsko-bolszewickiej z jego inicjatywy spo³ecznośæ ta-
tarska wyst¹pi³a do Naczelnego Wodza Józefa Pi³sudskiego o powo-
³anie w wojsku polskim jednostki tatarskiej. Organizacj¹ Tatarskiego 
Pu³ku U³anów im. Mustafy Achmatowicza zajêli siê Tatarzy, ofi cerowie, 
którzy przeszli z armii rosyjskiej do wojska polskiego. Pu³k uczestni-
czy³ w operacji kijowskiej, a później broni³ brzegów Wis³y w P³ocku. 
W jego sk³adzie znaleźli siê nie tylko Tatarzy polscy, ale te¿ du¿a grupa 
Kaukazczyków z by³ej armii rosyjskiej, a tak¿e Polacy.
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W latach 1920–1921 by³ dyrektorem Departamentu Sprawiedliwości 
Tymczasowej Komisji Rz¹dz¹cej Litwy Środkowej. Po w³¹czeniu Li-
twy Środkowej do Polski wspiera³ rozwój s¹downictwa i prokuratury 
w Wilnie, sam bêd¹c znanym adwokatem w tym mieście. Jakiś czas 
przewodniczy³ Stowarzyszeniu Sêdziów i Prokuratorów Ziemi Wileñ-
skiej. Przewodniczy³ obradom Wszechpolskiego Zjazdu Delegatów 
Gmin Muzu³mañskich, który odbywa³ siê w Wilnie 28–29.12.1925 r.

W latach 1928–1930 zasiada³ w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej II 
kadencji, wybrany z listy pañstwowej Bezpartyjnego Bloku Wspó³pracy 
z Rz¹dem. By³ równie¿ prezesem Komisji Prawniczej i Regulaminowej 
Senatu RP. W 1942 r. podczas niemiecko-litewskiej okupacji Wileñsz-
czyzny opuści³ Wilno, udaj¹c siê do Czêstochowy w Generalnym Gu-
bernatorstwie. Jego dwaj synowie, Leon i Osman, uczestniczyli tam 
w tajnym nauczaniu medycyny. 

O¿eniony z Emili¹ Najman Bek-Oleszkiewicz Kryczyñsk¹, z któr¹ 
mia³ sześciu synów: Bohdana, Leona, Aleksandra (Iskandera), Kon-
stantego (Keryma), Osmana i Macieja oraz dwie córki: Helenê i Ta-
marê. 

Aleksander Achmatowicz zmar³ w Czêstochowie 7 marca 1944 r. 
Spocz¹³ na Muzu³mañskim Cmentarzu Tatarskim w Warszawie.

Aleksander Miśkiewicz (dalej am)

M. Achmatowicz, Tu s¹ nasze korzenie, „Przegl¹d Tatarski”, nr 2, 1432/2011, s. 29.
M. Bajer, Achmatowicze, „¯ycie Tatarskie”, Bia³ystok, Gdañsk, Sokó³ka, 07.2001 nr 11, s. 4–6.
A. Buczacki, Zarys dzia³alności prawników pochodzenia tatarskiego II–ej Rzeczypospolitej, „Rocz-

nik Tatarów Polskich”, t. VI, Gdañsk 2000, s. 76–77.
S. Dziadulewicz, Herbarz rodzin tatarskich w Polsce, Wilno 1929, s. 13–14.
A. Miśkiewicz, Tatarzy polscy 1918–1939, Warszawa 1990, ss. 28–29, 42–45, 71.
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  ACHMATOWICZ ALEKSANDER (ISKANDER) (1896–1941), 

syn Aleksandra i Emilii z Kryczyñskich. 
Urodzi³ siê 9 września 1896 r. w Bergalisz-
kach w powiecie oszmiañskim, obecnie 
Bia³oruś. 

Absolwent gimnazjum realnego, Korpusu 
Kadetów, a tak¿e wydzia³u kawalerii Korpu-
su Paziów, który ukoñczy³ z wyró¿nieniem 
1.02.1917 r. W stopniu chor¹¿ego (praporsz-
czyka) otrzyma³ przydzia³ do elitarnego 
4 Lejbgwardyjskiego Pu³ku Strzelców im. 
Rodziny Cesarskiej, rozpoczynaj¹c s³u¿bê 
17.02.1917 r. jako m³odszy ofi cer w oddzia-
le konnych zwiadowców. 9.04.1917 r. mianowany jego dowódc¹, zaś 
17.08.1917 r. dowódc¹ kompanii. Do października 1917 r. uczestniczy³ 
w walkach z Niemcami na Ukrainie. 1.05.1917 r. awansowa³ do stopnia 
podporucznika, a 1.10.1917 r. – porucznika. 17.10.1917 r. skierowany na 
front turecki do Pu³ku Nie¿gorodzkich Dragonów w sk³adzie Konnego 
Korpusu Dagestañskiego. Od listopada tego¿ roku w walce z oddzia³a-
mi bolszewickimi w rejonie W³adykaukazu. Od lipca do grudnia 1918 r. 
prowadzi³ dzia³ania bojowe przeciwko jednostkom Armii Czerwo-
nej w Czeczenii i na Kubaniu. Kilkukrotnie ranny, za zas³ugi w bojach 
27.11.1918 r. awansowany do stopnia sztabskapitana. 1.04.1919 r. skiero-
wany do Turkiestanu w celu organizacji partyzantki do walki z bolsze-
wikami. Do lipca 1919 r. walczy³ w rejonie Samarkandy. Po wycofaniu 
siê stamt¹d wst¹pi³ do armii gen. A. Denikina, jako dowódca kompanii 
w swym dawnym 4 Lejbgwardyjskim Pu³ku Strzelców. 24.11.1919 r. zo-
sta³ dowódc¹ konnicy pu³kowej. 5.12.1919 r. awansowa³ do stopnia ka-
pitana (rotmistrza). Po klêsce bia³ogwardzistów 12.03.1920 r. przedosta³ 
siê przez linie frontu i wraz ze swoim oddzia³em odda³ siê do dyspozycji 
polskich w³adz wojskowych. Odznaczony m.in. Orderem św. Stanis³awa 
3 stopnia z mieczami i kokard¹ oraz Krzy¿em św. Jerzego. 

W Wojsku Polskim od 8.07.1920 r. Zweryfi kowany w stopniu porucz-
nika i skierowany do Tatarskiego Pu³ku U³anów, pocz¹tkowo jako ofi -
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cer szwadronu karabinów maszynowych, a od 21.08.1920 r. dowódca 
3 szwadronu. Od 23.08.1920 r. uczestniczy³ w obronie P³ocka przed 
wojskami bolszewickimi. 25.08.1920 r. wymieniony wśród najbardziej 
dzielnych obroñców w po¿egnalnym rozkazie mjr. J. Mościckiego po 
likwidacji przedmościa p³ockiego. Za wykazane mêstwo odznaczony 
Krzy¿em Walecznych (dekoracja 10.04.1921 r.). Po rozwi¹zaniu Tatar-
skiego Pu³ku U³anów 18.08.1920 r. por. I. Achmatowicz otrzyma³ przy-
dzia³ do szwadronu zapasowego 13 Pu³ku U³anów Wileñskich, jednak 
ju¿ 16.09.1920 r. by³ dowódc¹ 2 szwadronu Dywizjonu Mahometañ-
skiego. 10.12.1920 r. dywizjon podporz¹dkowano 3 Pu³kowi Strzelców 
Konnych, gdzie obj¹³ stanowisko dowódcy szwadronu technicznego. 
Zdemobilizowany 6.07.1921 r., powróci³ do rodzinnego maj¹tku. Ofi cer 
rezerwy 13 Pu³ku U³anów Wileñskich. Ukoñczy³ prawo na Uniwersyte-
cie Stefana Batorego w Wilnie, by³ sêdzi¹ w Skidlu i S³onimie.

Po 17.09.1939 r., gdy wojska sowieckie zajê³y Wilno, w obawie przed 
aresztowaniem przez NKWD stara³ siê przekroczyæ granicê do Gene-
ralnej Guberni. Przewodnik ca³ej grupy uciekinierów okaza³ siê szpie-
giem bolszewickim i przekaza³ ich w rêce NKWD. Znalaz³ siê w wiêzie-
niu w Kownie, oskar¿ony przez s¹d sowiecki jako szpieg i skazany na 
karê śmierci. W 1941 r., kiedy ewakuowano wiêzienie przed zbli¿aj¹c¹ 
siê armi¹ niemieck¹, zosta³ zabity podczas próby ucieczki.

Odznaczenia: Krzy¿ Walecznych (dwukrotnie).

am

Centralne Archiwum Wojskowe w Warszawie-Rembertowie (dalej CAW) sygn. 32, 98, b. s.
I. Achmatowicz, Obrona P³ocka w r. 1920, „Rocznik Tatarski”, t. I, Wilno 1932, s. 241–246.
M. Achmatowicz, Tu s¹ nasze korzenie… dz. cyt., s. 29.
G. Go³êbiewski, Por. Iskander Achmatowicz – Tatar w obronie P³ocka w 1920 r. 
V. B. Jedigar, Zarys historii wojennej Tatarskiego Pu³ku U³anów im. Mustafy Achmatowicza, War-

szawa 1925, s. 45–45.
V. J. Pu³k Tatarski U³anów im. Mustafy Achmatowicza (1919–1921), „Rocznik Tatarski”, t. I, Wilno 

1932, s. 162–163.
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  ACHMATOWICZ KONSTANTY (KERYM) I (1897–1941?), 

syn Aleksandra i Emilii 
z Kryczyñskich, urodzony 
19 sierpnia 1897 r. w Piotr-
kowie (na liście ofi cerów 
WP, zamieszczonej m.in. 
na stronie Muzeum Woj-
ska Polskiego, widnieje 
data 2 września 1897 r.). 

Do r. 1914 rodzina 
mieszka³a w Warszawie, 
nastêpnie wyjechali do 
Petersburga. Tam 1.06.1915 r. wst¹pi³ do Szko³y Junkrów, któr¹ ukoñ-
czy³ 1.02.1916 r. w stopniu chor¹¿ego (praporszczyka). S³u¿bê woj-
skow¹ rozpocz¹³ w 4 Baterii Konnej, z której czêści¹ w marcu tego¿ 
roku wyruszy³ na front. Do listopada 1917 r. przebywa³ na frontach: 
pó³nocnym, zachodnimi i po³udniowo-zachodnim. Zdemobilizowany 
z armii carskiej po wybuchu rewolucji bolszewickiej, powróci³ do Pe-
tersburga. W czerwcu 1918 r. rodzina, jako uchodźcy z Litwy, otrzyma³a 
zezwolenie na wyjazd do Wilna. Po powrocie udali siê do swego ma-
j¹tku, Teniukowszczyzny. Stamt¹d Konstanty Achmatowicz wyjecha³ 
do Warszawy, gdzie z lutym 1919 r. zosta³ powo³any do 1 Dywizjonu 
Artylerii Konnej w stopniu porucznika. Na czele dywizjonu strzelców 
konnych uczestniczy³ w walkach z bolszewickim Korpusem Gaja w re-
jonie P³ocka. 

Po demobilizacji zamieszka³ w Wilnie, przy ulicy Mostowej. Podj¹³ 
studia na wydziale prawnym Uniwersytetu Stefana Batorego, które 
ukoñczy³ w 1923 r. By³ cz³onkiem Korporacji „Polonia”. Pracê rozpo-
cz¹³ w Wileñskim S¹dzie Okrêgowym i po trzyletniej praktyce obj¹³ 
stanowisko sêdziego śledczego w Wo³o¿ynie (obecnie na Bia³orusi), 
które zajmowa³ do 1930 r. Od r. 1930 do stycznia 1934 by³ sêdzi¹ śled-
czym w Wilnie, a nastêpnie do września 1939 r. sêdzi¹ wydzia³u cy-
wilnego Wileñskiego S¹du Okrêgowego. Ostatni w³aściciel rodzinnego 
maj¹tku, Teniukowszczyzny. 12.07.1940 r. aresztowany w Wilnie przez 
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NKWD, 24.05.1941 r. skazany na osiem lat obozu. Wiêziony w miejsco-
wości Górki. Zaginiony w czasie II wojny światowej na terenie Zwi¹zku 
Sowieckiego.

By³ ¿onaty z Alin¹ Lucyn¹ z domu Tabeñsk¹ (1909–1978). Mieli córkê 
Teresê (Mirê) oraz syna, Aleksandra. 

am
  

M. Achmatowicz, Tu s¹ nasze korzenie… dz. cyt., s. 29.  
A. Buczacki … dz. cyt., s. 74–75.
http://www.krs-online.com.pl/msig-2472-8254.html
http://www.muzeumwp.pl/ofi cerowie/
http://www.radzima.org/pl/object/6444.html
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  ACHMATOWICZ KONSTANTY (KERYM) II (1903–1986), 

syn Bohdana (brata Aleksandra Achmatowicza) i Heleny z Buczackich. 
Urodzony 5 lutego 1903 r. w Miñsku.

Absolwent Pañstwowego Gimnazjum im. Joachima Lelewela w Wil-
nie. W latach 1921–1925 studiowa³ prawo na Uniwersytecie Stefa-
na Batorego w Wilnie, uzyskuj¹c tytu³ magistra prawa. Powo³any do 
wojska ukoñczy³ Szko³ê Podchor¹¿ych Rezerwy we W³odzimierzu 
Wo³yñskim w latach 1929–1930. Pracowa³ jako podprokurator S¹du 
Okrêgowego w Wilnie. Aleksander Buczacki wymienia go wśród 
polskich Tatarów prawników jako prokuratora S¹du Okrêgowego 
w Nowogródku. W Kampanii Wrześniowej 1939 r. by³ dowódc¹ plutonu 
3 Dywizjonu Artylerii Konnej, potem jeñcem ofl agu w Murnau. Po woj-
nie pozosta³ na Zachodzie, mieszka³ w Middlebury, stan Connecticut , 
USA. Zmar³ 1 sierpnia 1986 r.

am

CAW, sygn. IOO, b. s.
A. Buczacki, Zarys dzia³alności prawników…, dz. cyt., s. 74–75.
S. Dziadulewicz, Herbarz…, dz. cyt., s. 13.
http://death-records.mooseroots.com/d/n/Konstanty-Achmatowicz
http://www.konwentpolonia.pl/biblioteka/150-lecie-konwentu-polonia
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  ACHMATOWICZ LEON (1894–1974), 

syn Aleksandra i Emilii z Kryczyñskich. Urodzi³ siê 31 stycznia 1894 r. 
w Wo³o¿ynie w powiecie oszmiañskim, obecnie Bia³oruś. 

Absolwent petersburskiego Korpusu Paziów i Wojskowej Akademii 
Medycznej w Petersburgu. Podczas pierwszej wojny światowej w armii 
rosyjskiej, ale od 1.09.1919 r. w Wojsku Polskim: jako ochotnik wst¹pi³ 
do Tatarskiego Pu³ku U³anów im. Mustafy Achmatowicza. Z powodu 
epidemii tyfusu plamistego zosta³ przeniesiony do szwadronu zapaso-
wego. Po rozwi¹zaniu pu³ku od 1.08. do 31.12.1920 r. s³u¿y³ w 1 dyonie 
3 Pu³ku Strzelców Konnych. 1.01.1921 r. na w³asn¹ prośbê zosta³ prze-
niesiony do armii gen. Lucjana ¯eligowskiego na Litwie Środkowej. 
Tam te¿ w stopniu porucznika zrezygnowa³ ze s³u¿by wojskowej, zo-
staj¹c ordynatorem Kliniki Chirurgicznej Uniwersytetu Stefana Batore-
go w Wilnie. W Wilnie by³ ordynatorem wspomnianej kliniki a¿ do 1937 
r., kiedy zosta³ mianowany prymariuszem tj. ordynatorem Szpitala Po-
wiatowego w Baranowiczach (wówczas województwo nowogródzkie, 
obecnie Bia³oruś). Przed przeprowadzk¹ do Baranowicz prowadzi³ te¿ 
prywatn¹ praktykê lekarsk¹ w gabinecie przy ulicy Zygmuntowskiej 
24/1 w Wilnie.

Po zajêciu ziem kresowych przez wojska sowieckie we wrześniu 
1939 r. zd¹¿y³ przedostaæ siê do Czêstochowy w Generalnej Guber-
ni, gdzie z bratem Osmanem, chemikiem, uczestniczyli wraz z grup¹ 
poznañskich lekarzy w konspiracyjnych studiach medycznych. Ponoæ 
pod koniec wojny mia³ zostaæ dyrektorem szpitala w Czêstochowie, 
lecz musia³ siê ukrywaæ przed aresztowaniem ze strony wojsk so-
wieckich. Zmieni³ nazwisko na Majewski i przebywa³ w wojewódz-
twie gdañskim, gdzie organizowa³ szpital. Aresztowany, ale rozpo-
znany przez ofi cera sowieckiego, któremu mia³ kiedyś uratowaæ ¿y-
cie, wypuszczony zosta³ na wolnośæ z prośb¹ opuszczenia Polski, co 
te¿ uczyni³. 

Zamieszka³ w Kanadzie, gdzie zmar³ 10 stycznia 1974 r. Jeszcze 
w latach miêdzywojennych zawar³ zwi¹zek ma³¿eñski z Teres¹ Sta-
niewicz (1900–1981). Mia³ syna Macieja (1924–1983) i córkê Chalimê 
(1930–1945). 
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Prowadzi³ nie tylko praktykê lekarsk¹, lecz te¿ zajmowa³ siê bada-
niami naukowymi nad zagadnieniami chirurgii. Publikowa³ na ten te-
mat w czasopismach fachowych polskich i zagranicznych.

am

CAW. Sygn. IOI, b. s.
M. Achmatowicz, Tu s¹ nasze korzenie… dz. cyt., s. 29.
M. Bajer, Achmatowicze… dz. cyt., s. 5.
S. Dziadulewicz, Herbarz… dz. cyt., s. 14.
S. Rybicki, Pod znakiem lwa i kruka. Fragmenty wspomnieñ z lat okupacji, Warszawa 1965 (o Le-

onie Achmatowiczu na wielu stronach, patrz: skorowidz nazwisk s. 383). 
https://www.myheritage.pl/family-1_1506216_83380863_83380863/achmatowicz-leon-

achmatowicz-teresa-achmatowicz-z-d-staniewicz
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  ACHMATOWICZ MACIEJ (MACHMET) (1820–1901), 

prawnik, poeta, syn Alego Aleksandra i Felicjanny z Zab³ockich. Uro-
dzi³ siê 1 kwietnia 1820 r. w maj¹tku rodowym w Bergaliszkach w po-
wiecie oszmiañskim w województwie wileñskim, obecnie Bia³oruś. 

S³u¿y³ w kawalerii rosyjskiej, awansuj¹c do stopnia majora, uczest-
niczy³ w dwóch kampaniach: wêgierskiej 1849 roku i krymskiej roku 
1855. Prawdopodobnie w roku 1860 poślubi³ Helenê Tuhan-Baranow-
sk¹ (1839–1905), z któr¹ doczeka³ siê ośmiorga dzieci: Marii, Ewy, 
Aleksandra, Stefana, Bohdana, Konstantego, Leona i El¿biety. W roku 
1869 zakupi³ maj¹tek i dwór Teniukowszczyzna w ówczesnym powie-
cie oszmiañskim, gdzie pozostawa³ ju¿ do śmierci. 

Pisa³ wiersze w jêzyku polskim, które opublikowane zosta³y stara-
niem rodziny dopiero w niepodleg³ej Polsce w 1933 r., w tomiku „Wier-
sze” nak³adem Drukarni Narodowej „Lux” w Wilnie. Ukaza³o siê zale-
dwie 100 egzemplarzy; jeden posiada w swoich zbiorach Biblioteka 
Narodowa w Warszawie.

Zmar³ 8 sierpnia 1901 r. w Bergaliszkach i spocz¹³ na cmentarzu 
muzu³mañskim w £ostajach, obok ojca i dziada.

am

S. Dziadulewicz, Herbarz…, dz. cyt., s. 12. 
http://www.radzima.org/pl/object/6444.html 



Tatarów polskich XX wieku

23

  ACHMATOWICZ OSMAN (1899–1988), 

najm³odszy syn Aleksandra i Emilii Kryczyñskiej. Profesor zwyczaj-
ny chemii, cz³onek Polskiej Akademii Naukowej. Urodzi³ siê 21 marca 
1899 r. w Bergaliszkach w powiecie oszmiañskim (obecnie Bia³oruś).

Studia rozpocz¹³ na krótko przed wy-
buchem pierwszej wojny światowej w In-
stytucie Górniczym w Petersburgu. Naukê 
kontynuowa³ po wojnie na Wydziale Ma-
tematyczno- Przyrodniczym Uniwersyte-
tu Stefana Batorego w Wilnie. Pocz¹tek 
jego kariery naukowej to rok 1923, kiedy 
na wspomnianej uczelni zosta³ m³odszym 
asystentem w Katedrze Chemii Organicz-
nej. Tam te¿ w 1928 r. uzyska³ stopieñ 
doktora. W tym¿e roku otrzyma³ stypen-
dium Funduszu Kultury Narodowej, dziê-
ki któremu kontynuowa³ studia na Uni-
wersytecie w Oxfordzie, uzyskuj¹c tytu³ doktora fi lozofi i. W 1933 r. 
habilitowa³ siê na Uniwersytecie Wileñskim. Rok później, ju¿ jako pro-
fesor nadzwyczajny, zosta³ przeniesiony do Katedry Farmaceutycznej 
i Toksykologicznej Uniwersytetu Warszawskiego, w 1935 r. obejmuj¹c 
stanowisko dziekana. W 1939 r. mianowany profesorem zwyczajnym. 
Poza prac¹ naukow¹, której by³ bardzo oddany, uczestniczy³ w dzia-
³alności spo³ecznej w gminie muzu³mañskiej w Warszawie i w tam-
tejszym oddziale Zwi¹zku Kulturalno-Oświatowego Tatarów Rzeczy-
pospolitej Polskiej. Nale¿a³ do zarz¹du Komitetu Budowy Meczetu 
w Warszawie.

Lata drugiej wojny światowej spêdzi³ w Warszawie i Czêstochowie, 
gdzie wspólnie ze swoim bratem Leonem, chirurgiem, uczestniczy³ 
w tajnych kompletach akademickich przysz³ych lekarzy (patrz: Ach-
matowicz Leon). Po zakoñczeniu wojny znów w³¹czy³ siê do pracy 
naukowej, organizuj¹c z grup¹ profesorów Politechnikê w £odzi. 
W latach 1948–1952 by³ jej prorektorem, a potem rektorem. W 1952 r. 
zosta³ cz³onkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk. By³ prze-
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wodnicz¹cym Frontu Jedności Narodu województwa ³ódzkiego 
(1950–1952) i wiceministrem szkolnictwa wy¿szego (1953–1959), nie 
przerywaj¹c przy tym dzia³alności naukowej w Uniwersytecie War-
szawskim.

W latach 1963–1969 kierowa³ Instytutem Kultury Polskiej w Londy-
nie. Tak w Polsce, jak i w Anglii, nie przestawa³ interesowaæ siê ¿yciem 
spo³eczności tatarskiej. Prowadzi³ na ten temat liczn¹ koresponden-
cjê ze swoim krewnym, Maciejem Konopackim. Bywa³ w Bohonikach 
i Kruszynianach na Podlasiu. Jego ¿ona, Barbara Staniewicz, by³a 
adiunktem w Instytucie Chemii Organicznej PAN, a tak¿e wyk³adow-
c¹ w Szkole G³ównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Mia³ 
dwóch synów, Selima i Osmana, wybitnych chemików.

Zmar³ 4 grudnia 1988 r. w Warszawie. Zosta³ pochowany, podobnie 
jak ojciec, na Muzu³mañskim Cmentarzu Tatarskim w Warszawie.

Odznaczenia: Krzy¿ Ofi cerski Orderu Odrodzenia Polski (1951), 
Krzy¿ Komandorski Orderu Odrodzenia Polski (1954), Order Sztandaru 
Pracy I Klasy (1960), Medal im. Miko³aja Kopernika PAN (1974), Medal 
XXX-lecia Polski Ludowej (1974). 

am

M. Bajer, Achmatowicze… dz. cyt., s. 4–6.
Biogramy Uczonych Polskich, Suplement, opr. A. Śródka, Prace Polskiej Akademii Nauk Ośrod-

ka Informacji Naukowej, Warszawa 1993, s. 10–11.
B. Bochowic, J. Michalski, Sylwetki naukowe cz³onków PAN, prof. Osman Achmatowicz, „Nauka 

Polska”, nr 4, Warszawa 1964, s. 62–65.
S. Rybicki, Pod znakiem lwa i kruka. Fragmenty wspomnieñ z lat okupacji, Warszawa 1965 

(o Osmanie Achmatowiczu na wielu stronach, patrz: skorowidz nazwisk, s. 383). 
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  ALEKSANDROWICZ ABDUL KIBIR (1941–2009), 

syn Macieja i Marii z Kozakiewiczów. Urodzi³ siê 3 stycznia 1941 r. 
w Ordzie w powiecie nieświeskim, w by³ym województwie nowo-
gródzkim, obecnie Bia³oruś. 

Jako tzw. repatriant wraz z rodzicami i sio-
strami osiedli³ siê na Ziemiach Odzyskanych, 
najpierw w Kuźnicy Czarnkowskiej w woje-
wództwie poznañskim, a nastêpnie w Trzcian-
ce Lubuskiej, gdzie powsta³a w tym czasie 
niedu¿a kolonia Tatarów polskich, przyby³ych 
g³ównie z by³ego województwa nowogródz-
kiego. Jego ojciec, Maciej Aleksandrowicz, 
odbywa³ s³u¿bê wojskow¹ w jednym z pu³-
ków piechoty w S³onimie. By³ te¿ cz³onkiem 
Oddzia³u Tatarskiego Zwi¹zku Strzeleckiego 
w Nowogródku. 

Po ukoñczeniu szko³y podstawowej w Trzciance Abdul Kibir 
Aleksandrowicz podj¹³ naukê w średniej szkole poligrafi cznej w £o-
dzi, któr¹ ukoñczy³ jako zecer-linotypista. By³ to wówczas zawód 
poszukiwany, daj¹cy mo¿liwośæ zatrudnienia. Pracê rozpocz¹³ 
w drukarni w Trzciance. Wśród Tatarów by³ to zawód ma³o popular-
ny, oprócz niego zecerem by³ jedynie Ibrahim Miśkiewicz, zatrud-
niony w Szczeciñskich Zak³adach Grafi cznych (patrz: Miśkiewicz 
Ibrahim). Kibir by³ szanowanym i cenionym pracownikiem, chêtnie 
dziel¹cym siê swoj¹ wiedz¹ zawodow¹ z m³odszymi towarzyszami 
sztuki drukarskiej. 

Lata 50. i 60. XX w. sprzyja³y spotkaniom tatarskim w Trzciance, 
mieście po³o¿onym wśród jezior. By³o ono atrakcyjne szczególnie dla 
m³odzie¿y, która przyje¿d¿a³a tu podczas letnich wakacji z Gorzowa 
Wlkp., Szczecina, Poznania, a nawet z odleg³ego Bia³egostoku. Orga-
nizatorem tych spotkañ by³ Kibir, jako cz³onek Muzu³mañskiej Gminy 
Wyznaniowej w Gorzowie Wlkp., delegat na Trzciankê. Spotykano siê 
tam równie¿ w czasie ferii zimowych dla wspólnego powitania Nowe-
go Roku. W Trzciance mia³o te¿ miejsce wiele wesel tatarskich. 



S³ownik biografi czny

26

Najwiêkszym hobby Kibira by³o wêdkarstwo. Uczestniczy³ nawet 
w lokalnych zawodach z lepszym lub gorszym rezultatem. 

Zawar³ zwi¹zek ma³¿eñski z Tacjan¹ Jasiñsk¹, pochodz¹c¹ z Witni-
cy ko³o Gorzowa Wlkp., gdzie równie¿ by³a niedu¿a kolonia tatarska. 
Mieli córkê Annê (1970), która w 1998 r. poślubi³a Krzysztofa Muchar-
skiego, by³ego mieszkañca Gorzowa Wlkp. Ich dzieæmi s¹: Emilia i Se-
lim.

Ca³a rodzina Aleksandrowiczów przenios³a siê w lipcu 2009 r. do 
Bia³egostoku. Niestety, ciê¿ko chory Kibir zmar³ tam 17 września 2009 r. 
Pochowany zosta³ na mizarze w Bohonikach. 

Opr. Anna Mucharska (córka) 
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  ALEKSANDROWICZ ABRAHAM (IBRAHIM) (?–1947). 

Nic nie wiadomo o jego rodzicach. 
By³ genera³em w armii rosyjskiej. W Polsce przeniesiony do rezer-

wy ze wzglêdu na wiek. Jego ¿ona Ewa pochodzi³a z rodu Biciutków. 
Wcześniej mieszka³a w Miñsku, a potem z mê¿em w S³onimie w wo-
jewództwie nowogródzkim (obecnie Bia³oruś). Byli ma³¿eñstwem bez-
dzietnym. Jak pisze o nich Maria Radecka, by³a mieszkanka S³onimia: 
„Oboje byli bardzo czuli na biedê i niedolê ludzk¹, zw³aszcza na los 
dzieci i ludzi starszych. Miêdzywojenna s³onimska parafi a [tzn. gmi-
na muzu³mañska] nie by³a zamo¿na i pomoc by³a ludziom potrzeb-
na i chêtnie przyjmowana. Stale wspomagali dyskretnie ludzi starych, 
cicho za pośrednictwem osób trzecich przekazuj¹c ¿ywnośæ i inne 
artyku³y. Zajmowali siê te¿ przez d³ugie lata dzieæmi mieszkaj¹cej po 
s¹siedzku wdowy”.

Aleksandrowicz Abraham przewodniczy³ zarz¹dowi Muzu³mañ-
skiej Gminy Wyznaniowej w S³onimie. By³ te¿ szanowanym cz³onkiem 
Rady Miasta S³onima.

Po zajêciu S³onima przez wojska sowieckie we wrześniu 1939 r. wielu 
tamtejszych Tatarów wywiezionych zosta³o w g³¹b Zwi¹zku Sowiec-
kiego, w tym siostra Aleksandrowicza, Emilia Bajraszewska z mê¿em 
i dzieæmi. Po wyjściu ze Zwi¹zku Sowieckiego wraz z Armi¹ Polsk¹ ge-
nera³a W³adys³awa Andersa, zmar³a w wyniku chorób i wycieñczenia 
w Iranie, gdzie pochowana zosta³a na polskim cmentarzu.

Wojna zubo¿y³a Aleksandrowiczów, sp³on¹³ ich dom, a nowa w³a-
dza pozbawi³a ich ziemi. Bêd¹c mocno ju¿ sêdziwymi, pozbawieni 
wszelkich dochodów i pomocy, gdy¿ wielu Tatarów s³onimskich jako 
tzw. repatrianci wyjecha³o do Polski, Aleksandrowicz i jego ma³¿onka 
zmarli w 1947 r. 

am

M. Radecka, Aleksandrowicze ze S³onima, „Rocznik Tatarów Polskich”, t. VII, Gdañsk2001/2002, 
s. 109.



S³ownik biografi czny

28

  ALEKSANDROWICZ FUAD (1868–1937), 

pu³kownik Wojska Polskiego, brat Abraha-
ma. O rodzicach brak wiadomości.

Za m³odu s³u¿y³ w wojsku rosyjskim. Pod-
czas wojny polsko-bolszewickiej w 29 Pu³-
ku Artylerii Lekkiej w stopniu podpu³kowni-
ka. Z tym pu³kiem, stacjonuj¹cym w Grod-
nie (wówczas województwo bia³ostockie), 
zwi¹zany by³ do 1922 r., kiedy przeszed³ 
w stan spoczynku. Prawdopodobnie w 1919 r. 
gdy oddzia³y polskie zajê³y S³onim, sta³ na 
czele Tymczasowego Zarz¹du Miejskiego. 
Zarówno wspominana ju¿ Maria Radecka, 
jak i Stefan Radkiewicz (patrz: Radkiewicz 
Stefan) twierdz¹, ¿e by³ wówczas pierwszym polskim burmistrzem 
S³onima.

Nie wiemy nic o jego ¿yciu rodzinnym. Zmar³ 9 marca 1937 r. w Wil-
nie. Musia³ byæ zas³u¿ony dla S³onima, poniewa¿ sprowadzono tam 
jego zw³oki. Pogrzeb odby³ siê z ca³ym ceremonia³em wojskowym 
przed meczetem s³onimskim. Dalsza czêśæ pogrzebu mia³a miejsce na 
cmentarzu muzu³mañskim – mizarze, oddalonym od miasta ok. 5 km. 
Jego mogi³a nie zachowa³a siê, zdewastowana w latach piêædziesi¹-
tych XX w. przez nieznanych sprawców. 

am

M. Bajraszewski, Tatarzy S³onimscy, „¯ycie Tatarskie”, nr 9, 1934, s. 11.
S. Radkiewicz, S³onim w 1919 roku, Fragment Pamiêtnika Domowego, Jelenia Góra 1975, s. 36.
M. Radecka, Aleksandrowicze ze S³onima, „Rocznik Tatarów Polskich”, t. VII, Gdañsk 2001/2002, 

s. 36.
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  ALEKSANDROWICZ MUSTAFA (1911–2000?), 

urodzi³ siê 15 października 1911 r. w maj¹tku Try-
ple na Wileñszczyźnie. 

Podczas pierwszej wojny światowej wraz z ro-
dzicami, bratem i siostr¹, wobec zbli¿aj¹cych 
siê wojsk niemieckich uda³ siê w g³¹b Rosji, po-
cz¹tkowo do Smoleñska, później do Kazania. 
Po zakoñczeniu wojny i odzyskaniu przez Pol-
skê niepodleg³ości powrócili w rodzinne strony. 
W latach 1923–1929 uczêszcza³ do Gimnazjum 
Klasycznego im. Juliusza S³owackiego w Wilnie, 
gdzie uzyska³ maturê. W latach 1929–1933 studio-
wa³ na Wydziale Orientalistycznym Uniwersytetu Jana Kazimierza we 
Lwowie. Jako magister nauk orientalistycznych ze znajomości¹ jêzyka 
arabskiego w r. 1933 uda³ siê do Kairu, aby razem z koleg¹ ze studiów, 
Alim Ismai³em Woronowiczem (patrz: Woronowicz Ali Ismai³), podj¹æ 
studia na s³ynnym muzu³mañskim Uniwersytecie Al-Azhar. Nast¹pi³o 
to dziêki wydatnej pomocy Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Insty-
tutu Wschodniego w Warszawie. W Egipcie korzysta³ tak¿e ze skrom-
nych środków z Funduszu Króla Fuada oraz z bezp³atnego mieszkania.

Podczas studiów zatrudniony by³ w biurze prasowo-propagando-
wym Poselstwa Polskiego w Kairze, podobnie jak wspomniany wy-
¿ej Woronowicz oraz Dejan Fazlijew i Abdel Kajun z kolonii Tatarów 
nadwo³¿añskich w Warszawie, równie¿ studiuj¹cy na Al-Azhar. Do 
ich obowi¹zków nale¿a³o m.in. robienie wyci¹gów z prasy arabskiej 
ukazuj¹cej siê nie tylko w Egipcie, lecz na ca³ym Pó³wyspie Arabskim, 
a tak¿e w Sudanie i Etiopii w kwestiach dotycz¹cych Polski wraz z t³u-
maczeniami na jêzyk polski. Interesowa³a ich prasa, ale nie tylko. Obok 
tego zwracali uwagê na wiadomości zwi¹zane z ruchem panislam-
skim i walk¹ narodowo-wyzwoleñcz¹ narodów arabskich, tworz¹c 
odpowiednie notatki dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych. T³uma-
czyli ponadto na jêzyk arabski komunikaty i publikacje dostarczanych 
im przez Poselstwo, celem umieszczenia ich w prasie egipskiej, która 
dociera³a do wiêkszości krajów arabskich. Rezultatem tego by³a tak¿e 
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broszura w jêzyku arabskim, „Islam w Polsce”, wspó³autorstwa Ale-
go Woronowicza, a tak¿e broszura Mustafy Aleksandrowicza o ¿yciu 
Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego, wydana w jêzyku arabskim w 1936 r. 

Po ukoñczeniu studiów w 1936 r. Mustafa Aleksandrowicz powróci³ 
do Polski, ale nie pozosta³ d³u¿ej w kraju, poniewa¿ MSZ zaanga¿o-
wa³o go do s³u¿by w Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej 
w Jerozolimie, stolicy Palestyny, bêd¹cej wówczas mandatem Wielkiej 
Brytanii. Mia³ za zadanie m.in. utrzymywanie kontaktów z przedsta-
wicielami ludności arabskiej. Jeździ³ tak¿e do Syrii i Libanu na spo-
tkania z wybitnymi arabskimi dzia³aczami polityczno-kulturalnymi. 
Odwo³any w styczniu 1939 r. w celu rocznego sta¿u dyplomatyczno-
-konsularnego. Z chwil¹ wybuchu drugiej wojny światowej ewakuowa³ 
siê z ca³ym personelem MSZ ku granicy rumuñskiej. Mia³ powróciæ do 
Warszawy celem organizacji ruchu oporu, ale wobec spotkania z woj-
skami sowieckimi w jednej z ostatnich grup przekroczy³ granicê ru-
muñsk¹. W Rumunii zosta³ zaanga¿owany przez Ambasadê Rzeczy-
pospolitej Polskiej do dalszej s³u¿by, m.in. jeździ³ do Turcji po stacjê 
radiowo-odbiorcz¹. Później przebywa³ krótko w Palestynie, ale zdecy-
dowa³ siê wyruszyæ do Francji, aby wst¹piæ do tworzonego tam Wojska 
Polskiego. Jakiś czas spêdzi³ w Poselstwie RP w Atenach, gdzie propo-
nowano mu pracê.

We Francji wst¹pi³ na ochotnika do 2 Dywizji Strzelców Pieszych 
pod dowództwem gen. Bronis³awa Prugara-Ketlinga. By³ odpowie-
dzialny za utrzymywanie kontaktu sztabu dywizji z dowódcami sze-
ściu pu³ków za pomoc¹ szyfrów wojskowych. Po klêsce Francji wraz 
z wiêkszości¹ ¿o³nierzy przekroczy³ granicê szwajcarsk¹. Podczas 
internowania prowadzi³ lektorat na Uniwersytecie we Fryburgu, gdzie 
zostali zakwaterowani ¿o³nierze polscy posiadaj¹cy maturê lub studia. 
Pomaga³ równie¿ ministrowi Janowi Modzelewskiemu, by³emu pos³o-
wi RP w Berlinie, w administrowaniu Polskim Czerwonym Krzy¿em. 
W Szwajcarii napisa³ i obroni³ pracê doktorsk¹: „Tolstoï et son idée de 
la vie” (To³stoj i jego idea ¿ycia). 

Po zakoñczeniu wojny przyby³ do amerykañskiej strefy okupacyjnej 
w Niemczech, gdzie podj¹³ pracê w American-Polish War Relief, lecz 
w 1946 r. wyemigrowa³ do Brazylii. Zamieszka³ w Rio de Janeiro i za-
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trudni³ siê w du¿ej fi rmie handlowej jako kierownik dzia³u zagranicz-
nego. Czêsto wyje¿d¿a³ do Stanów Zjednoczonych, Kanady i krajów 
europejskich. Polskê odwiedzi³ siedmiokrotnie, po raz pierwszy z ofi -
cjaln¹ wizyt¹ delegacji brazylijskiej pod kierownictwem ambasadora 
Santiago Dantasa, celem podpisania traktatu handlowego z Polsk¹. 
W Brazylii za³o¿y³ rodzinê i mia³ dwóch synów. 

W latach miêdzywojennych, jeszcze jako student Uniwersytetu 
Lwowskiego, a później Al-Azhar w Kairze, wspó³pracowa³ z „Roczni-
kiem Tatarskim”, nale¿¹c do redakcji tomu II (1935), przesy³a³ te¿ do 
„¯ycia Tatarskiego” swe relacje z podró¿y po Bliskim Wschodzie. By³ 
autorem broszury „Krótki zarys religii islamu” (Wilno 1937), jak równie¿ 
wspomnianej wy¿ej broszury o ¿yciu Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego 
w jêzyku arabskim (Kair 1936). W zbiorowej pracy „Przed Wrześniem 
i po Wrześniu” wydanej w Warszawie w 1998 r. opublikowa³ swoje 
wspomnienia z pracy w Konsulacie Generalnym RP w Jerozolimie oraz 
pobyt w Szwajcarii.

am

M. Aleksandrowicz, Garśæ wspomnieñ [w:] Przed Wrześniem i po Wrześniu. Ze wspomnieñ m³o-
dych dyplomatów II Rzeczypospolitej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998, 
s. 224– 237.

G. Czerwiñski, Wojenne i powojenne losy Mustafy Aleksandrowicza, „¯ycie Tatarskie”, styczeñ-
-czerwiec 2014, nr 39, s. 61–69.

A. Miśkiewicz, Tatarzy polscy… dz. cyt., ss. 53, 84, 97–9 8, 145–147.
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  ALEKSANDROWICZ ROZALIA 
z domu ALEKSANDROWICZ (1933–2008), 

córka Aleksandra i Chalimy z domu Gembickiej. Urodzi³a siê 29 sierp-
nia 1933 r. w Nowogródku (obecnie Bia³oruś). Ostatnia przewodnicz¹-
ca Muzu³mañskiej Gminy Wyznaniowej w Gorzowie Wlkp.

W 1940 r. zes³ana wraz z rodzin¹ do Ka-
zachstanu. Powróci³a z zes³ania w 1945 r. 
i zamieszka³a w Krzy¿u w województwie 
poznañskim. W marcu 1948 r. przenios³a 
siê do Gorzowa Wlkp. Tam uczêszcza³a do 
Pañstwowego Gimnazjum Przemys³u Ga-
stronomicznego (obecnie Technikum Ga-
stronomiczne), które ukoñczy³a w 1951 r. 
W latach 1953–1959 pracowa³a w Zak³adach 
Mechanicznych „Gorzów”. Później zajê³a siê 
prywatn¹ inicjatyw¹. W r. 1971 w centrum 
Gorzowa Wlkp., w suterynie domu przy ul. 
Chrobrego, otworzy³a herbaciarniê, prze-
mianowan¹ szybko na kawiarniê „Maleñka”. W latach 70. by³a w³aści-
cielk¹ jeszcze jednego lokalu gastronomicznego o nazwie „U Ró¿y” na 
osiedlu gorzowskim „Staszica”. Od 1994 r. przebywa³a na emeryturze. 
Nale¿a³a do Stronnictwa Demokratycznego. Od 1971 r. by³a cz³onkiem 
Zrzeszenia Prywatnego Handlu i Us³ug oraz cz³onkiem Rady Naczelnej 
tego zrzeszenia. W latach 80. zasiada³a w Radzie Wojewódzkiej Rady 
Narodowej, w 1990 r. zosta³a radn¹ Miasta Gorzowa z listy Stronnictwa 
Demokratycznego. Za³o¿y³a fundacjê „Gorzowskie Zdrowie”, która za-
kupi³a nowoczesny aparat USG i dwanaście innych urz¹dzeñ medycz-
nych. W 1994 r. stanê³a na czele Wspólnoty Samorz¹dowej, która jed-
nak przegra³a wybory do Sejmu. Kandydowa³a te¿ do Senatu i pomimo 
du¿ego poparcia nie osi¹gnê³a wystarczaj¹cej liczby g³osów.

Zawsze pamiêta³a o swoim pochodzeniu, prowadz¹c dzia³alnośæ 
spo³eczn¹ w Muzu³mañskiej Gminie Wyznaniowej w Gorzowie Wlkp. 
W 1995 r. zosta³a jej przewodnicz¹c¹, przyczyniaj¹c siê do jej dalszego 
trwania, skupiaj¹c cz³onków zamieszka³ych nie tylko w Gorzowie, lecz 



Tatarów polskich XX wieku

33

tak¿e w Szczecinie, Szczecinku, Witnicy, Pile, Trzciance oraz w Kro-
śnie Odrzañskim i S³ubicach. Organizowa³a obchody 50-lecia osad-
nictwa tatarskiego na Ziemiach Zachodnich 30 i 31 sierpnia 1995 r. 
Przyby³a wówczas do Gorzowa Wlkp. liczna grupa osób pochodzenia 
tatarskiego z Dolnego Śl¹ska, Pomorza Zachodniego i Podlasia. Z ¿y-
cia zawodowego i dzia³alności spo³ecznej wycofa³a siê w 2005 r. 

Z ma³¿eñstwa zawartego z Bronis³awem Aleksandrowiczem w 1951 r. 
mia³a córkê Ewê (1951) i syna Aleksandra (1957). Córka Ewa, absol-
wentka Akademii Rolniczej w Szczecinie, po jej ukoñczeniu pracowa³a 
na tej uczelni, obecnie na emeryturze. Ma córkê Izabellê i wnuczkê. Jej 
brat Aleksander, absolwent turystyki i rekreacji Akademii Wychowania 
Fizycznego w Poznaniu, od 1998 r. prowadzi Zak³ad Medycyny Alter-
natywnej „Eskulap–Bikom”.

Zmar³a 13 sierpnia 2008 r. w Gorzowie Wlkp. Spoczê³a na Muzu³-
mañskim Cmentarzu Tatarskim w Warszawie, obok swego mê¿a Bro-
nis³awa, matki i wielu rodaków pochodz¹cych z Nowogródka.

Odznaczenia: Z³ota Odznaka Honorowa „Za zas³ugi dla wojewódz-
twa gorzowskiego” (1979), Srebrny Krzy¿ Zas³ugi (1982), Odznaka ho-
norowa za szczególne zas³ugi w rozwoju spo³eczno-gospodarczym 
i kulturalnym miasta Gorzowa Wielkopolskiego (1983), Odznaka „Za-
s³u¿ony Pracownik Handlu i Us³ug” (1984), Medal 40-lecia Polski Ludo-
wej (1984), Odznaka Honorowa przyznana przez Naczeln¹ Radê Zrze-
szeñ Prywatnego Handlu i Us³ug w Warszawie (1984), Krzy¿ Kawaler-
ski Orderu Odrodzenia Polski (1989), Krzy¿ Zes³añców Sybiru (2004).

Opr. Ewa Kuler (córka)

Kronika, „Pamiêæ i Trwanie”, nr 7, Bia³ystok 2007, s. 37.
A. Miśkiewicz, Tatarzy na Ziemiach Zachodnich Polski w latach 1945–2005, Gorzów Wlkp. 2009, 

s. 154–155.
J. Zysnarski, Encyklopedia Gorzowa, Gorzów Wlkp., 2007, s. 14.



S³ownik biografi czny

34

  ALIJEWICZ IBRAHIM BRONIS£AW (1912–2008), 

syn Sulejmana i Fatimy z Miśkiewiczów. Urodzi³ siê 25 lutego 1912 r. 
w Mirze ko³o Nowogródka (dawne województwo nowogródzkie, obec-
nie Bia³oruś).

Jego rodzice w poszukiwaniu lepszych 
warunków ¿ycia pozostawili jego i star-
szego brata Aleksandra na wychowaniu 
babci i siostry matki, sami zaś udali siê do 
Stanów Zjednoczonych. Pierwsze nauki 
pobiera³ w miejscowej szkole koranicznej, 
gdzie pozna³ zasady islamu, oraz w szko-
le publicznej. Maj¹c 13 lat, odwiedzi³ ojca, 
który powróci³ ze Stanów Zjednoczonych 
i zamieszka³ w £owczycach niedaleko Miru, 
z dzieæmi z pierwszego ma³¿eñstwa. 

W latach niepodleg³ości Polski, jego star-
szy brat otrzyma³ zaproszenie do USA od 
matki, która wysz³a tam za m¹¿ i na za-

wsze opuści³ Polskê. Ibrahim ze wzglêdu na trudne po³o¿enie krew-
nych, u których mieszka³, nie móg³ kontynuowaæ nauki w gimnazjum 
i uczy³ siê samodzielnie. Pracowa³ ciê¿ko w gospodarstwie wujostwa, 
dzia³aj¹c spo³ecznie w mirskim oddziale Zwi¹zku Kulturalno-Oświa-
towego Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej. Podczas jednego z balów 
tatarskich pozna³ Anifê Ryzwanowicz, pochodz¹c¹ z Nowogródka. 
Oboje mieli po 19 lat. Po zawarciu z ni¹ zwi¹zku ma³¿eñskiego w 1931 
r. przeniós³ siê do Nowogródka, gdzie pracowa³ w jednej z garbarni. Za 
zarobione pieni¹dze zdo³a³ zbudowaæ w 1933 r. w³asny dom.

