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Barbara Pawlic-Miśkiewicz

NOWOROCZNE SPOTKANIE 
U PREZYDENTA RP

Pamiątkowe zdjęcie przed gdańską Fontanną Neptuna.

26 stycznia 2017 roku 
w Pałacu Prezydenc-
kim w Warszawie od-
było się noworoczne 
spotkanie przedstawi-
cieli Kościołów i związ-
ków wyznaniowych 
obecnych w Polsce 
z Prezydentem An-
drzejem Dudą i jego 
małżonką Agatą Korn-
hauser-Dudą.  

Społeczność pol-
skich muzułmanów 
reprezentowali: Mufti 
RP Tomasz Miśkiewicz 
z małżonką Barbarą 
Pawl ic -Miśk iewicz, 
Izabela Melika Cze-
chowska i Maciej Jaku-
bowski z Najwyższego 
Kolegium Muzułmań-
skiego MZR w RP, Mo-
hamed Adham Abd El 
Aal – przewodniczący 
Muzułmańskiej Gmi-
ny Wyznaniowej MZR 
w Warszawie, Selim 
Chazbijewicz i Marek 
Moroń – przedstawi-
ciele NKM MZR w RP, Rovshan Rzajev – doradca Muftiego, 
imamowie: Ismail Çaylak (Gdańsk), Moussa Ali Abubacar 
(Warszawa) oraz Anna Boczkowska i Romuald Chazbijewicz. 

Zwracając się do zgromadzonych, prezydent Andrzej 
Duda podkreślił, że spotkanie to jest „wielkim znakiem 
wspólnoty ludzi wierzących”. Jak zauważył, niedawno ob-
chodziliśmy w naszym kraju Dzień Judaizmu, zakończył się 
Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, a 26 stycznia, przy-
pada Dzień Islamu w Kościele katolickim w Polsce.

– Mamy w Polsce wielką tradycję ekumeniczną, setki lat, 
gdy różne religie wpływały na to, co nazywamy polską men-
talnością, naszą tożsamością, także naszą kulturą – mówił 
prezydent i dziękował, że duchowni poszczególnych wspól-
not służą ludziom wierzącym w naszym kraju. 

Tak jak przed rokiem Prezydent odniósł się do trudnych 
momentów polskiej historii, wskazując na jedność w obliczu 
walki o wspólną ojczyznę: „Na tych grobach, często bardzo 
starych, są znaki różnych religii – jedni ginęli pod krzyżem, 
inni ginęli pod półksiężycem, jeszcze inni leżą dzisiaj pod 
symbolem gwiazdy Dawida. A jednak wszyscy ginęli za Pol-
skę jako ich wspólną ojczyznę, w której chcieli żyć, która 
chcieli, żeby była wolna, żeby była piękna i jak największa. 
I to jest nasza wielka wspólna wartość. To jest także i wielka 
wartość nas wszystkich dla Rzeczypospolitej” – mówił. 

W imieniu Kościoła katolickiego w Polsce głos zabrał abp 
Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu 
Polski. W imieniu Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie 

Ekumenicznej głos zabrał bp Jerzy Samiec, zwierzchnik Ko-
ścioła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. Przemawiał rów-
nież naczelny rabin Polski Michael Schudrich oraz Mufti 
RP Tomasz Miśkiewicz, przewodniczący Najwyższego Kole-
gium Muzułmańskiego MZR w RP.  

W swoim wystąpieniu Mufti wspomniał, iż w 2017 roku 
MZR planuje otwarcie Tatarskiego Centrum Kultury Islamu 
w Suchowoli, w małej miejscowości na Podlasiu, gdzie spo-
tykają się wszystkie kultury: muzułmańska, chrześcijańska 
i żydowska. 

W noworocznym spotkaniu w Pałacu Prezydenckim 
udział wzięli m.in. Prymas Polski abp Wojciech Polak, me-
tropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz, sekretarz gene-
ralny KEP bp Artur Miziński, biskup polowy WP Józef Guzek 
i warszawsko-praski biskup pomocniczy Marek Solarczyk, 
abp Sawa – prawosławny metropolita warszawski i całej Pol-
ski oraz przedstawiciele Kościołów zrzeszonych w Polskiej 
Radzie Ekumenicznej, jak również przedstawiciele gminy 
żydowskiej z Naczelnym Rabinem Polski Michaelem Schu-
drichem. Obecni byli ministrowie z Kancelarii Prezydenta 
RP oraz doradcy prezydenta Andrzeja Dudy, na czele z sze-
fem gabinetu ministrem Adamem Kwiatkowskim.