Podczas II wojny światowej, ze wzglêdu na chorobê oczu nie zo-
sta³ powo³any do wojska. Jakiś czas musia³ pracowaæ przymusowo na 
Podlasiu na rzecz okupanta niemieckiego. Przy pomocy miejscowych 
Tatarów uda³o mu siê uciec i wróciæ do Nowogródka, gdzie do koñca 
wojny pracowa³ dorywczo. 

Po wyzwoleniu jako repatriant z ¿on¹ i dzieæmi osiedli³ siê na pery-
feriach Olsztyna. Pracowa³ tam jako konduktor autobusów miejskich. 
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Têsknota za matk¹ i bratem spowodowa³a, ¿e w r. 1954 wyjecha³ do 
Nowego Jorku, ale po pó³rocznym pobycie wróci³ do Polski. W r. 1956 
na ponowne zaproszenie matki i ojczyma wyjecha³ wraz z rodzin¹ do 
USA na sta³e.

Dziêki sta³ej pracy otrzyma³ ubezpieczenie zdrowotne i móg³ pod-
daæ siê operacji implantacji oka, któr¹ wykona³ ciesz¹cy siê zaufaniem 
lekarz polskiego pochodzenia. W pe³ni odzyska³ wzrok. W wolnym 
czasie poświêca³ siê pracy w meczecie w gminie muzu³mañskiej, któr¹ 
w ca³ości tworzyli w Nowym Jorku imigranci tatarscy z Polski.

W r. 1957 zakupi³ dom na kredyt. Dziêki pracy w fabryce rêcznej 
wyprawy skór szlachetnych na Manhattanie polepszy³a siê jego sytu-
acja materialna. Maj¹c 71 lat, przeszed³ na emeryturê i wiêcej czasu 
móg³ poświêcaæ rodzinie i dzia³alności spo³ecznej w gminie. Kilkakrot-
nie odwiedza³ krewnych i znajomych w Polsce, na Bia³orusi i Litwie. 
Jego oddanie w pracy dla spo³eczności, w tym niesienie jej cz³onkom 
pos³ug religijnych tak¿e w szpitalach i domach opieki, zaowocowa³o 
wybraniem go na imama tej gminy.

Po śmierci ¿ony Anify (1993) 6.11.1994 r. zawar³ w Nowym Jorku 
zwi¹zek ma³¿eñski z Lejl¹ Majewsk¹, Tatark¹ z Bia³egostoku. 

Zmar³ 20 lutego 2008 r. Jego druga ¿ona powróci³a do Polski. 

am

Na podstawie wspomnieñ Lejli Majewskiej: O Ibrahimie Bronis³awie Alijewiczu, imamie Tatar-
skiej Gminy Rzeczypospolitej w Nowym Jorku, „Przegl¹d Tatarski”, nr 1, 1435/2014, s. 
12–15.
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  ALJEWICZ ALIRASZYD (1942–2010), 

syn Adama Aljewicza i Emilii z Bajraszewskich, urodzony 28 września 
1942 r. w Wilnie. Kapitan ¿eglugi wielkiej. 

Absolwent Wy¿szej Szko³y Morskiej w Gdy-
ni, ukoñczonej w 1966 r. W trakcie studiów 
odbywa³ rejsy ¿aglowcem „Darem Pomorza” 
(1960–1961), „Ludwikiem Solskim” (statkiem 
towarowym) w 1963 r. i „Horyzontem” (1965–
1966). Pracowa³ w Polskiej ¯egludze Morskiej 
w Szczecinie w latach 1966–1969 i w Polskich 
Liniach Oceanicznych w Gdyni, lata 1969–
1987. W 1987 r. zatrudni³ siê w Administracji 
Polskich Linii Oceanicznych w Gdyni w Dziale 
Sztauerskim, a później, w latach 1987–2010, 
w Urzêdzie Morskim w Gdyni jako zastêpca 
kapitana Portu w Gdañsku (w trakcie urlopów i delegacji dowództwo 
i praca pod obcymi banderami, jak Liberia i Panama).

Awans na porucznika ¿eglugi wielkiej – 18.06.1971 r., na kapitana 
¿eglugi ma³ej – 31.01.1975 r. i na kapitana ¿eglugi wielkiej 4.03.1982 r.

28.12.1966 r. zawar³ zwi¹zek ma³¿eñski z Bo¿en¹ Zawadzk¹, archi-
tektem. Mieli syna Bohdana, prawnika, obecnie radcê prawnego (1966).

O swoim mê¿u tak mówi wdowa, Bo¿ena Aljewicz: „Pasjonat odda-
ny wykonywanej pracy, cechuj¹cy siê dusz¹ romantyczn¹ i wra¿liw¹ 
na wszelkie przejawy ludzkich spraw. Szczególnie interesowa³ siê hi-
stori¹, prawem i polityk¹. Szlachetnośæ, prostolinijnośæ i szlachetnośæ 
to cechy, którymi kierowa³ siê w codziennym stosunku zarówno do 
ludzi bliskich, jak i w pracy zawodowej. Szczególn¹ uwagê zwraca³ na 
relacje ze spo³eczności¹ Tatarów polskich.

W ¿yciu zawodowym osi¹gn¹³ wszystko, co w jego zawodzie mo¿-
na by³o osi¹gn¹æ, dwukrotnie op³yn¹³ kulê ziemsk¹ na statku »Ziemia 
Szczeciñska«, prowadz¹c go bezpiecznie zarówno do najwiêkszych, 
jak i najmniejszych portów ca³ego świata. Pracowa³ na ró¿nych jed-
nostkach; na statkach ówcześnie nowoczesnych, jak i na »Darze Po-
morza« – historii polskiego ¿eglarstwa.
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Jego praca, profesjonalizm, zaanga¿owanie i doskona³e relacje 
z ludźmi nie pozwoli³y Mu odejśæ na emeryturê, ci¹gle by³ aktywny 
zawodowo jako zastêpca kapitana Portu w Gdañsku, do dnia nag³ej 
i niespodziewanej śmierci”.

Zmar³ 25 listopada 2010 r. 
Odznaczony Z³ot¹ Odznak¹ „Zas³u¿ony Pracownik Morza”.

Opr. Bo¿ena Aljewicz (¿ona)
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  ASSANOWICZ BEKIR BORYS (1910–1999), 

syn Mustafy i Elmiry z Pó³torzyckich. Urodzi³ siê 10 kwietnia 1910 r. 
w Suszczewie na terenie Rosji. 

Po odzyskaniu przez Polskê niepodleg³ości rodzina Assanowiczów 
zamieszka³a w Jaszunach w województwie wileñskim (obecnie na Li-
twie). Bekir Assanowicz codziennie doje¿d¿a³ do Wilna, gdzie uczy³ siê 
w Gimnazjum im. Joachima Lelewela. W 1929 r. uzyska³ maturê jako je-
den z najlepszych uczniów. Po opuszczeniu Jaszun przeniós³ siê do War-
szawy i rozpocz¹³ studia w Szkole G³ównej Gospodarstwa Wiejskiego, 
z której zrezygnowa³ w 1930 r. na rzecz Wydzia³u In¿ynierii L¹dowej Po-
litechniki Warszawskiej. Wst¹pi³ wówczas do Korporacji Akademickiej 
„Arkonia”, obejmuj¹c w roku akademickim 1935/36 stanowisko prezesa.

Po ukoñczeniu studiów i otrzymaniu tytu³u magistra in¿yniera bu-
downictwa l¹dowego w 1936 r. powo³any do s³u¿by wojskowej, któr¹ 
rozpocz¹³ w szkole Podchor¹¿ych Rezerwy Artylerii Konnej we W³o-
dzimierzu Wo³yñskim. Po jej ukoñczeniu otrzyma³ przydzia³ do 4 Dy-
wizjonu Artylerii Konnej Suwalskiej Brygady Kawalerii.

Po odbyciu s³u¿by wojskowej, w 1937 r. podj¹³ pracê w Biurze Plano-
wania Krajowego przy gabinecie wicepremiera Eugeniusza Kwiatkow-
skiego, bêd¹cego wówczas ministrem skarbu. Otrzyma³ odpowiedzialne 
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stanowisko pe³nomocnika ds. budowy dróg w rejonie Zagórze–Solina, 
gdzie w niezwykle trudnych warunkach technicznych, w terenie pe³nym 
konfl iktów etnicznych, realizowa³ budowê sieci dróg lokalnych. 

Tak pisa³ we wspomnieniach o swoim ojcu, syn Stefan, charakte-
ryzuj¹c tak¿e pierwszy okres pracy ojca we wspomnianym wy¿ej Biu-
rze Planowania Krajowego: „Wspó³praca z bezpośrednim otoczeniem 
premiera Kwiatkowskiego i niejednokrotne spotkania z samym pre-
mierem wywieraj¹ ogromny wp³yw na styl pracy i charakter m³odego 
in¿yniera, rzuconego na szerokie wody z mo¿liwości¹ podejmowania 
samodzielnie decyzji o istotnym znaczeniu dla regionu dzia³ania”.

We wrześniu 1939 r. jako podofi cer zwiadu 4 DAK Suwalskiej Brygady 
Kawalerii uczestniczy³ w obronie kraju. Po ciê¿kich walkach pod Czer-
wonym Borem, Zambrowem i Zab³udowem brygada wesz³a w sk³ad 
Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Polesie” dowodzonej  przez gen. Fran-
ciszka Kleeberga. Dosz³o wówczas do zaciêtej bitwy z Niemcami pod 
Kockiem i Wol¹ Gu³owsk¹, podczas której przeciwnik mimo przewagi 
poniós³ du¿e straty. Bekir Assanowicz kierowa³ ogniem artyleryjskim 
baterii, na apel genera³a Podhorskiego zg³osi³ siê na ochotnika do wy-
wiezienia z okr¹¿enia i ukrycia sztandaru brygady, co spe³ni³ nale¿ycie 
pomimo licznych niebezpieczeñstw. Po wype³nieniu zadania przedar³ 
siê do okr¹¿enia, aby znowu wspieraæ w walce swój oddzia³. Za to i za 
postawê w innych bitwach zosta³ odznaczony Krzy¿em Srebrnym Orde-
ru Virtuti Militari V klasy i awansowany do stopnia podporucznika.

Dalsz¹ czêśæ wojny spêdzi³ w niemieckiej niewoli w ró¿nych obo-
zach jenieckich na terenie Rzeszy Niemieckiej, najd³u¿ej w ofl agu 
Gross Born.

Po wojnie w grudniu 1945 r. powróci³ do kraju, do zniszczonej War-
szawy, odrzucaj¹c sk³adane mu propozycje wyjazdu do Australii lub 
Kanady. Najpierw pracowa³ w Biurze Odbudowy Stolicy. Nied³ugo 
potem odpowiedzia³ pozytywnie na propozycjê pracy w Centralnym 
Urzêdzie Planowania na stanowisku dyrektora Departamentu Trans-
portu Drogowego i Lotniczego. Jednym z jego g³ównych zadañ by³a bu-
dowa lotniska na podkrakowskich Balicach. Niestety, jako bezpartyjny 
nie mia³ zaufania prze³o¿onych, tym bardziej, i¿ przyby³ z Zachodu. 
W nied³ugim czasie straci³ wymienion¹ wy¿ej posadê. Zaraz jednak 
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otrzyma³ propozycjê stanowiska w Ministerstwie Transportu Drogo-
wego i Lotniczego. Ceniona by³a jego wiedza, choæ jako bezpartyjny 
ci¹gle by³ odsuwany od podejmowania wa¿nych decyzji. Polepszenie 
sytuacji przynios³a polityczna odwil¿ października 1956 r.

W 1957 r. przedsiêbiorstwo „Cekop” wygra³o przetarg na budowê na 
Bliskim Wschodzie kolei hid¿askiej prowadz¹cej przez Jordaniê, Sy-
riê i Arabiê Saudyjsk¹. Uda³ siê na rekonesans tej budowy, nie tylko 
jako in¿ynier z Polski, lecz tak¿e polski Tatar, muzu³manin. W Syrii 
przyj¹³ go na audiencji Wielki Mufti tego kraju, któremu wrêczy³ list 
od polskich muzu³manów. Pobyt ekipy in¿ynierów „Cekopu” na Bli-
skim Wschodzie nie by³ d³ugi, gdy¿ przetarg na tê budowê uniewa¿-
niono, zaś realizacjê kontraktu powierzono fi rmom amerykañskim.

Po powrocie pracowa³ w resorcie komunikacji. Od 1964 r. by³ wice-
dyrektorem Centralnego Ośrodka Badañ i Rozwoju Techniki Kolejnic-
twa w Warszawie. Dziêki licznym badaniom i wdro¿eniu nowatorskich 
rozwi¹zañ z zakresu automatyki i cybernetyki w kolejnictwie polskim, 
które by³y jego zas³ug¹, otrzyma³ samodzielny stopieñ pracownika na-
ukowego Polskiej Akademii Naukowej. Jednocześnie zosta³ powo³any 
na stanowisko przedstawiciela Polski w Komitecie Cybernetyki w Miê-
dzynarodowej Unii Kolejowej ( UIC) w Pary¿u. Tu¿ przed emerytur¹ 
w 1980 r. otrzyma³ stopieñ naukowy docenta. W pracy spo³ecznej dzia-
³a³ w Muzu³mañskiej Gminie Wyznaniowej w Warszawie, nie zapomi-
naj¹c nigdy o swoim pochodzeniu. Nale¿a³ te¿ do Ko³a Kleeberczyków. 

O¿eniony z Zofi ¹ Ga³êzowsk¹, mia³ syna Stefana, tak¿e in¿yniera. 
Jego brat Jakub, z zawodu in¿ynier geodeta, podczas wojny nale¿a³ do 
Wileñskiej Brygady Armii Krajowej. Po wojnie mieszka³ w Olsztynie, 
siostra Zofi a pozosta³a w Wilnie.

Zmar³ 27 maja 1999 r. Pochowany zosta³ na Muzu³mañskim Cmen-
tarzu Tatarskim w Warszawie z honorami wojskowymi i przy licznym 
udziale przyjació³ i znajomych.

am

Na podstawie wspomnienia syna Stefana: „Rocznik Tatarów Polskich”, t. VI, Gdañsk 2000, 
s. 277–281.

R. Szyd³owski, Listy z Bliskiego Wschodu, Warszawa 1956, s. 68–73.
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  ASSANOWICZ JAN (1919–2007), 

syn Aleksandra i Heleny z Jab³oñskich. Urodzi³ siê 24 lutego 1919 r.
Po ukoñczeniu szko³y średniej i uzyskaniu matury w 1937 r. zosta³ przy-

jêty do Szko³y Podchor¹¿ych Kawalerii w Grudzi¹dzu. W 1939 r. po pro-
mocji na stopieñ podchor¹¿ego plutonowego oddelegowany na praktykê 
do 1 Szwadronu Tatarskiego 13 Pu³ku U³anów Wileñskich w Nowej Wilej-
ce. Bra³ udzia³ w wojnie obronnej z Niemcami. 28.09.1939 r. dowództwo 
wyda³o rozkaz zakoñczenia dzia³añ wojennych, ukrycia broni i udania siê 
do domów. Assanowicz zosta³ awansowany do stopnia porucznika. Prze-
dosta³ siê do Niekraszuñc i ukrywa³ siê u wuja, Konstantego Jab³oñskiego. 
Po wojnie mieszka³ w Sokó³ce, a nastêpnie w Bia³ymstoku. Przez wiele lat 
by³ pracownikiem Narodowego Banku Polskiego.

Z ¿on¹ Jadwig¹ mieli dwoje dzieci: syna Adama, który zmar³ w dzie-
ciñstwie i córkê Zofi ê (Sofi jê) (patrz: Józefów Zofi a).

Jan Assanowicz zmar³ 26 lutego 2007 r., pochowany zosta³ na miza-
rze w Bohonikach.

Opr. Halina Szahidewicz

Na zawodach jeździeckich, prawdopodobnie w Grudzi¹dzu, rok 1939 (?). Na górze: z ¿on¹ Jadwi-
g¹ i córk¹ Zosi¹, Bia³ystok, rok 1955(?).
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  BAJRASZEWSKI ADAM (1909–1998), 

podofi cer Flotylli Rzecznej Marynarki Wojennej w Piñsku. Syn Aleksan-
dra (Alego) i Fatimy z Krynickich. Urodzony 20 marca 1909 r. w Ostrogu 
nad Horyniem, województwo wo³yñskie. 

W latach miêdzywojennych XX w., w Równem w województwie 
wo³yñskim (obecnie na Ukrainie) znajdowa³o siê niewielkie, najdalej 
wysuniête na po³udnie Polski skupisko tatarskie. Adam Bajraszewski 
uczêszcza³ do szko³y w Ostrogu i uczy³ siê zawodu ślusarza maszyn 
rolniczych. W 1929 r. jako ochotnik wst¹pi³ do Marynarki Wojennej. Po 
odbyciu szkolenia w Kadrze MW w Świeciu nad Wis³¹ i z³o¿eniu przy-
siêgi skierowany do Flotylli Rzecznej MW w Piñsku na Polesiu. Tam, 
po ukoñczeniu kursu motorzystów, zaokrêtowany na monitor ORP 
„Wilno”, do obs³ugi silników. Odbywa³ rejsy po rzece Prypeæ i jej do-
p³ywach, zawijaj¹c ka¿dego miesi¹ca do portu wojennego w Piñsku. 
W listopadzie 1930 r. skierowano go na kurs podofi cerski motorzystów. 
Po jego ukoñczeniu, w kwietniu nastêpnego roku, awansowa³ na star-
szego marynarza. Zosta³ motorzyst¹ na kutrach meldunkowych.  

W maju 1934 r. dowódca Flotyl-
li komandor Witold Zaj¹czkowski 
skierowa³ go – jako wyró¿niaj¹-
cego siê marynarza – do obs³ugi 
prezydenckiej motorówki „Dia-
na”. Wraz z innym marynarzem 
zostali przydzieleni do Kolumny 
Samochodowej Zamku, siedziby 
Prezydenta RP. Ich motorówka cu-
mowa³a na lewym brzegu Wis³y, 
na Wybrze¿u Kościuszkowskim 
obok Jacht Klubu Ofi cerskiego. 
Z prezydentem Ignacym Mościc-
kim p³ywali kilka razy. W czerwcu 
1934 r. podczas powodzi uratowa-
li saperów, którym zatonê³a mo-
torówka. 
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W Warszawie kontaktowa³ siê z Abdu³³¹ Chamidem Churamowi-
czem, ówczesnym prezesem oddzia³u warszawskiego Zwi¹zku Kul-
turalno-Oświatowego Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej. Czas wolny 
spêdza³ te¿ w kawiarni tureckiej „Bosfor” lub s³uchaj¹c prelekcji w In-
stytucie Wschodnim. Po powrocie do Piñska obj¹³ stanowisko kierow-
nika maszyn grupy czterech kutrów meldunkowych i jako marynarz 
nadterminowy awansowa³ na mata. W r. 1937 ju¿ jako podofi cer zawo-
dowy by³ zastêpc¹ kierownika maszyn na monitorze ORP „Warszawa”. 
17 września 1939 r. po ataku wojsk sowieckich na wschodnie tereny 
Polski przyszed³ rozkaz o samozatopieniu Flotylli. Bajraszewski jako 
ostatni opuści³ swój okrêt, odkrêciwszy zasuwy zatapiaj¹ce. Mary-
narze na piechotê udali siê w kierunku Rumunii, ale zatrzyma³y ich 
wojska sowieckie w Mokranach. Wiêkszośæ ofi cerów zosta³a tam roz-
strzelana. Bajraszewski zdo³a³ ukryæ posiadany przez ka¿dego ofi cera 
i podofi cera zegarek szwajcarski, dziêki czemu ocali³ ¿ycie. Zwolniony, 
wraz z innymi marynarzami dotar³ do Wilna, uprzednio zdobywaj¹c 
cywilne ubranie. Tam przygarnê³a go rodzina Chaleckich. O¿eniony 
z jedn¹ z ich córek, wiosn¹ 1940 r. opuści³ Wilno, przenosz¹c siê do 
Butrymañców w powicie olickim (obecnie na Litwie), gdzie pracowa³ 
w warsztatach jako ślusarz. By³ równie¿ traktorzyst¹ i mechanikiem 
w kilku maj¹tkach na Litwie. 

W 1944 r. zosta³ ¿o³nierzem 9 Batalionu Mostowo-Drogowego II Ar-
mii Wojska Polskiego. Ci¹gnê³o go jednak do Marynarki. Zg³osi³ chêæ 
wst¹pienia do formowanego w Lublinie 1 Zapasowego Batalionu Ma-
rynarki Wojennej, na co nie otrzyma³ pozwolenia. Po wojnie krótko 
mieszka³ w Sokó³ce, sk¹d przeniós³ siê do Cieplic ko³o Jeleniej Góry 
i pracowa³ jako monter telefonów na Poczcie Polskiej. Chorowa³ ciê¿-
ko na gruźlicê i by³ leczony w Zakopanem. Po wyzdrowieniu, od r. 1950 
do emerytury w 1974 r. pracowa³ jako zastêpca komendanta Stra¿y 
Przemys³owej Zak³adu Budowy Maszyn Papierniczych w Jeleniej Gó-
rze. Interesowa³ siê dzia³alności¹ gminy muzu³mañskiej w Gorzowie 
Wlkp. Na świêta muzu³mañskie przyje¿d¿a³ do Sokó³ki oraz uczestni-
czy³ w „Orientach Sokólskich”. 

Zmar³ w 1998 r. Spocz¹³ w kwaterze muzu³mañskiej Cmentarza Ko-
munalnego w Cieplicach, gdzie pochowani zostali wcześniej jego te-
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ściowie – Chaleccy, m³odsza córka i ¿ona. Mia³ czworo dzieci: trzy cór-
ki i syna. Najm³odsza z córek, bêd¹c jeszcze uczennic¹ zmar³a nagle. 
Jedna z dwóch pozosta³ych mieszka wraz z mê¿em w Jeleniej Górze, 
o drugiej nic nie wiadomo, podobnie jak i o synu, absolwencie jednej 
ze szkó³ ofi cerskich. 

Odznaczenia: Krzy¿ Kawalerski Odrodzenia Polski, Medal 40-le-
cia PRL, Medal Za Udzia³ w Wojnie Obronnej 1939, Medal za Udzia³ 
w Walkach o Berlin, Medal Zwyciêstwa i Wolności 1945, odznaka XV-
-lecia Wyzwolenie Śl¹ska.

am

Na podstawie informacji przekazanych przez Adama Bajraszewskiego w lipcu 1986 r. w Jele-
niej Górze. 

Wspomnienia Adama Bajraszewskiego ze s³u¿by w marynarce Wojennej we Flotylli Rzecznej w Piñ-
sku w latach 1929–1939, „Pamiêæ i Trwanie” nr 1, Bia³ystok–Supraśl 1998, s. 40–43. 

A. Miśkiewicz, Tatarzy na Ziemiach Zachodnich Polski w latach 1945–2005, Gorzów Wlkp. 2009, 
s. 158–159. 
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  BAJRASZEWSKI EMIR (EL-MUEMININ) (1913–1996), 

urodzi³ siê 21 kwietnia 1913 r. w Nowogródku. W dzieciñstwie straci³ 
rodziców, opiekowa³ siê nim nowogródzki imam. 

Jako ochotnik Polskich Si³ Zbrojnych 
wraz z II Polskim Korpusem gen. W³ady-
s³awa Andersa przeszed³ ca³y szlak bojo-
wy. Pu³kownik dyplomowany, imam Na-
czelnego Imamatu Wojskowego Muzu³ma-
nów Polskich w Polskich Si³ach Zbrojnych 
na Zachodzie. Po zakoñczeniu wojny osie-
dli³ siê w Wielkiej Brytanii. Od 1947 r. pe³-
ni³ tam funkcjê Naczelnego Imama Muzu³-
manów Polskich w Wielkiej Brytanii, a od 
1949 – naczelnego Imama Muzu³manów 
Polskich na Obczyźnie. Niezale¿nie od 
dzia³alności religijnej wydawa³ kalendarz muzu³mañski, miesiêcznik 
„Komunikat”, „G³os z Minaretu”. 

Prowadzi³ szerok¹ korespondencjê z przyjació³mi w Polsce, przesy-
³a³ wycinki z gazet i zdjêcia.

Ostatnie lata ¿ycia spêdzi³ w Denville, w stanie New Jersey, USA, 
gdzie zmar³ 6 stycznia 1996 r. Pochowany na Cmentarzu Our Lady of 
Czestochowa w Doylestown w Pensylwanii, USA.

Opr. Halina Szahidewicz
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  BAJRASZEWSKI MACIEJ (MAHMED) (1866–1941/1942), 

pu³kownik Wojska Polskiego, syn Ismai³a i Ajszy z domu (?), Tatarki 
z Nowogródka. Urodzi³ siê 10 lutego 1866 r. w S³onimie w guberni gro-
dzieñskiej (w latach miêdzywojennych województwo nowogródzkie, 
obecnie Bia³oruś). 

W dzieciñstwie uczy³ siê w miejscowej szkole muzu³mañskiej, na-
stêpnie w szkole powiatowej. W r. 1881, po po¿arze, w którym rodzina 
straci³a wiêkszośæ dobytku, rozpocz¹³ pracê w magistracie s³onimskim 
jako praktykant-biuralista. W roku nastêpnym zatrudni³ siê w S¹dzie 
Grodzkim, a po sześciu miesi¹cach – w urzêdzie wojskowym. Wów-
czas to postanowi³ zostaæ ofi cerem. W styczniu 1886 r. zda³ egzamin 
koñcowy w 7-klasowej szkole realnej w Bia³ymstoku i zaraz z³o¿y³ po-
danie o przyjêcie do wojska. 26.04.1886 r. wcielony do 68 Borodiñskie-
go Pu³ku Piechoty Imperatora Aleksandra III w Brześciu nad Bugiem.

W r. 1888 po z³o¿eniu konkursowego egzaminu przyjêty do Wileñ-
skiej Szko³y Junkrów Piechoty, któr¹ ukoñczy³ w r. 1891. W sierpniu 
tego¿ roku awansowa³ na podpraporszczyka i powróci³ do macie-
rzystego pu³ku. Niebawem przeniesiony do 3 Batalionu Fortecznego, 
mianowany podporucznikiem. W r. 1897 awansowany na porucznika, 
w 1901 – na sztabskapitana. W r. 1904 obj¹³ stanowisko ofi cera odpo-
wiedzialnego za transporty wojskowe na dworcu kolejowym Warsza-
wa Petersburska (obecnie Wileñska), nastêpnie referenta 23 Oddzia³u 
Sztabu G³ównego w Petersburgu. W 1905 r. awansowany na kapitana 
i odznaczony Orderem św. Stanis³awa 3 st. W grudniu 1906 r. odko-
menderowany na Sybirsk¹ Kolej ¯elazn¹ jako komendant dworca ko-
lejowego w Krasnojarsku. Od r. 1907 komendant dworca w Brañsku. 
Od listopada 1909 r. do 1915 – komendant odcinka i Dworca Kowelskie-
go w Warszawie (obecnie Warszawa Gdañska). W r. 1912 mianowany 
podpu³kownikiem. 

Od 22.02.1919 r. w Wojsku Polskim, pocz¹tkowo w Komisji Werbun-
kowej przy Komitecie Obrony Kresów Wschodnich, gdzie odpowiada³ 
za werbunek do Dywizji Litewsko-Bia³oruskiej Strzelców oraz Pu³ku 
Tatarskiego U³anów. Podczas wojny polsko-bolszewickiej by³ komen-
dantem wojskowym dworca kolejowego w Lublinie, przyczyniaj¹c siê 
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do szybkiego przerzucenia z frontu po³udniowego dwóch dywizji pie-
choty do obrony Warszawy.

W późniejszych latach w stanie spoczynku. Mieszka³ w S³onimie, 
gdzie pracowa³ spo³ecznie na rzecz tamtejszej gminy muzu³mañskiej. 
By³ za³o¿ycielem Tatarskiego Oddzia³u Zwi¹zku Strzeleckiego. Przed 
pierwsz¹ wojn¹ światow¹ nale¿a³ do powsta³ego w 1913 r. w Warsza-
wie Muzu³mañskiego Stowarzyszenia Pomocy Biednym Muzu³manom, 
którego prezesem by³ genera³ Konstanty Najman-Mirza Kryczyñski. 

Po zajêciu S³onima przez wojska sowieckie, aresztowany 10.02.1940 r. 
wraz z ca³¹ rodzin¹, wywieziony do obwodu wo³ogodzkiego, gdzie 
zmar³ na prze³omie r. 1941/1942.

Z ma³¿eñstwa (ślub 23 lub 26.04.1905 r.) z Zahr¹ (Zork¹) Kut³uja-
row¹, Tatark¹ Krymsk¹, posiada³ dzieci: Ismai³a (1906), Elmirê (1907), 
Fatimê (Fatyma, 1909), Zofi ê (?) i syna Dawida (1914).

am
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  BAJRASZEWSKI MUSTAFA (1895–?), 

porucznik rezerwy Wojska Polskiego. Rodzice nieznani. Urodzi³ siê 11 
grudnia 1895 r. w Nowogródku, obecnie Bia³oruś.

S³u¿y³ w armii rosyjskim, jednak nie mamy o tym ¿adnych danych. 
W 1919 r. by³ w wojsku baszkirskim, ale po przejściu w³adz Autono-
micznej Republiki Baszkirii na stronê sowieck¹ znalaz³ siê w tamtej-
szej armii. Zwolniony z powodu choroby w r. 1921 powróci³ wraz z ro-
dzin¹ do Nowogródka, gdzie pracowa³ w Urzêdzie Miejskim. Od 15.07. 
do 8.09.1926 r. przebywa³ na æwiczeniach wojskowych. Brak bli¿szych 
danych.

am

CAW sygn. 3300
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  BAJRASZEWSKI STEFAN MUSTAFA (1924–1994), 

syn Konstantego (Chamiecia) i Marii z domu Awotyñ, z rodziny praw-
ników.

Wiadomo tylko, ¿e urodzi³ siê 
w Wilnie i tam spêdzi³ dzieciñ-
stwo. Po drugiej wojnie światowej 
osiedli³ siê z rodzicami w Toruniu, 
gdzie ukoñczy³ szko³ê średni¹. 
Studiowa³ na Politechnice £ódz-
kiej, uzyskuj¹c tytu³ in¿yniera. 
Kontynuowa³ naukê w Politechni-
ce Gdañskiej, zdobywaj¹c stopieñ 
magistra. Pozosta³ w Gdañsku, 

gdzie pracowa³ w biurach projektów przemys³u zbo¿owego, „Spi-
chrzów” i „Europrojekt”.

Przy wsparciu swej ma³¿onki, Eleonory, organizowa³ wiele wycie-
czek zagranicznych, g³ównie do Turcji, w których uczestniczy³a spo-
³ecznośæ tatarska. Przyczyni³y siê nie tylko do poznania tego kraju, ale 
te¿ wnios³y wk³ad fi nansowy do budowy meczetu w Gdañsku-Oliwie. 
By³ g³ównym organizatorem i przewodnicz¹cym jego budowy.

W Muzu³mañskim Zwi¹zku Religijnym w Rzeczypospolitej Polskiej 
pe³ni³ w latach 1972–1984 stanowisko przewodnicz¹cego Najwy¿szego 
Kolegium. Pozostawa³ w sta³ych kontaktach z w³adzami pañstwowy-
mi. Bra³ udzia³ w spotkaniu z Papie¿em Janem Paw³em II podczas jego 
drugiej pielgrzymki do Polski w 1983 r. Spotyka³ siê tak¿e z prymasem 
ks. kardyna³em Józefem Glempem.

Przez wiele lat prowadzi³ wyk³ady w towarzystwach naukowych na 
tematy zawodowe oraz w parafi ach katolickich o religii muzu³mañskiej 
i dziejach Tatarów polskich.

Mia³ dwóch synów: Murada (1950) i Ajdara (1958), obaj s¹ in¿ynie-
rami.

Opr. D¿emila Smajkiewicz-Murman
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  BARANOWSKI TUHAN-MIRZA EUGENIUSZ 
(1895–?).

Brak danych o rodzicach. Urodzony 9 kwietnia 1895 r. w Warszawie. 
Ukoñczy³ Korpus Kadetów w Warszawie oraz Paw³owsk¹ Ofi cersk¹ 

Szko³ê Piechoty w Petersburgu. Podczas pierwszej wojny światowej 
dosta³ siê do niewoli niemieckiej. Od 14.06.1919 r. w Wojsku Polskim, 
w Tatarskim Pu³ku U³anów. 5.09.1919 r. skierowany do Ofi cerskiej 
Szko³y Jazdy w Przemyślu, któr¹ ukoñczy³ 20.04.1920 r. Od 1.05.1920 r. 
przydzielony do zapasowego szwadronu Ofi cerskiej Szko³y Jazdy, gdzie 
obj¹³ stanowisko zastêpcy dowódcy oddzia³u rekrutów. 

29.11.1920 r. przeniesiony do 17 Pu³ku U³anów Wielkopolskich w Po-
znaniu. Wiadomo, ¿e w latach późniejszych by³ adiutantem gen. Kazi-
mierza Sosnkowskiego.

am
CAW, sygn. 4368.
http://chris1991.salon24.pl/104886,samobojstwo-generala
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  BAZAREWSKI STEFAN (1871–1949), 

profesor Uniwersytetu Wileñskiego, brak informacji o rodzicach. Uro-
dzi³ siê w 1871 r. w Wilnie. 

Absolwent gimnazjum w Wilnie 
(1890), później Wydzia³u Agronomicz-
nego Politechniki w Rydze (1895). Dwa 
lata po jej ukoñczeniu, w 1897 r. rozpo-
cz¹³ karierê naukow¹ na Uniwersytecie 
w Getyndze. W latach 1899–1904 prze-
bywa³ w swoim maj¹tku Bonifacowo na 
Wileñszczyźnie, prowadz¹c gospodar-
stwo rolne. W 1905 r. powróci³ do pracy 
naukowej w Imperatorskim Instytucie 
Medycyny Doświadczalnej w Peters-
burgu, w roku nastêpnym obroni³ pracê 
doktorsk¹, uzyskuj¹c stopieñ dokto-
ra fi lozofi i na Uniwersytecie w Getyn-
dze. W tym¿e roku zosta³ asystentem 
na Politechnice Ryskiej, pocz¹tkowo 
w Katedrze Botaniki, nastêpnie Uprawy 
Roli i Roślin. Pracowa³ tam do 1918 r. Po 
wznowieniu dzia³alności Uniwersytetu 

Stefana Batorego w Wilnie, do czego siê tak¿e przyczyni³, obj¹³ stano-
wisko profesora Zak³adu Chemii i Mikrobiologii. W 1920 r. mianowany 
profesorem nadzwyczajnym. Przez kilka lat kierowa³ wspomnianym 
Zak³adem oraz pe³ni³ obowi¹zki dziekana w Studium Rolniczym Wy-
dzia³u Matematyczno-Przyrodniczego. Publikowa³ liczne prace nauko-
we w jêzyku polskim, francuskim i niemieckim. Od 1936 r. przebywa³ 
na emeryturze. 

Od r. 1922 do 1925 by³ przewodnicz¹cym Muzu³mañskiej Gminy Wy-
znaniowej w Wilnie. Nale¿a³ do wspó³organizatorów Wszechpolskie-
go Zjazdu Przedstawicieli Gmin Muzu³mañskich 28–29 grudnia 1925 r. 
w Wilnie oraz do za³o¿ycieli Zwi¹zku Kulturalno-Oświatowego Tata-
rów Rzeczypospolitej Polskiej. 
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Nie wiemy nic o jego sytuacji rodzinnej. Po wybuchu drugiej woj-
ny światowej mieszka³ w Kownie, sk¹d uda³ siê do Szwajcarii. Zmar³ 
w 1949 r. w Belgii. 

am 
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  BIKBAWOW KONSTANTY (1920–1989), 

syn Raszyda i El¿biety z domu Rajeckiej. Urodzony 15 stycznia 1920 r. 
w Wilnie, w rodzinie o tradycjach wojskowych.

Ojciec zgin¹³ na wojnie i Konstanty zosta³ 
pod opiek¹ matki. Reszta rodziny to wujek 
Maciej Rajecki (in¿. kolejnictwa), babcia Ma-
ria Jakubowska, ciotki Tamara i Ewa. £¹czy³y 
ich bardzo zgodne rodzinne stosunki. Wujek 
Rajecki wspiera³ swoja siostrê – matkê Kon-
stantego fi nansowo. Nie za³o¿y³ w³asnej ro-
dziny i bardzo anga¿owa³ siê w wychowanie 
siostrzeñca. ¯ycie ich p³ynê³o spokojnie i do-
statnio.

Konstanty po ukoñczeniu szko³y podstawowej podj¹³ naukê w Gim-
nazjum Technicznym im. Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego w Wilnie, cie-
sz¹cym siê du¿¹ renom¹. Z chwil¹ wybuchu wojny do Wilna wkro-
czy³y wojska sowieckie, a w 1941 r. Niemcy i rozpoczê³a siê okupacja 
Polaków. Szko³y zamkniêto, nast¹pi³y liczne aresztowania i represje. 
Zaczê³a dzia³aæ partyzantka AK i nasili³ siê terror sowiecki. 27.07.1944 
r. podczas akcji „Ostra Brama” NKWD aresztowa³o wiele osób, w tym 
równie¿ Konstantego. Za³adowano ca³¹ grupê do wagonów i wywie-
ziono do ³agru w Ka³udze. Tam przetrzymywano ich w nieludzkich 
warunkach. Wiele osób zmar³o, ale m³ody i silny Konstanty jakoś prze-
trzyma³. Stamt¹d trafi ³ do ³agru Stalinogorsk II, a potem Stalinogorsk 
III. Zatrudniono go w zak³adach mechanicznych.

Matka Konstantego szuka³a rozpaczliwie ratunku i pisa³a do wszyst-
kich mo¿liwych w³adz o zwolnienie syna z ³agru. Oczywiście bezsku-
tecznie. Dopiero koniec wojny i porozumienie w³adz polskich i sowiec-
kich sprawi³o, ¿e zaczê³y siê zwolnienia i powroty do ojczyzny. Nieste-
ty, nie wszyscy mieli to szczêście. Konstantemu uda³o siê i 8.10.1945 r. 
stan¹³ w drzwiach swego rodzinnego domu. Babcia nie wpuści³a go, 
poniewa¿ by³ tak zniszczony, ¿e nie mo¿na by³o go rozpoznaæ.

W wielkim pośpiechu i trwodze rodzina stara³a siê jak najszybciej 
dostaæ siê do Polski, jako repatrianci. Dopiero 9.09.1946 r. uda³o im siê 
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wyjechaæ do Bia³egostoku. £udzili siê, ¿e mo¿e coś siê zmieni i wróc¹ 
do Wilna. Konstanty po przyjeździe podj¹³ pracê w budownictwie i a¿ 
do emerytury pracowa³ w tym zawodzie, w bardzo wielu fi rmach na 
stanowisku inspektora nadzoru.

4.09.1955 zawar³ zwi¹zek ma³¿eñski z Janin¹.
Ciê¿kie prze¿ycia z ³agru, ciê¿ka praca w budownictwie, a tak¿e 

têsknota za Wilnem bardzo zniszczy³y jego zdrowie. Po przejściu na 
emeryturê zapad³ na nowotwór p³uc. Leczy³ siê przez dwa lata. Zmar³ 
24 czerwca 1989 r., prze¿ywszy 69 lat. Z ca³ej rodziny, która tu przyje-
cha³a jako repatrianci, nikt ju¿ nie ¿yje. 

Opr. Janina Bikbawow (¿ona) 



Tatarów polskich XX wieku

55

  BUCZACKI JERZY EMIR (1935–1990), 

syn Jana i Wiktorii z Iwaszkiewiczów. Urodzi³ siê 1 września 1935 r. 
w Suwa³kach, województwo bia³ostockie. Jego ojciec by³ prokuratorem 
S¹du Okrêgowego w Suwa³kach. 

W 1938 r. po śmierci ojca Emir Buczacki wraz z matk¹ i siostr¹ prze-
niós³ siê do Wilna, sk¹d pochodzi³a rodzina jego ojca. Tam spêdzili 
ca³y okres drugiej wojny światowej. Po wojnie jako tzw. repatrianci za-
mieszkali w Toruniu, ale niebawem przenieśli siê do Gdyni. Tam ukoñ-
czy³ szko³ê powszechn¹, ale ze wzglêdów zdrowotnych wyjecha³ do 
Ro¿nicy w powiecie jêdrzejowskim, w województwie kieleckim (obec-
nie świêtokrzyskie), gdzie w latach 1949–1953 uczêszcza³ do szko³y 
rolniczej. W 1952 r. wst¹pi³ do Zespo³u Pieśni i Tañca Ziemi Kieleckiej, 
prowadzonego przez Waldemara Babinicza, dzia³acza spo³eczno-
-kulturalny, twórcê Liceum Kulturalno-Oświatowego w Ró¿nicy, który 
zwróci³ uwagê na talent artystyczny m³odego Emira. Dalszy jego los 
zwi¹zany by³ ju¿ z zawodem aktora.

W latach 1954–1958 studiowa³ w Pañstwowej Wy¿szej Szko³y Te-
atralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie na Wydziale Aktorskim. 
Ju¿ podczas studiów wystêpowa³ w przedstawieniach szkolnych, roz-
wijaj¹c swój talent. Pocz¹tkowo zwi¹za³ siê z Teatrem Dramatycznym 
im. Stefana ¯eromskiego w Kielcach. W sezonie 1961/62 wystêpowa³ 
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w Teatrze Powszechnym im. Jana Kochanowskiego w Radomiu. W na-
stêpnym sezonie 1962/63 znowu w teatrze w Kielcach. Po zamieszka-
niu w Katowicach wystêpowa³ na scenach teatrów śl¹skich. Najd³u¿ej, 
od r. 1963 do 1987, by³ zwi¹zany z Teatrem Śl¹skim im. Stanis³awa 
Wyspiañskiego w Katowicach. Krótko ystêpowa³ tak¿e na deskach Te-
atru Ludowego w Nowej Hucie (1964) oraz w Teatrze Sceny Polskiej 
w Czeskim Cieszynie (sezon 1967/68). Na Śl¹sku gra³ równie¿ w Te-
atrze Zag³êbia w Sosnowcu (sezony 1980/81–1981/82) i Tatrze Nowym 
w Zabrzu (sezony 1987/88–1989).

Gra³ rolê pierwszoplanowe i epizodyczne, zawsze nagradzany bra-
wami przez publicznośæ, która zna³a jego sylwetkê aktora, lubianego 
szczególnie na Śl¹sku. Wystêpowa³ ponadto w fi lmie i telewizji. Jesz-
cze podczas studiów pojawi³ siê w komedii „Ewa chce spaæ” w re¿yserii 
Tadeusza Chmielewskiego. Najbardziej znane jego role fi lmowe to Tut-
mozis w „Faraonie” w re¿yserii Jerzego Kawalerowicza (1966), Malitsch 
w „Perle w koronie” w re¿yserii Kazimierza Kutza (1971) oraz Lucjan 
Kocie³³o w „Nocach i Dniach” w re¿yserii Jerzego Antczaka (1975). Pod-
czas próby w Teatrze Nowym w Zabrzu, 10.03.1990 r., nagle zas³ab³ na 
scenie. Zmar³ 16 maja 1990 r. w Katowicach. Przez niemal 35 lat zagra³ 
blisko 100 ról, wyst¹pi³ w 22 fi lmach i 24 spektaklach Teatru Telewizji.

By³ ¿onaty z Aleksandr¹ Bielewicz, historykiem sztuki. Mia³ córkê, 
Dorotê (1959), która mieszka obecnie w Austrii. Pamiêta³ o swoich ko-
rzeniach tatarskich, chocia¿ wśród Tatarów polskich nie by³ postaci¹ 
znan¹. 

Za zas³ugi dla teatru i fi lmu uhonorowany trzykrotnie Srebrn¹ Ma-
sk¹ (1971, 1974 i 1977). Odznaczenia: Z³oty Krzy¿ Zas³ugi (1979), Z³ota 
Odznaka za Zas³ugi dla Województwa Katowickiego (1969), Odznaka 
za Zas³ugi dla Kielecczyzny (1979), Honorowa Odznaka Zas³u¿ony dla 
Kultury Polskiej (1982).

am

S. Hordejuk, Emir Buczacki (1935–1990). Zapomniany aktor teatralny i fi lmowy, „¯ycie Tatarskie”, 
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  CHALECKI ALEKSANDER (1915–2006), 

syn Jakuba i Emilii z domu Boguszewicz. Urodzony 15 marca 1915 we 
wsi Krug³o na Bia³ostocczyźnie, w posiad³ości, któr¹ jego pradziadek – 
dowódca pu³ku w stopniu pu³kownika – otrzyma³ za zas³ugi w obronie 
Rzeczypospolitej. 

W sierpniu 1915 roku rodzina Chalec-
kich z czterema córkami i piêciomie-
siêcznym Aleksandrem emigrowa³a do 
Kazania. Tam urodzi³o siê jego dwóch 
braci. By³ to bardzo trudny okres w Rosji: 
rewolucja, g³ód, rozboje, epidemie. Sio-
stra i dwóch braci zmar³o na tyfus, a oj-
ciec po wylewie zosta³ inwalid¹. W 1921 r. 
powrócili do Polski. Gospodarstwo w Kru-
gle by³o zajête i zrujnowane, zamieszkali 
wiêc w Tryplach. Tam umar³ jego ojciec. 
W 1929 r. Aleksander Chalecki ukoñczy³ 
szko³ê podstawow¹. W 1933 r. z mat-
k¹ i rodzeñstwem przeprowadzili siê do 
Kruszynian na gospodarstwo po babci, 
gdzie od podstaw organizowali swoje ¿ycie. 15.11.1938 r. powo³any zo-
sta³ do odbycia s³u¿by wojskowej w 13 Pu³ku U³anów Wileñskich w No-
wej Wilejce. Trafi ³ do szko³y podofi cerskiej, któr¹ ukoñczy³ ze stopniem 
kaprala i otrzyma³ przydzia³ do 1 Szwadronu Tatarskiego 13 Pu³ku U³a-
nów Wileñskich. Uczestniczy³ w Kampanii Wrześniowej, 6.10.1939 r. 
w ciê¿kiej bitwie dosta³ siê do niewoli niemieckiej. 20.04.1942 r. wraz 
z Alim Mucharskim uciekli z obozu jenieckiego i 10.05.1942 r. dotarli 
do Kruszynian – do rodzin, które przechowywa³y ich do koñca wojny.

W 1945 r. wraz z rodzin¹ zamieszka³ w Bia³ymstoku. Pracowa³ 
w Spó³dzielni „Spo³em”, nastêpnie a¿ do emerytury w Fabryce Przyrz¹-
dów i Uchwytów w Bia³ymstoku. W tym czasie dokszta³ca³ siê, uzyski-
wa³ wy¿sze kwalifi kacje i zajmowa³ odpowiedzialne stanowiska. Ca³y 
czas pracowa³ spo³ecznie na rzecz wspólnoty tatarsko-muzu³mañskiej. 
W latach 1946–1960 by³ muezinem w Muzu³mañskiej Gminie Wyzna-
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niowej w Bia³ymstoku i cz³onkiem Najwy¿szego Kolegium Muzu³mañ-
skiego Zwi¹zku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej. Od r. 1960 do 
1980 roku by³ muezinem i cz³onkiem Komisji Rewizyjnej w Muzu³mañ-
skiej Gminie Wyznaniowej w Bia³ymstoku. 13.07.1980 r. powo³any na 
imama w tej¿e gminie. 23.03.1981 r. dziêki staraniom jego oraz Adama 
Miśkiewicza spo³ecznośæ tatarsko-muzu³mañska otrzyma³a do dyspo-
zycji dom przy ulicy Grzybowej 42 (obecnie ul. Piastowska 13 F). Do 
ostatniej chwili opiekowa³ siê nim, wyposa¿a³ w sprzêt, organizowa³ 
¿ycie religijne. 

W ci¹gu ponad sześædziesiêcioletniej s³u¿by dla dobra wspólnoty 
uczestniczy³ we wszystkich pos³ugach religijnych: azanach, ślubach, 
pogrzebach. W razie potrzeby dociera³ do najdalszych zak¹tków kraju, 
a nawet za granicê. Niós³ pociechê ¿o³nierzom w jednostkach wojsko-
wych i chorym w szpitalach. Du¿o czasu poświêca³ dzieciom i m³o-
dzie¿y. Organizowa³ akcje charytatywne i prowadzi³ dzia³alnośæ huma-
nitarn¹. Od r. 1993 do 1997 opiekowa³ siê uchodźcami z Bośni i Herce-
gowiny, pomaga³ Czeczenom, inicjowa³ zbiórki środków fi nansowych 
i rzeczowych dla powodzian, ofi ar klêsk ¿ywio³owych. Wspiera³ du-
chowo i fi nansowo ubogich. Zawsze by³ tam, gdzie go potrzebowano.

Godnie reprezentowa³ Tatarów-muzu³manów i Polskê na spotka-
niach i konferencjach miêdzynarodowych, uroczystościach pañstwo-
wych, spotkaniach ekumenicznych, np. z Papie¿em Janem Paw³em II, 
Wielkim Muftim Libanu, królem Maroka. By³ cz³onkiem Rady Imamów 
przy Najwy¿szym Kolegium Muzu³mañskiego Zwi¹zku Religijnego 
w RP i wspó³za³o¿ycielem Rady Wspólnej Katolików i Muzu³manów.

W październiku 1938 r. o¿eni³ siê z Helen¹ Pop³awsk¹. Mieli trójkê 
dzieci: Emiliê – lekarza internistê, Mierjemê – mgr ekonomii i Emira – 
mgr. in¿. elektryka oraz czwórkê wnuków.

Zmar³ 20 marca 2006 r. Pochowany na mizarze w Kruszynianach. 
Odznaczenia: Zas³u¿ony dla Ponar–Bial, Zas³u¿ony Bia³ostocczyźnie, 
Medal za Udzia³ w Wojnie Obronnej 1939, Medal Zwyciêstwa i Wolno-
ści, Srebrny Krzy¿ Zas³ugi, Krzy¿ Kawalerski Orderu Odrodzenia Pol-
ski, Krzy¿ Ofi cerski Orderu Odrodzenia Polski.

Opr. Halina Szahidewicz
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  CHALECKA-GIEMBICKA MIERJEMA (1944–2016), 

córka Aleksandra i Heleny z Pop³awskich. Urodzi³a siê 10 czerwca 1944 r. 
w Kruszynianach. 

W 1946 r. wraz z rodzin¹ przenios³a siê do 
Bia³egostoku. W 1963 r. ukoñczy³a Technikum 
Ekonomiczne w Bia³ymstoku, uzyskuj¹c tytu³ 
technika ekonomisty o specjalności ekono-
mika przemys³u. W 1968 r. ukoñczy³a studia 
w Szkole G³ównej Planowania i Statystyki, 
uzyskuj¹c tam w r. 1981 tytu³ magistra ekono-
mii na Wydziale Finansów i Statystyki w za-
kresie fi nansów i rachunkowości. W 1985 r. 
zosta³a dyplomowanym bieg³ym ksiêgowym 
ze specjalności¹ w zakresie przemys³u. Od r. 
1987 nale¿a³a do Stowarzyszenia Ksiêgowych w Polsce. W 1995 r. uzy-
ska³a uprawnienia lustracyjne Krajowej Rady Spó³dzielczej. W 1996 r. 
zosta³a wpisana do rejestru bieg³ych rewidentów.

Od 1968 r. pracowa³a w Regionalnym Zwi¹zku Spó³dzielni Inwali-
dów, przez rok jako sta¿ystka-referent ds. zatrudnienia i p³ac, nastêp-
nie zastêpca naczelnika Wydzia³u Ekonomicznego, naczelnik Wydzia-
³u Ekonomicznego – pe³nomocnik zarz¹du ds. ekonomicznych, g³ówny 
ekonomista – pe³nomocnik zarz¹du ds. ekonomicznych, g³ówny ksiê-
gowy p.o. g³ównego ekonomisty – pe³nomocnika zarz¹du ds. ekono-
micznych. Po likwidacji RZSI od 1.09.1990 r. do emerytury pracowa³a 
w Spó³dzielni Inwalidów „Spinwar” w Bia³ymstoku jako g³ówna ksiê-
gowa, pe³ni¹c jednocześnie funkcjê cz³onka zarz¹du i pe³nomocnika 
zarz¹du ds. ekonomicznych.

W latach 1991–2007 prowadzi³a ksiêgowośæ Muzu³mañskiej Gminy 
Wyznaniowej w Bia³ymstoku. W 1999 r. op³aci³a odmalowanie z ze-
wn¹trz Domu Modlitwy w Bia³ymstoku. Uczestniczy³a w pracach na 
rzecz gminy, bra³a udzia³ w dzia³alności charytatywnej na rzecz ubo-
gich i poszkodowanych przez los. Przez wiele lat organizowa³a bale 
bajramowe, integruj¹ce tatarsk¹ spo³ecznośæ. Od 2007 r. by³a cz³on-
kiem-skarbnikiem Najwy¿szego Kolegium Muzu³mañskiego Zwi¹zku 
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Religijnego w Rzeczpospolitej Polskiej. Dzia³a³a równie¿ w Zwi¹zku 
Tatarów RP, przez wiele lat zasiada³a w zarz¹dzie Oddzia³u Podlaskie-
go, do 2007 r. pe³ni³a funkcjê skarbnika. W r. 2008 odby³a pielgrzymkê 
do Mekki. 

By³a ¿on¹ Stefana Giembickiego.
Zmar³a po d³ugiej i ciê¿kiej chorobie 22 sierpnia 2016 r. w Bia³ym-

stoku i zosta³a pochowana na cmentarzu muzu³mañskim w Kruszy-
nianach.

Odznaczenia: Z³oty Krzy¿ Zas³ugi (2006).

Opr. Emilia Zió³kowska na podstawie danych Emilii Jab³oñskiej 
(siostry) i protoko³ów MGW w Bia³ymstoku.
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  DZIONDZIAK TAMARA z domu LEBIEDŹ (1912–1988), 

córka Jana i Ajszy (?), urodzona w Wilnie 3 sierpnia 1912 r., gdzie za-
mieszkiwa³a do 1939 r. 

W latach 1941–1945 by³a ³¹czniczk¹ w Armii Krajowej, u¿ywa-
³a pseudonimów „Chiñczyk” i „Tatar”. Jej bezpośrednim prze³o¿onym 
w konspiracji by³ mjr Mieczys³aw Potocki, ps. Wêgielny. 

Nie wiadomo kiedy opuści³a Wilno i prawdopodobnie zamieszka³a 
na Śl¹sku. Nic nie wiadomo równie¿ o jej zawodzie. Z koñcem 1948 r. 
zosta³a aresztowana w miejscu pracy przez Urz¹d Bezpieczeñstwa, 
który skonfi skowa³ wszelk¹ jej dokumentacjê z czasów konspiracji. 
Skazana zosta³a na 6 lat wiêzienia. Prawdopodobnie po 1956 r. objê³a 
j¹ amnestia. 

M¹¿ Tamary, Stanis³aw Dziondziak, by³ porucznikiem RAF w 301 
Dywizjonie Bombowym, później przekszta³conym w Samodzieln¹ 
Eskadrê do zadañ specjalnych.

Zmar³a 5 września 1988 r. w Sosnowcu.
Odznaczenia: Krzy¿ Armii Krajowej, Medal Wojska Polskiego i Me-

dal „Polska Swemu Obroñcy”, nadane przez Rz¹d Polski na Uchodź-
stwie w Londynie. 

am 

Dane z ewidencji ¿o³nierzy AK w Londynie, uzupe³nione przez pp³k. Fuada Szehidewicza, Not-
tingham, 8.09.1988 r. (list do Aleksandra Miśkiewicza). 
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  D¯ABAGI-SKIBNIEWSKA D¯ENNET (1915–1992), 

urodzi³a siê 8 kwietnia 1915 r. 
w Petersburgu. Jej ojciec, Was-
san Girej D¿abagi (1882–1961), 
Ingusz z Kaukazu, absolwent 
Politechniki w Rydze oraz 
w Jenie, in¿ynier agronom, by³ 
pracownikiem Ministerstwa 
Rolnictwa Rosji. Z zami³o-
wania dziennikarz, wybitnie 
uzdolniony jêzykowo, w³ada³ 
doskonale ośmioma jêzykami, 
pisarz, równie¿ niez³y ama-
tor malarz. Pochodzi³ z rodu 
zas³u¿onego dla Inguszów. 
Matka, Helena Hanum (1892–
1965), polska Tatarka, córka 
Lucjana Bajraszewskiego, no-
tariusza w Wo³kowysku, ukoñczy³a Wydzia³ Romanistyki Uniwersytetu 
w Petersburgu.

D¿ennet ukoñczy³a Gimnazjum im. Emilii Plater na ulicy Mazowiec-
kiej w Warszawie, studiowa³a w Instytucie Wschodnim i Szkole Mu-
zycznej, równocześnie udziela³a siê jako instruktorka Przysposobienia 
Wojskowego Kobiet, prowadz¹c zajêcia w znanym gimnazjum Szacht-
majerowej. Po kursie w Garczynie na d³ugo zwi¹za³a siê ze s³u¿b¹ 
w PWK. W 1936 r. wysz³a za m¹¿ za Jana Skibniewskiego (1903–1987), 
ofi cera marynarki handlowej i zamieszka³a w Gdyni, pisa³a artyku³y do 
prasy, opowiadania, wiersze.

Wyznaczona na stanowisko adiutantki Komendy Okrêgu Nadmor-
skiego PWK w Gdyni, bra³a udzia³ w obronie Wybrze¿a w 1939 r., wspó³-
pracowa³a z p³k. Stanis³awem D¹bkiem – dowódc¹ L¹dowej Obrony 
Wybrze¿a, bywa³a s³u¿bowo na Westerplatte, pozna³a jego dowódcê, 
mjr. Henryka Sucharskiego, uczestniczy³a w organizowaniu oddzia³u 
„Gdyñskich Kosynierów” oraz niesieniu pomocy rannym i grzebaniu 
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poleg³ych. Wysiedlona przez Niemców z Gdyni dotar³a do Warszawy, 
uczestniczy³a w konspiracji Zwi¹zku Walki Zbrojnej. Przedosta³a siê 
do W³och, s³u¿y³a w Polskich Si³ach Zbrojnych na Zachodzie, by³a re-
daktork¹ gazety dla m³odzie¿y „Dziatwa”, pisa³a opowiadania, wier-
sze. Zdemobilizowana z wojska w Anglii, w 1947 r. wróci³a do Polski 
w pierwszym powojennym rejsie ms „Batorego”. 

Po powrocie jako osoba z Zachodu by³a szykanowana przez ów-
czesne w³adze, poddawana rewizjom domowym i przes³uchaniom. 
Pracowa³a w Spó³dzielni Iwalidów „Ba³tyk”, szy³a rêkawice robocze. 
Po przemianach 1956 r. dzia³a³a jako organizator i kierownik pracy 
hafciarek kaszubskich w Trójmieście i w Wejherowie, organizowa³a 
wystawy oraz rozwija³a eksport. Pracowa³a spo³ecznie w ZBoWiD-zie, 
upowszechniaj¹c wiedzê o obronie Gdyni, spotyka³a siê z m³odzie¿¹. 
Awansowana na stopieñ porucznika WP oraz wyró¿niona orderem 
przez Prezydenta RP na Uchodźctwie.

Aktywnie dzia³a³a spo³ecznie w strukturach Zwi¹zku Tatarów Pol-
skich oraz MZR, autorka artyku³ów w czasopismach wydawanych 
przez środowiska Tatarów polskich, popularna wśród otoczenia, sza-
nowana przez znajomych, ¿yczliwy, dobry cz³owiek. Bohaterka ksi¹-
¿ek prof. Teresy Zaniewskiej, „D¿ennet znaczy raj” i „Wierzê w kismet”, 
oraz wielu innych wydawnictw.

W r. 1992 pojecha³a do Czeczenii na osobiste zaproszenie prezyden-
ta D¿ochara Dudajewa. 17 maja 1992 r. zmar³a w Groznym podczas 
krêcenia o niej fi lmu „Bazrach, czyli sen o wolnym kamieniu” w re¿y-
serii Waldemara Karwata. Pochowana w Groznym, grób przeniesiono 
do Nasyr Kurt, dzielnicy Nazrania, stolicy Inguszetii.

Opr. Aleksander Al-Murat Skibniewski (syn)
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  GORZA£CZANA CHANIFA z domu SAFAREWICZ (1926–2013), 

córka Selima i Chanify z domu Lebiedź, urodzona 2 maja 1926 r. w No-
wogródku (obecnie Bia³oruś). 

W r. 1944 ukoñczy³a Szko³ê Średni¹ nr 2 
w Nowogródku, uzyskuj¹c sowieck¹ maturê. 
Wraz z rodzin¹ repatriowa³a siê do Polski, 
gdzie w r. 1946 rozpoczê³a studia na Wydzia-
le Lekarskim Akademii Medycznej w Pozna-
niu. Bêd¹c na pierwszym roku, zda³a maturê 
z jêzyka polskiego, geografi i i historii, co by³o 
warunkiem kontynuowania studiów. Tytu³ 
lekarza medycyny otrzyma³a w 1952 r. na 
Wydziale Lekarskim Pomorskiej Akademii 
Medycznej w Szczecinie, numer dyplomu 
335. Zosta³a pierwsz¹ Tatark¹ z tytu³em le-

karza w powojennej Polsce. 21.05.1963 r. uzyska³a tytu³ specjalisty II 
stopnia z pediatrii.

Pracowa³a na oddzia³ach dzieciêcych i noworodkowych szczeciñ-
skich szpitali, by³a te¿ kierownikiem Przychodni Dzieciêcej w Szcze-
cinie.

Dwukrotnie zamê¿na, mia³a córkê, El¿bietê Hampel-Osipowicz, dr 
nauk medycznych, specjalistê chorób dzieci i hematologii, oraz dwóch 
wnuków: Tomasza i Jakuba Osipowiczów.

Zmar³a 23 października 2013 r.
Odznaczenia: Z³oty Krzy¿ Zas³ugi, Odznaka Gryfa Pomorskiego.

Opr. El¿bieta Hampel-Osipowicz (córka)
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  JAB£OÑSKI KONSTANTY (KONTEJ) (1909–1994), 

syn Samuela (Szymona) i Ajszy (El¿biety) z Rajeckich. Urodzony 11 
marca 1909 r. w Niekraszuñcach (obecnie Bia³oruś).

W 1915 r. wraz z rodzicami, dwoma siostrami 
i braæmi wyjecha³ w g³¹b Rosji, sk¹d w 1923 r. 
z mam¹ i siostrami wróci³ do rodzinnego 
maj¹tku Mirzuñce w Niekraszuñcach. Ojciec 
i bracia zmarli w czasie emigracji podczas epi-
demii tyfusu. 

1.09.1931 r. powo³any przez RKU Lida do 
s³u¿by wojskowej w 13 Pu³ku U³anów Wileñ-
skich w Nowej Wilejce. 15.04.1932 r. ukoñczy³ 
szko³ê podofi cersk¹ w stopniu starszego u³a-
na – rymarza. 1.09 1933 r. zwolniony z czynnej 
s³u¿by wojskowej. W dniach 1–28.09.1936 r. 
odbywa³ æwiczenia jako rezerwista i awansowa³ na kaprala. W sierp-
niu 1939 roku zosta³ powo³any do 10 Pu³ku U³anów Litewskich w Bia-
³ymstoku. 

W drugim dniu walk podczas dzia-
³añ w Prusach Wschodnich odniós³ po-
wa¿n¹ ranê i trafi ³ do szpitala w Bia-
³ymstoku, sk¹d zosta³ ewakuowany 
na wschód. Po napaści Zwi¹zku Ra-
dzieckiego na Polskê, poci¹g z ranny-
mi wpad³ w rêce wojska sowieckiego. 
Kontej Jab³oñski po d³ugiej i skompli-
kowanej podró¿y znalaz³ siê szpitalu 
w Moskwie. Po podleczeniu wróci³ 
do domu, gdzie dochodzi³ powoli do 
zdrowia. NKWD zabra³o mu dokumen-
ty, dowiedzia³ siê, ¿e jest na liście do 
wywiezienia, ale po niemieckim ataku 

Z kolegami (pierwszy z prawej) 
z 13 Pu³ku U³anów Wileñskich, zima 1932 r. (?)



S³ownik biografi czny

66

na ZSRR pozosta³ na gospodarce. W 1945 r. jako posiadaj¹cy obywatel-
stwo polskie wyjecha³ z rodzin¹ do Polski i osiedli³ siê w Bia³ymstoku. 
25.10.1946 r. rozpocz¹³ pracê w Wojewódzkim Oddziale Centrali Skór 
Surowych w Bia³ymstoku, później przemianowanej na Bia³ostockie 
Przedsiêbiorstwo Obrotu Surowcami W³ókienniczymi i Skórzanymi, 
jako sorter skór surowych niereglamentowanych równie¿ na eksport 
oraz w kontroli technicznej. W 1963 r. po wypadku przeszed³ na rentê 
inwalidzk¹.

Wraz z ¿on¹ Mieriem¹ prowadzili przy Rynku Kościuszki gościnny 
dom, otwarty dla potrzebuj¹cych. Odbywa³y siê w nim lekcje religii, 
modlitwy pi¹tkowe i świ¹teczne, spotkania towarzyskie, bale, zebra-
nia, kongresy. Gościnê znajdowa³a tam m³odzie¿ przyje¿d¿aj¹ca na 
bajramy z ca³ej Polski, a niemaj¹ca w Bia³ymstoku rodziny.

31.10.1933 r. poślubi³ Mieriemê (Mariê) Mucharsk¹ ze Skidla. Mia³ 
czworo dzieci: Aleksandra zmar³ego w niemowlêctwie, Halimê (Ha-
linê, po mê¿u Szahidewicz), nauczycielkê chemii, zastêpcê dyrektora 
Technikum Mechanicznego w Bia³ymstoku, Emira (Miros³awa) in¿y-
niera elektryka i Ajszê (El¿bietê, po mê¿u Sadowsk¹), sekretarkê. Do-
czeka³ siê sześciorga wnuków.

Zmar³ 7 maja 1994 r. i pochowany zosta³ na cmentarzu muzu³mañ-
skim w Bohonikach.

Opr. Halina Szahidewicz (córka)
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  JAKUBOWSKI-YAKUPOĞLU AMURAT (1914–1998), 

syn Chasienia Jakubowskiego i Aminii Emilii z domu Woronowicz, uro-
dzony 27 marca 1914 r. w Miñsku (obecnie Bia³oruś).

Dzieciñstwo spêdzi³, towarzysz¹c rodzicom w Miñsku, Moskwie 
i Taganrogu. Z urodzon¹ w Taganrogu siostr¹ Ew¹ rodzina osiad³a 
w powracaj¹cym do Polski Klecku. Tam ukoñczy³ szko³ê powszechn¹. 
W 1936 r. zakoñczy³ naukê na Wydziale Kolejowym Pañstwowej Szko³y 
Technicznej im. Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego w Wilnie. Po odbyciu 
s³u¿by wojskowej w podchor¹¿ówce w Modlinie podj¹³ pracê w Pañ-
stwowych Zak³adach In¿ynierii w Warszawie, w których produkowano 
m.in. pojazdy samochodowe i wozy pancerne dla Wojska Polskiego. 

Podczas pobytu w Warszawie nawi¹za³ kontakt ze studiuj¹cymi 
w Polsce Tatarami krymskimi, którzy po wybuchu rewolucji paździer-
nikowej w Rosji znaleźli z rodzicami schronienie w Turcji. W PZI pra-
cowa³ do wybuchu drugiej wojny światowej. Po kapitulacji Warszawy 
nie chcia³ pracowaæ na rzecz Niemców i w listopadzie 1939 r. przy po-
mocy poselstwa tureckiego i w towarzystwie zaprzyjaźnionych Tata-
rów krymskich wyjecha³ do Stambu³u. 

Pocz¹tkowo pracowa³ w prywatnej fabryce amunicji. Po zdaniu eg-
zaminu ze znajomości jêzyka tureckiego i po uznaniu dyplomu z Pañ-
stwowej Szko³y Technicznej w Wilnie zosta³ zatrudniony jako in¿ynier 
w Zarz¹dzie Miasta Stambu³u i pracowa³ tam a¿ do emerytury. Zajmo-
wa³ siê projektowaniem i nadzorem prac w zakresie urz¹dzeñ cen-
tralnego ogrzewania i klimatyzacji, w nowych budynkach i w zabytko-
wych pa³acach, znajduj¹cych siê w Stambule i na Wyspach Ksi¹¿êcych 
na Morzu Marmara.

Mocno anga¿owa³ siê w pomoc Tatarom krymskim, na rozkaz Sta-
lina deportowanym z Krymu. Wspó³pracowa³ z ich diaspor¹ w Turcji, 
organizuj¹c wsparcie materialne i duchowe dla pozosta³ych w ZSRR. 
Przez lata by³ jednym ze sponsorów i redaktorem naczelnym kwartal-
nika Tatarów krymskich w Turcji pt. „Emel”. By³ równie¿ inicjatorem 
utworzenia kopii buñczuka 1 Szwadronu Tatarskiego 13 Pu³ku U³anów 
Wileñskich, sfi nansowanego przez Fundacjê Kultury Tatarów Krym-
skich w Stambule w latach 80. XX wieku. Kopia ta znajduje siê w sali 
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gen. Andersa w Instytucie Polskim i Muzeum gen. Sikorskiego w Lon-
dynie.

Po przemianach ustrojowych w Polsce powróci³ do ojczyzny. Przez 
wszystkie lata na emigracji zachowa³ polskie obywatelstwo. Zamiesz-
ka³ u rodziny w Supraślu, który trochê przypomina³ mu Kleck. Zmar³ 
4 lutego 1998 r., jego mogi³a znajduje siê blisko grobu matki, na Muzu³-
mañskim Cmentarzu Tatarskim w Warszawie.

Opr. Kamilla Ho³ody



Tatarów polskich XX wieku

69

  JAKUBOWSKI BEKIR (1927–2001), 

syn Chasienia i Emilii z domu Aleksandrowicz. Urodzi³ siê 3 stycznia 
1927 r. w Klecku (obecnie Bia³oruś). 

14.09.1944 r., maj¹c zaled-
wie 17 lat, zosta³ deportowany 
z Klecka do Zwi¹zku Radziec-
kiego. Pracowa³ do 30.10.1946 r. 
na Uralu w kopalni rudy ¿elaza 
nr 12 na terenie Zyrianowskie-
go Rudnika, powiat A³apajewsk 
w obwodzie świerd³owskim. 
Otrzyma³ przepustkê ze wzglê-
du na pogrzeb w rodzinie i dziê-
ki pomocy bliskich uda³o mu siê 
przedostaæ do Polski. Pocz¹tko-
wo osiad³ najpierw w Trzciance Lubuskiej, gdzie mieszka³a jego ciocia 
i by³o du¿o Tatarów. Z oczywistych wzglêdów bardzo d³ugo nie móg³ 
odwiedzaæ swoich rodzinnych stron, nie móg³ równie¿ w pe³ni korzy-
staæ z awansu zawodowego i spo³ecznego. W latach 80. by³ w komitecie 
budowy meczetu w Gdañsku oraz – dziêki znajomości czytania Koranu 
oraz starannej kaligrafi i – jego pierwszym imamem. W 1993 r. odprawia³ 
nabo¿eñstwo na otwarciu meczetu w S³onimie na Bia³orusi. W 1994 r. na 
ofi cjalnych uroczystościach by³ gościem króla Maroka Hassana II.

Po ukoñczeniu Pañstwowej Centrali Wyszkolenia Zawodowego 
w Pile (1947–1950) podj¹³ naukê w Technikum Elektryczno-Mecha-
nicznym w Gdañsku, które ukoñczy³ w r. 1952, uzyskuj¹c tytu³ tech-
nika energetyka. W r. 1954 ukoñczy³ kurs BHP organizowany przez 
Ministerstwo Energetyki. Z nakazu pracy od r. 1952 trafi ³ do Zak³adu 
Energetycznego w Gdañsku, gdzie pracowa³ na ró¿nych stanowiskach 
(brygadzisty sieciowego, inspektora nadzoru robót inwestycyjnych, 
inspektora, in¿yniera i g³ównego specjalisty ds. BHP) do emerytury 
w 1997 r. Po ukoñczeniu w r. 1969 kursu pedagogicznego dla nauczy-
cieli szkó³ zawodowych w Katowicach rozpocz¹³ równolegle pracê na-
uczyciela w Zespole Szkó³ Energetycznych w Gdañsku.
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By³ dzia³aczem zwi¹zkowym pracowników energetyki, Stowarzy-
szenia In¿ynierów Techniki NOT, Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego. 
Od 1953 r. pe³ni³ obowi¹zki imama, z ma³ymi przerwami do 1996 r., 
kiedy choroba uniemo¿liwi³a mu dalsz¹ pos³ugê. W zarz¹dzie gminy 
muzu³mañskiej w Gdañsku pe³ni³ ró¿ne funkcje, bra³ udzia³ w naucza-
niu religii dla dzieci i doros³ych. Odprawia³ nabo¿eñstwa świ¹teczne 
w Gdañsku i w Elbl¹gu. Od r. 1989 by³ dzia³aczem Zwi¹zku Sybiraków 
w Gdañsku. Oprócz pracy zawodowej du¿o czasu spêdza³ w ogródku 
dzia³kowym. 

Zmar³ 15 listopada 2001 r. w Gdañsku, pochowany w kwaterze mu-
zu³mañskiej cmentarza Srebrzysko w Gdañsku.

O¿eni³ siê z Tamar¹ z domu Asanowicz (ślub 17.11.1956 r.). Dzieci: 
Ewa (1958), Emir (1962–1965), Maciej (1968), wnuki: Micha³ Amin (1980) 
– syn Ewy, Elmira (1987) – córka Ewy, Dominik (1996) – syn Macieja.

Odznaczenia: Honorowa Odznaka Zwi¹zkowa Pracowników Ener-
getyki nr 743 (1961), Srebrny Krzy¿ Zas³ugi (1972), Z³oty Krzy¿ Zas³ugi 
(1983), Krzy¿ Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (pośmiertnie, 2011).

Opr. Tamara Jakubowska (¿ona)
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  JAKUBOWSKI CHASIEÑ (1881–1935), 

syn Ibrahima Jakubowskiego i Ewy z Jakubowskich, urodzony 3 kwiet-
nia 1881 r. w Klecku (obecnie Bia³oruś).

Zatrudniony w 1903 r. w Miñsku jako buchalter na kolei doszed³ do 
stanowiska g³ównego ksiêgowego. W 1916 r. zmieni³ miejsce pracy 
i przeprowadzi³ siê z rodzin¹ do Moskwy, a nastêpnie po ok. 6 mie-
si¹cach wyjecha³ do Taganrogu nad Morzem Azowskim. W 1920 r. 
powróci³ do Polski, zamieszka³ w Klecku i kontynuowa³ pracê na ko-
lei w Baranowiczach. Lata wêdrówki sprawi³y, ¿e ka¿de z dzieci uro-
dzi³o siê w innym mieście: Amurat (1914) w Miñsku, Ewa (1917) w Ta-
ganrogu, a najm³odszy Ali (1921) w Klecku. Na czas przeprowadzek 
wynajmowany by³ wagon kolejowy do przewozu mebli i fortepianu. 
Ten¿e fortepian by³ prezentem ślubnym dla ¿ony, Aminii. Podró¿owa³ 
z Miñska przez Moskwê i Taganróg a¿ do Klecka. Tam zakoñczy³a 
siê jego wêdrówka – sp³on¹³ z ca³ym dobytkiem w po¿arze domu 
w sierpniu 1944 r. Drewniane domy na ulicy Tatarskiej w Klecku pod-
pali³a wêgierska konnica, os³aniaj¹ca odwrót piechoty niemieckiej 
z miasta.

Do uzyskania emerytury kolejowej pracowa³ w Baranowiczach, na-
stêpnie przez ponad 5 lat by³ zatrudniony w ksiêgowości w Chrześci-
jañskim Banku Spó³dzielczym w Klecku. Dzia³a³ w kleckiej spo³eczno-
ści tatarskiej, m.in. uczestniczy³ w pozyskiwaniu funduszy na remont 
tamtejszego meczetu. 

W wyborach samorz¹dowych w województwie nowogródzkim 
w lipcu 1927 r. zosta³ wybrany do rady miasta Klecka jako jeden z trzech 
Polaków na 24 radnych, o czym donosi³o „¯ycie Nowogródzkie”, nr 17 
z 28–30 sierpnia 1927 r. W 1935 r. by³ ju¿ ciê¿ko chory, przykuty do 
³ó¿ka przez siedem miesiêcy, a¿ pokona³ go nowotwór. Pomimo tego, 
gdy w³adzom samorz¹dowym bardzo zale¿a³o na g³osach obywate-
li polskich, uda³ siê na wa¿ne g³osowanie Rady Miasta przewieziony 
w ³ó¿ku na samochodzie ciê¿arowym.

W Miñsku 28.12.1903 r. poślubi³ Aminiê Emiliê Woronowicz, córkê 
Amurata Woronowicza i Tenzili z domu Safarewicz.
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Zmar³ 6 maja 1935 r., zosta³ pochowany na mizarze w Osmo³owie. 
Pogrzeb poprowadzi³ imam Parafi i Muzu³mañskiej w Klecku, Jakub 
¯danowicz.

Opr. Kamilla Ho³ody



Tatarów polskich XX wieku

73

  JAKUBOWSKI JAKUB (1923–1945), 

syn Aleksandra i Rozalii z domu Rodkiewicz. Urodzony 20 maja 1923 r. 
w Nowogródku (obecnie Bia³oruś).

Rodzice zajmowali siê ogrodnictwem. Jakub mia³ dwóch m³odszych 
braci: Jana i Macieja, którzy w 1945 r. migrowali na Ziemie Zachodnie, 
a nastêpnie do Bia³egostoku. Jakub, jako bardzo wysportowany m³o-
dzieniec, zg³osi³ siê na ochotnika do powstaj¹cego w Rosji sowieckiej 
polskiego wojska formowanego przez gen. W³adys³awa Andersa. Zo-
sta³ ¿o³nierzem 5 Pu³ku U³anów Karpackich 2 Polskiego Korpusu, który 
walczy³ na frontach w Europie, Azji i Afryce. 

Zgin¹³ 14 kwietnia 1945 r. w czasie walk o Boloniê, w przeddzieñ jej 
wyzwolenia. Pochowany jest na Polskim Cmentarzu Wojennym w Bo-
lonii: kwatera 8 – C/4 przy czêści katolickiej, ale z nagrobkiem mu-
zu³mañskim. Cmentarz ¿o³nierzy 2 Polskiego Korpusu po³o¿ony jest 
przy drodze Bolonia–Forli w odleg³ości 2 km od Bolonii. Spoczywa tam 
1390 polskich ¿o³nierzy poleg³ych i zmar³ych w okresie walk z okupan-
tem na terenie W³och.

Odznaczenia: Gwiazda za Wojnê 1939–1945, Gwiazda Italii, Medal 
Wojny 1939–1945.

Opr. Halina Szahidewicz 

Na podstawie materia³ów dostarczonych przez Helenê Jakubowsk¹ (bratow¹ Jakuba), w tym 
dokumentów przekazanych przez rz¹d brytyjski za pośrednictwem konsula polskie-
go.

Przewodnik po polskich cmentarzach wojennych we W³oszech, A. Studziñski (oprac.), Warszawa 
1994. 

Wspomnienia Ireneusza Krčala, uczestnika walk o Boloniê.
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  JAKUBOWSKI JÓZEF JUSUF (1927–1996), 

syn Aleksandra Alego i Emilii Aminy z Lebiedziów. Urodzi³ siê 14 wrze-
śnia 1927 r. w Nowogródku, obecnie Bia³oruś.

Pracowa³ jako laborant medyczny 
w Szpitalu MSW w Olsztynie. Jego specjal-
ności¹ by³a obs³uga aparatu rentgenow-
skiego. W r. 1980 przeszed³ na emeryturê. 
Cz³onek Komisji Rewizyjnej Muzu³mañ-
skiej Gminy Wyznaniowej w Bia³ymstoku 
od 21.03.1987 r. (byæ mo¿e wcześniej) do 
18.04.1996 r. Opiekun domu modlitwy przy 
ul. Grzybowej (obecnie Piastowska 13 F) 
od r. 1983 do marca 1996. Z zami³owania 
dzia³kowicz.

23.11.1951 r. zawar³ w Gorzowie Wlkp. 
zwi¹zek ma³¿eñski z Halin¹ Koryck¹. Mieli dwóch synów: Bronis³awa 
(1952) i Janusza (1955).

Zmar³ 18 kwietnia 1996 r. Pochowany na mizarze w Bohonikach. 

Opr. Krzysztof Mucharski
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  JANOWICZ-CZAIÑSKI DAWID (DAWUD) (1887–?), 

syn Ibrahima i Asei z Bajraszewskich. Major Wojska Polskiego. Urodzi³ 
siê 15 listopada 1887 r. w S³onimie w województwie nowogródzkim 
(wówczas Rosja, obecnie Bia³oruś). Rotmistrz Wojska Polskiego.

Ukoñczy³ gimnazjum w Brześciu nad Bugiem, zaliczy³ dwa 
lata prawa na uniwersytecie w Kijowie, krótko w Ofi cerskiej Szko-
le Junkrów w Kazaniu, absolwent Aleksandrowskiej Szko³y Ofi cer-
skiej w Moskwie. W Wojsku Polskim odby³ 8-miesiêczny kurs jazdy 
w Przemyślu.

Bra³ udzia³ w pierwszej wojnie światowej, podczas której dosta³ siê 
do niewoli niemieckiej. Od 23.02.1919 r. w Wojsku Polskim. Miano-
wany rotmistrzem, prowadzi³ akcjê werbunkow¹ do Tatarskiego Pu³-
ku U³anów wraz z p³k. Maciejem Bajraszewskim (patrz: Bajraszew-
ski Maciej) i por. Konstantym Achmatowiczem (patrz: Achmatowicz 
Konstanty I), je¿d¿¹c po ziemiach kresowych od Oszmiany i Lidy po 
Nowogródek i S³onim. Podczas wojny z bolszewikami 1919–1921 do-
wódca zapasowego szwadronu Tatarskiego Pu³ku U³anów im. Mustafy 
Achmatowicza. Po jego rozformowaniu by³ zastêpc¹ dowódcy 3 Pu³ku 
Strzelców Konnych, potem referentem s¹dowym Dowództwa 4 Armii. 
Od 31.12.1929 r. w stanie spoczynku.

Po odejściu z wojska by³ dzia³aczem spo³ecznym w gminie muzu³-
mañskiej w S³onimie. W kwietniu 1928 r. w sk³adzie delegacji tatar-
skiej pod przewodnictwem senatora Aleksandra Achmatowicza (patrz: 
Achmatowicz Aleksander) witaj¹cej przyby³ego do Polski króla Afga-
nistanu Amannullaha Chana. W 1935 r. sta³ na czele komitetu sprowa-
dzenia prochów Aleksandra Sulkiewicza (patrz: Sulkiewicz Hoźmian-
-Mirza Aleksander), ¿o³nierza I Brygady Legionów poleg³ego w 1916 r., 
z cmentarza legionistów na Podolu na cmentarz muzu³mañski w Wil-
nie, ostatecznie na wniosek Komitetu Czynu Polaków pochowanego 
na Cmentarzu Wojskowym w Warszawie.

W maju 1938 r. towarzyszy³ w podró¿y po Polsce delegacji Tatarów 
z Rumunii, którzy poza Warszaw¹ i Poznaniem odwiedzili te¿ skupi-
ska tatarskie w Wilnie, S³onimie i Nowogródku. Gościli równie¿ u Ka-
raimów w Trokach i w £ucku. Po wrześniu 1939 r. aresztowany w S³o-
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nimie przez NKWD, wywieziony w g³¹b Zwi¹zku Sowieckiego. Dalsze 
losy nieznane.

O¿eniony w S³onimie z Zeinab (Zul¹) z domu Szczêsnowicz (1912–
2011), mia³ dwie córki, Asiê i Jeni. Obie z matk¹ wywiezione do Zwi¹z-
ku Sowieckiego, przebywa³y na Syberii. Wydosta³y siê z zes³ania wraz 
z Armi¹ Andersa. Mieszka³y jakiś czas w Libanie, a po zakoñczeniu 
drugiej wojny światowej przenios³y siê do Wielkiej Brytanii. Tam Zula 
wysz³a po raz drugi za m¹¿ za Józefa Drotlewa, przedstawiciela tam-
tejszej Polonii. Zmar³a w 2011 r. Jej córki za³o¿y³y rodziny i mieszkaj¹: 
starsza w USA, m³odsza w Wielkiej Brytanii.

am

CAW, sygn. 2970
Z. Janowicz-Czapiñska Drotlew, Przez lasy Syberii do Wielkiej Brytanii, Wydawnictwo „Rocznika 

Tatarów Polskich”, Gdañsk 2001 (wspomnienia o mê¿u, s. 9–14.).
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  JASIÑSKI STEFAN MUSTAFA (1911–2015), 

syn Jana i Chalimy z Boguszewiczów. Urodzi³ siê 18 lutego 1911 r. w Ma-
lawiczach Górnych w powiecie sokólskim na Podlasiu. 

W roku 1916 rodzina Jasiñskich 
wyjecha³a do Symferopola, a w 1917 
do Kazania, gdzie Stefan Mustafa 
uczêszcza³ do rosyjskiej szko³y po-
wszechnej oraz tatarskiej medresy. 
Po śmierci ojca w 1922 r. powróci-
li do Malawicz Górnych. W 1928 r. 
wyjecha³ do Wilna, gdzie uczy³ siê 
i pracowa³. W 1933 r. powo³any do 
s³u¿by wojskowej w 1 Dyonie Po-
miarów Artylerii w Toruniu. W r. 
1935 ukoñczy³ szko³ê podofi cersk¹ 
ze stopniem kaprala.

Po zakoñczeniu s³u¿by powróci³ 
do Wilna, do pracy w komunikacji 
miejskiej. Jednocześnie uczy³ siê w szkole wieczorowej, zdobywaj¹c 
du¿¹ maturê. W 1937 r. przeniesiony do rezerwy w stopniu plutonowe-
go. W momencie wybuchu drugiej wojny światowej trafi ³ na front, zaś 
po kapitulacji dosta³ siê do niewoli bolszewickiej, w której przebywa³ 
(w Archangielsku) od 7.09. do 31.11.1939 r. Po zwolnieniu ukoñczy³ 
kurs administracji kolejowej i zatrudni³ siê jako kierownik ekspedycji 
towarowej tranzytowej na kolei na odcinku Grodno–£osośna. W roku 
1941, po napaści Niemiec na ZSRR, wróci³ do Malawicz Górnych. 
W r. 1949 obj¹³ stanowisko kierownika sklepu Motozbytu w Bia³ym-
stoku. 

16.03.1996 r. otrzyma³ odznakê weterana walk o niepodleg³ośæ, zaś 
30.10.2000 r. mianowany podporucznikiem Wojska Polskiego.

Religijna edukacja Stefana Mustafa Jasiñskiego rozpoczê³a siê w Ta-
tarstanie. Później zg³êbia³ naukê o islamie pod opiek¹ imama Luta Mu-
chli (patrz: Mucha Lut). Zwi¹za³ siê pocz¹tkowo z meczetem w Kru-
szynianach: od roku 1975 do 1980 by³ muezinem przy imamie Józefi e 
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Pop³awskim, natomiast w latach 80. imamem. W okresie 1988–1991 
prowadzi³ naukê religii muzu³mañskiej dla dzieci w Sokó³ce. W latach 
90. pe³ni³ obowi¹zki imama meczetu w Bohonikach, po r. 2000 ponow-
nie by³ imamem meczetu w Kruszynianach. Od 2006 r. imam w Domu 
Modlitwy w Bia³ymstoku. Doradca do spraw szariatu Muzu³mañskiego 
Zwi¹zku Religijnego w RP. 

W 1944 r. wst¹pi³ w zwi¹zek ma³¿eñski z Azym¹ Bogdanowicz. Mia³ 
córkê i dwóch synów.

Zmar³ 4 września 2015 r., pochowany na cmentarzu muzu³mañskim 
w Bohonikach.

Odznaczenia: Z³oty Krzy¿ Zas³ugi (2006), Krzy¿ Kawalerski Orderu 
Odrodzenia Polski (2011).

Opr. Halina Szahidewicz
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  JELJASZEWICZ ALEKSANDER (1902–1978), 

major Wojska Polskiego, syn Jana i Zofi i z Bohdanowiczów, urodzony 
23 marca 1902 w Wilnie. Ojciec – Jan, kapitan 105 Pu³ku Piechoty, poleg³ 
w 1915 roku. 

Naukê rozpocz¹³ w 1915 roku 
w Pskowskim Korpusie Kadetów. Po jego 
likwidacji przez w³adze bolszewickie 
przeniós³ siê do Kijowa. Korpus ukoñczy³ 
w 1919 r. za rz¹dów hetmana Skoropad-
skiego. W sierpniu tego¿ roku wst¹pi³ 
do Armii Bia³ogwardyjskiej dowodzonej 
przez gen. Antoniego Denikina. W jej 
szeregach uczestniczy³ w wojnie domo-
wej w Rosji. Po ewakuacji bia³ogwardzi-
stów w 1920 r. Aleksander Jeljaszewicz 
przyby³ do Turcji, a nastêpnie do Jugos³a-
wii. Marzy³ o studiach matematycznych 

na uniwersytecie w Belgradzie. Z powodu braku środków materialnych 
zdecydowa³ siê na Miko³ajewsk¹ Szko³ê Ofi cerów Kawalerii, któr¹ 
ukoñczy³ w 1923 r., otrzymuj¹c 15.08. awans na podporucznika. S³u¿bê 
odbywa³ w serbskiej stra¿y granicznej. Po wielu staraniach w r. 1925 
przyby³ do Polski. Wst¹pi³ do Szko³y Podchor¹¿ych Rezerwy Piechoty 
w Ostrowie, a nastêpnie Ofi cerskiej Szko³y Kawalerii w Grudzi¹dzu. Po 
jej ukoñczeniu zosta³ przydzielony do 4 Pu³ku U³anów Zaniemeñskich 
w Wilnie. 

1.01.1932 r. otrzyma³ nominacje na porucznika, w 1935 r. mianowa-
ny rotmistrzem. Od 25.10. 1938 r. ostatni dowódca 1 Szwadronu Tatar-
skiego 13 Pu³ku U³anów Wileñskich w Nowej Wilejce ko³o Wilna. Wraz 
z t¹ jednostk¹ uczestniczy³ w Kampanii Wrześniowej 1939. Dosta³ siê 
do niewoli niemieckiej i przebywa³ w ofl agu Gross Born. Po zakoñcze-
niu wojny mieszka³ w Gnieźnie, pracowa³ jako nauczyciel. Tam o¿eni³ 
siê z Mari¹ Widawsk¹, sympati¹ z wczesnych lat kawalerskich. Na po-
cz¹tku lat 70. jako ofi cer rezerwy zosta³ awansowany na stopieñ majo-
ra i odznaczony Orderem Virtuti Militari. 
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Po przeniesieniu siê do Gdañska przez krótki okres by³ zastêpc¹ 
przewodnicz¹cego Muzu³mañskiej Gminy Wyznaniowej. Do emerytu-
ry pracowa³ jako urzêdnik w Wojewódzkim Oddziale PZU w Gdañsku. 
Po nieomal 60 latach spotka³ siê w Gdañsku ze swoim bratem Stefa-
nem, urodzonym w r. 1907, przyby³ym z zes³ania w Rosji. 

Z pierwszego ma³¿eñstwa z Tamar¹ Tuhan-Baranowsk¹ mia³ syna, 
Janusza (1930–2001), profesora mikrobiologii Instytutu Higieny w War-
szawie. 

Zmar³ 18 sierpnia 1978 r. w Gdañsku. Pochowany na Muzu³mañskim 
Cmentarzu Tatarskim w Warszawie.

Opr. D¿emila Smajkiewicz-Murman

CAW, sygn. 430, zbiór rozkazów 13 Pu³ku U³anów Wileñskich, Rozkaz Dzienny nr 219 z dnia 
27.10.1938, b/s.

M. Konopacki, Z Buñczukiem za Polskê, „Tygodnik Powszechny”, Kraków, 2.09.1978. 
F. Pi¹tkowski, Pod znakiem or³a i pó³ksiê¿yca (wywiad z rtm. Aleksandrem Jeljaszewiczem), Ga-

zeta Bia³ostocka, 31.12.1974–01.01.1975, nr 350. 



Tatarów polskich XX wieku

81

  JÓZEFÓW ZOFIA (SOFIJA) z domu ASSANOWICZ (1952–2015), 

córka Jana i Jadwigi Assanowiczów, 
urodzona 13 marca 1952 r. w E³ku.

W latach 60. XX w. uczy³a siê gry 
na fortepianie w Ognisku Muzycznym 
I stopnia w Bia³ymstoku. 14.06.1972 r. 
ukoñczy³a Pañstwow¹ Szko³ê Muzycz-
n¹ II stopnia na wydziale instrumen-
talnym w zakresie gry na fl ecie. Maturê 
uzyska³a w III Liceum Ogólnokszta³c¹-
cym w Bia³ymstoku, nastêpnie ukoñ-
czy³a matematykê w Filii Uniwersytetu 
Warszawskiego w Bia³ymstoku.

W 1972 r. pracowa³a w Spo³ecznym 
Ognisku Muzycznym w Sokó³ce, w la-
tach 1973–1974 prowadzi³a zajêcia 

w klasie fortepianu, fl etu i z teorii w Ognisku Muzycznym w Bia³ym-
stoku. Przez wiele lat pracowa³a w Szkole Podstawowej nr 24, a po 
reformie oświaty w 1999 r. do emerytury w Publicznym Gimnazjum nr 
9 w Bia³ymstoku jako nauczycielka matematyki. W środowisku tatar-
skim udziela³a nieodp³atnie korepetycji z matematyki, wspiera³a dzia-
³alnośæ Tatarskiego Zespo³u Dzieciêco-M³odzie¿owego „Buñczuk”.

Od 21.11.2009 r. do 31.03.2012 r. pe³ni³a funkcjê sekretarza bia³o-
stockiej Muzu³mañskiej Gminy Wyznaniowej. Od 1.04.2012 r. by³a 
cz³onkiem gminnej komisji rewizyjnej, a 9.02.2013 r. zosta³a przewod-
nicz¹c¹ Muzu³mañskiej Gminy Wyznaniowej w Bia³ymstoku.

W 1975 r. wst¹pi³a w zwi¹zek ma³¿eñski z Andrzejem Józefów. Mia³a 
syna Marcina i córkê Ewê.

Zmar³a 28 marca 2015 r. po ciê¿kiej chorobie w Bia³ymstoku. Pocho-
wana na cmentarzu muzu³mañskim w Bohonikach.

Opr. Emilia Zió³kowska 

Na podstawie informacji od Ewy Józefów (córki) oraz protoko³ów zebrañ Muzu³mañskiej Gmi-
ny Wyznaniowej w Bia³ymstoku.



S³ownik biografi czny

82

  KONOPACKI HASSAN (1879–1953), 

syn Amurata, urodzi³ siê 25 lutego 1879 r. w Miñsku, w tatarsko-muzu³-
mañskiej rodzinie szlacheckiej. 

Od najm³odszych lat przygotowy-
wany do zawodu wojskowego. Po-
cz¹tkowo pobiera³ naukê w Po³ockim 
Korpusie Kadetów. W r. 1897 ukoñczy³ 
Konstantynowsk¹ Szko³ê Ofi cersk¹ Ar-
tylerii w Petersburgu. W 1904 r. w stop-
niu podporucznika wys³any na Daleki 
Wschód, do Obwodu Zabajkalskiego, 
jako starszy ofi cer w 1 Syberyjskiej 
Brygadzie Artyleryjskiej. Uczestnik 
wojny rosyjsko-japoñskiej 1904–1905, 
za któr¹ zosta³ odznaczony orderami 
św. Anny i św. Stanis³awa. W 1906 r. 
przeniesiony do Nerczyñska. W 1909 r. 
awansowany do stopnia kapitana. 
Z Nerczyñska przeniesiony do B³ago-

wieszczeñska, z zadaniem sformowania 2 baterii 10 Syberyjskiej Bry-
gady Artylerii Polowej, któr¹ później dowodzi³. 