Barbara Pawlic-Miśkiewicz 
Fot. Krzysztof Sitkowski/KPRP 

W imieniu polskiej społeczności muzułmańskiej głos zabrał Mufti RP Tomasz Miśkiewicz
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Xenia Jacoby

PRZESŁANIE OSTATNIEGO UŁANA 
RZECZYPOSPOLITEJ
Najstarszy polski ułan ze słynnego 1 Szwadronu Tatarskie-
go 13 Pułku Ułanów Wileńskich, por. Stefan Mustafa Abra-
mowicz, w dniu swych 102 urodzin prosi Polaków o pamięć 
o czcigodnych Tatarach. Tak się zdarzyło, że urodziny ułana 
zbiegły się z miłą niespodzianką. Dzięki moim staraniom Mi-
nisterstwo Obrony Wielkiej Brytanii przyznało mu odznakę 
weterana Sił Zbrojnych Jego Królewskiej Mości, Her Maje-
sty’s Armed Forces, w uznaniu jego służby w latach II wojny 
światowej ze szczególnym wyróżnieniem za udział w bitwie 
pod Monte Cassino. 

On sam wyznaje: „Jestem normalnym, zwykłym człowie-
kiem. Jestem maleńki...”  I z tej głębokości jego ducha pły-
nie prośba do Polaków o szczególną pamięć o Tatarach. 

WZÓR 
DLA NASTĘPNYCH POKOLEŃ
Wspaniałą lekcję żołnierskiej historii ukazuje droga człowie-
ka niezwykłej miary – Mustafy Abramowicza, który podczas 
wojny uchwycił się wiary w Boga, a ufając nadziei wbrew 
nadziei, został wyprowadzony z niewoli do wolności. Dzię-
ki niemu możemy otworzyć także inny rozdział opowieści, 
który ukaże rolę Tatarów na przestrzeni wieków w naszej 
burzliwej historii. 

Tymczasem powróćmy do 12 lipca 2016 roku, gdy w Kon-
sulacie RP w Manchesterze, sekretarz stanu prof. Krzysztof 
Szczerski w swej laudacji tak określił odyseję niezłomnego 
ułana: „Wiele razy wyrwał się śmierci z objęć, niejednokrotnie 
w ostatniej chwili. Warto tu wspomnieć, jak wielu jego współ-
towarzyszy walki, między innymi z Kozielska i Starobielska, 
straciło swoje życie z rąk sowieckich morderców. Jak wielu 
również oddało największą ofi arę na zboczach Monte Cas-
sino, czy podczas Kampanii Wrześniowej. Pamięć o trudzie 
polskich żołnierzy walczą-
cych o wolną i niepodległą 
Polskę zasługuje na najwyż-
szy szacunek, a my nie po-
winniśmy szczędzić wysiłków, 
aby utrzymać pamięć o tych 
Bohaterach wiecznie żywą”.

Wtedy polski minister 
w imieniu Prezydenta RP 
Andrzeja Dudy wręczył naj-
starszemu dziś żyjącemu 
ułanowi Stefanowi Mustafi e 
Abramowiczowi Krzyż Ofi -
cerski Orderu Odrodzenia 
Polski – za jego wspaniałą 
postawę i za udział w wal-
kach o niepodległość Pol-
ski. Uroczystość odbyła się 
w Konsulacie RP w Manche-
sterze. Jednocześnie wrę-
czono sędziwemu ułanowi 
akt mianowania na wyższy 
stopień ofi cerski, podpisany 
27 stycznia 2016 roku przez 
ministra obrony narodowej 
Antoniego Macierewicza. 

Odbyło się to w obecności zastępcy attaché obrony z Am-
basady RP w Londynie płk Doroty Kaweckiej oraz urzędują-
cego wówczas konsula RP Łukasza Lutostańskiego. W uro-
czystości ułanowi towarzyszyła najbliższa rodzina. Przybyli 
również weterani II wojny światowej z II Korpusu gen. An-
dersa, którzy po wojnie zmuszeni byli pozostać na obczyź-
nie podobnie jak kawaler orderu. 