W r. 1912 przeniesiony do Chabarowska, a stamt¹d na w³asn¹ proś-
bê do Ka³ugi, gdzie s³u¿y³ w 3 Brygadzie Artylerii Polowej. W 1914 r. 
mianowany dowódc¹ 5 baterii 57 Brygady Artylerii Polowej, a nastêp-
nie dowódc¹ jej 1 Pu³ku. Od 10 listopada 1916 r. dowódca 6 baterii 69 
Brygady Artylerii Polowej Frontu Zachodniego. W tym czasie awanso-
wa³ do stopnia podpu³kownika. W 1917 r. by³ ju¿ pu³kownikiem. Od 
stycznia 1917 r. obj¹³ dowództwo 69 Brygady Artylerii Polowej.

W czasie dzia³añ wojennych ranny w wyniku pora¿enia gazami 
i ewakuowany do Miñska. Za udzia³ w I wojnie światowej odznaczony 
orderami: św. Stanis³awa 2 stopnia, św. Anny 2 stopnia i św. W³odzi-
mierza 4 stopnia. 

Po powrocie do Miñska rozpocz¹³ dzia³alnośæ w bia³oruskim ruchu 
narodowym. W sierpniu 1919 r. po zajêciu miasta przez wojska polskie 
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wyodrêbni³ siê w nim polonofi lski od³am, do którego nale¿a³ równie¿ 
p³k Konopacki. Dzia³acze sk³onni do wspó³pracy z Polsk¹ podjêli sta-
rania o utworzenie bia³oruskiego wojska.

14 sierpnia 1919 r. Bia³oruska Centralna Rada Wileñszczyzny i Gro-
dzieñszczyzny skierowa³a do Józefa Pi³sudskiego prośbê o powo³anie 
bia³oruskich si³ zbrojnych. Przy Radzie dzia³a³a Bia³oruska Komisja 
Wojskowa (BKW), w której uczestniczy³ H. Konopacki, pocz¹tkowo 
jako kierownik wydzia³u wojskowego, później komisji organizacyjnej. 
By³ równie¿ cz³onkiem delegacji, która nalega³a na Pi³sudskiego, by 
wyrazi³ zgodê na utworzenie bia³oruskich oddzia³ów wojskowych. 
22.10.1919 r. Józef Pi³sudski wyda³ na rêce tej delegacji dekret zatwier-
dzaj¹cy BKW i wyra¿a³ zgodê na utworzenie wojska, którego dowódc¹ 
wyznaczono p³k. Hassana Konopackiego. Centralnym miejsce formo-
wania wojsk bia³oruskich by³ S³onim, a później Baranowicze. Jednak 
w 1920 r. oddzia³y polskie opuści³y Miñsk, w kwietniu Konopacki z³o¿y³ 
rezygnacjê ze stanowiska dowódcy, zaś w maju nastêpnego roku jed-
nostki bia³oruskie zosta³y rozwi¹zane.

W 1921 r., po podpisaniu pokoju w Rydze, p³k Konopacki przeby³ do 
Wilna. Nie zaprzesta³ dzia³alności w bia³oruskim ruchu narodowym; by³ 
sekretarzem Bia³oruskiego Zgromadzenia Obywatelskiego i zastêpc¹ 
przewodnicz¹cego Tym-
czasowej Bia³oruskiej 
Rady, skupiaj¹cej zwo-
lenników wspó³pracy 
z Polsk¹, pisa³ artyku³y 
do bia³oruskiej oraz pol-
skiej prasy. W numerze 
26 pisma „Bjelaruskaja 
Dola” (kwiecieñ 1925 r.) 
opublikowano list otwarty 
do TBR podpisany przez 
H. Konopackiego, J. Bekie-
sza i A. £appo-Starzeniec-
kiego o rezygnacji z pracy 
w Radzie organizacji. Zdjêcie ślubne z ¿on¹ Helen¹, rok 1910



S³ownik biografi czny

84

Nie przeszkodzi³o to jednak Hassanowi Konopackiemu uczestniczyæ 
z ramienia Towarzystwa „Pras’wieta” (Oświata) w zjeździe Zachodniej 
Bia³orusi, zorganizowanym przez TBR. 

By³ we w³adzach Klubu Inteligencji Bia³oruskiej, który powsta³ 
w 1926 r. Od 27.11.1927 r. do 2.04.1928 r. kierowa³ redakcj¹ gazety „Bie-
laruski Radny”. £¹cznie ukaza³o siê 12 numerów tego pisma. Podczas 
kampanii wyborczej do Sejmu i Senatu w r. 1928 Hassan Konopacki 
pe³ni³ funkcjê przewodnicz¹cego Centralnego Ogólno-Bia³oruskiego 
Ludowego Komitetu Wyborczego, skupiaj¹cego polonofi lskie organi-
zacje bia³oruskie. Wystawiono kandydatów w Lidzie i Nowogródku, 
niestety bez powodzenia.

W latach 1941–1944 rodzina Konopackich przebywa³a w Wilnie, ale 
w 1946 r. w ramach tzw. repatriacji wyjechali do Polski i zamieszka-
li w Bydgoszczy, przy ulicy H. Sawickiej, obecnie Mazowieckiej 11/9. 
W r. 2006 z inicjatywy Stowarzyszenia Jedności Muzu³mañskiej i Towa-
rzystwa Przyjació³ Pomorskiego Muzeum Wojskowego (obecnie Towa-
rzystwo Przyjació³ Muzeum Wojsk L¹dowych) na budynku, w którym 
mieszkali Konopackich, 25.09.2006 r. umieszczono pami¹tkow¹ tablicê. 
Ods³oniêcia dokonali: syn pu³kownika, Maciej Konopacki oraz w imie-
niu Prezydenta Miasta Bydgoszczy – ówczesny dyrektor Urzêdu Miasta. 

Tekst wykuty w granicie brzmi:
W tym domu w latach 1947–1953 mieszka³ p³k Hassan Konopacki 

1879–1953. Dekretem Naczelnika Pañstwa Józefa Pi³sudskiego powo³any 
na dowódcê wojsk bia³oruskich, którym by³ od X 1919 do IV 1920.

By³ ¿onaty z Helen¹ Iljasewicz (ślub w 1910 r.). W Ka³udze, w kwiet-
niu 1913 r. przysz³a na świat ich córka – Tamara. 29.01.1926 r. w Wilnie 
urodzi³ siê Konopackim syn Maciej (Musa).

Hassan Konopacki zmar³ 11 maja 1953 r. Pochowany na cmentarzu 
komunalnym przy ulicy Kcyñskiej w Bydgoszczy. 

Opr. Rafa³ Berger

R. Berger, Hassan Konopacki – Tatar, muzu³manin, bydgoszczanin, Warszawa 2011.
H. G³ogowska, Hassan Konopacki – tatarski dowódca bia³oruskiego wojska, „Bia³oruskie Zeszyty 

Historyczne”, nr 1, Bia³ystok 1994.
O. £atyszonek, Bia³oruskie formacje wojskowe 1917–1923, Bia³ystok 1995.
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  KONOPACKI JÓZEF JUSUF (1949–2012), 

syn Józefa Jusufa i Sadyki (Bośniaczki), urodzony 15 marca 1949 r. 
w Wydminach (woj. warmiñsko-mazurskie).

Mieszka³ w Sokó³ce, gdzie w 1968 r. ukoñ-
czy³ Technikum Budowlane, a potem praco-
wa³ w PSS „Spo³em”, by³ przewodnicz¹cym 
sokólskiego oddzia³u ZMS, prezesem GS 
Krynki oraz wiceprezesem Spó³dzielni Wie-
lobran¿owej w Sokó³ce. Szczególnie odda-
ny by³ pracy w Muzeum Ziemi Sokólskiej, 
wzbogacaj¹c zbiory w tatariana i organizu-
j¹c spotkania edukacyjne.

Przez wiele lat by³ cz³onkiem Najwy¿sze-
go Kolegium Muzu³mañskiego Zwi¹zku Re-
ligijnego w RP oraz d³ugoletnim przewodni-
cz¹cym Muzu³mañskiej Gminy Wyznanio-
wej w Bohonikach. Zorganizowa³ naukê religii muzu³mañskiej w So-
kó³ce. Za jego kadencji przeprowadzono remont domu parafi alnego 
(obicie sidingiem) w Bohonikach oraz u³o¿ono polbruk przy meczecie.

Wspó³tworzy³ Zwi¹zek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej, by³ pre-
zesem Oddzia³u Podlaskiego. By³ redaktorem naczelnym i wydawc¹ 
czasopism: w latach 1993–2006 „Świat Islamu”, a od r. 1998 do 2012 – 
„¯ycie Tatarskie”. Cz³onek zespo³u redakcyjnego biuletynu informacyj-
nego „Muzu³manie Rzeczypospolitej”, którego cztery numery ukaza³y 
siê w r. 2006, podczas przygotowañ do obchodów 80-lecia Muzu³mañ-
skiego Zwi¹zku Religijnego w RP. Od pocz¹tku powstania Tatarskie-
go Zespo³u Dzieciêco-M³odzie¿owego „Buñczuk” wspiera³ jego dzia-
³alnośæ. Dziêki wspó³pracy z Tatarami kazañskimi zaopatrzy³ zespó³ 
w pierwsze stroje tatarskie. Opracowa³ do druku przewodnik „Podlaski 
Szlak Tatarski”, przyczyniaj¹c siê do propagowania turystyki.

W r. 1993 odby³ pielgrzymkê do Mekki. By³ wspó³za³o¿ycielem Rady 
Wspólnej Katolików i Muzu³manów w 1997 r. Zainicjowa³ i organizo-
wa³ miêdzynarodowe Letnie Akademie Wiedzy o Tatarach. 6.06.1999 r. 
uczestniczy³ w spotkaniu z Papie¿em Janem Paw³em II w Drohiczynie. 
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W 2005 r. bra³ udzia³ w spotkaniu poświêconemu dialogowi miêdzyre-
ligijnemu w Gnieźnie. By³ cz³onkiem delegacji Tatarów polskich w Tur-
cji oraz uczestniczy³ w spotkaniu z prezydentem Turcji w Belwederze.

1.02.1975 r. o¿eni³ siê z Zofi ¹ Bogdanowicz. Urodzi³o im siê czworo 
synów.

Zmar³ 30 czerwca 2012 r. w Sokó³ce. Pochowany na cmentarzu mu-
zu³mañskim w Bohonikach.

Opr. Halina Szahidewicz 

Na postawie informacji od Zofi i Konopackiej-Radkiewicz
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  KORYCKA FATMA z domu KONOPACKA (1935–1993), 

córka Bronis³awa Ibrahima i Emilii Aminy z Bajraszewskich. Urodzona 
27 sierpnia 1935 r. w Sokó³ce.

Absolwentka Technikum Ekonomicznego 
w Gorzowie Wlkp. W latach 1954–1973 star-
szy referent ekonomiczny w Zak³adach W³ó-
kien Sztucznych „Stilon” w Gorzowie Wlkp. 
Po przeprowadzce do Bia³egostoku – pra-
cownik umys³owy w Spó³dzielni Mieszka-
niowej „Zachêta” do 1974 r. Od r. 1975 a¿ do 
emerytury by³a referentem ekonomicznym 
w zak³adach „Pakpol”.

W 1954 r. zawar³a zwi¹zek ma³¿eñski 
z Aladynem Koryckim (1930–1992) (patrz: 
Korycki Aladyn), z którym mieli dwójkê dzie-
ci. Wspomaga³a mê¿a w pracy spo³ecznej w Muzu³mañskiej Gminie 
Wyznaniowej w Gorzowie Wlkp., w latach 1991–1993 by³a skarbnikiem 
w Muzu³mañskiej Gminie Wyznaniowej w Bia³ymstoku. W wolnych 
chwilach zajmowa³a siê fi latelistyk¹. 

Zmar³a 12 lipca 1993 r. Pochowana wraz z mê¿em na mizarze w Bo-
honikach.

Opr. Krzysztof Mucharski
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  KORYCKI ALADYN (1930–1992), 

syn Sulejmana i Fatmy z domu Mucharskiej. Urodzony 1 stycznia 1930 r. 
w Nowogródku (obecnie Bia³oruś).

Absolwent Technikum Ekonomicznego 
w Gorzowie Wlkp. Pracowa³ jako kierownik 
dzia³u ksiêgowości WSS „Spo³em” w Go-
rzowie Wlkp. do 31.12.1973 r., nastêpnie 
kierownik dzia³u rozrachunków „Bocarto” 
WSS „Spo³em” w Gorzowie Wlkp. 2.01.1974 r. 
przeszed³ na emeryturê.

Dzia³a³ spo³ecznie w zarz¹dzie Muzu³-
mañskiej Gminie Wyznaniowej w Gorzowie 
Wlkp. By³ ³awnikiem w S¹dzie Powiatowym 
w tym mieście. Po przenosinach do Bia³ego-
stoku, w latach 1983–1992 przewodnicz¹cy 
Komisji Rewizyjnej Muzu³mañskiego Zwi¹zku Religijnego w Rzeczy-
pospolitej Polskiej. Zajmowa³ siê fotografi k¹ oraz opracowa³ rêcznie 
(alfabetem arabskim) modlitewnik tatarski, chamai³. 

Zmar³ w 28 lutego 1992 r. w Bia³ymstoku, pochowany na mizarze 
w Bohonikach.

W 1954 r. w Wydminach zawar³ zwi¹zek ma³¿eñski z Fatm¹ Ko-
nopack¹. Syn Bronis³aw z zawodu leśnik, córka Miros³awa po mê¿u 
Szehidewicz, pracownica umys³owa jednego z urzêdów pocztowych 
w Bia³ymstoku.

Opr. Krzysztof Mucharski
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  KORYCKI JERZY (pseudonim literacki JERZY EDIGEY) 
(1912–1983). 

O jego rodzicach wiadomo jedynie, ¿e przez jakiś czas mieszkali 
w Ma³kini. Ojciec zatrudniony by³ przy budowie mostu kolejowego na 
Bugu. Tam te¿, w pobliskiej miejscowości – Klukowie, 12 sierpnia 1912 r. 
mia³ siê urodziæ Jerzy Korycki.

Absolwent Gimnazjum im. Miko³aja Reya 
w Warszawie i Wydzia³u Prawa Uniwersyte-
tu Warszawskiego, który ukoñczy³ w 1936 r. 
By³ aplikantem adwokackim, specjalizuj¹-
cym siê w prawie handlowym. Zajmowa³ 
siê te¿ publicystyk¹, pisz¹c najczêściej do 
dziennika „ABC”. By³ dzia³aczem Obozu 
Wielkiej Polski, potem Obozu Narodowo-Ra-
dykalnego, za co przesiedzia³ kilka miesiêcy 
w znanym wiêzieniu lat miêdzywojennych, 
Berezie Kartuskiej. 

Podczas II wojny światowej przebywa³ 
w Warszawie, prowadz¹c biuro handlu nieruchomościami. Po jej 
zakoñczeniu wróci³ do pracy dziennikarskiej, publikuj¹c w „Dzien-
niku Ludowym” i „Expresie Wieczornym”. W 1950 r. ze wzglêdu na 
przedwojenn¹ dzia³alnośæ w ONR zosta³ zwolniony z pracy z zaka-
zem publikowania. Zosta³ wówczas trenerem wioślarskim w war-
szawskich klubach, by³ cz³onkiem Polskiego Zwi¹zku Towarzystw 
Wioślarskich. 

Od 1962 r. zacz¹³ pisaæ ksi¹¿ki kryminalne, a tak¿e powieści hi-
storyczno-przygodowe dla m³odzie¿y. Zdoby³ uznanie czytelników, 
wiele jego ksi¹¿ek przet³umaczono na kilkanaście jêzyków obcych, 
m.in. czeski, szwedzki, japoñski, gruziñski i chiñski. Kilka pos³u¿y³o 
za podstawê scenariuszy do popularnego serialu kryminalnego „07 
zg³oś siê”. 

Zgin¹³ 24 sierpnia 1983 r. wraz z bratem, Wac³awem, w wypad-
ku samochodowym w Warszawie. Pochowany zgodnie z w³asnym 
¿yczeniem na Muzu³mañskim Cmentarzu Tatarskim w Warszawie.
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By³ dwukrotnie ¿onaty, potomstwa nie pozostawi³. ¯yje jego trzeci 
brat, Andrzej.

am

G. Cielecki, Tajemnica Klukowa (Relacja ze spotkania z Andrzejem Koryckim bratem Jerzego 
Edigeya), „Przegl¹d Tatarski”, nr 2, 1434/2013, s. 24–25.

T. Kornaś, Potomek Tatarów. W rocznicê śmierci Jerzego Koryckiego, „Przegl¹d Tatarski”, nr 2, 
1434/2013, s. 23–24.
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  KORYCKI MICHA£ (1904–1994), 

syn Micha³a (Mucharema) i Joanny z Ryzwanowiczów, urodzony 
8 grudnia 1904 r. w miejscowości Nowo-Senaki w Gruzji. Jego ojciec, 
urzêdnik administracji wojskowej, zgin¹³ podczas zamieszek rewolu-
cyjnych w 1905 r. 

Do 1917 r. by³ uczniem Suworowskiej 
Szko³y Wojskowej w Petersburgu. Po odzy-
skaniu niepodleg³ości przez Polskê i po w³¹-
czeniu w jej granice tzw. Litwy Środkowej 
zamieszka³ w Wilnie, gdzie uzyska³ świa-
dectwo dojrza³ości w Gimnazjum im. Lele-
wela. W 1932 r. ukoñczy³ Wydzia³ Medyczny 
Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. 
Za³o¿yciel i cz³onek Korporacji Studenckiej 
„Pi³sudia”.

Jako lekarz pracowa³ w Wilnie oraz 
w Piñsku na Polesiu. Podczas drugiej wojny 
światowej by³ lekarzem w Wilnie i w Kow-
nie. Jako cz³onek Armii Krajowej uczestniczy³ na pocz¹tku lipca 1944 r. 
w walkach o Wilno, tego¿ roku bra³ udzia³ w Powstaniu Warszawskim. 
By³ lekarzem obozu przejściowego w Pruszkowie.

W 1947 r. zamieszka³ w Gdañsku, gdzie wspó³dzia³a³ przy organiza-
cji Akademii Lekarskiej (od r. 1950 Medycznej), w Klinice Dermatologii. 
By³ kierownikiem Specjalistycznej Przychodni „Dermatolog” w Gdañ-
sku-Oruni. Pracowa³ spo³ecznie w ró¿nych komisjach zwi¹zanych 
z wykonywanym zawodem do późnego wieku emerytalnego. 

W zwi¹zku ma³¿eñskim z pochodz¹c¹ ze S³onima Lejl¹ Bajraszew-
sk¹ mia³ troje dzieci: Selima, farmaceutê (zgin¹³ w wypadku samocho-
dowym), Osmana, lekarza i Fatmê – terapeutê medycznego. 

Zmar³ 22 lutego 1994 r. w Gdañsku.

Opr. D¿emila Smajkiewicz-Murman
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  KRYCZYÑSKI NAJMAN-MIRZA ANATOL 
(ANATOLIUSZ), (1896–1938?), 

syn Konstantego i Marii z Achmatowiczów, urodzony 12 marca 1896 r. 
w Oszmianach, w guberni wileñskiej (obecnie Bia³oruś). Najm³odszy 
brat Olgierda i Leona Kryczyñskich, prawników i dzia³aczy tatarskich 
(patrz: Kryczyñski Najman-Mirza Olgierd i Kryczyñski Najman-Mirza 
Leon).

Absolwent Gimnazjum w Warszawie. Zaliczy³ trzy semestry Instytu-
tu Dróg i Komunikacji w Petersburgu, potem studiowa³ w Miko³ajew-
skiej Wojskowej Akademii In¿ynieryjnej.

Uczestnik pierwszej wojny światowej. Po rewolucji 1917 r. przeby-
wa³ w Rosji, ale dziêki staraniom rodziny w r. 1922 powróci³ do Polski. 
Od maja tamtego roku mieszka³ w maj¹tku rodzinnym w Oboziszczu 
w powiecie oszmiañskim. Powo³any do Wojska Polskiego odby³ jako 
ofi cer rezerwy æwiczenia w 3 Batalionie Saperów Wileñskich. Dalsze 
losy nieznane.

am

CAW, sygn. 2842
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  KRYCZYÑSKI NAJMAN-MIRZA LEON (pseudonim 
ARS£AN BEJ) (1887–1939 lub 1940), 

syn Konstantego i Marii z Achmatowiczów. Urodzony 25 września 1887 r. 
w Wilnie. Jego ojciec by³ genera³em armii rosyjskiej, wspó³za³o¿ycie-
lem i prezesem Muzu³mañskiego Stowarzyszenia Pomocy Biednym 
Muzu³manom w Warszawie.

Naukê rozpocz¹³ w gimnazjum wileñskim, 
a ukoñczy³ w Smoleñsku. Absolwent Wydzia³u 
Prawa na Uniwersytecie w Petersburgu z r. 1911. 
W latach 1911–1916 pe³ni³ obowi¹zki aplikan-
ta, podsekretarza w Izbie Skarbowej w War-
szawie. Powo³any do wojska s³u¿y³ w latach 
1916–1917 w Sztabie Generalnym w Peters-
burgu w charakterze ofi cera. Po upadku Rosji 
carskiej znalaz³ siê na Krymie. By³ dyrektorem 
Kancelarii Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych 
Republiki Krymskiej w rz¹dzie gen. Macieja 
Sulkiewicza (patrz: Sulkiewicz Maciej). Po jej 
upadku uda³ siê do Azerbejd¿anu, gdzie od 
15.05.1919 r. do 20.04.1920 r. pe³ni³ obowi¹z-
ki dyrektora Kancelarii Republiki Azerbejd¿añskiej oraz dyrektora Od-
dzia³u Kierownictwa Rz¹du, kierowa³ oddzia³em prasowym, redagowa³ 
„Dziennik Ustaw” oraz Zbiór Praw i Zarz¹dzeñ. By³ równie¿ prezesem 
Komisji Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Azerbejd¿anu, 
badaj¹cej politykê rosyjsk¹ na Zakaukaziu. Republika ta, podobnie jak 
krymska, pokonana zosta³a przez bolszewików. 

Po przedostaniu siê przez Turcjê do Polski od września 1920 r. by³ 
aplikantem s¹dowym w Wilnie. W latach 1920–1926 sprawowa³ obo-
wi¹zki sêdziego śledczego na powiat wileñski, a od 1926 r. sêdziego 
śledczego do spraw wa¿niejszych w Wilnie. Pracowa³ te¿ w Komisji 
Nadzwyczajnej do Walki z Nadu¿yciami. 30.01.1930 r. otrzyma³ nomi-
nacjê na sêdziego S¹du Okrêgowego w Wilnie. 26.10.1932 r. awansowa³ 
na wiceprezesa S¹du Okrêgowego w Zamościu, równocześnie bêd¹c 
przewodnicz¹cym Wydzia³u Karnego. W 1935 r. przeniesiony zosta³ 
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na równorzêdne stanowisko do S¹du Okrêgowego w Gdyni z jedno-
czesnym przewodniczeniem Wydzia³owi Karnemu. Zajmowa³ siê te¿ 
publicystyk¹ prawnicz¹, by³ m.in. cz³onkiem-korespondentem „G³osu 
S¹downictwa”. Pisa³ artyku³y o badaniu przestêpczości w Gdyni, orga-
nizacji s¹downictwa w Egipcie, a na Wszechpolskim Zjeździe Prawni-
ków Polskich w 1936 r. wyg³osi³ rozprawê o reformie procesu karnego.

Praca zawodowa nie ogranicza³a jego zainteresowania dziejami 
spo³eczności tatarskiej. Bêd¹c jeszcze studentem, za³o¿y³ pó³tajne 
stowarzyszenie Ko³o Studentów Muzu³manów Polskich, skupiaj¹ce 
Tatarów polskich studiuj¹cych w stolicy Rosji, które dzia³a³o w latach 
1907–1910. W 1917 r. w³¹czy³ siê do dzia³alności za³o¿onego przez 
Aleksandra Achmatowicza (patrz: Achmatowicz Aleksander) Komitetu 
Tatarów Polski, Litwy, Bia³orusi i Ukrainy; by³ sekretarzem tej organi-
zacji. W latach 1928–1929 przewodniczy³ komitetowi wydania „Herba-
rza Rodzin Tatarskich w Polsce” Stanis³awa Dziadulewicza. W 1929 r. 
wszed³ w sk³ad cz³onków Rady Centralnej Zwi¹zku Kulturalno-Oświa-
towego Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej z siedzib¹ w Wilnie. W la-
tach 1932–1938 by³ redaktorem naczelnym „Rocznika Tatarskiego”, 
pisma historyczno-etnografi cznego poświêconego dziejom Tatarów 
w Polsce, w którym publikowa³ swoje artyku³y. Przyczyni³ siê do po-
wstania Biblioteki (1926), Muzeum (1929) i Archiwum Tatarskiego 
(1931) w Wilnie. Pisywa³ do wielu czasopism, m.in. „Ludu”, „S³owa” 
(gazeta codzienna w Wilnie), „Kuriera Wileñskiego”, „Wschodu”, „Prze-
gl¹du Islamskiego” i „Kuriera Ba³tyckiego” (gazeta codzienna w Gdyni). 
Podró¿owa³ do Egiptu, Turcji i Maroka, gdzie przyjêty zosta³ w Raba-
cie przez króla Mohammada V, który zainteresowa³ siê ¿yciem muzu³-
manów w Polsce. Po powrocie opublikowa³ broszurê pt. „Pod s³oñcem 
Maroka”, wydan¹ jako dodatek do wileñskiego „S³owa”.

By³ ponadto cz³onkiem Polskiego Towarzystwa Orientalistycznego, 
prezesem Oddzia³u Zamojskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajo-
znawczego, w latach 1934–1935, przewodniczy³ Zamojskiemu Komi-
tetowi Pomocy Ofi arom Powodzi, by³ przewodnicz¹cym Komisji Wy-
borczej do Senatu Gdyni, Komitetu Obywatelskiego Uczczenia 10-lecia 
Urzêdowania Prezydenta RP Ignacego Mościckiego, a tak¿e Ko³a S¹do-
wego Oddzia³u Gdyñskiego Ligi Morskiej i Kolonialnej (1938).
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Trzykrotnie ¿onaty; z Jadwig¹ z Jasieñskich pozostawi³ córkê Irenê, 
po mê¿u Góreck¹. Trzeci¹ ¿on¹ by³a Halina z Sierakowskich. O ich lo-
sach nie posiadamy ¿adnych informacji.

Aresztowany przez Gestapo we wrześniu 1939 r. jako przedstawiciel 
inteligencji polskiej na Pomorzu, po krótkim pobycie w obozie w Gdy-
ni-Grabówku i wiêzieniu w Gdañsku, zgin¹³ w masowym mordzie 
dokonanym przez Niemców w koñcu 1939 r. lub na pocz¹tku 1940 r. 
w Piaśnicy pod Wejherowem.

Odznaczenia: Medal 10-lecia Rzeczypospolitej Polskiej (1928), Z³oty 
Krzy¿ Zas³ugi (1933), Odznaczenie Wszechpolskiego Komitetu Pomocy 
Ofi arom Powodzi (1935), Order Ofi cerski Ouissama Alaouite’a Królestwa 
Maroka (1935), Srebrny Wawrzyn Akademicki (1936), Br¹zowy Medal za 
D³ugoletni¹ S³u¿bê (1938) i Medal 10-lecia Odzyskania Morza (1938).

am

Archiwum S¹du Rejonowego w Gdyni, teczka personalna Leona Kryczyñskiego, sygn. PS 27. 

Delegacja Tatarów polskich u Prezydenta RP Ignacego Mościckiego. 
Od lewej: Osman Achmatowicz, Leon Najman-Mirza Kryczyñski, Prezydent RP Ignacy Mościcki,  

Olgierd Najman-Mirza Kryczyñski. Warszawa, Zamek 20.12.1935 r.
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  KRYCZYÑSKI NAJMAN-MIRZA OLGIERD (1884–1942), 

syn Konstantego i Marii z Achmatowiczów, starszy brat Leona Kry-
czyñskiego (patrz: Kryczyñski Najman-Mirza Leon), urodzony 22 paź-
dziernika 1884 r. w Wilnie. 

Uczy³ siê w gimnazjach Wilna i Smoleñ-
ska. W latach 1903–1908 studiowa³ na Wy-
dziale Prawa Uniwersytetu w Petersburgu. 
W 1909 r. wspó³tworzy³ Stowarzyszenie Po-
mocy Ubogim Muzu³manom w Wilnie. W r. 
1910 by³ sekretarzem przy Taszkienckiej 
Izbie S¹dowej, w r. 1911 zastêpc¹ prokura-
tora Samarkandzkiego S¹du Okrêgowego, 
zaś w r. 1913 – zastêpc¹ prokuratora S¹du 
Okrêgowego w Taszkiencie. Pod koniec r. 
1913 obj¹³ stanowisko zastêpcy prokuratora 
S¹du Okrêgowego w Winnicy, które zajmowa³ do koñca 1918 r.

W późniejszych latach wraz z bratem Leonem dzia³a³ w Krymskiej Re-
publice Ludowej, organizuj¹c s¹downictwo w tym krótkotrwa³ym pañ-
stwie Tatarów Krymskich. Po jego upadku znalaz³ siê w Azerbejd¿anie, 
gdzie piastowa³ stanowisko prokuratora S¹du Apelacyjnego, a nastêpnie 
by³ do r. 1920 wiceministrem sprawiedliwości w rz¹dzie azerbejd¿añ-
skim. W r. 1920 by³ rz¹dowym delegatem na konferencjê Azerbejd¿anu, 
Gruzji i Armenii w Tyfl isie (obecnie Tbilisi). Po przewrocie bolszewickim 
podobnie jak brat przez Turcjê przedosta³ siê do Polski.

Do r. 1926 by³ sêdzi¹ pokoju w Oszmianie, nastêpnie do r. 1928 w Hol-
szanach w województwie wileñskim (obecnie Bia³oruś). 14.07.1928 r. 
mianowany podprokuratorem przy S¹dzie Okrêgowym w Wilnie, na-
stêpnie wiceprokuratorem S¹du Apelacyjnego w Wilnie. W 1932 r. 
przeniós³ siê do Warszawy, gdzie obj¹³ stanowisko prokuratora S¹du 
Najwy¿szego. Później zosta³ mianowany kierownikiem Nadzoru Pro-
kuratorskiego przy Ministerstwie Sprawiedliwości. W 1938 r. na w³asn¹ 
prośbê wróci³ do Wilna jako wiceprezes S¹du Apelacyjnego.

Wraz z bratem Leonem prowadzi³ szerok¹ dzia³alnośæ wśród Tata-
rów polskich. Od r. 1928 do 1939 by³ prezesem Rady Centralnej Zwi¹z-
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ku Kulturalno-Oświatowego Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej. W la-
tach 1933–1937 przewodniczy³ gminie muzu³mañskiej w Warszawie. 
Jako przedstawiciel Polski i swojej spo³eczności w r. 1925 uczestniczy³ 
w Miêdzynarodowym Kongresie Geografi cznym w Kairze. Podró¿owa³ 
na Bliski Wschód m.in. do Syrii i Libanu. Pisa³ artyku³y o tematyce ta-
tarskiej do „Rocznika Tatarskiego” i „Przegl¹du Islamskiego”, porusza³ 
zagadnienia prawnicze w „Wileñskim Roczniku Prawniczym” i „G³osie 
S¹downictwa”. Podczas I Wszechpolskiego Kongresu Muzu³mañskie-
go, 31.01.–1.02.1938 r. w Wilnie, wszed³ w sk³ad Najwy¿szego Kolegium 
Muzu³mañskiego MZR. Odznaczony Z³otym Krzy¿em Zas³ugi (1938).

Podczas drugiej wojny światowej przebywa³ w Wilnie. 15.01.1941 r. 
aresztowany przez NKWD i przetrzymywany na £ukiszkach. Po wybu-
chu wojny niemiecko-sowieckiej wywieziony w g³¹b Zwi¹zku Sowiec-
kiego, do wiêzienia w Gorkim. Decyzj¹ Specjalnego Trybuna³u przy 
NKWD rozstrzelany 2 czerwca 1942 r. Zrehabilitowany pośmiertnie 
24.12.1989 r.

Z ma³¿eñstwa z Adelajd¹ Kryczyñsk¹ z domu £ubieñsk¹ (1894–
1979) mia³ dwóch synów Igora (1918–2006) i Selima (1938), pedagoga, 
mieszkaj¹cego w Gorzowie Wlkp. W latach 90. XX w. by³ dyrektorem 
Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej w Gorzowie. Obecnie na eme-
ryturze.

am
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  KRYCZYÑSKI STANIS£AW (1911–1941), 

syn Bronis³awa i Jadwigi z Grzegorczyków. Urodzi³ siê 3 maja 1911 r. 
w Nowym S¹czu. Jego ojciec by³ redaktorem „Gazety Polskiej” w Czer-
niowicach, a tak¿e dyrektorem gimnazjum w Skierniewicach i Mielcu. 
W rodzinie, bêd¹cej chrześcijañsk¹ ga³êzi¹ rodu Kryczyñskich, ¿ywa 
by³a tradycja jej zwi¹zków ze Wschodem. 

Po zdaniu matury w gimnazjum w Skiernie-
wicach w 1929 r. rozpocz¹³ studia prawnicze 
na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie, 
z których zrezygnowa³ na rzecz historycznych 
na Uniwersytecie Jagielloñskim w Krakowie. Od 
1931 r. znowu we Lwowie, gdzie kontynuowa³ 
studia historyczne na tamtejszym uniwersyte-
cie. Ukoñczy³ je w 1935 r. z tytu³em magistra fi lo-
zofi i. Po przenosinach do Warszawy uczêszcza³ 
jako stypendysta Funduszu Kultury Narodowej 
na zajêcia z turkologii u prof. Ananiasza Za-

j¹czkowskiego na Uniwersytecie Warszawskim. Mia³ te¿ uczestniczyæ 
na seminariach doktorskich u prof. Oskara Haleckiego. Od 1.04.1938 r. 
rozpocz¹³ pracê zawodow¹ w Archiwum G³ównym Akt Dawnych 
(AGAD) w Warszawie.

Świadomośæ pochodzenia tatarskiego oraz czêste kontakty z braæ-
mi Olgierdem i Leonem Kryczyñskimi (patrz: Kryczyñski Najman-Mi-
rza Olgierd i Kryczyñski Najman-Mirza Leon) spowodowa³y u niego 
g³êbsze zainteresowania dziejami Tatarów polskich. Zaproszony do 
wspó³pracy przy redagowaniu „Rocznika Tatarskiego” opublikowa³ 
w nim wiele interesuj¹cych artyku³ów dotycz¹cych tatarskiej prze-
sz³ości w Rzeczypospolitej. W latach 1934–1939 odwiedza³ trzykrotnie 
wszystkie skupiska tatarskie w ówczesnych granicach Polski. Prze-
prowadza³ kwerendy nie tylko w Archiwum Akt Dawnych, lecz tak¿e 
w innych archiwach oraz zbiorach prywatnych. Efektem tego by³y licz-
ne publikacje w pismach naukowych. Ukoronowaniem pracy okaza³a 
siê ksi¹¿ka pt. „Tatarzy litewscy, Próba monografi i historyczno-etno-
grafi cznej”, wydana w 1938 r. w Warszawie jako trzeci tom „Rocznika 
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Tatarskiego”. Du¿y skrót pod tytu³em „Tatarzy polscy” ukaza³ siê tego 
samego roku w „Roczniku Ziem Wschodnich”. Niebawem rozpocz¹³ 
pisanie „Kroniki wojennej Tatarów litewskich”, której nie zd¹¿y³ opu-
blikowaæ przed wybuchem wojny. Ukaza³a siê dopiero w 1984 r. na ³a-
mach „Przegl¹du Humanistycznego”, dziêki staraniom prof. Jana Tysz-
kiewicza z Uniwersytetu Warszawskiego.

20.08.1939 r. Stanis³aw zawar³ w Warszawie zwi¹zek ma³¿eñski 
z Iren¹ Krudowsk¹ (1916–1999). W 1940 r. przenieśli siê w okolice 
£owicza. Ponoæ nawi¹za³ kontakt z ruchem oporu, jednak brak na 
ten temat bli¿szych informacji. Porz¹dkowa³ wszystkie swoje bogate 
zbiory historyczne i etnografi czne, nie tylko dotycz¹ce dziejów Tata-
rów. Spisa³ swoje wspomnienia. Mia³ ju¿ zgromadzone materia³y dla 
tomu IV „Rocznika Tatarskiego”, lecz niemieckie w³adze okupacyjne 
w Warszawie nie wyda³y zezwolenia na jego druk. Obok dziejów Ta-
tarów, którym poświêci³ najwiêcej miejsca w swojej twórczości, in-
teresowa³ siê tak¿e folklorem Karaimów, pozostawi³ niedokoñczon¹ 
pracê o legendach miejskich Pragi, interesowa³ siê dziejami swoich 
stron rodzinnych. Ca³ośæ swej twórczości opisa³ w cyklu: „Wspo-
mnienia z poszukiwañ naukowych”. Najwiêcej jego publikacji zna-
leźæ mo¿na w „Roczniku Tatarskim”, „¯yciu Tatarskim”, „Przegl¹dzie 
Islamskim”, „Ateneum Wileñskim”, „Kurierze Literacko-Naukowym” 
IKC, w codziennej gazecie wileñskiej „S³owie”, „Jantarze”, „Ludzie” 
i „Roczniku Ziem Wschodnich”. By³ te¿ autorem ośmiu ¿yciorysów 
zas³u¿onych Tatarów w tomach I–III Polskiego S³ownika Biografi cz-
nego. U¿ywa³ pseudonimów: J. Korycki, Stanis³aw Radwan, Piotr Cze-
rep, Oleszkiewicz, Krystian.

Zachorowa³ na tyfus i zmar³ 2 listopada 1941 r. Pochowany zosta³ 
w £owiczu. Jego grób sta³ siê z czasem grobowcem rodzinnym Kry-
czyñskich, spoczywaj¹ tam jego syn Stanis³aw (1942–1979) oraz wdo-
wa Irena Kryczyñska, zas³u¿ony pedagog. Obecnie mieszkaj¹ w War-
szawie wnuki: Jakub, Halina, Ewa, Daria i Zuzanna. Wszyscy świadomi 
s¹ swego pochodzenia tatarskiego.

am
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  KRYCZYÑSKI STEFAN (1874–1923), 

syn Samuela, genera³a majora armii rosyjskiej, i Zuzanny z domu Tol-
skiej. Urodzi³ siê 20 stycznia 1874 r. w maj¹tku Kaskiewicze w powie-
cie oszmiañskim guberni wileñskiej, obecnie Bia³oruś. 

Wykszta³cenie średnie uzyska³ w szkole realnej w Wilnie. Studia 
wy¿sze w Instytucie In¿ynierów Cywilnych w Petersburgu, które ukoñ-
czy³ w 1897 r., przynios³y mu tytu³ in¿yniera-architekta. Od 1900 r. pra-
cowa³ jako g³ówny architekt w dowództwie stra¿y granicznej w Peters-
burgu. Wiêkszośæ wznoszonych dla niej budynków powsta³a pod jego 
kierownictwem.

W celu zapoznania siê z architektur¹ europejsk¹ podró¿owa³ do Nie-
miec, Francji, Anglii i W³och, a tak¿e do Szwecji oraz Finlandii. W latach 
1916–1917 zaprojektowa³ m.in. Instytut Politechniczny w Irkucku, Instytut 
Politechniczny, szko³ê wojskow¹ i okrêgow¹ w Krasnodarze oraz szpital 
w Samarze. Projektowa³ równie¿ obiekty sakralne, w tym cerkwie w Pe-
tersburgu i Aleksandrowie, a tak¿e meczet i teatr w Wilnie, niezrealizowa-
ne z powodu wybuchu pierwszej wojny światowej. Jako pierwszy zacz¹³ 
stosowaæ ¿elazobeton. By³ wspó³autorem meczetu w Petersburgu, w któ-
rym wykorzystano elementy jednego z mauzoleów w Samarkandzie. 
Pierwsze prace wykonano w 1913 r. Sponsorowa³ je emir Buchary, który 
wykupi³ ziemiê pod meczet i zamówi³ te¿ pa³acyk dla siebie, zaprojekto-
wany i wybudowany przez Kryczyñskiego w latach 1913–1914. 

W r. 1917 kierowa³ Komitetem Technicznym w Ministerstwie Oświaty 
Narodowej, od r. 1918 do 1920 by³ profesorem architektury Kubañskiego 
Instytutu Politechnicznego, a od 1921 r. Instytutu In¿ynierów Cywilnych 
w Petersburgu, którego by³ absolwentem. W 1922 r. obj¹³ stanowisko 
kierownika Zarz¹du Architektoniczno-Budowlanego w Petersburgu, 
nosz¹cego wówczas nazwê Piotrogród. 

O¿eniony by³ z Mari¹ Glebown¹, córk¹ Gleba Iwanowicza Uspien-
skiego. Mia³ troje dzieci: Gleba (1904), Borysa (1905) i córkê Irinê. Bo-
rysowi zawdziêcza siê dokonanie spisu wszystkich budowli zbudowa-
nych wed³ug projektów jego ojca.

Zmar³ 9 sierpnia 1923 r.
am
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  KRYCZYÑSKI ZENON (1880–1956), 

syn Aleksandra (imiê i nazwisko rodowe matki nieznane), podpu³kow-
nik Wojska Polskiego. Urodzony 29 listopada 1880 r. w Suwa³kach.

Absolwent Gimnazjum Klasycznego w Suwa³kach i Szko³y Wojsko-
wej w Wilnie. Wcześniej s³u¿ba wojskowa w wojsku rosyjskim. Bra³ 
udzia³ w wojnie rosyjsko-japoñskiej 1904–1905 oraz w pierwszej woj-
nie światowej. Od 2.02.1919 r. w Wojsku Polskim, od 11.12.1919 r. jako 
zastêpca dowódcy Tatarskiego Pu³ku U³anów im. Mustafy Achmatowi-
cza. W okresie od maja do sierpnia 1920 r. p.o. dowódcy pu³ku w stop-
niu podpu³kownika. Po rozwi¹zaniu jednostki przydzielony do zapa-
sowego szwadronu 13 Pu³ku U³anów Wileñskich, bez funkcji. Dalsze 
losy nieznane.

Zmar³ 7 kwietnia 1956 r. Pochowany na Muzu³mañskim Cmentarzu 
Tatarskim w Warszawie (na nagrobku podano stopieñ pu³kownika 
WP). 

am

CAW, sygn.9283
V. J. Pu³k Tatarski U³anów im. Mustafy Achmatowicz (1919–1921), „Rocznik Tatarski”, t. I, Wilno 

1932, ss. 156, 159.
V. Bek Jedigar, Tatarski Pu³k U³anów…, dz. cyt., s.16.
H. Smaczny, Ksiêga Kawalerii Polskiej 1914–1947, Warszawa 1989, s. 204.
http://www.muzeumwp.pl/ofi cerowie/?letter=k&page=68
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  LEBIEDŹ SULEJMAN (1931–1983), 

syn Ibrahima i Zofi i z Aleksandrowiczów. Urodzi³ siê w Nowogródku, 
obecnie Bia³oruś.

W okresie drugiej wojny światowej prze-
bywa³ wraz z najbli¿szymi na terenie ZSRR 
w pó³nocnym Kazachstanie. W 1946 r. w ra-
mach akcji przesiedleñczej, nazywanej nie-
s³usznie repatriacyjn¹, zamieszka³ wraz 
z rodzin¹ w Gorzowie Wlkp., gdzie osiedli³o 
siê w tym czasie wielu Tatarów przyby³ych 
z Nowogródczyzny.

Studia in¿ynierskie odbywa³ w Wy¿szej 
Szkole Rolniczej w Olsztynie, a uzupe³nia-
j¹ce magisterskie w Akademii Rolniczej 
w Poznaniu. W r. 1956 podj¹³ pracê w Za-
k³adzie Doświadczalnym IUNG w Ma³yszynie. Prowadzi³ tam badania 
dotycz¹ce agrotechniki roślin str¹czkowych i lucerny. Ich wyniki zosta-
³y wykorzystane przy opracowaniu „Zaleceñ agrotechnicznych IUNG”.

W latach 1961–1980 pracowa³ w Akademii Rolniczej w Szczecinie – 
najpierw w Katedrze Hodowli Roślin i Nasiennictwa, przekszta³conej 
później w instytut pod kierownictwem prof. Andrzeja S³aboñskiego, 
a nastêpnie w Zak³adzie Doświadczalnictwa Rolniczego pod kierow-
nictwem prof. Mariana Piecha. W 1968 r. uzyska³ stopieñ doktora nauk 
rolniczych na podstawie rozprawy „Wp³yw nawo¿enia azotowego na 
plony, ich strukturê i wartośæ wypiekow¹ ziarna czterech odmian psze-
nicy jarej na dwu typach gleb”.

Przedmiotem dalszych badañ dr. Sulejmana Lebiedzia by³o ¿yto te-
traploidalne, pszenica ozima, jêczmieñ jary i pszen¿yto. Jego dorobek 
naukowy na Akademii Rolniczej w Szczecinie sk³ada³ siê z blisko 60 
publikacji, w tym ponad 20 oryginalnych prac zaliczonych do grupy 
rozpraw naukowych. Jedna z nich: „Planowanie wa¿niejszych gatun-
ków roślin uprawnych w ró¿nych warunkach siedliskowych Polski” – 
zosta³a wyró¿niona nagrod¹ naukow¹ II stopnia Ministra Nauki, Szkol-
nictwa Wy¿szego i Techniki.
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W 1980 r. przeniós³ siê wraz z rodzin¹ do Siedlec, gdzie podj¹³ pra-
cê w Wy¿szej Szkole Rolniczo-Pedagogicznej. Kierowa³ tam zorgani-
zowanym przez siebie Zak³adem Doświadczalnictwa Rolniczego. By³ 
jednocześnie prodziekanem na Wydziale Rolniczym i zastêpc¹ dy-
rektora Instytutu Hodowli i Technologii Produkcji Roślinnej. Kontynu-
owa³ badania naukowe, a tak¿e koñczy³ swoj¹ rozprawê habilitacyjn¹. 
Opuszczaj¹c Szczecin, nie zerwa³ wiêzów z Akademi¹ Rolnicz¹, gdzie 
na Wydziale Rolniczym mia³o siê odbyæ jego kolokwium habilitacyjne. 
Kiedy jego praca habilitacyjna by³a ju¿ ukoñczona, nagle zachorowa³ 
i po krótkiej i ciê¿kiej chorobie zmar³ w Szczecinie 11 lutego 1983 roku 
w wieku 52 lat. Śmieræ przerwa³a jego pracowite ¿ycie, odszed³ w pe³ni 
si³ twórczych.

Dr Sulejman Lebiedź by³ utalentowanym nauczycielem akademic-
kim i wychowawc¹ m³odzie¿y. By³ wymagaj¹cy, a jednocześnie lubiany 
przez studentów, zawsze ¿yczliwie i przyjaźnie usposobiony, sprawie-
dliwy w ocenach.

Poza prac¹ naukow¹ i dydaktyczn¹ wiele czasu poświêca³ pracy 
spo³ecznej i organizacyjnej. By³ kierownikiem Studium Podyplomowe-
go Produkcji Roślinnej w Akademii Rolniczej w Szczecinie. Z funkcji 
tych wywi¹zywa³ siê zawsze najlepiej. Dzia³a³ tak¿e spo³ecznie w Mu-
zu³mañskiej Gminie Wyznaniowej w Gorzowie Wlkp. 

Mia³ ¿onê ¯anetê, in¿yniera rolnictwa, dziś na emeryturze w Szcze-
cinie i córki, Lejlê oraz Kamê. Obie mieszkaj¹ za granic¹.

Odznaczenia: Br¹zowy Krzy¿ Zas³ugi, Z³oty Krzy¿ Zas³ugi, Medal 
Zas³u¿onego Pracownika Rolnictwa, Gryf Pomorski, Z³ota Odznaka 
ZNP, dwie nagrody Ministra Oświaty i Wychowania za pracê dydak-
tyczno-wychowawcz¹ i siedem nagród rektorskich.

am

A. Miskiewicz, Dr Sulejman Lebiedź (1931–1983), „Rocznik Tatarów Polskich”, t. VI, Gdañsk 2000, 
s. 269–270.

Sprawozdanie Szczeciñskiego Towarzystwa Naukowego za rok 1983, Szczecin 1984, s. 103– 
104.

„Verum” 12/87, Wy¿sza Szko³a Rolniczo-Pedagogiczna w Siedlcach, s. 70–72.



Tatarów polskich XX wieku

107

  LISOWSKI ALEKSANDER (1902–1979), 

syn Macieja i Felicjanny z Buczackich. Urodzi³ siê 1 lipca 1902 r. w Ma-
lowej Górze. Nale¿a³ do nieistniej¹cej dziś gminy muzu³mañskiej 
w Studziance w województwie lubelskim. 

Od 1.09.1911 r. do 22.06.1915 r. uczêszcza³ do Gimnazjum Huma-
nistycznego im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Bia³ej Podlaskiej. 
W drugim roku pierwszej wojny światowej ca³a rodzina zosta³a ewa-
kuowana w g³¹b Rosji. Tam ukoñczy³ prywatne liceum w Orle. Po od-
zyskaniu niepodleg³ości przez Polskê powrócili do Malowej Góry. Na 
prze³omie lat 1919–1920 pracowa³ w charakterze praktykanta w kance-
larii sêdziego śledczego II Rewiru w Miêdzyrzeczu Podlaskim. W 1920 r. 
wraz ze starszym bratem, Janem wst¹pili na ochotnika do 5 Pu³ku U³a-
nów i brali udzia³ w wojnie polsko-bolszewickiej. Jan Lisowski poleg³ 
w walce.

Od maja 1921 r. zatrudniony w Prokuraturze przy S¹dzie Okrêgo-
wym w Bia³ej Podlaskiej jako kancelista, a później starszy kancelista. 
Od 1.01.1936 r. rejestrator, nastêpnie a¿ do września 1939 r. starszy 
rejestrator. Po śmierci ojca rodzina przenios³a siê do Brześcia nad Bu-
giem (obecnie Bia³oruś). Podczas drugiej wojny światowej Aleksan-
der Lisowski przebywa³ w Dokudowie ko³o Bia³ej Podlaskiej, gdzie od 
1.06.1940 do 15.07.1944 r. pracowa³ jako sekretarz miejscowego s¹du. 
Od 1.07.1941 do 21.07.1944 r. prowadzi³ dzia³alnośæ konspiracyjn¹ 
w strukturach ZWZ–AK, zajmuj¹c siê kolporta¿em nielegalnej prasy.

4.08.1944 r. rozpocz¹³ pracê na stanowisku sekretarza bia³opodla-
skiego oddzia³u S¹du Okrêgowego w Lublinie. 1.01.1945 r. awansowa³ 
na stanowisko starszego sekretarza rachunkowego Prokuratury Po-
wiatowej w Bia³ej Podlaskiej. Od lipca 1950 r. do 31.03.1968 r. by³ kie-
rownikiem sekretariatu tamtejszej Prokuratury Powiatowej. Po przej-
ściu na emeryturê w 1968 r. pracowa³ nadal na pó³ etatu, a¿ do 1975 r.

Jego pierwsz¹ ¿on¹, w latach 1931–1933, by³a Fatyma Jasiñska. Drugi 
zwi¹zek ma³¿eñski, który przetrwa³ do jego śmierci, zawar³ w 1953 r. 
z Antonin¹ Raczyñsk¹. Z obu ma³¿eñstw nie by³o potomstwa. Wraz 
z drug¹ ¿on¹ zajmowa³ siê pomaganiem w wychowaniu dzieci, pocho-
dz¹cym z biednych rodzin.
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Posiada³ sześcioro rodzeñstwa; siostry: Stefaniê (po mê¿u Szehide-
wicz), Zofi ê (zamê¿na za Achmatowiczem, zmar³a w Zwi¹zku Sowiec-
kim w 1929 r.), Mariê i Eugeniê, braci: Jana i Ibrahima–Alberta (swego 
bliźniaka). 

Zmar³ 24 października 1979 r.
Odznaczenia: Br¹zowy Krzy¿ Zas³ugi.

am

S. Dziadulewicz, Herbarz…, dz. cyt., s. 195.
S. Hordejuk, Tatar z po³udniowego Podlasia, „Przegl¹d Tatarski”, nr 1, 1432/2011, s. 10–12.
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  MILKAMANOWICZ BEKIR (1927–2013), 

syn Sulejmana i Marii z Bajraszewskich. Urodzi³ siê 16 czerwca 1927 r. 
w S³onimie w by³ym województwie nowogródzkim, obecnie Bia³oruś.

Za czasów dzieciñstwa wraz z rodzicami i rodzeñstwem mieszka³ 
na ulicy Tatarskiej w S³onimie. Emerytowany radioofi cer Polskiej Mary-
narki Handlowej, zas³u¿ony i wieloletni pracownik gdyñskiego arma-
tora Polskich Linii Oceanicznych (PLO), kombatant wojenny, cz³onek 
Zwi¹zku Kombatantów RP w Gdañsku.

Podró¿nik-pasjonat, ciekawy świata 
i nowych kultur op³yn¹³ kilkakrotnie kulê 
ziemsk¹ pod polsk¹ i zagraniczn¹ bander¹, 
spe³niaj¹c marzenie swojego ¿ycia. Od dzie-
ciñstwa marzy³, aby mieszkaæ i pracowaæ 
w Gdyni. Sukcesywnie, ma³ymi kroczkami 
d¹¿y³ do wyznaczonego celu. Maj¹c 17 lat, 
rozpocz¹³ pracê w Drukarni Nr 1 w S³onimie 
na ulicy Studenckiej 21 jako pomoc drukarza 
(od 1.07.1944 r. do 14.02.1945 r.). W wieku 20 
lat trzy miesi¹ce przepracowa³ w drukarni 
Nr 10 Spó³dzielni Wydawniczej „Czytelnik” 
w Szczecinie (od 4.08.1947 r. do 24.10.1947 r.). 
Przez cztery lata by³ zatrudniony w Dyrekcji Okrêgowej Kolei Pañstwo-
wych w Szczecinie na stanowisku podreferendarza (od 23.01.1948 r. 
do 31.07.1952 r.). W wieku 25 lat zrealizowa³ swoje marzenie o pracy 
na morzu, poniewa¿ od 1.08.1952 r. do 6.01.1961 r. pracowa³ w Przed-
siêbiorstwie Po³owów Dalekomorskich i Us³ug Rybackich „Odra” 
w Świnoujściu na stanowisku radioofi cera. Szybko awansowa³, gdy¿ 
zaproponowano mu pracê radioofi cera u Gdyñskiego Armatora Pol-
skich Linii Oceanicznych. Nie tylko spe³ni³o siê jego marzenie o pracy 
na morzu, p³ywaniu po świecie, lecz tak¿e o zamieszkaniu w Gdyni. 
Pracê w PLO na stanowisku radioofi cera rozpocz¹³ od 1.02.1961 r. Od 
4.11.1974 r. do 31.10.1975 r. zatrudniony by³ równie¿ w Polskim Ratow-
nictwie Okrêtowym na stanowisku inspektora technicznego ds. radio-
wo-elektrycznych.
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Na ochotnika prowadzi³ m.in. bibliotekê na statku, w nag³ych przy-
padkach s³u¿y³ za³odze rad¹ medyczn¹, poniewa¿ odby³ przeszkolenie 
medyczne. By³ bardzo uczynny i lubi³ pomagaæ studentom odbywa-
j¹cym u niego sta¿. Stara³ siê jak najrzetelniej przekazywaæ im swo-
j¹ wiedzê. Na emeryturê poszed³ po 45 latach pracy. Bekir Milkama-
nowicz by³ prekursorem zawodu morskiego wśród polskich Tatarów, 
pierwszym, który zwi¹za³ swoje ¿ycie zawodowe z ¿eglug¹ morsk¹. 
Kocha³ swój zawód, swoj¹ pracê. By³ wzorowym pracownikiem, su-
miennym, dok³adnym, odpowiedzialnym, bardzo pracowitym, doce-
nianym przez zwierzchników.

Na emeryturze aktywnie udziela³ siê w ¿yciu tatarsko-muzu³mañ-
skiej wspólnoty. Bogobojny, kontynuowa³ wyniesione z domu rodzin-
nego tatarskie tradycje. Nale¿a³ do Muzu³mañskiej Gminy Wyznanio-
wej w Gdañsku, w latach 2003–2007 by³ cz³onkiem Rady Centralnej 
Zwi¹zku Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej, równie¿ w sk³adzie ko-
misji rewizyjnej. Bardzo oddany tatarskiej spo³eczności, towarzyski 
i uczynny szybko zyska³ grono przyjació³ i znajomych nie tylko w ta-
tarskiej wspólnocie, lecz tak¿e wśród wyznawców innych religii. Do 
koñca ¿ycia z sentymentem wspomina³ S³onim i tamtejszych Tatarów. 
Dziêki korespondencji listownej i po³¹czeniom telefonicznym utrzy-
mywa³ przyjacielskie kontakty z rodakami rozproszonymi po ca³ym 
świecie, od Australii, Ameryki, Anglii, a¿ po Bia³oruś i Krym.

By³ mê¿em Hali Milkamanowicz z domu Szczêsnowicz, która uro-
dzi³a mu dwie córki: Ewê i Mariê (zmar³a w czasie porodu), bratem 
Kiebiry Aleksandrowicz, Zulejchy Dudkiewicz i Stefana Milkamanowi-
cza. 

Bekir Milkamanowicz odszed³ na wieczn¹ wachtê 9 maja 2013 
roku w wieku 86 lat. Po¿egnany przez gdañsk¹ spo³ecznośæ podczas 
uroczystej modlitwy w meczecie gdañskim, spocz¹³ 12.05.2013 r. na 
cmentarzu muzu³mañskim w Bohonikach. 

Opr. Ewa Milkamanowicz (córka)
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  MILKAMANOWICZ MIERIEMA z domu GIEMBICKA 
(1938–2016), 

córka Adama i Zofi i z Aleksandrowiczów. Urodzona 17 maja 1938 r. 
w Nowogródku, obecnie Bia³oruś.

Po drugiej wojnie światowej wraz z ro-
dzicami i rodzeñstwem jako tzw. repatrian-
ci opuścili Nowogródek, przenosz¹c siê do 
Gorzowa Wlkp. Zamieszkali w dzielnicy 
Janice, nazywanej wówczas Górkami Ta-
tarskimi, gdzie osiedli³o siê wielu krewnych 
i znajomych z Nowogródka.

W r. 1958 wysz³a za m¹¿ za Stefana (Mu-
stafê) Milkamanowicza, syna Sulejmana 
i Mieriemy z Bajraszewskich, ekonomi-
stê, pracownika administracji pañstwowej, 
uczestnika drugiej wojny światowej – ¿o³nierza II Armii Wojska Polskie-
go (ppor. rez. WP), odznaczonego Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odro-
dzenia Polski. Po ślubie zamieszkali w Bia³ymstoku. Ukoñczy³a tam Po-
licealne Studium dla pracowników socjalnych i szko³ê jêzyka migowego. 
Pracowa³a w spó³dzielczości inwalidów g³uchych oraz w Domu Pomocy 
Spo³ecznej w Bia³ymstoku. Posiada³a odznaczenia resortowe. 

Mia³a dwie córki: starsza, D¿eneta po wyjściu za m¹¿ za Krzysztofa 
Laskowskiego mieszka w Gdyni. Oboje s¹ absolwentami Uniwersyte-
tu Gdañskiego i pracuj¹ w przedsiêbiorstwach handlu zagranicznego 
i gospodarki morskiej. Maj¹ dwóch synów: Micha³a i Macieja. M³od-
sza córka, Tamara, ukoñczy³a Wydzia³ Pedagogiki i Psychologii Uni-
wersytet w Bia³ymstoku. Jest nauczycielem dyplomowanym edukacji 
wczesnoszkolnej. Poślubi³a Raszyda Jab³oñskiego, in¿yniera elektroni-
ka, pracownika Polskiego Radia w Bia³ymstoku, z którym ma dwoje 
dzieci: Aleksandra i Aiszê. 

Zmar³a 4 marca 2016 r. i pochowana zosta³a na tatarskim mizarze 
w Kruszynianach.

Opr. Tamara Jab³oñska (córka)
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  MIŚKIEWICZ ADAM (1933–1998), 

syn Chasienia i Ajszy z Muchlów, urodzony 6 stycznia 1933 r. w Horo-
dyszczu ko³o Nowogródka (obecnie Bia³oruś). Aktywny dzia³acz spo-
³eczności tatarskiej.

W r. 1947 jako repatriant na Ziemie 
Odzyskane z rodzicami i rodzeñstwem 
osiedli³ siê we Wroc³awiu. Uzyska³ wy-
kszta³cenie w kierunku budowlanym – 
doświadczenie zdobywa³, pracuj¹c jako 
junak w S³u¿bie Polsce: pomaga³ odbu-
dowywaæ Wroc³aw. W 1960 r. ukoñczy³ 
Studium Budowlane dla Kierowników 
Budowy. Ju¿ jako etatowy kierownik lub 
inspektor budowlany prowadzi³ rekon-
strukcjê Browaru Piastowskiego we Wro-
c³awiu i browaru w Zakrzowie oraz wiele 
innych budów w okolicach Wroc³awia, 
m.in. w Świdnicy, Kamiennej Górze, Kowarach oraz Sobótce. 

W 1968 r. doje¿d¿aj¹c z Wroc³awia do Bia³egostoku, wspó³two-
rzy³ statut Muzu³mañskiego Zwi¹zku Religijnego w RP, ostatecznie 
uchwalony i przyjêty na Wszechpolskim Kongresie Muzu³mañskim 
12.01.1969 r. W maju 1969 r. ze wzglêdów zdrowotnych przeprowadzi³ 
siê z rodzin¹ do Bia³egostoku, gdzie podj¹³ pracê w Zarz¹dzie Melio-
racji Urz¹dzeñ Wodnych, potem w PGR Knyszyn i ostatecznie w Pra-
cowni Konserwacji Zabytków. 

Niebawem zosta³ zastêpc¹ przewodnicz¹cego Najwy¿szego Kole-
gium MZR, a po zakoñczeniu kadencji przewodnicz¹cym bia³ostocko-
-kruszyniañskiej Muzu³mañskiej Gminy Wyznaniowej. By³ wspó³orga-
nizatorem I Orientu Sokólskiego „Prawda i legenda” 26–27.06.1976 r. 
oraz II Orientu Sokólskiego w 1979 r. z okazji 330-lecia Osadnictwa 
Tatarskiego. 

W latach 70. i 80. XX w., bêd¹c przewodnicz¹cym Muzu³mañskiej 
Gminy Wyznaniowej w Bia³ymstoku, podj¹³ pierwsz¹ po drugiej woj-
nie światowej renowacjê meczetów w Bohonikach i w Kruszynianach. 
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W 1981 r. doprowadzi³ do przekazania Muzu³mañskiemu Zwi¹zku Re-
ligijnemu przez w³adze Bia³egostoku drewnianego budynku przy ul. 
Grzybowej (obecnie Piastowska 13 F), jako Domu Modlitwy. Obecnie 
znajduje siê w nim siedziba Najwy¿szego Kolegium Muzu³mañskiego 
i s³u¿y wszystkim Tatarom do odprawiania uroczystości rodzinnych 
i sakralnych. 

W latach 1986–1987 by³ wspó³inicjatorem idei budowy meczetu 
w Bia³ymstoku, zakupu ziemi pod jego budowê pocz¹tkowo przy ul. 
Lenina (obecnie Branickiego), a później przy ul. Pomorskiej oraz kon-
sultowa³ projekt kompleksu budynku meczetu i szko³y koranicznej. 
W nowo wybudowanych budynkach gospodarczych przy ul. Pomor-
skiej zorganizowa³ regularne lekcje religii dla dzieci i m³odzie¿y tatar-
skiej, a nastêpnie wyjazd wakacyjny dzieci i m³odzie¿y tatarskiej na 
obóz do Libii w 1987 r.

W 1989 r. oddelegowany przez PKZ do restauracji Starówki w Wilnie 
wykorzysta³ swoj¹ obecnośæ do wsparcia renowacji podniszczonych 
meczetów w Niemie¿y i w Sorok Tatarach. Przez ca³e doros³e ¿ycie 
by³ wielkim propagatorem ¿ycia w tradycji muzu³mañskiej Tatarów 
polskich. Corocznie uk³ada³ tatarskie kalendarze wed³ug zasad zawar-
tych w chamaile, z uwzglêdnieniem dni „niechsiowych”. Wiedzê na ten 
temat przekaza³ ziêciowi – Janowi Adamowiczowi, który kontynuuje 
„pisanie” kalendarzy. W 1993 r. w zwi¹zku ze stanem zdrowia z³o¿y³ re-
zygnacjê z pe³nienia funkcji przewodnicz¹cego gminy w Bia³ymstoku 
i rozpocz¹³ walkê z chorob¹. Pomimo os³abienia opiekowa³ siê (nieod-
p³atnie) Domem Modlitwy. 

Za dzia³alnośæ dla spo³eczności tatarskiej odznaczony przez Prezy-
dium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bia³ymstoku w 1979 r. Z³otym 
Medalem Zas³u¿ony Bia³ostocczyźnie, a w 1989 r. Z³otym Krzy¿em Za-
s³ugi przyznanym przez Prezydenta PRL Wojciecha Jaruzelskiego.

W 1957 roku poślubi³ Zinê (Ajszê) Safarewicz – córkê Sulejmana 
i Rozalii. Mia³ dwie córki: D¿enettê (1958) i Halinê (1959). 

23.08.1998 r. zmar³ w Bia³ymstoku w wieku 65 lat.

Opr. D¿enetta Adamowicz (córka)
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  MIŚKIEWICZ IBRAHIM (1912–1977), 

syn Mustafy i Tenzili z Szynkiewiczów, najm³odszej siostry Jakuba 
Szynkiewicza, w latach 1926–1939 Muftiego na Rzeczpospolit¹ Polskê. 
Urodzi³ siê w S³onimie w ówczesnej guberni grodzieñskiej (obecnie 
Bia³oruś), jednak ich maj¹tek rodzinny znajdowa³ siê Byteniu, w po-
wiecie s³onimskim. 

Podczas pierwszej wojny światowej w 1915 r. wraz z matk¹ i siostr¹ 
znalaz³ siê na Krymie, aby wśród krewnych przeczekaæ okres wojny. 
Uczêszcza³ do szko³y tatarskiej, dziêki czemu pozna³ jêzyk krymsko-
tatarski, lecz odejście wojsk niemieckich z Krymu i walki pomiêdzy 
bia³ogwardzistami i bolszewikami wywo³a³y g³ód, rozboje i gwa³ty na 
tamtejszej ludności. Jego matka i siostra Selima zmar³y na gruźlicê. 
Przyby³y wówczas brat Omar nie spotka³ ju¿ swoich bliskich. Nie po-
mog³a mu opieka krewnych w Symferopolu, gdy¿ aresztowany przez 
bolszewików, jako szpieg na rzecz Polski, zagin¹³ bez wieści.

Ibrahim Miśkiewicz, oddany przez krewnych do domu dziecka, 
po zdobyciu ogólnego wykszta³cenia, pracowa³ w drukarni w Ja³-
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cie, uczêszczaj¹c te¿ do zawodowej szko³y poligrafi i. Jednocześnie 
uczy³ siê gry na fortepianie i śpiewu solowego w szkole muzycznej. 
Bêd¹c mi³ośnikiem opery, nawet marzy³ o karierze śpiewaka. Po-
wo³any jednak zosta³ do wojska. S³u¿bê odbywa³ w Tbilisi, stolicy 
ówczesnej sowieckiej Gruzji, uświadamiaj¹c sobie, ¿e jako ¿o³nierz 
sowiecki nie by³ tam mile widziany. S³u¿by nie dokoñczy³, gdy¿ 
aresztowany z podejrzeniem szpiegostwa na rzecz Polski i chêci 
przekroczenia granicy z Turcj¹, skazany zosta³ na 5 lat obozu pracy 
w Uzbekistanie, chocia¿ grozi³a mu nawet kara śmierci. W obozie 
zachorowa³ na malariê, ale szczêśliwym trafem uwiêziony tam le-
karz Ormianin pomóg³ mu siê wyleczyæ. Po trzech latach ścis³ego 
dozoru Miśkiewicz zosta³ przydzielony do kompanii o l¿ejszym ry-
gorze, która zajmowa³a siê zaopatrzeniem obozu oraz w miejscach 
bagnistych zalewa³a naft¹ szuwary, gniazda komarów, roznosicieli 
malarii. Dziêki temu pozna³ trochê Uzbekistan, odwiedzaj¹c Sa-
markandê i Taszkient.

Po zakoñczeniu kary i odmowie pozostania jako dobrowolny osad-
nik powróci³ na Krym. Do drukarni w Ja³cie nie zosta³ przyjêty, gdzie 
wszyscy byli pewni, ¿e ju¿ dawno nie ¿yje. Dziêki krewnym w Symfe-
ropolu otrzyma³ pracê w administracji tamtejszego teatru. Spokój nie 
trwa³ d³ugo, gdy¿ wiosn¹ 1941 r. nast¹pi³a napaśæ Niemiec hitlerow-
skich na Zwi¹zek Sowiecki i wojska niemieckie znów znalaz³y siê na 
Krymie. Wywieziony na roboty do Rzeszy, szczêśliwym trafem znalaz³ 
siê w Austrii, gdzie pracowa³ w du¿ym gospodarstwie rolniczym pod 
Wiedniem. Sam fakt poznania Wiednia by³ dla niego wa¿nym wyda-
rzeniem, tym bardziej ¿e jego gospodarz pozwala³ mu bywaæ w mie-
ście i fundowa³ bilety do Opery.

Zwolniony za dobr¹ pracê otrzyma³ pozwolenie wyjazdu do Wilna 
i odwiedzenia krewnych. Przyjêty przez wuja, Jakuba Szynkiewicza, 
pracowa³ w tamtejszych zak³adach grafi cznych. Wilno przypad³o mu 
do gustu pomimo okupacji niemiecko-litewskiej. Myśla³ nawet, aby 
pozostaæ tam na sta³e, jednak zbli¿aj¹cy siê front sowiecki zmusi³ 
go do wyjazdu do S³onima. Nie odnalaz³ wprawdzie ojca, ale dziêki 
¿yczliwości ciotki Aminii, średniej siostry Jakuba Szynkiewicza, do-
sz³o do szybkiego o¿enku z miejscow¹ Tatark¹ polsk¹, Faryd¹ Bajra-
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szewsk¹. Opuszczaj¹ce S³onim cywilne w³adze niemieckie zapropo-
nowa³y wielu jego mieszkañcom wyjazd do Niemiec w charakterze 
dobrowolnych robotników, jako ratunkiem przed wojskami sowiecki-
mi. Ibrahim Miśkiewicz z ¿on¹ postanowili zaryzykowaæ i przy³¹czyli 
siê z obawy przed dostaniem siê pod w³adzê sowieck¹. Ostrze¿o-
no wcześniej Miśkiewicza, ¿e jest obserwowany i zostanie wydany 
Sowietom natychmiast po ich wejściu do miasta. Najpierw pracowa³ 
z ¿on¹ we Frankfurcie nad Odr¹, później w podalpejskiej miejsco-
wości Wurzach, u gospodarzy wiejskich. W drugiej po³owie czerwca 
1945 r. zostali wyzwoleni przez wojska francuskie. W Wurzach uro-
dzi³ siê 23.06.1945 r. ich syn Ali, późniejszy Aleksander, g³ówny re-
daktor niniejszego S³ownika.

Dalsze losy Ibrahima Miśkiewicza i jego bliskich to powrót do Polski, 
z obaw¹, jaka ona bêdzie pod kuratel¹ sowieck¹. Zamieszkali krótko 
w Szczecinku na Pomorzu Zachodnim, ale niebawem przenieśli siê do 
Szczecina, gdzie Miśkiewicz rozpocz¹³ pracê w Drukarni Spó³dzielni 
Wydawniczej „Czytelnik”, późniejszych Szczeciñskich Zak³adach Gra-
fi cznych. Pracowa³ ca³y czas w zecerni, gdzie spotka³ swoich kolegów 
z Wilna. Obdarzony zaufaniem kole¿eñstwa wybierany by³ mê¿em za-
ufania zecerni, naucza³ te¿ zawodu m³odych adeptów poligrafi i i przez 
krótki okres, kiedy SzZG posiada³y swój amatorski zespó³ artystyczny, 
wystêpowa³ w nim jako solista. Prowadzi³ energiczny tryb ¿ycia, nie 
opowiada³ o swoim pobycie w obozie w Uzbekistanie, nie w³¹cza³ siê 
do polityki. Wola³ wycieczki statkiem nad morze i wyjazdy w zorgani-
zowanej grupie do opery w Poznaniu.

Pamiêta³ ca³y czas o swoim rodowodzie. Dziêki niemu Tatarzy za-
mieszali po wojnie w Szczecinie, zdo³ali po³¹czyæ siê w zwart¹ grupê, 
przynale¿¹c do gminy muzu³mañskiej w Gorzowie Wlkp., któr¹ za³o-
¿yli osadnicy tatarscy, przybyli przede wszystkim z Nowogródka. W la-
tach 1969–1977, kiedy siedziba gminy znajdowa³a siê w Szczecinie, by³ 
jej przewodnicz¹cym. Podczas urlopów odwiedza³ krewnych w Gdañ-
sku, Wroc³awiu, Jeleniej Górze, Bia³ymstoku i Szczecinku

Zmar³ 3 czerwca 1977 r., nie doczekawszy siê przejścia na eme-
ryturê. Spocz¹³ w kwaterze muzu³mañskiej cmentarza „Srebrzysko” 
w Gdañsku. 
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Odznaczenia: Srebrna Odznaka Przodownika Pracy, Odznaka 
1000-lecia Pañstwa Polskiego, Srebrny Gryf Pomorski. Posiada³ Dy-
plom 50-lecia Pracy Zawodowej.

am

A. Miśkiewicz, Spo³ecznośæ muzu³mañska Szczecina w drugiej po³owie XX wieku, „Kronika 
Szczecina” 2004, Szczecin 2005, nr XXIII, s. 113–117.

A. Miśkiewicz, Tatarzy na Ziemiach Zachodnich…, dz. cyt., s. 162–166.
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  MUCHARSKI MAHMET (1909–1976), 

syn Jana i (?). Urodzi³ siê 28 lutego 1909 r.
Od r. 1915 do 1923 przebywa³ z rodzin¹ na emigracji w Orenburgu 

w Rosji. Po powrocie zamieszka³ w Nowogródku, a od 1930 r. prowa-
dzi³ gospodarstwo rolne w nale¿¹cym do Jab³oñskich maj¹tku Mirzuñ-
ce w Niekraszuñcach.

Zmobilizowany we wrześniu 1939 r. tra-
fi ³ na front. 17 września 1939 r. aresztowa-
ny w Zdo³bunowie i umieszczony w obo-
zie w Krzywym Rogu w Ukraiñskiej SRR. 
27.06.1940 r. przewieziony do Pó³nocnego 
Obozu Kolejowego, Siew¿eldor³agu, w Re-
publice Autonomicznej Komi. Nastêpnie 
przeszed³ obozy w Ju¿y w obwodzie iwa-
nowskim i w Tatiszczewie (Rosyjska FSRR), 
sk¹d 3.09.1941 r. zosta³ zwolniony. Wst¹pi³ 
do polskiej armii organizowanej przez gen. 
W³adys³awa Andersa. Walczy³ w II Korpusie 
Polskim we W³oszech. Posiada³ pozwolenie na prowadzenie wojsko-
wych pojazdów mechanicznych.

Po zakoñczeniu drugiej wojny światowej znalaz³ siê z innymi ¿o³-
nierzami Armii Andersa w Wielkiej Brytanii. Na prze³omie lat 40. i 50. 
wróci³ do Polski i zamieszka³ w Gdañsku. Pracowa³ tam w spó³dzielni 
garbarskiej. W rezultacie przejśæ wojennych ciê¿ko siê rozchorowa³ 
i amputowano mu nogi. 

W 1930 r. o¿eni³ siê z Rozali¹ Jab³oñsk¹ i mia³ z ni¹ trójkê dzieci. Po 
ustaleniu nowych powojennych granic w Europie ¿ona wraz z dzieæ-
mi znalaz³a siê na Bia³orusi i tam pozosta³a. Maj¹tek zosta³ odebrany 
i w³¹czony do ko³chozu, gdzie Rozalia pracowa³a w biurze. Po uzy-
skaniu emerytury zamieszka³a z córk¹ Mari¹ w Wilnie. Syn Konstanty 
w ramach repatriacji przyjecha³ do Gdañska i zamieszka³ z ojcem. 

Mahmet Mucharski zmar³ 15 kwietnia 1976 r. w Gdañsku i zosta³ 
pochowany w kwaterze muzu³mañskiej na cmentarzu „Srebrzysko” 
w Gdañsku. 
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Odznaczenia: Krzy¿ Walecznych (1945), Gwiazda za Wojnê 1939–
1945, Gwiazda Italii, Defence Medal (1947). 

Opr. Halina Szahidewicz

Z czasów s³u¿by wojskowej w II Korpusie Polskim, W³ochy (1944?), po prawej. 
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  MUCHLA LUT (1902–1979), 

syn Adama i Haliny z Bajraszewskich, urodzony 10 lutego 1902 r. w Si-
drze ko³o Sokó³ki. 

W 1914 r. wraz z rodzin¹ wyjecha³ do Kaza-
nia, gdzie ukoñczy³ Naczeln¹ Szko³ê Średni¹ 
opart¹ na programie mêskiego gimnazjum. 
W latach 1915–1921 zg³êbia³ zasady islamu, 
prawo i teologiê muzu³mañsk¹ w Kazañskim 
Seminarium Duchownym – Medrese. 

Po powrocie do kraju w 1921 r. zatrzyma³ 
siê w Świs³oczy ko³o Wo³kowyska, gdzie 
przez osiem lat pracowa³ w fabryce Min-
ca i Rubina. Od 16.12.1929 r. pracowa³ jako 
nauczyciel religii muzu³mañskiej w szkole 
pocz¹tkowej w Skidlu (1929–1933), S³oni-
mie i Dowbuciszkach (1933–1939) pe³ni¹c 
jednocześnie funkcje imama. Od momen-
tu powo³ania na imama w³¹czy³ siê w organizacjê i dzia³anie nowo 
powsta³ej organizacji (1925) – Muzu³mañskiego Zwi¹zku Religijnego 
w Rzeczypospolitej Polskiej. Wszed³ w sk³ad Rady Imamów, ściśle 
wspó³pracuj¹c z muftim dr. Jakubem Szynkiewiczem. Ich wspólna 
praca mia³a na celu ujednolicenie funkcjonowania środowiska muzu³-
mañskiego w Polsce, uwzglêdniaj¹c w szczególności rolê Tatarów pol-
skich na rzecz budowy Rzeczypospolitej. Jako cz³onek MZR reprezen-
towa³ duchowieñstwo muzu³mañskie w pochowaniu serca Marsza³ka 
Józefa Pi³sudskiego na cmentarzu na Rosie w Wilnie (1935).

Bra³ udzia³ w tworzeniu muzu³mañskich kalendarzy kieszonko-
wych, wydawanych nak³adem Muftiatu na RP. Zawiera³y one nie tylko 
daty kalendarza muzu³mañskiego, ale równie¿ chrześcijañskiego oraz 
wa¿ne informacje dotycz¹ce religii islamu. W 1939 r. nak³adem Naj-
wy¿szego Kolegium Muzu³mañskiego wydano obszerny „Kalendarz 
muzu³mañski Tatarów w Polsce na rok 1939, 1357/8 Hid¿ry”. Oprócz 
podstawowych danych zamieszczono w nim wykaz Muzu³mañskich 
Gmin Wyznaniowych w Polsce z opisem imamów i muezinów w po-
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szczególnych parafi ach. Pojawi³ siê tak¿e wykaz mêskich i ¿eñskich 
imion muzu³mañskich. Opisano w nim równie¿ dzia³alnośæ Zwi¹zku 
Kulturalno-Oświatowego Tatarów RP, powo³anego decyzj¹ Ministra 
Spraw Wewnêtrznych z 3.08.1925 r. 

Okres wojenny spêdzi³ w Niekraszuñcach (powiat lidzki), pe³ni¹c 
funkcjê imama. W kwietniu 1946 r. w ramach repatriacji osiedli³ siê z ro-
dzin¹ w Sokó³ce, a od marca 1948 r. w Bia³ymstoku, z którym zwi¹-
za³ swoje dalsze ¿ycie zarówno zawodowe, jak i duchowe. Pracowa³ 
w przedsiêbiorstwach pañstwowych. Decyzj¹ Muzu³mañskiego Zwi¹z-
ku Religijnego w RP 7.05.1948 r. otrzyma³ zaświadczenie powo³uj¹ce go 
na imama Muzu³mañskiej Gminy Wyznaniowej w Bia³ymstoku.

Jako imam sprawowa³ pe³n¹ pos³ugê duchow¹. Naucza³ dzieci religii 
muzu³mañskiej, organizowa³ spotkania z m³odzie¿¹, na których oma-
wia³ istotê wiary i podstawy islamu, a tak¿e tematy dotycz¹ce osadnic-
twa Tatarów na terenach Polski, naucza³ szacunku dla tradycji i rodzi-
ny oraz wielokulturowości. Dla wielu by³ nie tylko imamem, ale przede 
wszystkim przyjacielem, dobr¹ osob¹, powiernikiem tajemnic – swo-
istym spo³ecznikiem. Kontynuowa³ opracowywanie muzu³mañskich 
kalendarzy. Przepisywa³ modlitewniki, pisa³ da³awary samodzielnie 
wykonanym atramentu z szafranu, co nadawa³o im wyj¹tkowej trwa-
³ości. Jego rêkopisy pozostaj¹ w posiadaniu rodziny. Jest twórc¹ wy-
j¹tkowego dwuczêściowego chamai³u. Jedna strona zawiera modlitwê 
zapisan¹ w jêzyku arabskim, a druga jej t³umaczenie na jêzyk polski. 
Chamai³ ten ofi arowa³ wnuczce, zamieszczaj¹c w nim w³asne utwory 
poetyckie, pokazuj¹ce wra¿liwośæ na świat, wiarê i przemijanie świata 
doczesnego. Mimo ¿e nie odby³ pielgrzymki do Mekki, to jej obraz nie 
by³ mu obcy ze wzglêdu na bêd¹ce w jego posiadaniu pami¹tki oraz 
przekazy pisemne teścia had¿iego Aleja Aleksandra Iljasewicza, który 
odby³ j¹ w latach 1912–1915.

Przez wiele lat by³ cz³onkiem Najwy¿szego Kolegium MZR, pe³ni¹c 
funkcjê przewodnicz¹cego komisji liturgicznej, bêd¹c jednocześnie 
przewodnicz¹cym oraz imamem Muzu³mañskiej Gminy Wyznaniowej 
w Bia³ymstoku. Wzorem lat przedwojennych przygotowywa³ muezina 
do sprawowania funkcji imama, co pozwala³o zachowaæ ci¹g³ośæ litur-
gii islamu oraz tatarskiej tradycji. 
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1.04.1934 r. zawar³ zwi¹zek ma³¿eñski z Ew¹ Iljasewicz, córk¹ ha-
d¿iego Aleja Aleksandra Iljasewicza i Felicji Fatmy Iljasewicz z domu 
Talkowskiej. Obrz¹dku ślubnego dokona³ imam Aleksander Krynic-
ki w Kiemiejszach w województwie nowogródzkim (dane pocho-
dz¹ z zaświadczenia o wyci¹gu z ksiêgi metrycznej – w posiadaniu 
rodziny). 

Zmar³ 5 listopada 1979 r. i pochowany zosta³ na mizarze w Bohoni-
kach.

Opr. Enwer Pó³torzycki
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  MUCHLA MUSTAFA (STEFAN) (1894–1942), 

syn Abu-Taleba, pu³kownika artylerii, i Marii z Romanowiczów, uro-
dzony 11 marca 1894 r. w rodzinie szlachty guberni miñskiej. Rotmistrz 
rez. Wojska Polskiego. 

W r. 1913 ukoñczy³ Pskowski Korpus Kadetów, w r. 1914 Szko³ê Ka-
walerii w Jelizawietgradzie. 1.10.1914 r. mianowany na stopieñ korneta 
i skierowany do 3 Smoleñskiego Pu³ku U³anów, nastêpnie w Lejbgwar-
dyjskim Pu³ku Dragonów, z którym uczestniczy³ w walkach z Niem-
cami. W r. 1915 awansowa³ na porucznika, odznaczony Orderem św. 
Anny 4 stopnia z napisem „Za odwagê” (1915) oraz Orderem św. Sta-
nis³awa 3 stopnia z mieczami (1916). W r. 1916 mianowany sztabsrot-
mistrzem.

Po rewolucji bolszewickiej 1917 r. osiad³ w rodzinnym maj¹tku 
Akmeniszki na Wileñszczyźnie. Od 15.03.1921 r. w Wojsku Polskim, 
dowódca batalionu sztabowego 12 Pu³ku Piechoty. 14.02.1923 r. prze-
niesiony do rezerwy. W r. 1925 przekaza³ darowiznê na meczet w Nie-
kraszuñcach. Opublikowa³ niewielkie wspomnienia o walkach swego 
pu³ku w pierwszej wojnie światowej. Po 1931 r. cz³onek kierownictwa 
Krêgu Absolwentów Rosyjskich Korpusów Kadetów w Wilnie. Po zajê-
ciu Wilna przez wojska sowieckie, aresztowany w r. 1940. Zes³any do 
obozu w Aleksandrowce w Kraju Narymskim, gdzie zmar³ 31 grudnia 
1942 r.

¯onaty z Helen¹ z domu Talkowsk¹, córk¹ kapitana (1894–1967, 
pochowana na cmentarzu komunalnym w Poznaniu-Janikowie). Mie-
li córkê, Nijarê (1917–2003, pochowana na cmentarzu komunalnym 
w Poznaniu-Janikowie). 

am

CAW, sygn. 3799.
S. W. Wo³kow, Офицеры российской гвардии: Опыт мартиролога, 2002.
http://sip.geopoz.pl/data/cmentarze/cmentarze.php?lang=pl&planowane=z%20poch%C3%

B3wkami&mapa=&cmentarz=2&oplacony=dowolny&rodzinny=dowolny&pole=%&k
watera=%&rzad=%&miejsce=%&nazwisko=Muchla&imie=%&WYSLIJ=SZUKAJ
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  MURAWSKI BRONIS£AW (1914–1981), 

syn Jakuba i Ajszy, urodzony 15 stycznia 1914 r. w Prudnikach (obecnie 
Bia³oruś). Pochodzi³ z rodziny robotniczej. Mia³ starsz¹ siostrê Azymê 
i m³odszych braci, Mustafê i Chasienia. 

W październiku 1935 r. powo³any do 
s³u¿by wojskowej w 13 Pu³ku U³anów 
Wileñskich w Nowej Wilejce. W kwiet-
niu 1936 r. awansowany do stopnia 
starszego u³ana. W listopadzie 1936 r. 
ukoñczy³ szko³ê podofi cersk¹ w stopniu 
kaprala. W październiku 1937 r. zwol-
niony do cywila. 1.09.1939 r. zmobilizo-
wany do pu³ku u³anów jako selekcyjny. 
Po Kampanii Wrześniowej w niewoli 
sowieckiej, 1.11.1939 r. wywieziony do 
obozu w Kozielsku. 10.09.1944 r. powró-
ci³ do domu do Miadzio³a. Tam zmobi-
lizowany do 32 Pu³ku Piechoty Wojska 
Polskiego. Awansowany do stopnia 
plutonowego, wyznaczony na szefa 
kompanii. W listopadzie 1944 r. awans na sier¿anta, 1.05.1945 r. – na 
starszego sier¿anta. 15.05.1946 r. zdemobilizowany i 9.01.1950 r. prze-
niesiony do rezerwy.

Po wojnie prowadzi³ warsztat rymarski w Zgorzelcu. Nastêpnie 
by³ zatrudniony jako pracownik techniczny w browarze w Braniewie. 
W Zastawnie mia³ prywatny zak³ad rymarski. W M³ynarach pracowa³ 
w Zak³adach Mleczarskich. W Krynkach prowadzi³ zak³ad rymarski, 
a potem zatrudni³ siê w Spó³dzielni „Krynka”. Nale¿a³ do Muzu³mañ-
skiej Gminy Wyznaniowej w Kruszynianach. By³ jej aktywnym cz³on-
kiem, prowadzi³ remont meczetu.

25.12.1939 r. o¿eni³ siê z Ajsz¹ Murawsk¹. Mieli piêcioro dzieci: He-
lenê, Jakuba, Adama, Bronis³awa i Ewê – technika ekonomistê, ani-
matorkê kultury. Jedyna wnuczka, Emilia, jest magistrem pedagogiki 
specjalnej. 
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Zmar³ 1 stycznia 1981 r. Pochowany na mizarze w Kruszynianach.
Odznaczenia: Krzy¿ Walecznych (1945), Odznaka Grunwaldzka 

za walkê zbrojn¹ z Niemcami w latach 1939–1945, Medal za Udzia³ 
w Walkach o Berlin (1969).

Opr. Halina Szahidewicz 

Na podstawie materia³ów uzyskanych od Ewy Mucharskiej (córki)
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  MURZA-MURZICZ (BEJ) ALEKSANDER (1912–1940?). 

Urodzi³ siê 27 października 1912 r. w Wilnie w rodzinie od pokoleñ 
wydaj¹cej prawników. Rodzice, Adam i Halina, zmarli w jego dzieciñ-
stwie. Nazywany przez znajomych Saszk¹.

Jego wychowaniem zajêli 
siê bracia ojca. By³ uczniem 
Gimnazjum Pañstwowego 
nr 919 im. A. Mickiewicza 
w Nowogródku. Po zdaniu 
matury ukoñczy³ dywizyjny 
kurs podchor¹¿ych rezer-
wy przy 79 Pu³ku Piecho-
ty Strzelców S³onimskich. 
Mianowany na podporucz-
nika ze starszeñstwem 
z 1.01.1938 r. Otrzyma³ przy-
dzia³ do 78 S³uckiego Pu³ku 
Piechoty w Baranowiczach.

W r. 1936 lub 1937 roz-
pocz¹³ studia na wydziale 
humanistycznym Uniwer-
sytetu Józefa Pi³sudskiego 
w Warszawie. Podj¹³ rów-
nie¿ naukê w tamtejszym 
Instytucie Orientalistyki. 
Praktykê jêzykow¹ mia³ za-
liczyæ w Turcji, korzystaj¹c 
z rz¹dowego stypendium dla najzdolniejszych studentów. Podczas 
wakacji przebywa³ najczêściej w Nowogródku, anga¿uj¹c siê w pracê 
kulturalno-oświatow¹ wśród miejscowych Tatarów. Wystêpowa³ czê-
sto w roli wodzireja na organizowanych przez nich balach.

W mundurze nowogródzkiego Gimnazjum Pañstwowego 
nr 919 im. A. Mickiewicza. Po lewej: jako kapral 

podchor¹¿y.
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Powo³any do wojska we wrześniu 1939 r., z wojny nie wróci³. Jego 
nazwisko wymienione jest w Liście Katyñskiej (AM 875, WO 862, s. 12).

Opr. Halina Szahidewicz

CAW, AP 1769/89/3590; MiD WIH, £.W. 036/3 z IV 1940; AM 875.
Katyñ. Ksiêga cmentarna Polskiego Cmentarza Wojennego, J. Kiñski (oprac. i in.), J. Snitko-Rze-

szut (red.), Warszawa 2000. 
A. A. Radecki, Aleksander (Ali) Murza–Murzicz, „Rocznik Tatarów Polskich”, t. IV, Gdañsk 1997, 

s. 305.
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  MURZA-MURZICZ (BEJ) STEFAN (1897–1940?), 

kapitan Marynarki Wojennej, syn Adama i Ewy z Safarewiczów, uro-
dzony 25 kwietnia 1897 r. w Miñsku Litewskim. 

Ukoñczy³ gimnazjum w Miñsku Litewskim, absolwent Korpusu Ka-
detów i Szko³y Morskiej w Petersburgu. Podczas pierwszej wojny świa-
towej s³u¿y³ w carskiej Flocie Czarnomorskiej, podczas wojny domo-
wej w sk³adzie armii bia³ogwardyjskiej gen. Wrangla. Jesieni¹ 1920 r. 
ewakuowana do Bizerty w Tunezji. W Wojsku Polskim mianowany 
ppor. rez. ze starszeñstwem od 1.06.1923 r. Przynale¿ny ewidencyjnie 
do PKU Lida. By³ urzêdnikiem Okrêgowej Dyrekcji Robót Publicznych 
w Nowogródku. 

We wrześniu 1939 r. zmobilizowany w stopniu porucznika, pe³ni³ 
obowi¹zki ofi cera inspekcyjnego Portu Wojennego w Piñsku. Dosta³ 
siê do niewoli sowieckiej. Przebywa³ w Starobielsku. Zamordowany 
na prze³omie IV/V 1940 r. w Charkowie. Spoczywa na Cmentarzu Ofi ar 
Totalitaryzmu w Piatichatkach. W 2007 r. pośmiertnie awansowany do 
stopnia kapitana. 

Stefan Murza-Murzicz posiada³ przyrodnie rodzeñstwo z pierw-
szej ¿ony ojca, Heleny z Kryczyñskich: Konstantego, sêdziego grodz-
kiego i ¯annê, w³aścicielkê maj¹tku Szachowszczyzna. Natomiast 
jego rodzonymi siostrami by³y: Helena, Nina, Zina i Fatyma. Pierw-
sza z nich studiowa³a na Uniwersytetcie Stefana Batorego w Wilnie. 
Z „Rocznika Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie za lata 1938–
1939 wynika, ¿e dr Helena Murza-Murzicz by³a zatrudniona jako 
starszy asystent w Zak³adzie Anatomii Opisowej kierowanej przez 
prof. Micha³a Reichera.

¯on¹ Stefana Murzy-Murzicza by³a Ofl a Zade, z któr¹ mia³ syna Ru-
stema (1921–1980). 

am

M. Borowiak, Zapomniana Flota Mokrany, Gdañsk 2006, s. 2013. 
M. Czachorowski, Tajemniczy ksi¹¿ê Rustem, „Przegl¹d Tatarski, nr 3, 1436/2015, s. 22–23. 
J. W. Dyskant, Flotylla Rzeczna Marynarki Wojennej 1919–1939, Warszawa 1994, s. 338. 
S. Dziadulewicz, Herbarz…, dz. cyt., s. 230, 
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Morskie Kadry Rzeczypospolitej, t. II, Polska Marynarka Wojenna pod red. J. K. Sawickiego. Wy¿-
sza Szko³¹ Morska, Gdynia 1996, s. 541, 

Rocznik Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie 1938–1939, Wilno b. d., s. 159.
http://www.katyn-pamietam.pl/hero/4502.html
Lista osób zamordowanych w Katyniu, Charkowie, Twerze i Miednoje mianowanych po-

śmiertnie na kolejne stopnie. S. 103, poz. 3448.
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  OLEJKIEWICZ MACIEJ MAHMED (1894–1968), 

syn Zachariasza i Ajszy. Imam Muzu³mañskiej Gminy Wyznaniowej 
Muzu³mañskiego Zwi¹zku Religijnego w RP w Bohonikach. 

Jako wykszta³cony cz³owiek, a by³ 
buchalterem (dziś jest to ksiêgowy) do-
sta³ propozycjê pracy w Bia³ymstoku 
wraz z zamieszkaniem, jednak¿e po 
namowach ¿ony poświêci³ siê pracy 
w gospodarstwie rolnym. By³ miesz-
kañcem oraz so³tysem we wsi Bohoni-
ki, jako jedyny we wsi posiada³ rower 
i radio zasilane akumulatorami. 

By³ ¿onaty z Zelid¹ Olejkiewicz 
z domu Mucha.

Zmar³ nagle podczas pe³nienia po-
s³ugi w domu wiernego w czasie Ra-
madanu, 11 grudnia 1968 roku.

Opr. rodzina
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  PO£TORZYCKI ALEKSANDER (ALI) (1886–1946), 

syn Aleksandra i Zofi i z Sulkiewiczów. Urodzony w Widzach. Jego oj-
ciec, jak podaje Stanis³aw Dziadulewicz w swoim herbarzu, by³ gene-
ra³em armii rosyjskiej (zm. 1909).