Minister Szczerski przytoczył życiorys ostatniego ułana, 
uwzględniając przy tym lojalne oddanie społeczności tatar-
skiej dla spraw Polski. Powołał się na słowa Prezydenta RP 
Andrzeja Dudy, który przypomniał, że: „Polscy Tatarzy, ży-
jący w naszym kraju od setek lat, często swoim działaniem 
podkreślali, że służą Polsce i są obywatelami polskimi i że 
często działo to się poprzez daninę krwi”. Tak o ułanie wy-
powiedział się polski dyplomata, wyraziwszy swe szczere 
uznanie, a jakie refl eksje o sobie snuł sam bohater? War-
to posłuchać. Oto przejmujące słowa por. Stefana Mustafy 
Abramowicza z 12 lutego 2017 roku:

„To bardzo zaszczytne odznaczenie, które otrzymałem – 
za co bardzo dziękuję, jest dla mnie wielką nagrodą. Chcia-
łem jednak powiedzieć, że nie o mnie tu chodzi, gdyż nie 
jestem tak wybitnym Polakiem, nie jestem wybitnym żołnie-
rzem. Jestem normalnym, zwykłym człowiekiem. Jestem ma-
leńki, ale dostałem ten order, który jest przeznaczony dla 
ludzi bardzo zasłużonych Polsce. Przyjąłem go w imieniu 
moich kolegów żołnierzy, z którymi przeszedłem całą wojnę 
od roku 1939 aż do zakończenia jej w 1945. Wielu moich ko-
legów, Polaków i Tatarów, postawiło swoje życie na szali dla 
wolności i niepodległości Polski. Masę ich zginęło.

W szeregach Wojska Polskiego zawsze służyło wielu Ta-
tarów. Przeszliśmy długą drogę przez niewolę do wolności – 
oswobadzając po drodze inne kraje, ale nie mogliśmy wrócić 
do Polski. Jako Polak i Tatar w służbie Ojczyzny ślubowałem 

Brytyjskie Ministerstwo Obrony uhonorowało sędziwego Jubilata 
odznaką weterana Sił Zbrojnych Jego Królewskiej Mości.
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uroczyście, że w obliczu Boga Miłosiernego na każdym miej-
scu służyć zawsze będę Rzeczypospolitej Polskiej, słuchać 
przełożonych, dochować honoru, rozkazy dawane mi wypeł-
niać i ściśle przestrzegać tajemnic wojskowych. 

Mimo że Tatarzy to najszczuplejsza mniejszość narodo-
wa, ale zawsze staraliśmy się lojalnie i stale z poświęceniem 
walczyć o niepodległość państwa polskiego. Przez wieki 
mieszkaliśmy w Rzeczypospolitej, mając od państwa polskie-
go pomoc, akceptację i wgląd. Dlatego była między nami 
ogromna współpraca. Dwa narody a jedna Ojczyzna. Tatarzy 
starali się w każdym momencie nieść pomoc Polsce. 

Nasza tradycja uczyła, że synowie tatarscy do ósmego 
roku życia byli pod opieką matki. Po ósmym roku aż do do-
rosłości należeli do ojca, który ich ćwiczył. Dawał im konia, 
siodło i koń stawał się ich własnością. Chłopcy przyrastali do 
siodła, ćwicząc się w jeździe konnej latami. Hasali po polach. 
Potem szli do wojska. Dobrzy byli z nich wojacy. Przez to 
i dobrzy ułani. 

Całe pokolenia Tatarów brały udział w walkach, począw-
szy od bitwy pod Grunwaldem aż do II wojny światowej. Przez 
cały okres dziejów staraliśmy się być pomocni i lojalni. Do 
końca wytrwać we wspólnych walkach z Polakami. Przykła-
dem wiernego Tatara i niezłomnego patrioty muzułmanina 
był polski działacz niepodległościowy Aleksander Sulkiewicz. 
Pomógł on uciec Piłsudskiemu z warszawskiej Cytadeli. My, 
Tatarzy, darzyliśmy wielkim szacunkiem i miłością Marszał-
ka. Wolą Piłsudskiego była polska jednostka tatarska prze-
ciw bolszewikom. 