Nic nie wiadomo o wykszta³ceniu Aleksandra Po³torzyckiego. W la-
tach miêdzywojennych by³ zastêpc¹ naczelnika Wydzia³u Ogólnego 
Pañstwowej Kasy Oszczêdności w Warszawie. 28–29.12.1925 r. uczest-
niczy³ we Wszechpolskim Zjeździe Gmin Muzu³mañskich w Wilnie, 
jako delegat Zwi¹zku Muzu³mañskiego Miasta Sto³ecznego Warszawy. 
Wszed³ w sk³ad wy³onionej wówczas komisji prawniczej dla opraco-
wania projektu rozporz¹dzenia o uznaniu przez w³adze pañstwowe 
Muzu³mañskiego Zwi¹zku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej. 
Publikowa³ m.in. w „¯yciu Tatarskim”.

Wraz z rodzin¹ mieszka³ w Warszawie przy ul. Muranowskiej 6. Pod-
czas okupacji z balkonu robi³ zdjêcia getta po drugiej stronie ulicy. Od 
jesieni 1942 r. przez dwa i pó³ roku ukrywa³ u siebie ¿ydowsk¹ dziew-
czynkê, Gieniê, z któr¹ wyszli razem z powstania warszawskiego. 

By³ ¿onaty ze Stanis³aw¹ Kamiñsk¹ (doktor medycyny, 1892–1938), 
z któr¹ mia³ dwie córki: Zairê (doktor medycyny, z mê¿a Przeradzka, 
1919–2009) i D¿ennet (Po³torzycka-Stampf’l, wspó³twórczyni i d³ugo-
letnia realizatorka s³ynnych radiowych „Matysiaków”, 1924) i syna Mi-
cha³a, adwokata. 

Zmar³ 12 maja 1946 r., pochowany na Starych Pow¹zkach w War-
szawie.

am

S. Dziadulewicz, Herbarz…, dz. cyt., s. 257–258.
A. Miśkiewicz, Tatarzy polscy… dz. cyt., s. 44–45.
http://studioopinii.pl/andrzej-i-stefan-bratkowscy-getto-co-bylo-widac-z-naszych-okien/
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  POP£AWSKI JÓZEF (1908–1994), 

syn Micha³a i Fatmy z Ledziñskich. Urodzi³ siê 8 lutego 1908 r. Kruszy-
nianach powiat sokólski. Mia³ dwie siostry.

W 1915 r. rodzina Pop³awskich 
wyjecha³a do Kazania. Do Polski 
powrócili w 1922 r. Józef Pop³awski 
w latach 1926–1929 uczêszcza³ do 
Pañstwowej Szko³y Mechanicznej 
w Bia³ymstoku. Po jej ukoñczeniu 
powo³any zosta³ do zasadniczej 
s³u¿by wojskowej w Lidzie (obecnie 
Bia³oruś). Ukoñczy³ kurs pirotech-
niczny w Warszawie. Po powrocie 
do cywila pracowa³ w prywatnych 
zak³adach naprawy samochodów.

25.08.1939 r. zosta³ zmobilizowa-
ny i bra³ udzia³ w Kampanii Wrze-
śniowej. By³ internowany na Litwie. 
W 1948 r. wraz z rodzin¹ przeniós³ 
siê do Bia³egostoku i pracowa³ w budownictwie do przejścia na eme-
ryturê w 1973 r.

W latach 1935–1948 pe³ni³ funkcjê imama w Kruszynianach. Uczest-
niczy³ w dzia³alności gmin kruszyniañskiej, bia³ostockiej i bohonickiej. 
Udziela³ ślubów, azanów, odprawia³ pogrzeby, wspiera³ niezamo¿nych.

W r. 1933 poślubi³ Felicjê Muchê i mia³ dwóch synów: Miros³awa 
i Janusza oraz córkê D¿ennet. W 1983 r. otrzymali medal za piêædzie-
siêciolecie po¿ycia ma³¿eñskiego.

Zmar³ 19 czerwca 1994 r., pochowany na cmentarzu muzu³mañskim 
w Kruszynianach.

Odznaczenia: Medal Za Udzia³ w Wojnie Obronnej 1939.

Opr. D¿ennet Pó³torzycka (córka)
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  POP£AWSKI ROMAN RAMAZAN (1902–1988), 

syn Gabera i Rozalii, urodzi³ siê 14 stycznia 1902 r. w Kruszynianach 
w guberni grodzieñskiej, obecnie w województwie podlaskim, powiat 
sokólski.

Podczas pierwszej wojny światowej wraz z matk¹ i bratem Jaku-
bem wyjechali w g³¹b Rosji. Najd³u¿ej mieszkali w Kursku. Jego ojciec 
przebywa³ na froncie i zosta³ ranny podczas walk pod Smorgoniami. 
Odnalaz³ rodzinê w Kursku, gdzie zmar³ i zosta³ pochowany w 1922 r.

Jeszcze w Kursku, Roman Pop³awski przeszed³ w 1920 r. roczny 
kurs przysposobienia wojskowego, nastêpnie s³u¿y³ jako szeregowiec 
w sk³adzie artyleryjskim. Po śmierci ojca rodzina powróci³a do Polski, 
do Kruszynian. Podj¹³ pracê w tartaku w Wali³ach. Powo³any do odby-
cia s³u¿by wojskowej w 76 Lidzkim Pu³ku Piechoty w Grodnie. Pozo-
sta³ w s³u¿bie zawodowej, jak to opisa³ w swoim pamiêtniku, zgodnie 
z zewem tatarskiej krwi. W 1928 r. przeniesiony do sztabu 29 Dywizji 
Piechoty dowodzonej przez gen. Franciszka Kleeberga. Spêdzi³ tam 
9 lat na stanowisku kreślarza, w pamiêtniku pisz¹c o generale jako 
o wspania³ym cz³owieku i doskona³ym dowódcy.

We wrześniu 1939 r. przebywa³ w obozie dywizyjnym 29 Pu³ku Pie-
choty. Po jego rozproszeniu zd¹¿y³ ukryæ wszelkie papiery dywizyjne 
wraz z legitymacjami i pieniêdzmi w polowym kufrze, który wspólnie 
z koleg¹ zakopa³ w lesie, a klucze wrzuci³ do rzeki. Po przep³yniêciu 
wp³aw Wis³y dosta³ siê do oddzia³u broni¹cego przyczó³ka ko³o Macie-
jowic. W lesie ko³o Che³mna otrzyma³ rozkaz dowiezienia do szpitala 
rannych ¿o³nierzy. Po wykonaniu rozkazu i braku mo¿liwości dotarcia 
do oddzia³u wyruszy³ do Kruszynian, choæ znajdowa³y siê ju¿ po stro-
nie sowieckiej. By³ nauczycielem w miejscowej szkole, w czasie walk 
sowiecko-niemieckich latem 1941 r. zamienionej na lazaret.

Podczas okupacji niemieckiej przebywa³ w Kruszynianach. Po wy-
zwoleniu 1.09.1944 r. ponownie powo³any do wojska i przydzielony 
do Rejonowej Komendy Uzupe³nieñ w Bia³ymstoku na zastêpcê ko-
mendanta komendantury, kierownika I Referatu Mobilizacji i Poboru, 
w stopniu starszego sier¿anta. Awansowany na podporucznika i nie-
bawem na porucznika, przez sześæ miesiêcy by³ komendantem Rejo-
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nowej Komendy Uzupe³nieñ. Dalsze awanse zamknê³a mu odmowa 
wst¹pienia do PZPR. Przeniesiony w stan spoczynku 30.12.1950 r. Od 
tego czasu przebywa³ na wojskowej emeryturze. 

Wiele lat poświêci³ pracy w Muzu³mañskim Zwi¹zku Religijnym 
w Rzeczpospolitej Polskiej, najpierw w gminie wyznaniowej w Kru-
szynianach, nastêpnie w Bia³ymstoku. By³ pierwszym przewodnicz¹-
cym jej zarz¹du po uzyskaniu osobowości prawnej w 1960 r. Poza pra-
cami gospodarczymi i remontowymi prowadzi³ kronikê gminy kruszy-
niañskiej. Pisa³ wiersze, niektóre znalaz³y siê zamieszczone w antolo-
gii „Tatarskie wierszowanie” oraz w repertuarze Tatarskiego Zespo³u 
Dzieciêco-M³odzie¿owego „Buñczuk”.

£atwo nawi¹zywa³ kontakty, uwielbia³ dzieci i m³odzie¿, a dom Po-
p³awskich by³ zawsze dla nich otwarty. Mieli dwie córki po studiach, 
m³odsza jest za granic¹, starsza cieszy siê wnukami w Polsce.

Zmar³ 28 grudnia 1988 r., pochowany na mizarze w Kruszynianach.

am

Na podstawie fragmentów pamiêtnika Romana Pop³awskiego udostêpnionego 1.01.1987 r. 
Aleksandrowi Miśkiewiczowi oraz dokumentów. 
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  PÓ£TORZYCKI JAKUB (1923–2007), 

pu³kownik Wojska Polskiego, syn Mustafy Józefa i El¿biety z Bajra-
szewskich. Urodzony 1 lipca 1923 r. w S³onimie w województwie no-
wogródzkim, obecnie Bia³oruś.

Do 1945 r. mieszka³ wraz z rodzicami i braæmi (patrz: Pó³torzycki 
Mustafa Józef) w S³oninie, gdzie pomimo niespokojnych czasów zdo-
by³ średnie wykszta³cenie. W 1945 r. wraz z rodzicami i braæmi, jako 
tzw. repatriant, przyby³ do Szczecinka na Pomorzu Zachodnim. W tym 
samym roku otrzyma³ powo³anie do zasadniczej s³u¿by wojskowej, 
któr¹ odbywa³ w Rejonowej Komendzie Uzupe³nieñ w Szczecinku. 
Po jej zakoñczeniu postanowi³ zwi¹zaæ siê z wojskiem, zostaj¹c za-
wodowym ¿o³nierzem. Jego decyzja spowodowa³a, i¿ przeniesiono go 
do Okrêgowej Komendy Uzupe³nieñ w Szczecinie. Ci¹g³y rozwój oraz 
wzorowa postawa zaowocowa³y kolejnym przeniesieniem, tym razem 
do sztabu Pomorskiego Okrêgu Wojskowego w Bydgoszczy. Profesjo-
nalne podejście do s³u¿by pozwoli³o mu awansowaæ do stopnia pu³-
kownika. Przez wiele lat udziela³ siê spo³ecznie w Wojskowym Klubie 
Sportowym „Zawisza” Bydgoszcz.

Po zwolnieniu do rezerwy w 1981 r. wst¹pi³ do Zwi¹zku By³ych ¯o³-
nierzy Zawodowych województwa bydgoskiego, wyró¿niaj¹c siê prac¹ 
spo³eczn¹. 

O¿eniony z £ucj¹ Baræ, mia³ dwie córki Jolantê i Mirê. Obie za³o¿y³y 
rodziny, pierwsza mieszka w Bydgoszczy, druga w Bia³ymstoku.

Zmar³ w Bydgoszczy w 2007 r. Pochowany zosta³ na cmentarzu mu-
zu³mañskim w Bohonikach w województwie podlaskim.

Odznaczenia: Krzy¿ Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Hono-
rowa Odznaka Zas³u¿ony dla Miasta Bydgoszczy, Honorowa Odznaka 
za zas³ugi dla Zwi¹zku By³ych ¯o³nierzy Zawodowych. Ponadto wiele 
medali pañstwowych i wojskowych.

Opr. Emir Pó³torzycki (brat) 
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  PÓ£TORZYCKI MUSTAFA JÓZEF (1887–1973), 

syn Aleksandra i Marii z Pó³torzyckich. Urodzi³ siê 14 marca 1887 r. 
w Miñsku Litewskim (obecnie Bia³oruś).

W 1919 r. wst¹pi³ jako ochotnik do Wojska Polskiego, uczestniczy³ 
w wojnie polsko-bolszewickiej w Pu³ku Tatarskim U³anów im. Mustafy 
Achmatowicza. Po jego rozwi¹zaniu w koñcu sierpnia 1920 r. pozosta³ 
w wojsku, byæ mo¿e w Dywizjonie Mahometañskim. S³u¿bê wojskow¹ 
zakoñczy³ 23.09.1921 r. Wzorowa postawa podczas dzia³añ wojennych 
zaowocowa³a awansem na stopieñ kaprala i odznaczeniem w posta-
ci medalu. W 1923 r. odbywa³ jeszcze æwiczenia rezerwy w 16 Pu³ku 
U³anów Wielkopolskich. By³ cz³owiekiem upartym, zdyscyplinowanym 
oraz honorowym. Ze wzglêdu na odniesione podczas walk rany zosta³ 
uznany za inwalidê wojskowego. 

Nowy etap jego ¿ycia rozpocz¹³ siê w S³onimie (wówczas mieście 
powiatowym w województwie nowogródzkim, obecnie Bia³oruś), 
gdzie znalaz³ schronienie i spokój w domu siostry. Po kilku latach, jako 
ochotnik i uczestnik wojny polsko-bolszewickiej, otrzyma³ w S³onimie 
od pañstwa dzia³kê budowlan¹ o powierzchni 5000 m2, na której wy-
budowa³ dom. Tam te¿ za³o¿y³ rodzinê.

W 1940 r. po zajêciu S³onima przez wojska sowieckie by³ z ca³¹ ro-
dzin¹ zagro¿ony zsy³k¹ na Syberiê. Uratowa³ ich wówczas brak sto-
sownej ilości środków transportu. Po przesuniêciu frontu w 1944 r. 
oraz wycofaniu siê wojsk niemieckich ze S³onima, gdy powróci³y woj-
ska sowieckie, zosta³ aresztowany i osadzony w wiêzieniu, z którego 
wypuszczono go po roku, bez podania przyczyny uwiêzienia.

W 1945 r. wyjecha³ wraz z ca³¹ rodzin¹ na nowe tereny Polski na 
Ziemie Odzyskane, otrzymuj¹c status tzw. repatrianta. Osiedli³ siê 
w Szczecinku na Pomorzu Zachodnim, gdzie szczêśliwie spêdzi³ resz-
tê ¿ycia. Zmar³ w 1973 r.

O¿eniony w S³onimie w 1922 r. z El¿biet¹ Bajraszewsk¹, mia³ piêciu 
synów i córkê, która zmar³a w wieku niemowlêcym. Najstarszy z sy-
nów, Jakub, zosta³ zawodowym wojskowym (patrz: Pó³torzycki Jakub), 
Ibrahim by³ mistrzem fryzjerskim, Ali i Lut obrali zawód mechanika, 
podobnie jak najm³odszy Emir, którego pasj¹ by³a jednak pi³ka no¿na. 
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W m³odości nale¿a³ do dru¿yny pi³karskiej miejscowego Klubu Sporto-
wego „Darzbór” Szczecinek i jako jej napastnik przyczyni³ siê do wielu 
jej zwyciêstw. Po ukoñczeniu Wy¿szej Szko³y Wychowania Fizycznego 
w Katowicach zosta³ trenerem pi³karskim 2 stopnia. 

Ali, bêd¹cy podczas s³u¿by wojskowej telegrafi st¹, spêdzi³ cztery 
lata w wiêzieniu jak wielu jego kolegów, oskar¿onych w 1949 r. za pró-
bê buntu w swojej jednostce wojskowej.

Wszyscy wymienieni bracia za³o¿yli rodziny i mieszkali w Szczecin-
ku, Bydgoszczy i w Bia³ymstoku. Obecnie ¿yje z nich tylko Emir.

Opr. Emir Pó³torzycki (syn)
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  PÓ£TORZYCKI TAMERLAN (1941–2014), 

syn Stefana i Marii. Urodzony 26 stycznia 1941 r. w Wilnie.
W latach 1959–1961 by³ pracowni-

kiem Inspektoratu PZU w Gdañsku. Od 
1961 do 1964 zatrudniony w Prezydium 
Powiatowej Rady Narodowej w Prusz-
czu Gdañskim, od 1964 r. w Przedsiê-
biorstwie Transportowo-Sprzêtowym 
Budownictwa „Transbud-Gdañsk” na 
stanowisku starszego ekonomisty ds. 
inwestycji. Nastêpnie od 1968 r. zaj-
mowa³ stanowisko kierownika Dzia³u 
Inwestycji, a od 1985 do 1986 dyrekto-
ra Oddzia³u Zaplecza Technicznego. W 1966 r. uzyska³ uprawnienia 
budowlane w specjalności architektonicznej i konstrukcyjno-in¿ynie-
ryjnej do kierowania robotami budowlanymi obiektów budowlanych 
z wy³¹czeniem obiektów o skomplikowanej konstrukcji. W 1970 r. 
zdoby³ świadectwo racjonalizatorskie o dokonaniu projektu racjona-
lizatorskiego „Zabezpieczenie kot³ów wodnych c.o. przed awari¹”. Po-
siada³ te¿ świadectwo autorskie o dokonaniu wzoru u¿ytkowego pt. 
„Przenośny obiekt zaplecza magazynowo-naprawczego”.

13 czerwca 1977 r. uzyska³ dyplom ukoñczenia Uniwersytetu Gdañ-
skiego na Wydziale Ekonomiki Transportu w zakresie ekonomiki 
i transportu l¹dowego, a 18 czerwca 1979 r. uzyska³ tytu³ magistra na 
tej uczelni.

W latach 1986–1990 by³ zastêpc¹ dyrektora ds. ekonomicznych 
w Przedsiêbiorstwie Gospodarki Maszynami Budownictwa Gdañsk-
-Kokoszki, od r. 1991 do 1992 prezesem Gdañskiej Spó³dzielni 
Mieszkaniowej. W latach 1992–2005 pracowa³ w fi rmie POLNORD 
S.A., później „Pol-aqua”, jako kierownik budowy i kierownik Zak³a-
du Zaplecza i Transportu oraz na stanowisku Zastêpcy Dyrektora 
Budowy Umów i Rozliczeñ w dyrekcji budów takich inwestycji, jak 
„Auchan” i „Leroy” w Gdañsku, Warszawie, Bydgoszczy, Bia³ymstoku 
i Wroc³awiu.
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Dzia³a³ spo³ecznie. W latach 1976–1986 pracowa³ jako zastêpca 
przewodnicz¹cego budowy Spo³ecznego Komitetu Budowy i Wyposa-
¿enia Ogólnodostêpnego Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego w Gdañ-
sku-Sobieszewie, gdzie wybudowano boisko trawiaste, bie¿niê oraz 
ogrodzenie. By³ cz³onkiem Spo³ecznego Komitetu Budowy Meczetu 
w Gdañsku. Udziela³ siê w Oddziale Pó³nocno-Zachodnim Zwi¹zku 
Tatarów Rzeczpospolitej Polskiej oraz w Zwi¹zku Szlachty Tatarskiej 
by³ego Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego.

22 maja 1965 r. zawar³ zwi¹zek ma³¿eñski z Lejl¹ Pó³torzyck¹. Mieli 
córkê ¯anetê.

Zmar³ 1 maja 2014 r., pochowany na cmentarzu muzu³mañskim 
w Kruszynianach.

Opr. ¯aneta Szczêsnowicz (córka)



S³ownik biografi czny

140

  RADECKI RYSZARD (1944–1986), 

syn Aleksandra i Zinajdy z Aleksandrowiczów. Urodzi³ siê 28 września 
1944 r. w Niekraszuñcach w powiecie lidzkim, obecnie Bia³oruś.

W r. 1945 po opuszczeniu ziem rodzinnych 
w ramach tzw. repatriacji zamieszka³ z rodzi-
cami w Suchowoli w województwie bia³ostoc-
kim (obecnie podlaskim). W 1951 r. rodzina 
przenios³a siê do Gorzowa Wlkp., do dzielnicy 
Janice, nazywanej wówczas nieofi cjalnie „Gór-
kami” lub „Górkami Tatarskimi”.

W Gorzowie Wlkp. ukoñczy³ szko³ê pod-
stawow¹, a w latach 1958–1963 by³ uczniem 
Technikum £¹czności. Przez trzy miesi¹ce stu-
diowa³ w Szkole Wychowania Fizycznego we 

Wroc³awiu. Naukê kontynuowa³ zaocznie na Akademii Wychowania 
Fizycznego w Poznaniu na Wydziale Wychowania Fizycznego. Ukoñ-
czy³ j¹ w 1979 r., uzyskuj¹c tytu³ magistra. Od 1971 r. pracowa³ w Za-
miejscowej Akademii Wychowania Fizycznego w Gorzowie Wlkp., na 
stanowiskach administracyjnych. By³ m.in. kierownikiem Domu Stu-
denckiego, później kierownikiem sekretariatu rektora.

Zgin¹³ razem z ¿on¹ w wypadku samochodowym 28 września 1986 r. 
Posiada³ trzech braci, jeden mieszka³ w Austrii. Rodzice przenieśli siê 
do Bia³egostoku, gdzie zmar³ ojciec. Matka ¿yje nadal. Mia³ córkê, któ-
ra mieszka³a w Gorzowie Wlkp.

am

Dane przekazane Aleksandrowi Miśkiewiczowi przez Zamiejscow¹ Akademiê Wychowania 
Fizycznego w Gorzowie Wlkp. 

A. Miśkiewicz, Tatarzy Ziem Zachodnich..., dz. cyt., s. 167.
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  RADKIEWICZ BEKIR (1889–1987), 

spotykana niew³aściwa forma Rodkiewicz. Imam Muzu³mañskiej Gmi-
ny Muzu³mañskiej w Gorzowie Wlkp., syn Abrahama i Heleny. Uro-
dzi³ siê 2 lutego 1889 r. w Iwju-Murawszczyźnie (tatarska dzielnica 
nale¿¹ca od pokoleñ do tamtejszej szlachty zagrodowej) w powiecie 
oszmiañskim w guberni wileñskiej (obecnie Bia³oruś). 

W r. 1915, po wybuchu pierwszej wojny 
światowej, rodzina Radkiewiczów uciek³a 
na Krym przed nadchodz¹cymi wojskami 
niemieckimi. Tam Bekir pobiera³ nauki 
w miejscowej szkole duchownej ni¿szego 
stopnia. Po zakoñczeniu wojny i odzy-
skaniu przez Polskê niepodleg³ości, Rad-
kiewicz razem z ¿on¹ i innymi uchodźca-
mi tatarskimi z ziem kresowych powróci³ 
w rodzinne strony, osiedlaj¹c siê w Nowo-
gródku. Zosta³ wybrany zastêpc¹ imama 
Selima Safarewicza, który kierowa³ tam-
tejsz¹ gmin¹ muzu³mañsk¹. Tak by³o do 
wybuchu drugiej wojny światowej. Bekir 
Radkiewicz obok wype³niania obowi¹z-
ków muezina posiada³ w³asny dom, ogród i pole. Zajmowa³ siê tak¿e 
hodowl¹ krów i posiada³ konie dla potrzeb gospodarskich.

Wa¿nym wydarzeniem dla nowogródzkich muzu³manów by³a wizyta 
Prezydenta RP Ignacego Mościckiego 22.09.1929 r., który odwiedzaj¹c 
wszystkie świ¹tynie w mieście, zawita³ tak¿e do meczetu. Dostojnego 
gościa wita³ imam Safarewicz wraz z muezinem Radkiewiczem i gro-
nem przedstawicieli miejscowej inteligencji tatarskiej. 20.06.1930 r. Pre-
zydent odwiedzi³ Wilno i tak¿e by³ obecny w tamtejszym meczecie na 
nabo¿eñstwie za pomyślnośæ Rzeczypospolitej. Miejscowi Tatarzy za-
prosili wówczas Bekira Radkiewicza, który dysponowa³ iście operowym 
tenorem, aby zaintonowa³ melodyjny azan – wezwanie do modlitwy. 
Jego g³os rozleg³ siê na ca³e £ukiszki, gdzie znajdowa³ siê meczet, wzbu-
dzaj¹c zainteresowanie zgromadzonych muzu³manów i chrześcijan. 
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Podczas drugiej wojny światowej Radkiewicz pe³ni³ obowi¹zki ima-
ma, gdy¿ imam Safarewicz ukrywa³ siê przed okupantem sowieckim 
i niemieckim. Jesieni¹ 1945 r. Bekir Radkiewicz wraz z rodzin¹ i wie-
loma swoimi rodakami z Nowogródka, nie chc¹c pozostaæ pod w³a-
dz¹ sowieck¹, uda³ siê na nowe tereny Polski zachodniej. Pocz¹tko-
wo zatrzyma³ siê w Stargardzie (do niedawna Szczeciñskim), lecz na 
wiadomośæ, ¿e wielu nowogrodzian osiedli³o siê w Gorzowie Wlkp., 
wyruszy³ tam z rodzin¹, zamieszkuj¹c w dzielnicy Janice, nazywanej 
wówczas „Górkami Tatarskimi”. Mieszka³a tam znaczna liczba Tata-
rów, dziêki czemu miasto zyska³o s³awê jednego z wiêkszych skupisk 
tatarskich w kraju. 

Nowogródek opuści³ równie¿ imam Selim Safarewicz z rodzin¹, 
pe³ni¹c wci¹¿ swoje obowi¹zki nie tylko wobec swych nowogródzkich 
parafi an, ale tak¿e z innych miejscowości by³ego województwa nowo-
gródzkiego. Najpierw osiad³ we wsi S³odkowo w powiecie stargardz-
kim, a po kilku latach przeniós³ siê z rodzin¹ do Wroc³awia. Podczas 
świ¹t muzu³mañskich odwiedza³ Tatarów w Gorzowie Wlkp., gdzie 

Wśród parafi an na Górkach Tatarskich w Gorzowie Wlkp. Lata 50. XX w.
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wspólnie z Radkiewiczem przewodniczyli nabo¿eñstwom, prowa-
dzonym w mieszkaniu jednej z rodzin tatarskich. Ze wzglêdu na du¿y 
obszar zamieszkiwania by³ych nowogrodzian: od Szczecina po Go-
rzów Wlkp., Trzciankê, Wroc³aw i Oleśnicê, Radkiewicz wyrêcza³ go 
w udzielaniu ślubów, pogrzebach i azanach. Funkcjê imama gminy go-
rzowskiej pe³ni³ dopiero od śmierci imama Safarewicza w 1955 r., choæ 
Najwy¿sze Kolegium MZR zatwierdzi³o go ofi cjalnie dopiero w 1960 r. 

O¿eni³ siê 8.10.1915 r. z Chanif¹ z domu Jakubowsk¹ z Nowogródka. 
B³ogos³awieñstwa ma³¿onkom udzieli³ imam z meczetu w Symfero-
polu, o czym świadczy wpis do meczetowej ksiêgi metrykalnej. Po-
siadali piêcioro dzieci: Helenê (zmar³a tu¿ po narodzinach), Chalimê 
(1917–1941), Rozaliê (1926, po wyjściu za m¹¿ wyjecha³a do Baszkirii), 
Mariê (1934, mieszka w Gorzowie Wlkp.) oraz syna Macieja (1924, za-
wêdrowa³ do Australii). 

Jako imam niós³ pos³ugê duchow¹ na wspomnianym obszarze Ziem 
Zachodnich. Zaprzesta³ swoich czynności w wieku 90 lat, odwiedzaj¹c 
ostatni raz swoich parafi an w Szczecinie w 1985 r. Zmar³ w Gorzowie 
Wlkp. 23 stycznia 1987 r. Spocz¹³ na Muzu³mañskim Cmentarzu Ta-
tarskim na w Warszawie, obok swojej ¿ony i wielu rodaków nowo-
gródzkich. 

am 

Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Zespó³ Ministerstwa Wyznañ Religijnych i Oświecenia 
Publicznego, Wykaz duchownych wyznania mahometañskiego na terenie Województwa 
Nowogródzkiego, Dotacje na rok 1925, sygn. 1444, s.106.

A. Miśkiewicz, Bekir Radkiewicz, muezin w Nowogródku, imam w Gorzowie Wlkp., „Rocznik Ta-
tarów Polskich”, t. VI, Gdañsk 2000, s. 267–268.

A. Miśkiewicz, Tatarzy polscy…, dz. cyt., ss. 58-65, 98.
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  RADKIEWICZ IBRAHIM (?–1944), 

syn Sulejmana, urodzony w Nowogródku, obecnie Bia³oruś. Starszy 
u³an 12 Pu³ku U³anów Podolskich II Korpusu Polskiego. Poleg³ pod Lo-
reto 18 lipca 1944 r. Jego mogi³a znajduje siê na Cmentarzu Wojska 
Polskiego II Korpusu w Loreto we W³oszech. Bli¿szych danych brak.

am
  

C. Chlebowski, Capella dei Polacchi, „Widnokrêgi”, nr 6, Warszawa, czerwiec 1971, s. 92.
F. Szehidewicz, Lista ¿o³nierzy Polskich Si³ Zbrojnych, muzu³manów, Tatarów polskich, „Pamiêæ 

i Trwanie”, nr 1, Bia³ystok–Supraśl, 1998, s. 45.
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  RADKIEWICZ STEFAN (1901–1987), 

syn Mustafy i Ajszy z Bajraszewskich. Urodzi³ siê 17 marca 1901 r. 
w S³onimie, nale¿¹cym wówczas do guberni grodzieñskiej. Jego ojciec 
by³ imamem gminy muzu³mañskiej w S³onimie w latach 1922–1929. 

Wykszta³cenie średnie zdoby³ jeszcze 
w czasach rosyjskich. W r. 1919 wraz z gru-
p¹ Tatarów s³onimskich wchodzi³ w sk³ad 
Stra¿y Miejskiej przy Magistracie Miasta 
S³onima. Od 1920 r. pracowa³ w miejsco-
wym S¹dzie Grodzkim. Po traktacie ryskim, 
kiedy S³onim znowu sta³ siê miastem pol-
skim nale¿¹cym do województwa nowo-
gródzkiego, zorganizowa³ grupê spo³ecz-
ników tatarskich, którzy rozwinêli dzia³al-
nośæ spo³eczn¹ na rzecz miasta. Udziela³ 
siê te¿ w gminie muzu³mañskiej, a tak¿e 
wspomaga³ tamtejszy Oddzia³ Tatarski 
Zwi¹zku Strzeleckiego. Podczas drugiej wojny światowej podzieli³ 
z rodzin¹ los tu³acza, przebywaj¹c jakiś czas poza granicami kraju.

Po zakoñczeniu wojny powróci³ z rodzin¹ do S³onima z myśl¹ o od-
budowie zniszczonego domu, ale nie mog¹c pogodziæ siê z sowieckimi 
porz¹dkami, wyjecha³ do Polski, zatrzymuj¹c siê na krótko w Sokó³ce. 
Na sta³e zamieszka³ w Jeleniej Górze, gdzie pracowa³ pocz¹tkowo jako 
sekretarz s¹dowy w S¹dzie Powiatowym, a potem w Pañstwowym Biu-
rze Notarialnym. Odszed³ na emeryturê jako starszy radca hipoteczny.

Pomimo têsknoty za S³onimem zdo³a³ zadomowiæ siê w Jeleniej 
Górze i polubiæ to miasto. Przez wiele lat udziela³ siê w ruchu krajo-
znawczym. Zajmowa³ siê fotografi k¹ oraz fi lokartystyk¹. Pozna³ do-
skonale okolice Jeleniej Góry. Kiedy odwiedzali go krewni i znajomi 
chêtnie oprowadza³ ich po mieście, jeździ³ z nimi po okolicy. Urlopy 
wykorzystywa³, aby z ¿on¹ odwiedzaæ wszystkie skupiska tatarskie 
na Ziemiach Zachodnich, bywaj¹c najczêściej w Gorzowie Wlkp. oraz 
w Szczecinie. Dociera³ równie¿ do pobratymców w Gdañsku i Bia³ym-
stoku, dokumentuj¹c swoim aparatem fotografi cznym ich ¿ycie. Jako 
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emeryt prowadzi³ swój domowy pamiêtnik, którego prawdopodobnie 
nie zdo³a³ zakoñczyæ. 

Zmar³ w Jeleniej Górze 18 listopada 1987 r. Pochowany na cmenta-
rzu muzu³mañskim w Bohonikach.

W latach miêdzywojennych o¿eni³ siê z Helen¹, Tatark¹ ze S³onima. 
Posiada³ czworo dzieci: córkê Helenê i synów Macieja, D¿efara i Luta. 
D¿efar jako uczeñ szko³y średniej na pocz¹tku lat 50. XX w. nale¿a³ 
do tajnej organizacji m³odzie¿owej – Orlêcych Oddzia³ów Bojowych. 
Po jej wykryciu zosta³ aresztowany i od 1954 r. w ramach s³u¿by woj-
skowej przepracowa³ 28 miesiêcy jako górnik do³owy w Kopalni „Bo-
brek” w Bytomiu. Obecnie ¿yje tylko najstarsze z dzieci, ponad 90-letni 
Maciej, owdowia³y we Wroc³awiu. Jedyny wnuk, syn D¿efara, mieszka 
nadal w Jeleniej Górze.

am

Fragment Pamiêtnika domowego Stefana Radkiewicza. S³onim w 1919 roku, „Pamiêæ i Trwanie”, nr 
1, Bia³ystok–Supraśl 1998, s. 34–39

A. Miśkiewicz, Tatarzy na Ziemiach Zachodnich..., dz. cyt., s. 168–169.
Z ¿a³obnej karty, „¯ycie Muzu³mañskie” nr 5/7, Gdañsk 1987/88, s. 159–160. 
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  RODKIEWICZ HELENA z domu ACHMATOWICZ 
(1901–1942), 

córka Aleksandra i Emilii z Kryczyñskich. 
By³a ¿on¹ Witolda Rodkiewicza (1897–1942), w³aściciela ziemskie-

go. W 1942 r. zamordowana bestialsko przez sowieck¹ partyzantkê. Jej 
m¹¿ zmar³ tu¿ po niej w wyniku odniesionych ran. Uratowa³ siê ich 
syn Bohdan, znajduj¹cy siê w Lidzie. Córka Teresa (1931–2010), świa-
dek morderstwa matki, wiele lat po wojnie uzyska³a zgodê od w³adz 
sowieckiej Bia³orusi na ekshumacjê zw³ok matki i pochowanie jej na 
cmentarzu muzu³mañskim – mizarze w £ostajach, gdzie spoczywa³a 
jej babcia, Emilia.

am

M. Achmatowicz, Tu s¹ nasze korzenie… dz. cyt., s. 30.
https://www.myheritage.com/FP/genealogy-search-ppc.php?lang=PL&type&action=person

&siteId=83380863&indId=1501233&origin=profi le
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  ROMANOWICZ ALEKSANDER (1871–1933), 

genera³ major armii rosyjskiej i genera³ podporucznik Wojska Polskie-
go. Urodzi³ siê 1 kwietnia 1871 r. w maj¹tku Olekszyszki w pow. lidz-
kim, jako syn Romualda, kapitana artylerii wojsk rosyjskich, i Emilii 
z Jakubowskich.

Absolwent Korpusu Kadetów w Po³ocku, 
gdzie ukoñczy³ 7 klas i zda³ maturê. W la-
tach 1890–1892 by³ junkrem w Miko³ajew-
skiej Szkole Kawaleryjskiej w Petersburgu. 
Nastêpnie s³u¿y³ jako kornet w Lejbgwardyj-
skim Pu³ku Dragonów, w latach 1895–1898 
dowodz¹c zwiadem 6 szwadronu. W r. 1897 
awansowa³ na porucznika, a niebawem na 
sztabsrotmistrza. W tym czasie by³ m.in. 
kwatermistrzem pu³kowym i dowódc¹ pu³-
kowej szko³y podofi cerów. 6.12.1909 r. mia-
nowany rotmistrzem i dowódc¹ szwadronu 
tego¿ pu³ku. 6.12.1913 r. awansowa³ na pu³-
kownika. Podczas pierwszej wojny światowej by³ dowódc¹ 12 Kaliskie-
go Konnego Pu³ku Pogranicznego (od 28.05.1915 r. do 27.05.1917 r.). 
16.09.1916 r. podczas walk ko³o wsi Zalesie w guberni miñskiej uleg³ 
zatruciu gazami dusz¹cymi. Po wyleczeniu 11.08.1917 r. awansowa³ 
na genera³a majora i na krótko czasowo pe³ni³ obowi¹zki genera³a-
-kwatermistrza sztabu II Armii, nastêpnie by³ dowódc¹ Kawaleryjskiej 
Brygady Granicznej. Od 10.09.1917 r. do 1.03.1918 r. dowodzi³ Dywizj¹ 
Finlandzk¹. Po rewolucji bolszewickiej przebywaj¹c najpierw w Peter-
hofi e (1.03.1918 r. – 2.08.1918 r.), a nastêpnie w Girkach w pow. lidzkim 
(11.08.1918 r. – 4.01.1920 r.).

4.01.1920 r. wst¹pi³ do Wojska Polskiego i 3.02.1920 r. za poparciem 
Centralnego Komitetu Zwi¹zku Tatarów Polski, Litwy, Bia³orusi i Ukra-
iny zosta³ mianowany dowódc¹ Pu³ku Tatarskiego U³anów z warun-
kowym zatwierdzeniem posiadanego stopnia genera³a podporuczni-
ka. 22.04.1920 r. obj¹³ dowództwo 7 Brygady Kawalerii i sprawowa³ je 
w czasie ofensywy na Kijów. Wraz z brygad¹ bra³ udzia³ w walkach 
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o Kijów, a później dozorowa³ Dniepr na pó³nocnym skrzydle 3 Armii 
od przedmościa kijowskiego a¿ do ujścia Prypeci. Z powodu rozformo-
wania Pu³ku Tatarskiego U³anów Aleksander Romanowicz pozostawa³ 
w dyspozycji Oddzia³u V Ministerstwa Spraw Wojskowych. 31.08.1920 r. 
przydzielono go do Centralnej Stacji Zbornej Ofi cerów w Warszawie. 
26.01.1921 r. zatwierdzony w stopniu genera³a podporucznika od 
1 kwietnia 1920 r. 1.04.1921 r. przeniesiony w stan spoczynku. 26.10.1923 r. 
Prezydent RP zatwierdzi³ go w stopniu genera³a brygady ze starszeñ-
stwem z 1.06.1919 r.

Zamieszka³ w Wilnie, w r. 1930 wybrany na prezesa zarz¹du tam-
tejszej Muzu³mañskiej Gminy Wyznaniowej. Przyczyni³ siê do odbudo-
wy spalonego podczas dzia³añ wojennych meczetu w Niekraszuñcach 
w powiecie lidzkim. W marcu 1932 wybrano go równie¿ na prezesa 
kasy zapomogowej przy tej¿e gminie. Od r. 1932 by³ cz³onkiem komi-
sji rewizyjnej wileñskiego oddzia³u Zwi¹zku Kulturalno-Oświatowego 
Tatarów RP. Pe³ni³ obowi¹zki honorowego sêdziego przy S¹dzie Okrê-
gowym w Wilnie, by³ tak¿e cz³onkiem Zwi¹zku Ofi cerów w stanie spo-
czynku Rzeczypospolitej Polskiej. Zmar³ 14 listopada 1933 r. w Wilnie 
i zosta³ pochowany na mizarze w Niekraszuñcach.

Posiada³ liczne odznaczenia wojskowe z czasów s³u¿by w wojsku 
rosyjskim m.in. Order św. Stanis³awa 2 i 3 stopnia, Order św. Anny 
2 stopnia, Order św. W³odzimierza 2 stopnia z mieczami i kokard¹ 
i Order św. Anny 4 stopnia za mêstwo.

am

A. Jakubauskas, Tatarskie biografi e…, dz. cyt., s. 141–142. 
Pamiêci gen. Aleksandra Romanowicza, „¯ycie Tatarskie”, nr 1, Wilno 1934.
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  ROMANOWICZ JAKUB (1878–1964), 

syn Romualda, kapitana artylerii wojsk rosyjskich, i Emilii z Jakubow-
skich, urodzony 15 października 1878 r. w Wilnie, jednak miejsce sta-
³ego zamieszkania ca³ej rodziny by³ maj¹tek Olekszyki w pobli¿u Nie-
kraszuñc w powiecie lidzkim (obecnie Bia³oruś). Pu³kownik, zastêpca 
Muftiego na Rzeczpospolit¹ Polskê. 

Ju¿ w wieku 10 lat wys³any zosta³ do Po³ockiego Korpusu Kade-
tów, a po jego ukoñczeniu do Niko³ajewskiej Wy¿szej Szko³y Kawa-
lerii w Petersburgu, któr¹ ukoñczy³ w r. 1898. Po promocji otrzyma³ 
skierowanie do Lejbgwardyjskiego Pu³ku Dragonów w Peterhofi e pod 
Petersburgiem, w którym s³u¿y³ do r. 1914. W r. 1902 awansowa³ na 
porucznika, w 1906 r. na sztabkapitana. Po awansie na podpu³kowni-
ka przeniesiony do 4 Mariampolskiego Pu³ku Huzarów stacjonuj¹cego 
w Bia³ymstoku. Podczas pierwszej wojny światowej walczy³ w Pru-
sach Wschodnich, a nastêpnie na Litwie pod Mariampolem i Kownem. 
9.05.1917 r. jako pu³kownik obj¹³ dowództwo nad tym pu³kiem. Jednak 
nie na d³ugo, gdy¿ podczas rewolucji październikowej musia³ wraz 
z rodzin¹ ukrywaæ siê przed bolszewikami. Przez jakiś czas mieszkali 
w Kazaniu, licz¹c na wsparcie tamtejszych Tatarów. Wreszcie Roma-
nowicz musia³ zaadoptowaæ siê do rzeczywistości i nie maj¹c innego 
wyboru, szkoli³ tam bolszewickich kawalerzystów. W 1922 r. po podpi-
saniu traktatu ryskiego, dziêki interwencji swego brata, genera³a Woj-
ska Polskiego, Aleksandra Romanowicza uzyska³ zgodê w³adz bolsze-
wickich na wyjazd do Polski. 

W Polsce w³¹cza³ siê w dzia³alnośæ spo³eczn¹ wśród swoich ro-
daków. Podczas Wszechpolskiego Zjazdu Przedstawicieli Gmin Mu-
zu³mañskich 28–29.12.1925 r. w Wilnie kandydowa³ na stanowisko 
muftiego, jednak podczas obrad zrezygnowa³. Zjazd powierzy³ mu 
obowi¹zki zastêpcy muftiego. Późniejsza ustawa o stosunku pañstwa 
do Muzu³mañskiego Zwi¹zku Religijnego z 21.04.1936 r. nie przewi-
dywa³a takiego stanowiska, dlatego na I Wszechpolskim Kongresie 
Muzu³mañski 31.01.1938 r. w Wilnie zosta³ wybrany cz³onkiem Naj-
wy¿szego Kolegium Muzu³mañskiego Zwi¹zku Religijnego jako oso-
ba świecka. 
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Podczas sowieckiej okupacji Wilna by³ dwukrotnie aresztowany 
przez NKWD. W 1945 r. opuści³ miasto i jako tzw. repatriant przeniós³ siê 
do Polski. Zamieszka³ pocz¹tkowo w Zalesiu ko³o Warszawy, a później 
w samej Warszawie. W r. 1946 krótko przewodniczy³ sto³ecznej Cen-
tralnej Muzu³mañskiej Gminie Wyznaniowej, a¿ w r. 1947 I Wszech-
polski Kongres Muzu³mañski w Warszawie powierzy³ przewodnictwo 
Najwy¿szemu Kolegium MZR Emirowi Tuhan- Baranowskiemu, za-
wieszaj¹c stanowisko muftiego. Przez jakiś czas przewodniczy³ sto-
³ecznej gminie muzu³mañskiej. 

Pracowa³ w Pañstwowym Zak³adzie Emerytalnym, w Szkole G³ów-
nej Gospodarstwa Wiejskiego, Polskich Nagraniach oraz Towarzystwie 
im. Fryderyka Chopina.

W 1902 r. zawar³ ślub z Mari¹ Talkowsk¹, córk¹ podpu³kownika 
Abrahama Talkowskiego i Marii z Makowieckich. Mia³ syna Romana 
(1904) i córkê Zofi ê (1908). Syn zgin¹³ w 1939 r. na pocz¹tku drugiej 
wojny światowej, córka Zofi a zmar³a na pocz¹tku lat 90. XX w.

Zmar³ 7 sierpnia 1964 r. w wyniku wypadku na jednej z ulic w War-
szawie. Pochowany na Muzu³mañskim Cmentarzu Tatarskim na war-
szawskich Pow¹zkach.

Odznaczenia: Order św. Anny 3 stopnia z mieczami, Order św. Anny 
4 stopnia z napisem „Za odwagê”, Order św. Stanis³awa 2 stopnia 
z mieczami.

am

A. Miśkiewicz, Tatarzy polscy…, dz. cyt., ss. 42–46, 55–57.
A. Miśkiewicz, Tatarska legenda, Tatarzy polscy 1945–1990, Bia³ystok 1993, s. 95–96.
Pierwszy Wszechpolski Kongres Muzu³mañski, „¯ycie Tatarskie” 1938, nr 2, s. 2–5.
M. Romanowicz-Ko³acz, ¯yciorys pu³kownika Jakuba Romanowicza, „Rocznik Tatarów Pol-

skich”, t. IV, Gdañsk 1997, s. 307–309.
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  SAFAREWICZ SULEJMAN (1914–1993), 

syn Aleksandra i Aminii z domu Szabanowicz, urodzony 12 lipca 1914 r. 
w Iwju ko³o Lidy (obecnie Bia³oruś).

Wykszta³cenie podstawowe. W 1937 r. 
poślubi³ Rozaliê Milkamanowicz 
(1920–1988) ze Skidla, z któr¹ mia³ 
czworo dzieci: Zinê (Ajszê) (1938), Fe-
licjê (Fatimê) (1940), Aleksandra (1943–
1945) i urodzonego ju¿ po repatriacji do 
powojennej Polski Miros³awa (1948). 
Wraz z rodzin¹ osiedli³ siê w Sucho-
woli, pracuj¹c jako robotnik przy bu-
dowie dróg na Podlasiu, dorabia³ gar-
barstwem. W Suchowoli szybko da³ siê 
poznaæ jako dobry znawca Koranu, by³ 
przecie¿ wychowany w Iwju – silnym 
ośrodku tatarskości. W jego domu Ta-

tarzy spotykali siê w pi¹tkowe wieczory na spotkaniach towarzyskich.
Po śmierci imama parafi i bohonickiej Macieja Mahmeda Olejkiewi-

cza (patrz: Olejkiewicz Maciej Mahmed) zosta³ wybrany przez spo-
³ecznośæ na jego miejsce i pe³ni³ tê funkcjê w latach 1968–1989. By³ 
wiernym kontynuatorem tradycji i obrz¹dku tatarskich muzu³manów 
w Polsce, za co wielu darzy³o go szacunkiem. Prowadzi³ lekcje na-
uczania religii dla dzieci oraz tzw. dom otwarty dla wszystkich Tata-
rów potrzebuj¹cych pomocy duchowej lub materialnej. 

Po śmierci ¿ony Rozalii zrezygnowa³ z funkcji imama w 1989 r. Zmar³ 
22 marca 1993 r. w Suchowoli. Pochowany na mizarze w Bohonikach.

Opr. D¿enetta Adamowicz
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  SELIMONOWICZ ADAM (brak dok³adnych danych), 

pochodzi³ z Sorok Tatarów w województwie wileñskim, obecnie Litwa. 
Prawdopodobnie by³ potomkiem Tatarów przyby³ych z Powo³¿a przed 
1914 r. Jako ochotnik wst¹pi³ do Marynarki Wojennej wraz z Adamem 
Bajraszewskim (patrz: Bajraszewski Adam). Po przeszkoleniu w Ka-
drze MW w Świeciu nad Wis³¹ skierowany zosta³ do Flotylli Marynarki 
Wojennej w Piñsku. S³u¿y³ tam do 1933 r. Z Piñska wyjecha³ do Warsza-
wy, gdzie zatrudni³ siê w kawiarni tureckiej na Pradze. 

Dalsze losy nieznane.

am

Wed³ug informacji Adama Bajraszewskiego udzielonych w Cieplicach ko³o Jeleniej Góry w lip-
cu 1986 r.
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  SMAJKIEWICZ ALI (1904–1976), 

syn Ibrahima – imama meczetu w Wilnie i Zofi i z domu Chaleckiej. 
Urodzony w Wilnie 11 października 1904 roku.

W roku 1928 ukoñczy³ Wydzia³ 
Mechaniczny „B” Pañstwowej 
Szko³y Technicznej im. Marsza³-
ka Józefa Pi³sudskiego w Wil-
nie. Po zdaniu matury otrzyma³ 
tytu³ technika i rozpocz¹³ pracê 
w Pañstwowym Zak³adzie Ubez-
pieczeñ Wzajemnych. Odby³ 
s³u¿bê wojskow¹ jako podchor¹-
¿y w 1 Pu³ku Piechoty Legionów 
w £ucku. W latach 1936–1939 

by³ s³uchaczem w Szkole Politycznej przy Instytucie Badañ Europy 
Wschodniej w Wilnie. W latach 1936–1939 by³ wiceprezesem Ko³a M³o-
dzie¿y Tatarskiej w Wilnie i wiceprezesem powsta³ego w tym¿e roku 
Zwi¹zku M³odzie¿y Tatarskiej. 

W r. 1946 zamieszka³ wraz z rodzin¹ w Gdañsku. Od pocz¹tku po-
bytu do r. 1970, kiedy przeszed³ na emeryturê, zajmowa³ stanowisko 
naczelnika Wydzia³u Ubezpieczeñ Handlu i Przemys³u Oddzia³u Woje-
wódzkiego Pañstwowego Zak³adu Ubezpieczeñ w Gdañsku. Na emery-
turze zajmowa³ siê pracami edytorskimi, wydawniczymi, kompilowa³ 
modlitewniki, transliteruj¹c alfabet arabski na ³aciñski. By³ aktywnym 
dzia³aczem tatarskim, wspó³twórc¹ Muzu³mañskiej Gminy Wyznanio-
wej w Gdañsku, w której pe³ni³ okresowo funkcjê imama. Opracowa³ 
podrêcznik nauki czytania Koranu na potrzeby nauki religii dzieci 
i m³odzie¿y tatarskiej, wydany w 1967 r. przez ówczesne Najwy¿sze 
Kolegium MZR na powielaczu do u¿ytku wewnêtrznego i wielokrot-
nie wznawiany. Jego pierwsze wydanie ukaza³o siê w Wilnie w 1937 r. 
nak³adem Muftiatu na RP pt. „Praktyczny podrêcznik pocz¹tkowego 
czytania po arabsku”. 

By³ tak¿e autorem „Zbioru modlitw do wykonywania obrz¹dków 
azanu, nikiachu, d¿enazie i sk³adania ofi ary kurban”, wydanego w for-
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mie maszynopisu w r. 1970. W tym¿e roku napisa³ i wyda³ na prawach 
rêkopisu „Podrêcznik do prowadzenia modlitwy bajramowej kurban 
bajramu i ramazan bajramu”. Wykreśli³ mapê rozmieszczenia osiedli 
muzu³mañskich na ziemiach Polski, Litwy i Bia³orusi, wielokrotnie pu-
blikowan¹ i wykorzystywan¹ w rozmaitych wystawach i publikacjach 
zwi¹zanych z Tatarami polskimi. Jej kopiê wrêczono Papie¿owi Jano-
wi Paw³owi II podczas spotkania z polskimi Tatarami – muzu³manami 
w Drohiczynie w 1999 r. W latach 70. XX w. uczestniczy³ w zebraniach 
Oddzia³u Gdañskiego Polskiego Towarzystwa Orientalistycznego. 

29.04.1931 r. o¿eni³ siê z Zofi ¹ z domu Bajraszewsk¹ (1909), z któr¹ 
mia³ dwie córki: D¿emilê (1932) i Zulejchê (1936). 

Ali Smajkiewicz swoj¹ osob¹, pogl¹dami i postaw¹ ³¹czy³ etos 
przedwojennej, wileñskiej, tatarskiej inteligencji z powojennym trwa-
niem w wierności dla dawnych tradycji na przekór otaczaj¹cej rze-
czywistości. By³ wa¿n¹ postaci¹ w powojennym ¿yciu tatarskim na 
Wybrze¿u. 

Zmar³ w Gdañsku 5 kwietnia 1976. 
      

Opr. Selim Chazbijewicz
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  SMAJKIEWICZ IBRAHIM (1879–1953), 

syn Aleksandra i Rozalii z domu Woronowicz, urodzony 15 stycznia 
1879 r. w Lachowiczach, powiat baranowicki (obecnie Bia³oruś). 

Dziadek Sulejman by³ podofi cerem, pra-
dziad Aleksander (Iskander) legitymowa³ siê 
szlachectwem wywodowym wileñskim. Ibra-
him po ukoñczeniu szko³y realnej wst¹pi³ do 
s³u¿by pañstwowej w charakterze urzêdnika 
pocztowego. Uczestniczy³ w wojnie rosyjsko-
-japoñskiej 1904–1905 w stopniu lejtnanta. 
W 1914 r. zmobilizowany do Armii Rosyjskiej 
osi¹gn¹³ stopieñ sztabskapitana. W 1917 r. 
przebywa³ w Orenburgu. W 1919 r. bra³ udzia³ 
w walkach przeciw bolszewikom w szere-
gach armii atamana Aleksandra Dutowa. Po 
klêsce uda³o mu siê przedostaæ do Wilna. 
Tam rozpocz¹³ dzia³alnośæ w środowisku muzu³mañsko-tatarskim. 
W latach 1922–1944 by³ imamem wileñskiej gminy muzu³mañskiej. 

W 1923 r. uczestniczy³ w audiencji u przebywaj¹cego w Wilnie Na-
czelnika Pañstwa Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego. 5.05.1923 r. podpisa³ 
siê pod memoria³em Tatarów do Prezydenta RP w sprawie poddania 
polskich muzu³manów zwierzchnictwu religijnemu kalifa w Stambu-
le. W 1924 r. razem z miejscowym dzia³aczem Abul-Hamidem Chura-
mowiczem bra³ udzia³ w rozmowach z ministrem wyznañ religijnych 
i oświecenia publicznego Boles³awem Miklaszewskim w sprawie sub-
wencji pañstwowych na remonty meczetów, uposa¿enia duchowieñ-
stwa oraz kwestii stworzenia w kraju jednolitej organizacji muzu³-
mañskiej. W dniach 28–29.12.1925 r. uczestniczy³ we Wszechpolskim 
Zjeździe Gmin Muzu³mañskich w Wilnie jako jeden z przedstawicieli 
gminy wileñskiej. Przewodniczy³ modlitwie w tamtejszym meczecie za 
pomyślnośæ powy¿szych obrad. Po wyborze na stanowisko muftiego dr. 
Jakuba Szymkiewicza prowadzi³ z nim wspó³pracê w ramach Muftiatu. 

Dwukrotnie przeprowadzi³ remont meczetu w Wilnie w latach 1927 
i 1936, ogrodzenia na nowym mizarze na Lipówce, a tak¿e wybudo-
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wa³ nowy dom pogrzebowy. 20.06.1930 r. pe³ni³ honory gospodarza 
podczas wizyty Prezydenta RP Ignacego Mościckiego w meczecie. 
W 1930 r. wybrany w sk³ad Zarz¹du Gminy Wileñskiej. 8.11.1935 r. bra³ 
udzia³ w uroczystościach pogrzebowych sprowadzonych do Warsza-
wy prochów bliskiego wspó³pracownika Józefa Pi³sudskiego, sier¿anta 
5 Pu³ku Piechoty Legionów Aleksandra Sulkiewicza (patrz: Sulkiewicz 
Hoźmian-Mirza Aleksander), by³ cz³onkiem delegacji podejmowanej 
obiadem przez premiera Mariana Zyndram-Kościa³kowskiego. W la-
tach 1936 i 1937 odbiera³ przysiêgi u³anów 1 Szwadronu Tatarskiego 
13 Pu³ku U³anów Wileñskich. Celebrowa³ nabo¿eñstwa w dni świ¹t 
pañstwowych i imienin Marsza³ka Pi³sudskiego, a po jego śmierci 
w maju 1935 r. bra³ udzia³ w uroczystościach pogrzebowych w sto-
licy. Ka¿dego roku odprawia³ w tym¿e czasie nabo¿eñstwa ¿a³obne 
w jego intencji. 31.01.1938 r. by³ delegatem I Wszechpolskiego Kon-
gresu Muzu³mañskiego w Wilnie. W latach 1944–45 wiêziony przez 
NKWD w wiêzieniu na £ukiszkach. W 1946 r. wraz z rodzin¹ zosta³ 
repatriowany do Polski i osiad³ w Gdañsku. Pe³ni³ funkcje imama i nie-
formalnego przewodnicz¹cego muzu³mañskiej gminy w tym mieście. 
Przyczyni³ siê do organizacji wspólnoty tatarskiej w Trójmieście. 

W 1899 r. zawar³ na Krymie zwi¹zek ma³¿eñski z Zofi ¹ Chaleck¹, 
córk¹ imama Józefa z Rej¿. Córka Maria (1902), urzêdniczka pocztowa. 
Syn Ali (1904–1976) (patrz: Smajkiewicz Ali), podchor¹¿y, w latach 30. 
XX wieku wiceprezes Zwi¹zku M³odzie¿y Tatarskiej, autor tad¿widu – 
podrêcznika do nauki czytania Koranu (1935), po wojnie naczelnik Od-
dzia³u Wojewódzkiego PZU w Gdañsku, imam Muzu³mañskiej Gminy 
Wyznaniowej w Gdañsku.

Zmar³ 20 listopada 1953 r., pochowany w kwaterze muzu³mañskiej 
na Cmentarzu Garnizonowym w Gdañsku na ul. D¹browskiego.

Odznaczenia: Srebrny Krzy¿ Zas³ugi (1937).

Opr. D¿emila Smajkiewicz-Murman (wnuczka)
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  SMOLSKI ROMUALD (1844–1925 lub 1926), 

imiona rodziców nieznane, urodzony w folwarku Minakl na Suwalsz-
czyźnie, weteran Powstania Styczniowego, podporucznik. 

W 1863 r. walczy³ na Suwalszczyźnie 
w powiecie mariampolskim pod dowódz-
twem Karola Jastrzêbskiego. Po rozbiciu 
oddzia³u i śmierci jego dowódcy walczy³ 
dalej w oddziale pod dowództwem Su-
zina i po rozbiciu tego oddzia³u walczy³ 
w Jeździe Wawra. Razem z Aleksandrem 
Buczackim by³ w ochronie osobistej na-
czelnika cywilnego województwa augu-
stowskiego Cyriaka Akorda. Obaj pomo-
gli mu przekroczyæ granicê prusk¹ celem 
udania siê na emigracjê. Aresztowany 
przez kozaków, bity nahajkami, nie wyda³ 
Akorda, ¿egna³ siê z ¿yciem, lecz odbity 
zosta³ przez oddzia³ powstañczy. Ukrywa³ 
siê w jednym z maj¹tków w pó³nocno-wschodniej Suwalszczyźnie. 
Z kilkunastu Tatarów, którzy brali udzia³ w powstaniu, tylko on jeden 
doczeka³ siê niepodleg³ości Polski, ciesz¹c zas³u¿on¹ s³aw¹ wetera-
na 1863 r.

Uczestniczy³ w dzia³alności gminy muzu³mañskiej w Nowogródku. 
Podczas Wszechpolskiego Zjazdu Delegatów Gmin Muzu³mañskich 
28–29.12.1925 r. w Wilnie wchodzi³ w sk³ad reprezentacji tej gminy, bê-
d¹c jednocześnie najstarszym delegatem zjazdu. 

Zmar³ w 1925 r. (wed³ug innych źróde³ rok później) w Nowogródku. 
Pochowany z honorami wojskowymi na cmentarzu muzu³mañskim 
w Horodyszczu.

am

Wspomnienia o wujku Romualdzie Smolskim przekazane przez Aleksandra Smolskiego auto-
rowi S³ownika we wrześniu 1986 r. w Bia³ymstoku.

S. Dziadulewicz, Herbarz…, dz. cyt., s. 300.
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L. Murza Najmañski, Przyczynek w sprawie stosunku Tatarów Litewskich do Powstania 1863 roku, 
„Rocznik Tatarski”, t. I, Wilno 1932, s. 267.

S. Tuhan-Baranowski, Kartki z dziejów Tatarów litewskich, „¯ycie Tatarskie”, nr 9, Wilno 1935, 
s. 18.

http://www.genealogia.okiem.pl/forum/viewtopic.php?t=4652
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  SULEJMANOWICZ KONSTANTY (1881–?), 

syn Józefa i Marii z Tuhan-Baranowskich, urodzony 23 stycznia 1881 r. 
w Wilnie. Porucznik rezerwy Wojska Polskiego.

Ukoñczy³ Gimnazjum w Wilnie oraz Szko³ê Podchor¹¿ych w Kijowie. 
Bra³ udzia³ w wojnie rosyjsko-japoñskiej 1905–1906 oraz w pierwszej 
wojnie światowej, brak dok³adnych danych. Po demobilizacji z wojska 
rosyjskiego prowadzi³ kinomatograf, prawdopodobnie w Wilnie. Od 
4.04.1920 r. w Wojsku Polskim, w Tatarskim Pu³ku U³anów im. Mustafy 
Achmatowicza. W drugiej po³owie sierpnia 1920 r. w szwadronie zapa-
sowym 13 Pu³ku U³anów Wileñskich. Potem jeszcze s³u¿y³ w 5 dywi-
zjonie 5 Pu³ku Strzelców Konnych 18 Dywizji Piechoty. W nastêpnych 
latach przeniesiony do rezerwy. W cywilu by³ pracownikiem umys³o-
wym w Okrêgu Komunikacyjnym w Wilnie. O jego dalszych losach nic 
nie wiadomo.

am

CAW, sygn. 5098, b. s.
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  SULKIEWICZ ALEKSANDER (1900–1972), 

syna Macieja i Marii z Rej¿ewskich, sêdzia. Urodzi³ siê 3 stycznia 1900 r. 
w Wilnie (obecnie Litwa). Jego ojciec, kapitan wojsk rosyjskich, poleg³ 
podczas pierwszej wojny światowej. 

W 1918 r. ukoñczy³ gimnazjum w Orle (Rosja) i po repatriacji do Pol-
ski uczestniczy³ w wojnie polsko-bolszewickiej jako szeregowiec. Po 
jej zakoñczeniu zamieszka³ w Wilnie, pracuj¹c w ró¿nych instytucjach 
pañstwowych, m.in. jako likwidator w Urzêdzie Likwidacji Banków 
Rosyjskich, W³ościañskiego i Szlacheckiego. W latach 1923–1924 by³ 
pracownikiem cywilnym w Komendzie Uzupe³nieñ Koni Dowództwie 
Okrêgu Korpusu III w Wilnie. Poj¹³ te¿ studia prawnicze na Uniwersy-
tecie Stefana Batorego w Wilnie, uzyskuj¹c dyplom magistra praw w r. 
1926.

Pracê w wymiarze sprawiedliwości rozpocz¹³ aplikacj¹ w wileñskim 
S¹dzie Apelacyjnym jako cywilista. 23–25.01.1920 r. z³o¿y³ egzamin sê-
dziowski przy wspomnianym s¹dzie. Jako asesor oddelegowany zosta³ 
do pe³nienia obowi¹zków sêdziego w S¹dzie Grodzkim w Grodnie. 
Niespe³na trzy miesi¹ce później mianowany sêdzi¹ S¹du Grodzkiego 
w Świêcianach. W 1933 r. powróci³ do Wilna, otrzymuj¹c stanowisko 
kierownika Oddzia³u I Cywilnego tamtejszego S¹du Grodzkiego. Po 
nominacji na sêdziego S¹du Okrêgowego zosta³ skierowany do S¹du 
Okrêgowego w Piñsku – Wydzia³u Zamiejscowego w Brześciu nad Bu-
giem.

We wrześniu 1939 r. w stopniu porucznika (przeszkolenie w Szkole 
Podchor¹¿ych Piechoty w Gródku Jagielloñskim w 1928 r.), wraz z od-
dzia³ami mobilizuj¹cymi siê na Wileñszczyźnie, przekroczy³ granicê 
litewsk¹. Przebywa³ w obozie dla internowanych w Kalwarii, a po 
zwolnieniu w styczniu 1940 r. wróci³ do Wilna zajêtego przez wojska 
litewskie. Pracowa³ jako kontroler liczników, a podczas okupacji so-
wieckiej jako ksiêgowy w spó³dzielni piekarskiej. Dalsze lata okupacji 
niemiecko-litewskiej spêdzi³ w Iwju, gdzie zajmowa³ siê gospodar-
stwem rolniczym swojej ¿ony, Tamary z Achmatowiczów. W sierpniu 
1944 r. powróci³ do Wilna, pracuj¹c na stanowisku ksiêgowego w fa-
bryce cegie³. W styczniu 1945 r. wraz z najbli¿szymi jako tzw. repatriant 
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przeniós³ siê do Bia³egostoku, sk¹d po krótkim pobycie wyjecha³ do 
Gdañska.

Powróci³ do swojego zawodu, chocia¿ w zmienionej ca³kiem sytu-
acji politycznej. Przyst¹pi³ do organizacji s¹downictwa w Gdañsku, bê-
d¹c przez kilka lat po wojnie jedynym w S¹dzie Okrêgowym sêdzi¹-cy-
wilist¹ z zawodu. Zajmowa³ stanowisko przewodnicz¹cego Wydzia³u 
Handlowego w gdañskim s¹dzie, później jako sêdzia S¹du Wojewódz-
kiego obj¹³ w 1951 r. przewodnictwo Wydzia³u II, nastêpnie III S¹du 
Cywilnego Rewizyjnego (nominacja na sêdziego wojewódzkiego przez 
Radê Pañstwa nast¹pi³a dopiero w 1957 r.). W 1964 r. zosta³ przewod-
nicz¹cym po³¹czonych wydzia³ów cywilnych pierwszej i drugiej in-
stancji S¹du Wojewódzkiego w Gdañsku. W tym samym czasie osi¹ga³ 
wiek emerytalny, ale otrzymawszy pozwolenie na dalsze zatrudnienie, 
ostatecznie zakoñczy³ pracê w 1967 r.

Aleksander Sulkiewicz o¿eniony by³ z Tamar¹ Achmatowicz (1902–
2001) (patrz: Sulkiewicz Tamara). Mieli córkê Zuzannê (1939), która 
mieszka za granic¹. W 1955 r. zmar³a w Gdañsku jego matka, Maria 
z Rej¿ewskich, tak¿e siostra. 

Zmar³ w 1972 r. Spocz¹³ w kwaterze muzu³mañskiej cmentarza 
„Srebrzysko” w Gdañsku. 

am

M. Achmatowicz, Tu s¹ nasze korzenie..., dz. cyt., s. 30
A. Drozd, Aleksander Sulkiewicz, Sêdzia S¹du Wojewódzkiego w Gdañsku, „Rocznik Tatarów Pol-
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  SULKIEWICZ TAMARA z domu ACHMATOWICZ (1902–2001), 

córka Aleksandra i Emilii z Kryczyñskich. 
W³aścicielka niewielkiego folwarku o nazwie D³uga Niwa, wy-

dzielonego dla niej przez jej braci z maj¹tku Teniukowszczyzna. Jej 
pierwszym mê¿em by³ sêdzia Anatol Kryczyñski, a drugim Aleksander 
Sulkiewicz, tak¿e sêdzia (patrz: Sulkiewicz Aleksander). Na pocz¹tku 
1945 r. wraz z mê¿em przesiedleni do Bia³egostoku, nastêpnie prze-
nieśli siê do Gdañska-Wrzeszcza. Ostatecznie zamieszka³a w Wielkiej 
Brytanii, gdzie zmar³a. Jej prochy spoczê³y w grobie mê¿a w kwaterze 
muzu³mañskiej cmentarza „Srebrzysko” w Gdañsku.

am

M. Achmatowicz, Tu s¹ nasze korzenie…, dz. cyt., s. 30.
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  SULKIEWICZ HOŹMIAN-MIRZA ALEKSANDER, 
pseudonim CZARNY MICHA£ (1867–1916), 

syn Stefana i Rozalii z Kryczyñskich. Uro-
dzi³ siê 8 grudnia 1967 r. w Skirsobolach 
Tatarskich na pó³nocno-wschodniej Su-
walszczyźnie. Jego ojciec zakoñczy³ s³u¿-
bê w armii rosyjskiej w stopniu rotmistrza. 
Natomiast brat matki, Stefan Kryczyñski, 
za udzia³ w Powstaniu Styczniowym ska-
zany zosta³ na karê śmierci, zamienion¹ 
mu na zes³anie do jednej z azjatyckich gu-
berni Rosji. 

Przez krótki okres Aleksander Sulkie-
wicz wraz z rodzicami przebywa³ w Turcji, 
gdzie w 1877 r. zmar³ jego ojciec. Powróci³ 
razem z matk¹ do Suwa³k, nastêpnie przyby³ do Sejn, gdzie ukoñczy³ 
Szko³ê Miejsk¹. W latach 1887–1892 nale¿a³ do II Proletariatu. Po krót-
kiej pracy w suwalskim urzêdzie skarbowym w 1890 r. zatrudni³ siê 
w Komorze Celnej we W³adys³awowie, a potem w Kibartach. Wycho-
wany w tradycji muzu³mañskiej, prawdopodobnie wraz z matk¹ nale-
¿a³ do gminy muzu³mañskiej w Winksztupiu w powiecie mariampol-
skim, na terenach, które po pierwszej wojnie światowej wesz³y w sk³ad 
pañstwa litewskiego. Tamtejszych Tatarów, zwanych zapuszczañski-
mi, nigdy nie opuszcza³a myśl o odrodzeniu siê pañstwa polskiego lub 
powstaniu w przysz³ości pañstwa polsko-litewskiego. Pielêgnowanie 
tradycji polskich oddzia³ywa³o tak¿e na Aleksandra Sulkiewicza, o co 
stara³a siê ca³y czas jego matka. Zwi¹za³ siê z Polsk¹ Parti¹ Socjali-
styczn¹, która mia³a w programie m.in. walkê o odzyskanie niepod-
leg³ości. W listopadzie 1892 r. uczestniczy³ w zjeździe Zwi¹zku Zagra-
nicznego Socjalistów Polskich w Pary¿u, d¹¿¹cego do utworzenie nie-
zale¿nej polskiej republiki demokratycznej. Rok później w lasach po-
narskich niedaleko Wilna podjêto decyzjê o wydawaniu „Robotnika”, 
organu prasowego PPS. W spotkaniu tym uczestniczy³ Józef Pi³sudski, 
rówieśnik Sulkiewicza, a wkrótce jego przyjaciel. Najwiêksz¹ zas³ug¹ 
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Sulkiewicza by³o przemycanie drukowanego za granic¹ nielegalnego 
„Robotnika” do zaboru rosyjskiego. Pomaga³ mu w tym jego wspó³bra-
tymiec, Józef Wilczyñski, syn gen. Jana Wilczyñskiego z Brygady Stra¿y 
Granicznej w Wo³kowyskach, który jakiś czas pracowa³ w Kibartach. 

W 1900 r. wspó³organizowa³ ucieczkê Józefa Pi³sudskiego ze Szpi-
tala Psychiatrycznego św. Miko³aja Cudotwórcy w Petersburgu. Po 
pomyślnej akcji Sulkiewicz z Pi³sudskim udali siê do Tallina, a potem 
do maj¹tku Czysta £u¿a na Polesiu, gdzie Pi³sudski spotka³ siê z ¿on¹ 
i wraz z ni¹ uda³ siê do Szwajcarii, aby stamt¹d przenieśæ siê do Ga-
licji. Sulkiewicz powróci³ na Suwalszczyznê, gdzie przez nieostro¿-
nośæ jednego z cz³onków konspiracji ¿andarmeria wpad³a na trop jego 
nielegalnej dzia³alności. Aresztowany, po kilkumiesiêcznym pobycie 
w warszawskiej cytadeli odzyska³ wolnośæ. Nie móg³ jednak powró-
ciæ do poprzedniej pracy. Kiedy w 1906 r. dosz³o do roz³amu w PPS, 
zwi¹za³ siê z jej prawicowym od³amem – Frakcj¹ Rewolucyjn¹, do 
której nale¿a³ tak¿e Pi³sudski. Opuści³ Rosjê i przeniós³ siê do zaboru 
austriackiego. Podczas pierwszej wojny światowej dzia³a³ z polecenia 
Pi³sudskiego w Polskiej Organizacji Wojskowej w Warszawie i £odzi, 
wiêziony krótko w r. 1915 przez w³adze niemieckie. Wst¹pi³ do 5 Pu³ku 
Piechoty 1 Brygady Legionów Polskich i pomimo ¿e wówczas mia³ ju¿ 
48 lat pragn¹³ dostaæ siê na pierwsz¹ liniê walki. Za dzielnośæ w wal-
kach pod Ko³odziej¹ awansowany na sier¿anta. Zgin¹³ bohatersk¹ 
śmierci¹, nios¹c pomoc rannemu por. A. Kocowi w bitwie pod Sitowi-
czami na Wo³yniu 18 września 1916 r. 

W niepodleg³ej Polsce Tatarzy powo³ali komitet, na którego czele 
stan¹³ mjr rez. Dawid Janowicz-Czaiñski (patrz: Janowicz-Czaiñski 
Dawid), maj¹cy sprowadziæ prochy Sulkiewicza w celu pochowania 
na cmentarzu muzu³mañskim w Wilnie. W³adze rz¹dowe zapropono-
wa³y, aby miejscem spoczynku bohatera sta³ siê Cmentarz Wojskowy 
w Warszawie. Spraw¹ zaj¹³ siê Komitet Propagandy Czynu Polskiego, 
wyra¿aj¹c w tym te¿ wolê Józefa Pi³sudskiego. Uroczystości pogrze-
bowe nast¹pi³y ju¿ po zgonie Marsza³ka, 8.11.1935 r. w Warszawie. 
Uczestniczyli w nich m.in. premier Marian Zydram-Kościa³kowski, 
marsza³ek Sejmu Stanis³aw Car, marsza³ek Senatu Aleksander Prystor 
i Walery S³awek, wówczas prezes Zwi¹zku Legionistów. Tatarów pol-
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skich reprezentowa³ mufti dr Jakub Szynkiewicz (patrz: Szynkiewicz 
Jakub), imamowie ze wszystkich gmin muzu³mañskich, przedstawicie-
le gminy muzu³mañskiej w Warszawie oraz liczna grupa m³odzie¿y 
tatarskiej, zrzeszona w oddzia³ach tatarskich Zwi¹zku Strzeleckiego, 
której umo¿liwiono darmowy przejazd do Warszawy. Przed Grobem 
Nieznanego ¯o³nierza trumnê Sulkiewicza udekorowa³ krzy¿em Vir-
tuti Militari gen. Edward Rydz-Śmig³y, bêd¹cy wówczas Generalnym 
Inspektorem Si³ Zbrojnych. 

Prochy Aleksandra Sulkiewicza spoczê³y w specjalnie zbudowanym 
mauzoleum w stylu orientalnym na Cmentarzu Wojskowym na war-
szawskich Pow¹zkach. Po drugiej wojnie światowej pochowano w nim 
jego ¿onê, Jadwigê z domu Balick¹, i bliskich krewnych. Mia³ dwie cór-
ki, katoliczki i syna, wychowanego w tradycji muzu³mañskiej. 
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  SULKIEWICZ HÓŹMIAN-MIRZA LEON (1897–1960), 

syn Dawida i Felicji z Sobolewskich, urodzony 14 lutego 1897 r. w Su-
wa³kach. Pu³kownik Wojska Polskiego.

Wykszta³cenie w Rosji: 1 Korpus Kade-
tów w Petersburgu, Michaj³owska Szko³a 
Artylerii w Petersburgu, Ofi cerska Szko³a 
Artylerii I Wschodniego Korpusu w Bobruj-
sku. 

Do Wojska Polskiego wst¹pi³ 20.12.1918 r., 
zweryfi kowany w stopniu kapitana. Starszy 
ofi cer, od 22.02.1919 r. dowódca 1 Baterii Ar-
tylerii Konnej. Bra³ udzia³ w wojnie polsko-
-bolszewickiej, od 10.02.1020 r. dowódca 
1 Dywizjonu Artylerii Konnej, od 3.03.1920 r. 
dowódca artylerii dywizyjnej; za bitwê pod 
Komarowem 31.08.1920 r., gdzie dowodzi³ 
Kombinowanym Dywizjonem Artylerii Konnej odznaczony Krzy¿em 
Orderu Virtuti Militari. W latach 20. pozostawa³ w 1 Dywizjonie Artylerii 
Konnej jako p.o. zastêpcy dowódcy, nastêpnie kwatermistrz. Awanso-
wany na stopieñ majora artylerii ze starszeñstwem z 1.07.1923 r. Od r. 
1927 do 1934 dowódca 6 Dywizjonu Artylerii Konnej w Stanis³awowie 
(obecnie Iwano-Frankowsk, Ukraina). Awans na podpu³kownika ze 
starszeñstwem z 1.01.1929 r. Awans na pu³kownika ze starszeñstwem 
z 1.01.1933 r. W latach 1934–1938 dowodzi³ 4 Pu³kiem Artylerii Lek-
kiej w Inowroc³awiu, bêd¹c jednocześnie komendantem miejscowego 
garnizonu. Od r. 1938 ponownie na ziemiach kresowych mianowany 
dowódc¹ artylerii dywizyjnej 20 Dywizji Piechoty w Baranowiczach.

We wrześniu 1939 r. walczy³ pod M³aw¹ oraz w obronie Warszawy. 
Po kapitulacji trafi ³ do niewoli, przebywaj¹c w ofl agu. W 1945 r. wst¹pi³ 
do 12 Pu³ku U³anów Podolskich II Korpusu Polskiego. Nie powróci³ do 
Polski i zamieszka³ w Wielkiej Brytanii. Zmar³ w Leicester w 1960 r. Nie 
wiadomo nic o jego stanie rodzinnym.

Odznaczenia: Order Virtuti Militari V klasy, Krzy¿ Kawalerski Or-
deru Odrodzenia Polski, Krzy¿ Walecznych, Medal Niepodleg³ości, 
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Srebrny Krzy¿ Zas³ugi, Medal Pami¹tkowy za Wojnê, Medal Dziesiê-
ciolecia, Medal Zwyciêstwa, Medal 10 Rocznicy Wojny Niepodleg³o-
ściowej.

am

CAW, sygn. 16.005, b.s.
Z. Czapla, O rodzinie Sulkiewiczów, „Piast”, Dodatek niedzielny oświatowo-spo³eczny, „Dzien-

nika Kujawskiego” nr 29, Inowroc³aw-W³oc³awek, 22.07.1934, s. 1–2.
Dziadulewicz, Herbarz…, dz. cyt. s. 314.
R. Hesse, Pierwsza Bateria Konna na froncie, „Tygodnik Ilustrowany”, 31.05.1919 r., nr 22.
Ksiêga Pami¹tkowa Artylerii Polskiej 1914–1939, Londyn 1975, ss. 80, 89.
„Przegl¹d Islamski”, 1934, z. 3–4, s. 23.
F. Szehidewicz, Lista ¿o³nierzy…, dz. cyt., s. 45.
„¯ycie Tatarskie”, kronika, 1938, nr 2, s. 19.



Tatarów polskich XX wieku

169

  SULKIEWICZ MACIEJ SULEJMAN (1865–1920), 

syn Aleksandra i Rozalii z Sobolewskich. Urodzi³ siê 20 czerwca 1865 r. 
w maj¹tku rodzinnym Kiemiejsze w powiecie lidzkim (w latach miê-
dzywojennych województwo nowogródzkie, obecnie Bia³oruś).

Jego ojciec by³ podpu³kownikiem hu-
zarów w armii rosyjskiej. Maciej Sul-
kiewicz wybra³ tak¿e karierê wojskow¹. 
Ogólne wykszta³cenie zdoby³ w Micha-
³owskim Korpusie Kadetów w Worone-
¿u, który ukoñczy³ w r. 1883. Naukê kon-
tynuowa³ w Micha³owskiej Szkole Arty-
lerii. Po jej zakoñczeniu w r. 1886, jako 
prymus w randze podporucznika, skiero-
wany zosta³ do 6 Brygady Artylerii, aby 
ods³u¿yæ tam cztery i pó³ roku w zamian 
za naukê w szkole wojskowej. S³u¿bê 
odbywa³ w 3 i 4 baterii na stanowisku re-
ferenta gospodarczego. W 1888 r. awan-
sowa³ na porucznika. W latach 1889–1894 studiowa³ w Miko³ajewskiej 
Akademii Sztabu Generalnego, po jej ukoñczeniu zaliczony do Sztabu 
Generalnego i skierowano do Odeskiego Okrêgu Wojskowego.

By³ ofi cerem sztabowym sztabu 7 Korpusu Armijnego, w sierpniu 
1895 r. obj¹³ stanowisko starszego adiutanta sztabu 34 Dywizji Piecho-
ty, we wrześniu 1896 r. dowodzi³ kompani¹ w 59 Lubelskim Pu³ku Pie-
choty, nastêpnie wyznaczony na ober-ofi cera do specjalnych poruczeñ 
przy sztabie 8 Korpusu Armijnego, od stycznia 1898 r. – starszy adiutant 
sztabu tego¿ korpusu. W miêdzyczasie awansowa³ na sztabskapitana 
i niebawem na kapitana. W r. 1899 odznaczony Orderem św. Stanis³a-
wa 3 sp. W grudniu 1899 r. mianowany na podpu³kownika i wyzna-
czony na starszego adiutanta sztabu Odeskiego Okrêgu Wojskowe-
go. Uczestniczy³ w kampanii chiñskiej 1900–1901. W kwietniu 1901 r. 
zosta³ dowódc¹ batalionu 59 Lubelskiego Pu³ku Piechoty, w r. 1902 ofi -
cerem do specjalnych poruczeñ sztabu Odeskiego Okrêgu Wojskowe-
go. W październiku 1903 r. obj¹³ stanowisko szefa sztabu 15 Dywizji 
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Piechoty, w grudniu awansuj¹c na pu³kownika. Uczestniczy³ w wojnie 
rosyjsko-japoñskiej 1904–1905, za odwagê w walkach odznaczony Or-
derem św. W³odzimierza 4 st. z mieczami i kokard¹, Orderem św. Sta-
nis³awa 2 st. oraz z³otym orê¿em z dedykacj¹ „Za mêstwo”. 

11.06.1905 r. obj¹³ dowództwo 57 Modliñskiego Pu³ku Piechoty, w la-
tach 1907–1910 dowodzi³ 1 Brygad¹ 15 Dywizji Piechoty, w czerwcu 1910 r. 
wyznaczony na sztabs-ofi cera do specjalnych poruczeñ przy szefi e 
Sztabu Generalnego, jesieni¹ awansowa³ na genera³a majora i objê-
ciem stanowiska okrêgowego genera³a-kwatermistrza sztabu Irkuc-
kiego Okrêgu Wojskowego. W czerwcu 1912 r. by³ szefem sztabu 7 Kor-
pusu Armijnego. Odznaczony Orderem św. W³odzimierza 3 st., Krzy-
¿em Komandorskim Gwiazdy Rumunii 3 st., Krzy¿em Ofi cerskim Ko-
rony Rumuñskiej. Uczestnik pierwszej wojny światowej. Od 26.02.1915 
r. dowodzi³ 33 Dywizji Piechoty 21 Korpusu Armijnego, bra³ udzia³ 
w ciê¿kich walkach pod Gorlicami z armi¹ niemieck¹. 26.03.1915 r. 
mianowany genera³em lejtnantem. 27.02.1917 r. obj¹³ obowi¹zki do-
wódcy 37 Korpusu Armijnego.

Po wybuchu rewolucji październikowej, pamiêtaj¹c o swoim pocho-
dzeniu i wyznaniu, nawi¹za³ kontakt z Centralnym Komitetem Muzu³-
mañskich Organizacji Wojskowych w Kazaniu i z jego upowa¿nienia 
formowa³ na froncie rumuñskim I Korpus Muzu³mañski, sk³adaj¹cy siê 
z ofi cerów i szeregowych wyznania muzu³mañskiego z by³ej armii ro-
syjskiej. Pocz¹tkowo stacjonowa³ w Jassach, a w 1918 r. w Tyraspolu. 
Na wieśæ o wybuchu walk Tatarów krymskich z wojskami bolszewic-
kimi, Korpus wyruszy³ na Krym, jednak po drodze zosta³ rozbrojony 
przez Niemców i do celu dotar³ jedynie Sulkiewicz z grup¹ ofi cerów.

25.06.1918 r. genera³ Maciej Sulkiewicz wspó³tworzy³ rz¹d Krymskiej 
Republiki Ludowej, obejmuj¹c obowi¹zki premiera i ministra spraw 
wewnêtrznych, wojskowych i morskich, na co wyrazi³ zgodê krymski 
parlament – Kuru³taj i dowództwo wojsk niemieckich okupuj¹cych 
wówczas Krym. Po zajêciu pó³wyspu przez wojska bia³ogwardyjskie 
gen. Antoniego Denikina gen. Sulkiewicz wraz z grup¹ swoich wspó³-
pracowników przeniós³ siê do Azerbejd¿anu, gdzie zosta³ szefem 
sztabu armii Demokratycznej Republiki Azerbejd¿anu. W jej rz¹dzie 
znaleźli siê tak¿e Tatarzy polscy, m.in. wiceministrem sprawiedliwo-
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ści by³ Olgierd Kryczyñski (patrz: Kryczyñski Najman-Mirza Olgierd). 
Pierwsze gimnazjum dla dziewcz¹t muzu³mañskich prowadzi³a Maria 
Sulkiewicz, prawdopodobnie spokrewniona z gen. Sulkiewiczem.

W maju 1920 r. po ataku armii bolszewickiej na Azerbejd¿an upad³ 
rz¹d narodowy, a gen. Sulkiewicz zosta³ aresztowany i oskar¿ony 
o dzia³alnośæ kontrrewolucyjn¹. Wraz z wieloma cz³onkami gabinetu 
zosta³ skazany na śmieræ i 15 czerwca 1920 r. rozstrzelany. 

Jego ¿on¹ by³a Jekaterina Zacharowna Barsukowa wyznania ewan-
gelicko-luterañskiego. Dzieci nie mieli.

am

Ars³an-Bey, Genera³ Maciej Sulkiewicz (1865–1920), „Rocznik Tatarski”, t. I, Wilno 1932, s. 247– 
255.

S. Chazbijewicz, Tatarzy w Armii Cesarstwa Rosyjskiego na prze³omie XIX i XX stulecia oraz 
w pierwszej wojnie światowej, „Rocznik Tatarów Polskich”, t. I, seria 2, Bia³ystok, 
Olsztyn, Wroc³aw 2014, s. 11–21.

S. Dziadulewicz, Herbarz…, dz. cyt., s.313.
S. A. Korwin, Na prze³omie dwóch stuleci (pamiêtnik), Warszawa 1966, s. 325–327. 



S³ownik biografi czny

172

  SZCZÊSNOWICZ KONSTANTY (1922–2012), 

syn Romana i Marii z domu Bajraszewskiej. Urodzi³ siê 8 maja 1922 
roku w Sokó³ce w wielodzietnej rodzinie: mia³ piêæ sióstr i brata.

Podczas ogólnego zebrania cz³onków 
Muzu³mañskiej Gminy Wyznaniowej 
w Bohonikach wiêkszości¹ g³osów zosta³ 
wybrany na imama. Stanowisko to zaj-
mowa³ od 1998 r. Naucza³ religii, odpra-
wia³ modlitwy, udziela³ azanów i ślubów, 
prowadzi³ pogrzeby, pisa³ chamai³y (mo-
dlitewniki) w jêzyku arabskim, które do 
dzisiaj s¹ u¿ywane przez wielu parafi an. 
Cieszy³ siê du¿ym poparciem oraz sza-
cunkiem wśród spo³eczności tatarskiej. 
W r. 1993 odby³ pielgrzymkê do Mekki. 

W r. 2011 zrezygnowa³ z pe³nienia obowi¹zków z powodu podesz³ego 
wieku. 

21.10.1948 r. o¿eni³ siê z Helim¹ Olejkiewicz (zwan¹ Lusi¹), córk¹ 
imama Macieja Mahmeda Olejkiewicza (patrz: Olejkiewicz Maciej 
Mahmed). Mia³ troje dzieci: dwóch synów, Daniela i Tomasza oraz cór-
kê Kamilê. 

Zmar³ w swoim domu w Sokó³ce 25 sierpnia 2012 roku. Spocz¹³ na 
tatarskim mizarze w Bohonikach. W ostatnim po¿egnaniu Konstante-
go Szczêsnowicza uczestniczyli muzu³manie, katolicy i prawos³awni. 
Ceniony by³ za cich¹, mocn¹ wiarê, przywi¹zanie do tatarskich i mu-
zu³mañskich tradycji oraz ¿yczliwośæ, któr¹ ka¿dego dnia okazywa³ 
światu i ludziom. Nie oczekiwa³ uznania ani zaszczytów, s³u¿y³, najle-
piej jak potrafi ³, w³asnej spo³eczności. Mia³ poczucie humoru, by³ ser-
deczny i zawsze sk³onny do pomocy – tak swojego zmar³ego imama 
wspominaj¹ parafi anie. 

W r. 2006 odznaczony przez Prezydenta RP Lecha Kaczyñskiego 
Z³otym Krzy¿em Zas³ugi.

Opr. rodzina
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  SZEGIDEWICZ ADAM (1924–1995), 

syn Aleksandra i Marii z Talkowskich, urodzi³ siê 25 kwietnia 1924 r. 
w Baranowiczach (obecnie Bia³oruś). P³k. dypl. in¿. Wojska Polskiego. 
Jego przodek po k¹dzieli wywodzi³ siê z Tatarów osiedlonych przez 
króla Jana III Sobieskiego w 1679 r. w pobli¿u Kruszynian na Podlasiu. 

Nie wiemy nic o czasach m³odości Adama Szegidewicza. Wio-
sn¹ 1944 r. zosta³ powo³any do wojska i zwi¹za³ siê z nim na sta³e. 
W kwietniu 1945 r. ukoñczy³ Ofi cersk¹ Szko³ê Saperów w Przemyślu 
i w stopniu podporucznika skierowany zosta³ do 18 batalionu saperów 
7 Dywizji Piechoty. W ostatnich dniach wojny walczy³ jeszcze w po³u-
dniowo-wschodnich Niemczech i w pó³nocno-zachodniej Czechos³o-
wacji. Uczestnik walk z oddzia³ami UPA w Bieszczadach oraz rozmi-
nowywania Dolnego Śl¹ska. W latach 1945–1951 by³ dowódc¹ kompa-
nii saperów, nastêpnie dowódc¹ 18 Batalionu Saperów 7 DP. Od r. 1951 
do 1953 szef sztabu 1 Pu³ku Pontonowego.

W latach 1953–1954 s³uchacz Wy¿szych Kursów Akademickich 
przy Akademii Sztabu Generalnego WP. W 1954 r. usuniêty z wojska ze 
wzglêdów politycznych, ale przywrócony do s³u¿by po odwo³aniu do 
ministra obrony narodowej. W latach 1954–1955 zastêpca i szef wojsk 
in¿ynieryjnych Śl¹skiego Okrêgu Wojskowego. Od października 1955 r. 
do marca 1957 r. zastêpca i p.o. komendant Ofi cerskiej Szko³y Wojsk In-
¿ynieryjnych. W latach 1957–1959 s³uchacz Akademii Sztabu Generalne-
go Wojska Polskiego w Rembertowie. W okresie 1960–1966 szef Wojsk 
In¿ynieryjnych Korpusu Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego. Absolwent 
Wydzia³u Budownictwa Politechniki Warszawskiej z r. 1964. Od stycznia 
1967 r. do grudnia 1972 r. komendant Wy¿szej Szko³y Ofi cerskiej Wojsk 
In¿ynieryjnych we Wroc³awiu. W latach 1972–1984 szef oddzia³u w Szta-
bie Generalnym Wojska Polskiego, od r. 1984 do 1988 prezes Zarz¹du 
G³ównego Towarzystwa Wiedzy Obronnej. Organizator i wspó³autor 
Regulaminów Si³ Zbrojnych PRL z 1980–1982. Autor publikacji o charak-
terze wojskowym i specjalnym. Z wojska zwolniony w 1988 r. 

¯onaty z Teofi l¹ z domu Aleksandrowicz, urodzon¹ w Baranowi-
czach, zmar³¹ 14.05.2008 r. i pochowan¹ na Cmentarzu Wojskowym 
na Pow¹zkach w Warszawie.
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Zmar³ 6 października 1995 r. Pochowany zosta³ na Cmentarzu Woj-
skowym na Pow¹zkach w Warszawie.

Mia³ dwóch braci: Alego (1913–1944?) i Jana Jakuba (patrz: Szegide-
wicz Jan Jakub), wiêźnia Oświêcimia (1917–1983).

Odznaczenia: Br¹zowy Medal Za Zas³ugi dla Obronności Kraju, Z³o-
ty, Srebrny i Br¹zowy Medal Si³y Zbrojne w S³u¿bie Ojczyzny, Srebrny 
Krzy¿ Zas³ugi (dwukrotnie), Krzy¿ Kawalerski Orderu Odrodzenia Pol-
ski, Krzy¿ Ofi cerski Orderu Odrodzenia Polski.

am

A. A. Radecki, P³k dypl. in¿. Adam Szegidewicz, „Rocznik Tatarów Polskich”, t. IV, Gdañsk 1997, 
s. 306.
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  SZEGIDEWICZ JAN JAKUB (1906–1983), 

kapitan pilot, instruktor szkolenia lotniczego. Urodzi³ siê 1 czerwca 
1906 r. w Baranowiczach (obecnie Bia³oruś).

Wykszta³cenie średnie i maturê uzyska³ 
w Gimnazjum im. Tadeusza Reytana w Ba-
ranowiczach. Wbrew rodzicom, którzy 
widzieli jego dalsz¹ przysz³ośæ w wojsku, 
przede wszystkim w kawalerii, postanowi³ 
zostaæ pilotem. Jako jedyny Tatar polski 
w latach miêdzywojennych ukoñczy³ Szko-
³ê Lotnicz¹ w Dêblinie, zostaj¹c instrukto-
rem szkolenia lotniczego.

We wrześniu 1939 r. walczy³ w obronie 
Warszawy, później krótko w konspiracji, 
poniewa¿ ju¿ 9 grudnia tego¿ roku zosta³ 
aresztowany i osadzony w wiêzieniu na 
Pawiaku. Siedzia³ w jednej celi z ojcem Maksymilianem Mari¹ Kolbe, 
a w 1941 r. razem trafi li do obozu koncentracyjnego w Oświêcimiu. 
Jak pisa³ ks. Konrad Szweda, tak¿e wiêzieñ Oświêcimia: „Szegide-
wicz odnajdywa³ w sobie w³aściwości obronne, które podtrzymywa-
³y wiarê we w³asne si³y oraz w pomoc Bo¿¹. Wiara by³a pierwszym 
źród³em mocy w zachowaniu swojej to¿samości. Drugim źród³em 
by³o grono ¿yczliwych przyjació³, którzy w ciemnościach dostrzegali 
świat³o nadziei. Ich buduj¹ca postawa wyzwala³a w nim ci¹gle reak-
cje obronne”.

Z r¹k ojca Maksymiliana przyj¹³ katolicyzm. Bardzo prze¿y³ jego do-
browolne pójście do bunkra g³odowego. Zachorowa³ na tyfus plamisty, 
po wyjściu z rewiru przetrwa³ dziêki opiece kolegi obozowego, Wilhel-
ma Rzepki, który zatroszczy³ siê dla niego o l¿ejsz¹ pracê i lepsze po-
¿ywienie. Podczas ewakuacji obozu zdo³a³ uciec, dziêki czemu ocala³.

Po wojnie zawar³ ma³¿eñstwo z wdow¹ Elfryd¹ Mleczak (1910–
2002). Pracowa³ w Zak³adach Produkcji Czêści Zamiennych „ZREMB” 
w Katowicach-Ochojcu. Udziela³ siê w pracy spo³ecznej w tamtejszej 
parafi i katolickiej. Organizowa³ pielgrzymki do miejsc świêtych w kra-
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ju i we W³oszech. By³ koronnym świadkiem w procesie diecezjalnym 
i apostolskim św. ojca Maksymiliana Kolbe. 

Zmar³ 1 sierpnia 1983 r. Pochowany na cmentarzu katolickim w Ka-
towicach-Ligocie.

am

O prze¿yciach oświêcimskich Jana Jakuba Szegidewicza: Ks. Konrad Szweda, Koronny Świadek 
Mêczeñstwa, „Gośæ Niedzielny”, Katowice, 11.11.1984, nr 46, s. 5.



Tatarów polskich XX wieku

177

  SZEHIDEWICZ FUAD (1920–2004), 

syn Jakuba (patrz: Szehidewicz Jakub), wicestarosty s³onimskiego, imiê 
matki i nazwisko panieñskie nieznane. Urodzi³ siê 15 stycznia 1920 r. 
w S³onimie. Podpu³kownik Wojska Polskiego.

Gimnazjum i Liceum im. Tadeusza 
Kościuszki (klasa o profi lu matematycz-
no-przyrodniczym) ukoñczy³ w S³oni-
mie. W r. 1933 uzyska³ świadectwo doj-
rza³ości. Zawodow¹ s³u¿bê wojskow¹ 
rozpocz¹³ 14.07.1939 r. w Szkole Podcho-
r¹¿ych Artylerii we W³odzimierzu Wo-
³yñskim. W nastêpnym miesi¹cu otrzy-
ma³ przydzia³ do 4 Batalionu Forteczne-
go na Zaolziu. We wrześniu 1939 r. wal-
czy³ m.in. w oddzia³ach gen. Kleeberga. 
Od 17.09.1939 r. w niewoli sowieckiej. 
Do 30.02.1941 r. pracowa³ przymusowo 
w ko³chozie. Uwolniony dziêki uk³adowi Sikorski-Majski. 

Wst¹pi³ do Armii Andersa z przydzia³em do 22 Pu³ku Piechoty stacjo-
nuj¹cego w Kermine (Uzbekistan) potem od 23.03.1942 r. do 29.11.1942 r. 
w Szkole Rezerwy Piechoty. Do 13.10.1943 r. na praktyce podchor¹¿ac-
kiej w 22 Batalionie. Od wspomnianej daty w 1 Pu³ku U³anów Krecho-
wieckich 2 Brygady Pancernej, z którym odby³ ca³¹ kampaniê w³osk¹ II 
Korpusu Polskiego. Dwukrotnie ranny. Ju¿ na terenie Wielkiej Brytanii 
odby³ m.in. kursy: ofi cerów obserwatorów artylerii (1944), instruktorski 
artylerii i doskonal¹cy taktyczny w 2 Warszawskiej Dywizji Pancernej 
(1945). Po zakoñczeniu drugiej wojny światowej pozosta³ wraz z rodzi-
n¹ w Anglii. 

W Wielkiej Brytanii w r. 1952 ukoñczy³ roczny kurs uzupe³niaj¹cy 
chemii w College Technical w Nottingham, w latach 1971–1973 dwu-
letnie Studium Nauk Polityczno-Wojskowych na PUNO w Londynie. 
Pracowa³ jako asystent laboratoryjny (Chemical Technition) w Nottin-
gham. Do czasu rozwi¹zania Polskich Si³ Zbrojnych w Wielkiej Bry-
tanii, nale¿a³ do wspomnianego 1 Pu³ku U³anów Krechowieckich. Za 
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dzia³alnośæ spo³eczn¹ na rzecz niepodleg³ości Polski w Rz¹dzie Pol-
skim na Uchodźstwie, 30.03.1945 r. mianowany podporucznikiem; 
1.01.1962 r. porucznikiem, 15.08.1965 r. kapitanem, a 12.10.1971 r. 
majorem. Ostatni raz awansowany na stopieñ podpu³kownika przez 
Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego, przed jego wyjazdem do Polski 
w 1990 r. 

Pe³ni³ wiele funkcji spo³ecznych: by³ delegatem Rz¹du Rzeczy-
pospolitej Polskiej na Uchodźstwie w Nottingham, cz³onkiem Rady 
Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej, cz³onkiem Zarz¹du G³ównego 
Zwi¹zku Inwalidów Wojennych Polskich Si³ Zbrojnych na Zachodzie 
i prezesem na Nottingham, wieloletnim prezesem Ko³a Przyjació³ 
Harcerstwa w Nottingham, cz³onkiem Brygadowego Ko³a M³odych 
„Pogoñ” (dla m³odzie¿y polskiej na emigracji do przysposobienia 
obronnego na wypadek wojny) – adiutantem ko³a terenowego w Not-
tingham, a tak¿e miejsca koncentracji w Lilford podczas letnich obo-
zów. 

Podczas wojny zawar³ zwi¹zek ma³¿eñski. ¯ona Danuta (panieñ-
skie nazwisko nieznane) pochodzi³a z by³ego wojewódzkiego lwow-
skiego. Mia³ syna Bogus³awa i córkê Ewê (Miros³awê) oraz troje wnu-
ków. W Wielkiej Brytanii zamieszkiwa³a równie¿ jego siostra Emilia, 
podczas drugiej wojny światowej s³u¿¹ca w II Korpusie jako kierow-
ca ciê¿arówki (m.in. dowozi³a zaopatrzenie i amunicjê podczas walk 
o Monte Cassino). 

Fuad Szehidewicz zmar³ 6 września 2004 r. w Nottingham. Spocz¹³ 
tam, gdzie jego ojciec – na cmentarzu Wilford Hill.

Odznaczenia: Krzy¿ Walecznych (1945), Medal Wojska (1945), Krzy¿ 
Monte Cassino (1945), The Defense Medal (1945), Italy Star (1945), War 
Star (1945) i The War Medal (1945), Srebrny Krzy¿ Zas³ugi (1967), Me-
dal ZHP Monte Cassino (1969), medale Skarbu Narodowego: Br¹zowy 
(1973), Srebrny (1974) i Z³oty (dwukrotnie, 1974 i 1983), Z³oty Krzy¿ Za-
s³ugi (dwukrotnie, 1975 i 1978), Krzy¿ Pami¹tkowy 5 DP (1982), Krzy¿ 
Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1983). 

am
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¯yciorys pp³k. Fuada Szehidewicza przes³any przez niego Aleksandrowi Miśkiewiczowi 
w 1990 r. 

Nekrolog podpisany przez jego rodzinê, „Tydzieñ Polski, Dziennik Polski i Dziennik ¯o³nierza”, 
nr 46, Londyn, 4–5.09.2004.

Nekrologi Ko³a Inwalidów Wojennych PSZ w Nottingham i Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego, 
Zarz¹du Okrêgu Wielka Brytania, „Dziennik Polski i Dziennik ¯o³nierza”, nr 37, Lon-
dyn, 6.09.2004 r.

„Pamiêæ i trwanie”, nr 4, 2001, Bia³ystok, s. 26–27. 
„Pamiêæ i trwanie”, nr 7, 2005, Bia³ystok, s. 25.
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  SZEHIDEWICZ JAKUB (1893–1949), 

syn Jana i Zofi i z Aleksandrowiczów, urodzony w S³onimie w by³ej gu-
berni grodzieñskiej (obecnie Bia³oruś). 

Absolwent szko³y realnej o profi lu 
przyrodniczo-matematycznym z 1915 r. 
Od 28.12.1915 r. do 1.05.1916 r. w Ofi cer-
skiej Szkole Wojskowej w Moskwie. Od 
15.06.1917 r. m³odszy ofi cer w 152 Zapaso-
wym Pu³ku Piechoty, nastêpnie dowódca 
kompanii. 1.02.1917 r. mianowany podpo-
rucznikiem. Od 16.06. do 31.12.1917 r. na 
froncie zachodnim jako ofi cer ³¹cznikowy 
przy 38 Korpusie. Od lutego do sierpnia 
1918 r. przebywa³ w Miñsku pod okupacj¹ 
niemieck¹. Tego¿ miesi¹ca podj¹³ studia na 
Politechnice w Charkowie, które przerwa³, 
aby wst¹piæ do Wojska Polskiego. Do Polski dotar³ przez Rumuniê. 
Otrzyma³ przydzia³ do Szefostwa In¿ynierów i Saperów Dowództwa 
4 Armii. Później do 28.2.1922 r. w Dowództwie Okrêgu Korpusu IX. 
Zwolniony z czynnej s³u¿by z powodu z³ego zdrowia, od 1.03.1922 r. 
rozpocz¹³ pracê w s³u¿bie cywilnej w Starostwie Powiatowym w S³o-
nimie. By³ kierownikiem odbudowy S³onima, jako referent administra-
cyjny starostwa, nastêpnie kierownikiem Wydzia³u Mobilizacyjnego 
Referatu Wojskowego w stopniu referendarza. W 1938 r. mianowany 
wicestarost¹. 

Aresztowany po wkroczeniu wojsk sowieckich do S³onima we 
wrześniu 1939 r., wywieziony do Miñska, skazany na 8 lat obozu pracy 
w rejonie kargopolskim obwodu archangielskiego. 5.11.1941 r. zwol-
niony na podstawie amnestii uk³adu Sikorski-Majski, wyruszy³ wraz 
z grup¹ chêtnych do Wojska Polskiego. W Kenimechu (Uzbekistan), 
w jednym z miejsc tworzenia siê Wojska Polskiego, otrzyma³ przydzia³ 
do 23 Pu³ku Piechoty 7 Dywizji Piechoty. By³ ofi cerem zaopatrzenio-
wym i p³atnikiem pu³ku, nastêpnie w Oddziale I Sztabu Armii. Po wyj-
ściu ze Zwi¹zku Sowieckiego zosta³ ofi cerem ewidencyjnym Komendy 
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Obozu nr 2 w Pahlewi w Iranie. 1.01.1943 r. jeszcze w Iranie przenie-
siony na d³ugoterminowy urlop z powodu stanu zdrowia i wieku. 

O¿eniony z Tatark¹ ze S³onima (imiê i nazwisko panieñskie niezna-
ne), mia³ syna Fuada (patrz: Szehidewicz Fuad) i córkê Emiliê. W 1947 r. 
osiedli³ siê z rodzin¹ w Leicester w Wielkiej Brytanii. Dwa lata później 
zmar³ na nowotwór w¹troby. Pochowany zosta³ na cmentarzu w Not-
tingham na Wilford Hill. 

am

Na podstawie ¿yciorysu przes³anego Aleksandrowi Miśkiewiczowi przez syna, pp³k. Fuada 
Szehidewicza, zamieszka³ego w Nottingham, 12.05.1997 r. 
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  SZUMSKI MICHA£ (1912–1940?), 

syn Daniela i El¿biety z Micha³owskich, urodzony 3 stycznia 1912 r. 
w Zambrowie. Porucznik Wojska Polskiego. 

Podtrzymuj¹c tradycje wojskowe swego ojca (brak wiadomości), 
w wieku 14 lat wst¹pi³ do Korpusu Kadetów nr 2 w Che³mie, który ukoñ-
czy³ w 1931 r. Po uzyskaniu świadectwa dojrza³ości zosta³ przyjêty do 
Szko³y Podchor¹¿ych Artylerii w Toruniu. Ukoñczy³ j¹ w 1933 r. z pro-
mocj¹ na podporucznika artylerii. Zawodow¹ s³u¿bê wojskow¹ rozpo-
cz¹³ w 1 Pu³ku Artylerii Lekkiej Legionów w Wilnie jako dowódca bate-
rii. 22.12.1935 r. mianowany porucznikiem w korpusie ofi cerów artylerii. 
W 1938 r. zda³ egzamin do Wy¿szej Szko³y Wojskowej w Warszawie, lecz 
nie podj¹³ nauki z powodu wybuchu drugiej wojny światowej.

Wyruszy³ na wojnê jako I pomocnik ofi cera operacyjnego 35 Dy-
wizji Piechoty, bior¹c udzia³ w obronie Lwowa. Pod koniec września 
1939 r. dosta³ siê do niewoli sowieckiej. Do po³owy r. 1940 nadchodzi³y 

Na czele oddzia³u podczas defi lady w Wilnie, lata 30. XX w.
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od niego listy do rodziny, matki Elizy i siostry Tamary zamieszka³ych 
w Grodnie oraz ¿ony Ajszy w Wilnie. Później korespondencja siê urwa-
³a. Przebywa³ w obozie w Starobielsku. Zamordowany w Charkowie, 
pochowany w zbiorowym grobie w parku miejskim w Piatichatkach. 
Jego symboliczna mogi³a wystawiona przez siostrê, Tamarê Szum-
sk¹-Jeljaszewicz, znajduje siê w kwaterze muzu³mañskiej cmentarza 
„Srebrzysko” w Gdañsku.

O¿eniony w 1936 r. z Ajsz¹ Much¹, bezdzietni. 
Jego najbli¿si po wojnie zamieszkiwali w Trójmieście. Matka z sio-

str¹ w Sopocie. Siostra Tamara by³a absolwentk¹ Wydzia³u Medycz-
nego Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. Pracowa³a jako far-
maceutka w Grodnie, a potem w Sopocie. Jego ¿ona bêd¹ca lekarzem 
mieszka³a i pracowa³a w Gdañsku, wychodz¹c po raz drugi za m¹¿. 
Obecnie ¿adna z wymienionych osób nie ¿yje.

am

Porucznik Micha³ Szumski znajduje siê na Liście Katyñskiej A. Moszyñskiego, wydanie IV, s. 325 
i na starobielskiej liście NKWD, poz. 3794.

T. Szumska-Jeljaszewicz, Micha³ Szumski, porucznik artylerii WP, „Rocznik Tatarów Polskich”, t. 
VI, Gdañsk 2000, s. 282, tak¿e „Rocznik Tatarów Polskich”, t. III, Gdañsk–Toruñ 1995, 
s. 257–259.
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  SZYNKIEWICZ ARS£AN (1925–2016), 

syn Mustafy i Lejli Stypu³kowskiej, urodzony 19 lutego 1925 r. w La-
chowiczach w by³ym województwie nowogródzkim, obecnie Bia³oruś. 
Jego ojciec by³ bratem Muftiego na Rzeczpospolit¹ Polsk¹, dr. Jakuba 
Szynkiewicza. Matka, pochodz¹ca z Krakowa, bêd¹c na Krymie przy-
jê³a islam i zmieni³a imiê (wcześniejsze nie jest znane). Ars³an posia-
da³ dwóch braci: Timura, marynarza fl oty czarnomorskiej, zaginionego 
podczas II wojny światowej i Edigeja, dzia³acza krymskotatarskiego. 

Nie wiadomo dok³adnie, 
kiedy Ars³an Szynkiewicz 
znalaz³ siê z matk¹ na Kry-
mie, prawdopodobnie po 
napadzie Zwi¹zku Sowiec-
kiego na Polskê 17 wrze-
śnia 1939 r. Liczyli na prze-
trwanie wśród tamtejszych 
Tatarów. Matka Ars³ana 
zosta³a tam nauczycielk¹ 
w gimnazjum. Pozosta³a 
w pamiêci wielu osób jako 
kobieta zacna, w pe³ni od-
dana swojej pracy. Zmar³a 
na Krymie, gdy m¹¿, Mu-
stafa, przebywa³ na zes³a-
niu. Ars³an pierwsze nauki 
pobiera³ jeszcze w Polsce, 
potem uczy³ siê na Krymie, choæ z powodu wybuchu wojny niemiecko-
-sowieckiej nie zdoby³ średniego wykszta³cenia. Po zajêciu pó³wyspu 
przez wojska niemieckie mieszka³ u krewnych w Symferopolu, pra-
cuj¹c fi zycznie. Uczy³ siê jêzyka niemieckiego; brat Edigej umo¿liwi³ 
mu wyjazd do Breslau (obecnie Wroc³aw), gdzie kontynuowa³ naukê 
w szkole technicznej. Tam te¿ nauczy³ siê graæ w szachy. Pod koniec 
wojny znalaz³ siê w angielskiej strefi e okupacyjnej w Niemczech. 
Stamt¹d wyjecha³ do Wielkiej Brytanii, gdzie nawi¹za³ kontakt z Ta-
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tarami polskimi, których los rzuci³ tak¿e do tego kraju. Kontynuowa³ 
naukê, zdobywaj¹c zawód technika drogowca. W drugiej po³owie lat 
50. XX w. wyjecha³ do Kanady. Pocz¹tkowo pracowa³ w fabryce opon 
samochodowych, a później w swoim zawodzie jako pracownik miejski 
w Waterloo w stanie Ontario, gdzie mieszka³. Sprowadzi³ tam swoj¹ 
¿onê Terezê, Irlandkê, z któr¹ zawar³ ślub jeszcze w Anglii. 

Z bratem Edigejem, który mieszka³ w Niemczech, pozostawa³ w luź-
nych stosunkach, pragn¹c pozostaæ poza polityk¹. Ca³y swój wolny 
czas poświêca³ grze w szachy, które sta³y siê dla niego wielk¹ pasj¹ ¿y-
ciow¹. Dziêki nim przyjaźni³ siê z miejscowymi Polakami i Czechami, 
bêd¹cymi dla niego partnerami rozgrywek szachowych. Zdobywa³ lo-
kalne nagrody jako zwyciêzca turniejów szachowych. By³ równie¿ ki-
bicem jednej z dru¿yn hokejowych w swoim mieście. Pozostawa³ stale 
w kontaktach z polskimi Tatarami mieszkaj¹cymi w Kanadzie, w tym 
z Maciejem Ryzwanowiczem, mistrzem fryzjerskim w Toronto. Utrzy-
mywa³ wiêzi z krewnymi w Stanach Zjednoczonych oraz z gmin¹ mu-
zu³mañsk¹ polskich Tatarów w Nowym Jorku. Jego ¿ona Tereza by³a 
dyplomowan¹ pielêgniark¹ pracuj¹c¹ w miejscowym szpitalu. Dzie-
ci nie mieli. Po przejściu na emeryturê wybra³ siê na Krym podczas 
pierestrojki Gorbaczowa. Po drodze spotka³ siê ze swymi kuzynami, 
Woronowiczami, zamieszka³ymi w Wilnie, oraz odwiedzi³ krewnych 
w Polsce. 

Zmar³ 16 stycznia 2016 roku. Pochowany na Memory Gardens Ce-
metery w Breslau, stan Ontario, Kanada. 

Za dobr¹ pracê wyró¿niony zosta³ honorow¹ odznak¹ Miasta Wa-
terloo. 

am

Informacje zebrane przez Aleksandra Miśkiewicza podczas wizyty u stryja Ars³ana Szynkie-
wicza w Kanadzie we wrześniu 1987 r. oraz podczas jego pobytu w Polsce, w Bia³ym-
stoku i Trójmieście w lipcu 2002 r. 
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  SZYNKIEWICZ JAKUB (1884–1966), 

syn Sulejmana i Fatymy z Boguszewiczów. Urodzi³ siê 16 kwietnia 1884 r. 
w Lachowiczach w guberni miñskiej (obecnie Bia³oruś).

By³ absolwentem gimnazjum realnego 
w Miñsku, które ukoñczy³ w 1904 r. Studia 
wy¿sze rozpocz¹³ w Instytucie Technolo-
gicznym w Petersburgu, z którego w r. 1910 
przeniós³ siê na Wydzia³ Jêzyków Wschod-
nich Uniwersytetu Petersburskiego. Po wy-
buchu wojny zmuszony zosta³ przerwaæ na-
ukê, bêd¹c na IV roku. Powo³any do wojska 
przebywa³ na froncie do 1917 r. Po zakoñ-
czeniu pierwszej wojny światowej by³ krót-
ko na Krymie, aby w 1919 r. wróciæ do Pol-
ski. Pragn¹c kontynuowaæ przerwane studia, 
po udzieleniu mu pomocy przez rz¹d polski, uda³ siê na Uniwersytet 
Fryderyka Wilhelma w Berlinie. Uzyska³ tam stopieñ doktora fi lozofi i 
i przez jakiś czas mieszka³ w Berlinie, utrzymuj¹c siê z nauki jêzyków 
obcych i t³umaczeñ (zna³ biegle m.in. turecki, arabski i perski). 

Podczas Wszechpolskiego Zjazdu Delegatów Gmin Muzu³mañskich 
28–29.12.1925 r. w Wilnie, podczas którego powo³any zosta³ Muzu³-
mañski Zwi¹zek Religijny w Rzeczypospolitej Polskiej, wybrano go na 
muftego, duchowego przywódcê wyznawców islamu w Polsce. W kon-
gresie nie uczestniczy³, ale wiedzia³ o nim i przyj¹³ godnośæ, zaczyna-
j¹c urzêdowanie w styczniu 1926 r. w Wilnie, które sta³o siê siedzib¹ 
Muftiatu na Rzeczpospolit¹ Polsk¹. Wywo³a³o to trwaj¹cy do r. 1939 
konfl ikt z muzu³manami z Warszawy uwa¿aj¹cymi, ¿e siedziba muftie-
go powinna znajdowaæ siê w stolicy. 

Mufti Jakub Szynkiewicz jako przedstawiciel Polski i muzu³manów 
polskich wiele podró¿owa³ po Bliskim Wschodzie. W 1926 r. bra³ udzia³ 
we Wszechświatowym Kongresie Muzu³mañskim w Kairze. W Egipcie 
przebywa³ dwukrotnie, bêd¹c przyjêtym na audiencji u króla Fuada I. 
Odwiedzi³ Palestynê, Syriê i Turcjê. Wchodzi³ w sk³ad delegacji polskie-
go MSZ dla nawi¹zania kontaktów z Królestwem Hid¿azu, dzisiejszej 
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Arabii Saudyjskiej. W 1930 r. uczestniczy³ w kongresie muzu³manów 
w Jugos³awii. Ze wszystkich swoich podró¿y pozostawia³ obszerne re-
lacje przeznaczone dla MSZ. Stara³ siê obiektywnie oceniaæ sytuacjê 
polityczn¹ na Bliskim Wschodzie, dostrzegaj¹c trafnie wszelkie blaski 
i cienie w arabskich d¹¿eniach do samodzielności. Relacje te ukaza³y 
siê drukiem nak³adem Ksi¹¿nicy Podlaskiej w Bia³ymstoku w 2013 r. 
W Polsce utrzymywa³ kontakty ze środowiskiem naukowym, g³ównie 
orientalistami, bêd¹c cz³onkiem Polskiego Towarzystwa Orientalistycz-
nego. Czyni³ starania, aby na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie 
powo³aæ zak³ad nauki jêzyków wschodnich. By³ cz³onkiem honorowym 
Komitetu Budowy Meczetu w Warszawie, czemu przeszkodzi³ wybuch 
drugiej wojny światowej. Opracowa³ t³umaczenia s³ów i nazw orienta-
listycznych w „Herbarzu rodzin tatarskich” Stanis³awa Dziadulewicza.

Lata drugiej wojny światowej s¹ ma³o znanym okresem jego ¿ycia. 
Wiadomo, ¿e podczas niemiecko-litewskiej okupacji Wilna przyj¹³ 
obywatelstwo litewskie i pozostawa³ muftim dla Tatarów z Litwy. W³a-
dze zmusi³y go do przyjêcia funkcji muftiego Ostlandu, co wykorzysta³ 
m.in. do ratowania ̄ ydów, wydaj¹c im zaświadczenia o wyznaniu mu-
zu³mañskim. Uratowa³ równie¿ Karaimów wileñskich, poświadczaj¹c 
ich a³tajskie (turkijskie) pochodzenie. W 1944 r. wyjecha³ z rodzin¹ do 
Wiednia, sk¹d po zakoñczeniu wojny przeniós³ siê do Egiptu. W 1957 r. 
zamieszka³ w Stanach Zjednoczonych. 

Z ma³¿eñstwa z Lidi¹ Talkowsk¹ mia³ syna D¿emila, który mieszka 
w USA.

Zmar³ 1 listopada 1966 r. w Waterbury, stan Connecticut, USA.
Odznaczenia: Krzy¿ Komandorski z Gwiazd¹ Orderu Odrodzenia 

Polski (1936), Order Or³a Bia³ego III klasy (Jugos³awia, 1930).

am

S. Chazbijewicz, Jakub Szynkiewicz postaæ tragiczna, „Przegl¹d Tatarski”, nr 2, 1432/2011, s. 
8–11.

G. Czerwiñski, Sprawozdania z podró¿y Muftiego Jakuba Szymkiewicza. Źród³a, Omówienia, Inter-
pretacja, Bia³ystok 2013.

S. Dziadulewicz, Herbarz…, dz. cyt., s. 329–320. 
A. Jakubauskas, Tatarskie biografi e…, dz. cyt., s. 160–161. 
A. Miśkiewicz, Tatarzy polscy..., dz. cyt., ss. 46–57, 139–144.
http://www.vilnijosvartai.lt/personalijos/jakubas-sinkevicius-jakub-szynkiewicz/
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  TUHAN-TAUROGIÑSKI BOLES£AW (1904–1974), 

urodzi³ siê 1 maja 1904 r. w Radziwi³³montach ko³o Nieświe¿a (obecnie 
Bia³oruś). Posiada³ świadomośæ pochodzenia tatarskiego, chocia¿ on 
i rodzice byli katolikami.

Jako piêtnastolatek uczestniczy³ w I Powstaniu Śl¹skim (1919). Absol-
went nieświeskiego Gminazjum im W³adys³awa Syrokomli (1923). W la-
tach 1926–1929 studiowa³ na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu 
Stefana Batorego w Wilnie. W 1929 r. obj¹³ stanowisko archiwisty, a od 
1939 – kierownika Archiwum Radziwi³³ów w Warszawie. Podczas Powsta-
nia Warszawskiego przyczyni³ siê wydatnie do uratowania jego zbiorów, 
w 1948 r. w³¹czonych do Archiwum G³ównego Akt Dawnych w Warsza-
wie. W 1937 r. ukoñczy³ trzyletnie Miejskie Kursy Fototechniczne.

Po drugiej wojnie światowej zamieszka³ w Szczecinie, gdzie w latach 
1945–1950 by³ dyrektorem Archiwum Pañstwowego. Zebra³, czêściowo 
opracowa³ i udostêpni³ rozproszony podczas wojny zbiór by³ego Sta-
atsarchiv Stettin. Opracowa³ „Spis zespo³ów Archiwum Szczeciñskiego 
wed³ug stanu z 1945 r.”. By³ cz³onkiem Komitetu Spo³ecznego Budowy 
Pomnika Bohaterów Walk 1941–1945, a tak¿e prezesem Wojewódzkie-
go Zwi¹zku £owieckiego. Wspó³za³o¿yciel ko³a Zwi¹zku Bibliotekarzy 
i Archiwistów Polskich w Szczecinie (1946).

Po powrocie do Warszawy podj¹³ pracê w Archiwum G³ównym Akt 
Dawnych w Warszawie w oddziale akt podworskich. Zajmowa³ siê 
równie¿ organizacj¹ dzia³u kartografi cznego. Od r. 1952 zatrudniony 
w Bibliotece Szko³y G³ównej Gospodarstwa Wiejskiego. Jest autorem 
monografi i o rodzie Radziwi³³ów. 

Z ¿on¹ Henryk¹ mia³ córkê, Halinê Taurogiñsk¹ (1926), tak¿e archi-
wistkê, która pracowa³a wraz z nim w szczeciñskim archiwum. Wal-
czy³a w Powstaniu Warszawskim, pseudonim Halszka.

Zmar³ 5 lipca 1974 r. w Warszawie.
Odznaczenia: Odznaka Powstañców Śl¹skich (1920), Odznaka „Gry-

fa Pomorskiego” za zas³ugi dla województwa sz czeciñskiego (1947), 
Medal „Zas³ugi £owieckiej”.

am
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K. Koz³owski, Ciep³o o poprzednikach. 50 lat szczeciñskiego Archiwum (wywiad z ówczesnym 
dyrektorem Archiwum Pañstwowego w Szczecinie), „G³os Szczeciñski”, Szczecin, 
17.10.1995 r., nr 234.

http://sedina.pl/wordpress/index.php/2005/08/02/60-lat-archiwum-pastwowego-w-
-szczecinie/

http://www.1944.pl/powstancze-biogramy/halina-tauroginska,45775.html
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  WALAS MIRIEMA z domu BOHDANOWICZ (1908–2008), 

córka Macieja, zawiadowcy stacji Nowojelnia ko³o Nowogródka, i Fur-
szy z Jab³oñskich. Urodzi³a siê 10 maja 1908 r. w Lachowiczach (woje-
wództwo nowogródzkie, obecnie Bia³oruś). 

W Gdyni mieszka³a jej starsza siostra Emilia Skupieñ wraz z mê-
¿em, który by³ nauczycielem. Po urz¹dzeniu siê w nowym miejscu 
sprowadzili tam Miriemê, która podobnie jak siostra by³a pielêgniar-
k¹. Obie otrzyma³y posady w jednej z gdyñskich placówek zdrowia. 
W 1937 r. wysz³a za m¹¿ za Waldemara Walasa pochodz¹cego z San-
domierza, z zawodu in¿yniera, zatrudnionego w Urzêdzie Morskim 
w Gdyni w Wydziale Budowy Portu. Mieli trzy córki i syna. Wszyscy 
zamieszkiwali w bloku przy ulicy Wêglowej w Gdyni. 

We wrześniu 1939 r. m¹¿ pozosta³ w obleganej przez Niemców Gdy-
ni, ona zaś znalaz³a siê w Warszawie, gdzie jako ochotniczka zg³osi³a 
siê do pracy w Ambulatorium Opieki Spo³ecznej. Podczas bombardo-
wañ zosta³a lekko ranna. Lata okupacji spêdzi³a w Iwoniczu-Zdroju 
z dwójk¹ dzieci, a jej m¹¿ po przedostaniu siê w g³¹b kraju pracowa³ 
w swoim zawodzie w Krośnie.

Po zakoñczeniu drugiej wojny światowej ju¿ w drugiej po³owie 1945 r. 
znaleźli siê w Gdyni. Jej m¹¿ zosta³ dyrektorem Biura Odbudowy Por-
tu, a później Dyrektorem Urzêdu Morskiego. W 1964 r. musia³ zrezy-
gnowaæ z tego stanowiska z przyczyn politycznych. A¿ do emerytury 
pracowa³ w biurze Przedsiêbiorstwa Po³owów Dalekomorskich i Us³ug 
Rybackich „Dalmor” w Gdyni. Miriema pracowa³a nadal jako pielê-
gniarka w miejscowej Przychodni Portowej. W 1964 r. zosta³a matk¹ 
chrzestn¹ statku towarowo-pasa¿erskiego „Dziwo¿ona”, zbudowane-
go w Stoczni Gdyñskiej im. Komuny Paryskiej dla Polskiej ̄ eglugi Mor-
skiej w Szczecinie. Zgodnie z przyjêtym zwyczajem pop³ynê³a w jego 
pierwszy rejs do Göteborga i Antwerpii. Na pami¹tkê tego wydarzenia, 
w jej rodzinie przechowywana jest szyjka butelki od szampana, któ-
r¹ rozbi³a o dziób statku, nadaj¹c mu imiê. Po wojnie sprowadzi³a do 
Gdyni swoich rodziców z Lachowicz. 

Miriema Walas nigdy nie zapomnia³a o swoim pochodzeniu. Udzie-
la³a siê w pracy spo³ecznej w Muzu³mañskiej Gminie Wyznaniowej 
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w Gdañsku. W Mieście nad Mot³aw¹ zamieszkiwa³o wielu jej krew-
nych i znajomych, jeszcze z lat miêdzywojennych.

Zmar³a 2 kwietnia 2008 r.

Opr. Joanna Chy³a (córka)

A. Miśkiewicz, Nasi Seniorzy, Pani Miriema Walas z Bohdanowiczów, „Pamiêæ i Trwanie”, nr 4, 
Bia³ystok 2001, s. 23–25.
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  WITKOWSKA EMILIA z domu ALEKSANDROWICZ (1912–1992),

córka Mustafy (Stefana) i Tenzili z Milkamanowiczów. Urodzona w S³o-
nimie 29 grudnia 1912 r. w guberni grodzieñskiej (obecnie Bia³oruś). 

Absolwentka ¯eñskiego Prywatnego Seminarium Nauczycielskie-
go w S³onimie. W latach miêdzywojennych mieszka³a w Warszawie, 
gdzie pracowa³a w opiece spo³ecznej. Bra³a udzia³ w Powstaniu War-
szawskim jako sanitariuszka. W latach powojennych zatrudniona by³a 
w Ministerstwie Oświaty, a później w Ministerstwie Budownictwa.

W 1937 r. wysz³a za m¹¿ za Stanis³awa Pisarczyka, porucznika 65 
Starogardzkiego Pu³ku Piechoty, stacjonuj¹cego w twierdzy Grudzi¹dz. 
W r. 1939 by³ dowódc¹ 2 kompanii 1 batalionu. Zagin¹³ bez wieści pod-
czas Kampanii Wrześniowej. 

Jej drugim mê¿em by³ in¿. W³adys³aw Witkowski, architekt, uczest-
nik Powstania Warszawskiego, uhonorowany Krzy¿em Armii Krajo-
wej. Po wojnie pracowa³ przy odbudowie Warszawy. Z ma³¿eñstwa 
z nim posiada³a córkê Bo¿enê, prawnika (1954), która po wyjściu za 
m¹¿ za Zbigniewa Kacperskiego, urodzi³a trzech synów: Paw³a (1983) 
z zawodu informatyka, Piotra (1985), dziennikarza i Krzysztofa (1987), 
programistê, ekonomistê. Wszyscy wraz z matk¹ zamieszkuj¹ obecnie 
we Wroc³awiu. Świadomośæ pochodzenia tatarskiego nigdy u nich nie 
zanik³a.

Emilia Witkowska zmar³a 4 maja 1992 r. w Warszawie. 
Odznaczenia: Srebrny Krzy¿ Zas³ugi, Z³oty Krzy¿ Zas³ugi.

Opr. Bo¿ena Kacperska (córka)
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  WORONOWICZ ALI ISMAI£ (1902–1941?), 

syn Ismai³a i Aminii z Szynkiewiczów (siostry muftiego Jakuba Szyn-
kiewicza, jej drugim mê¿em by³ imam Kamber Smolski ze S³onima), 
urodzony 1 kwietnia 1902 r. w Lachowiczach,

Naukê w szkole powszechnej odby³ w No-
wogródku. Do gimnazjum wst¹pi³ w 1911 r. 
w Szawlach na Litwie. Od 22.08.1917 r. do 
16.05.1920 r. uczêszcza³ do Mêskiego Gim-
nazjum w Symferopolu. 21.08.1920 r. otrzy-
ma³ rosyjskie świadectwo dojrza³ości. Od 
19.08.1920 r. przez cztery semestry studiowa³ 
na wydziale rolnym Uniwersytetu Taurydz-
kiego w Symferopolu. W 1922 r. powróci³ do 
kraju i zamieszka³ w Wilnie. Pracowa³ tam 
w K.U.K. Wilno 7 i w S¹dzie Okrêgowym 
w Wilnie. 

10.03.1925 r. z³o¿y³ przed Komisj¹ Egzaminacyjn¹ Kuratorium Okrê-
gu Szkolnego Wileñskiego egzamin uzupe³niaj¹cy z jêzyka polskiego, 
historii i geografi i Polski w zakresie ośmiu klas pañstwowej szko³y śred-
niej. Na tej podstawie świadectwo wydane przez dyrekcjê gimnazjum 
w Symferopolu zosta³o uznane za równowa¿ne z polskim świadec-
twem dojrza³ości. 24.01.1925 r. rozpocz¹³ studia na Wydziale Prawa na 
Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie. W r. 1926 zapisa³ siê na Wy-
dzia³ Humanistyczny Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, tam¿e 
26.10.1932 r. uzyska³ dyplom magistra fi lozofi i w zakresie nauk orien-
talistycznych. Podczas studiów zosta³ powo³any do Szko³y Podcho-
r¹¿ych Rezerwy Artylerii we W³odzimierzu Wo³yñskim (20.07.1928 r. 
– 21.04.1929 r.), któr¹ ukoñczy³ z wynikiem dobrym. Po uzyskaniu ty-
tu³u magistra otrzyma³ stypendium naukowe Instytutu Wschodniego 
w Warszawie na odbycie studiów teologii muzu³mañskiej na Uniwer-
sytecie Al-Azhar w Kairze, na którym przebywa³ od lipca 1933 r. do 
października 1936 r.

Po powrocie z Egiptu, 17.01.1937 r. zosta³ wybrany na imama parafi i 
muzu³mañskiej w Warszawie, zatwierdzony w lutym 1937 r. przez Mu-
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ftiat w Wilnie. W kwietniu 1937 r. powo³any na imama 1 Szwadronu Ta-
tarskiego 13 Pu³ku U³anów Wileñskich. 1.09.1938 r. zosta³ duchownym 
pomocniczym dla opieki religijno-duszpasterskiej nad ¿o³nierzami 
wyznania muzu³mañskiego w wojsku. Jak poinformowa³o „¯ycie Ta-
tarskie” w nr. 12 z grudnia 1938 r.: „18 grudnia 1938 r. odby³o siê zaprzy-
siê¿enie świe¿o przyjêtych u³anów Szwadronu Tatarskiego. Zaprzysiê-
¿enia dokona³ imam m.st. Warszawy Ali Woronowicz”.

W latach 1931–1937 opublikowa³ dwie rozprawy naukowe: „Szcz¹tki 
jêzykowe Tatarów litewskich” oraz „Kitab Tatarów litewskich i jego za-
wartośæ” („Rocznik Tatarski”, t. II 1935 r.), broszurê w jêzyku arabskim 
„Islam w Polsce” (wydan¹ w Kairze) i 50 artyku³ów naukowo-literac-
kich w ró¿nych pismach w kraju i za granic¹: 33 w jêzyku polskim, 
2 – francuskim i 15 – arabskim. Od 1933 r. by³ w zespole redakcyjnym 
„Rocznika Tatarskiego”. 

Jeszcze w Kairze rozpocz¹³ prace nad ksi¹¿k¹ „¯ywot Proroka 
Mahometa i Jutrzenka Islamu”, która jesieni¹ 1939 r. by³a gotowa do 
druku. Opracowa³ równie¿ zbiór tekstów 52 kazañ w jêzyku polskim 
i odpowiedni¹ liturgiê w jêzyku arabskim, które mia³y zostaæ wydruko-
wane w Sarajewie jako pomoc do pracy duszpasterskiej imamów. Pod 
kierunkiem profesora Tadeusza Kowalskiego z Uniwersytetu Jagielloñ-
skiego pisa³ rozprawê doktorsk¹ o wyrazach pochodzenia arabskiego 
i tureckiego, przyjêtych do jêzyka polskiego. Niestety, powy¿sze rêko-
pisy przepad³y w zawierusze wojennej, a ukoñczona rozprawa dok-
torska, której obrona mia³a siê odbyæ w listopadzie 1939 r., zosta³a 
skonfi skowana podczas aresztowania przez NKWD. Na I Wszechpol-
skim Kongresie Muzu³mañskim w Polsce (31.01.–1.02.1938 r. w Wilnie) 
wszed³ w sk³ad Najwy¿szego Kolegium Muzu³mañskiego. Poza prac¹ 
duszpastersk¹ i naukow¹ prowadzi³ na Uniwersytecie Warszawskim 
lektorat jêzyka arabskiego. Jako kapelan Szwadronu Tatarskiego co 
miesi¹c odprawia³ nabo¿eñstwo w Nowej Wilejce. 

28.08.1937 r. poślubi³ w Klecku Ewê Jakubowsk¹ (córkê Chasienia 
i Aminii Emilii, z domu Woronowicz), studentkê Politechniki Warszaw-
skiej. Mieszkali w Warszawie w wynajmowanym mieszkaniu przy ul. 
Grochowskiej 83/11. 10.01.1940 r. urodzi³a siê im córka – Tahira Woro-
nowicz (imiê arabskie: Czysta, dot¹d niespotykane u Tatarów). 
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30.08.1939 r. Ali Woronowicz otrzyma³ kartê mobilizacyjn¹ i wyje-
cha³ do Nowej Wilejki, swojej macierzystej jednostki wojskowej. Szwa-
dronu Tatarskiego ju¿ tam nie by³o, po uzyskaniu zwolnienia wróci³ do 
Warszawy 5 września. Tego samego dnia wraz z ciê¿arn¹ ¿on¹ opuścili 
bombardowan¹ stolicê i wyruszyli do Klecka. Podró¿ odbywali na wo-
zach konnych, pobieranych za pokwitowaniem od wójtów lub okazj¹, 
przez Miñsk Mazowiecki, Latowicz, Seroczyn, Miêdzyrzec, Bia³¹ Podla-
sk¹, Brześæ nad Bugiem, Kobryñ, Berezê Kartusk¹, Iwacewicze, Lubisz-
czyce i Siniawkê. Do Klecka dotarli 7 września wieczorem. 27.09.1939 r. 
znalaz³ zatrudnienie w bia³oruskiej niepe³nej szkole średniej, organi-
zowanej w Klecku po zajêciu miasta przez Armiê Czerwon¹. Ze wzglê-
du na wy¿sze wykszta³cenie otrzyma³ stanowisko zastêpcy dyrektora 
szko³y. W ramach swoich obowi¹zków wspó³tworzy³ szkolny program 
nauczania i prowadzi³ zajêcia z jêzyka rosyjskiego i literatury rosyjskiej 
oraz z jêzyka niemieckiego. W czerwcu 1940 r. zosta³ skierowany do 
Nowogródka na kurs podnosz¹cy kwalifi kacje pedagogiczne, obejmuj¹-
cy te¿ intensywne kszta³cenia ideologicznego wed³ug wymagañ w³adz 
sowieckich. Kurs by³ du¿ym wyró¿nieniem, a jego ukoñczenie mog³o 
w przysz³ości umo¿liwiæ awans zawodowy. W kolejnym roku szkolnym 
kontynuowa³ pracê zastêpcy dyrektora, a dodatkowo od 20.10.1940 r. by³ 
wyk³adowc¹ kursów wieczorowych, stanowi¹cych uzupe³nienie wy-
kszta³cenia podstawowego i zwalczaj¹cych analfabetyzm wśród doro-
s³ych i m³odzie¿y pracuj¹cej. ¯ycie religijne nie cieszy³o siê przychylno-
ści¹ w³adz, niezezwalaj¹cych na odprawianie nabo¿eñstw w kleckim 
meczecie, modlono siê wiêc w domach.

Niestety, wy¿sze wykszta³cenie Alego Woronowicza i doniesienie 
o studiach odbytych w Egipcie wywo³a³y zainteresowanie NKWD, któ-
re 20.01.1941 r. przeprowadzi³o rewizjê i aresztowanie. Nastêpnego 
dnia zosta³ wywieziony do wiêzienia w Baranowiczach. Ewa Woro-
nowicz bezskutecznie stara³a siê o widzenie z mê¿em, odmawiano jej 
wszelkich informacji i nie przyjmowano paczek. Trudno by³o jej uzy-
skaæ nawet pozwolenie na wyjazd do Baranowicz. Równie¿ po wojnie 
nie uda³o siê uzyskaæ ¿adnych wiadomości.

Ufundowana przez rodzinê we wrześniu 1987 r. symboliczna mo-
gi³a Alego Woronowicza znajduje siê na warszawskim mizarze. Do-
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piero po przemianach ustrojowych w 1989 r. Ewa Woronowicz doda-
³a dodatkow¹ tablicê z napisem, ¿e zosta³ aresztowany przez NKWD 
i by³ ofi ar¹ represji. Po latach Prokuratura Republiki Bia³oruś w piśmie 
z 25.04.1996 r. przyzna³a, ¿e w 1964 r. Ali Woronowicz zosta³ uznany 
za niewinnego.

17.02.2011 r. zosta³ odznaczony pośmiertnie Krzy¿em Kawalerskim 
Orderu Odrodzenia Polski.

Opr. Tahira Szczêsnowicz (córka)
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  WORONOWICZ D¯EMAL (1929–1974). 

Urodzi³ siê 7 stycznia 1929 r. w Lachowiczach ko³o Baranowicz w wo-
jewództwie nowogródzkim, obecnie Bia³oruś.

W ramach tzw. repatriacji po drugiej wojnie 
światowej wraz z rodzicami osiedli³ siê w Kro-
śnie Odrzañskim w województwie zielonogór-
skim. Maturê uzyska³ w Zielonej Górze. Podj¹³ 
studia w Wy¿szej Szkole In¿ynieryjnej w Szcze-
cinie (późniejsza Politechnika Szczeciñska), na 
Wydziale Elektrycznym, któr¹ ukoñczy³ w 1953 
r. Kontynuowa³ studia na Politechnice Warszaw-
skiej, zdobywaj¹c w 1955 r. dyplom magistra in-
¿yniera. Tego samego roku rozpocz¹³ pracê na 
Politechnice Szczeciñskiej (obecnie Zachodnio-

pomorski Uniwersytet Technologiczny). W 1965 r. obroni³ na Politechnice 
Wroc³awskiej pracê doktorsk¹, uzyskuj¹c tytu³ doktora nauk technicznych.

Od 1967 r. by³ starszym wyk³adowc¹ jako docent etatowy, pe³ni³ 
funkcjê kierownika Zak³adu Napêdów Elektrycznych, bêd¹c jedno-
cześnie od 1969 r. prodziekanem ds. dydaktycznych. W 1970 r. obj¹³ 
funkcjê zastêpcy dyrektora Instytutu Elektrotechniki, a w 1973 r. zosta³ 
dziekanem Wydzia³u Elektrycznego Politechniki Szczeciñskiej. Obok 
pracy dydaktycznej opracowa³ dziesiêæ powa¿nych publikacji nauko-
wych i oko³o 25 projektów nowoczesnych kopalnianych maszyn wy-
ci¹gowych i napêdów stoczniowych urz¹dzeñ dźwigowych.

Jego karierê naukow¹ przerwa³ wypadek samochodowy podczas 
podró¿y s³u¿bowej do Elektrowni „Dolna Odra”. Zmar³ na skutek od-
niesionych ran 27 lutego 1974 r. Spocz¹³ w Alei Zas³u¿onych Cmenta-
rza Centralnego w Szczecinie.

Z ¿on¹ Zofi ¹ posiada³ dwóch synów: Konrada, który poszed³ ślada-
mi ojca, doktora in¿yniera tak¿e z dziedziny elektryczności. Pracuje 
w koncernie „Bombardier” w Kanadzie. Drugi syn Aleksander jest in-
formatykiem.

Opr. Zofi a Woronowicz (¿ona) 
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Summary
The Tartars have lived in Poland for over 600 years and with no do-
ubts, they constitute part of its indigenous population. They grown into 
the local ground and just sometimes appearing different physical cha-
racteristics or, above all, professed religion – Islam, distinguish them 
from the other citizens. Tartars’ fates merged with Polish, their names 
engraved many splendid cards in national history, eg. in war for inde-
pendence of the common fatherland. In popular consciousness it has 
established the image of Tartar warrior, though as earlier as today, they 
represent various professions.

We can fi nd Tartars – scientists, doctors, craftsmen, artists, civil se-
rvants, lawyers, gardeners, teachers, printmakers: people that remem-
ber about their origins and religion, for hundreds of years well establi-
shed amongst the Polish majority. The memory of many of them faded, 
often can be found only faint traces of their activities.

„Biographical Dictionary of the Polish Tartars of XX century” reminds 
these fi gures to remain not only in the consciousness of their own 
community, but also occur more broadly for all Poles. They show Po-
lish-Tartar cordial familiarity, which built up in the fl ames of common 
struggle and labour.

„The Way We Were and those are still” – tells us the people whose 
silhouettes have been captured on the pages of this book. Let us re-
member them and take for example.

  Editors
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Изложение
Татары уже более 600 лет проживают в Польше и без сомнений 
являются частью её коренного населения. Вросли в эту 
землю, и лишь иногда появляющиеся различные физические 
характеристики и, прежде всего, исповедуемая религия – ислам, 
отличают их от других граждан. Татарские судьбы объединились с 
польскими и в национальной истории татарские фамилии записали 
многочисленные страницы, например о борьбе за независимость 
общей родины. Благодаря этому, в народном сознании укрепился 
образ татарина воина, хотя как ранее, так и сегодня в татарской 
общине есть представители различных профессий. 
Мы имеем татар-ученых, врачей, ремесленников, артистов, 

государственных служащих, юристов, садоводов, учителей, 
типографов: людей, помнящих о своем происхождении и религии, 
осевших среди польского большинства сотни лет тому назад. Память 
о многих из них утрачена, часто можно найти лишь незначительные 
следы их деятельности.

„Биографический словарь польских татар ХХ века” напоминает 
об этих личностях, чтобы остались они не только в сознании 
своего собственного сообщества, но также предстали перед более 
широкой аудиторией всех поляков. Они показывают польско-
татарские теплые близкие отношения, которые строились в пылу 
общей борьбы и общей работы. 

„Такими мы были и такими остаёмся” – говорят нам люди, чьи 
образы отображены на страницах книги. Давайте будем о них 
помнить и брать с них пример.

Редакция
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