Inną ważną postacią służącą Polsce był Tatar, gen. Alek-
sander Romanowicz z Wilna. Kolejni Tatarzy patrioci to płk 

Maciej Mustafa Bajraszewski ze Słonima i mjr Dawid Jano-
wicz-Czaiński ze Słonima. Wszyscy oni pracowali dla powo-
dzenia Polski.

Jak na początku powiedziałem, order wysokiej klasy, któ-
ry został mi nadany w moim podeszłym wieku – przyjąłem, 
bo była okazja. Była to okazja, aby podziękować polskim 
żołnierzom II wojny światowej i podziękować polskim Ta-
tarom – tatarskiemu narodowi. Ten order to zaszczyt dla 
całego tatarskiego społeczeństwa. Przeze mnie odzna-
czono moich kolegów żołnierzy i Tatarów z całej Polski. 
Wręczono mi ten order, ale nie mnie osobiście on się na-
leży jako zwykłemu żołnierzowi. Rząd polski odznaczył 
raczej wspólnotę tatarską niż mnie. Wysokie odznaczenie 
przyjąłem z myślą o polskich żołnierzach i narodzie polskich 
Tatarów. Mimo że jesteśmy najmniejszą wspólnotą narodo-
wą, to przy tym jesteśmy najbardziej lojalną w oddaniu i po-
święceniu do ostatniej kropli krwi dla Polski. Tak jak pod 
Grunwaldem – Tatarzy stale byli po stronie Polski i razem 
z Polakami szli do wojska, służąc pomocą podczas okupacji.

Polscy Tatarzy przez 600 lat dawali przykład wierno-
ści Polsce, nawet za cenę życia i przelanej krwi. Polacy 
nie mogą zapomnieć o sojusznikach Polski – zasłużonych 
Tatarach, którzy pracowali na rzecz wspólnoty tatarskiej 
– poświęcając życie na rzecz Polski. 

My, Tatarzy, zamieszkiwaliśmy północną i wschodnią Pol-
skę – Kresy Wschodnie w byłej Polsce, dziś na obecnej Biało-
rusi i Litwie, po to, aby bronić granic przed niemiecką agre-
sją i sowiecką nawałnicą. Ażeby Niemcy, jak kiedyś Krzyżacy 
pod dowództwem wielkiego mistrza Ulricha von Jungingena, 
nie mogli znowu rzucić się na Polskę. Od czasów Grunwaldu 
Tatarzy zamieszkiwali tamte tereny, by strzec naszych gra-
nic. 

Doniosłym wydarzeniem dla naszej społeczności tatar-
skiej – honorującym Tatarów było odsłonięcie w Gdańsku 
pomnika Tatara RP, za co jestem wdzięczny. 

Bardzo proszę o rozpowszechnienie tego wyznania do-
tyczącego mego mianowania oraz roli Tatarów w służbie 
Polsce, gdyż wielu Polaków niewiele słyszało o małej gru-
pie ludzi – wspólnocie Tatarów”.

Pochylmy się i zamyślmy nad tym płynącym z głębi serca 
memoriałem do Polaków por. Abramowicza. Złóżmy hołd 
polskim Tatarom i oddajmy cześć żołnierzom niezłomnym, 
do których należeli także Tatarzy. Pan Stefan jest osobą 
skromną, mówiącą o sobie: zwykły żołnierz, normalny czło-
wiek. To wszakże nadaje szczególny charakter jego życiowej 
drodze, niewoli i walce o wolność i niepodległość Polski, co 
znalazło teraz wyraz w nadanym mu przez Państwo odzna-
czeniu. 

Tatarzy to ludzie honoru o wysokim poczuciu honoru 
i lojalności. Jako godni zaufania nigdy nie zawiedli Naczel-
nika Państwa i Najwyższego Wodza Marszałka Piłsudskiego, 
który powierzył ofi cerom pochodzenia tatarskiego swoją 
ochronę i straż przyboczną. Podczas II wojny polscy Tatarzy 
podzielili los Polaków, walcząc i ginąc na wszystkich fron-
tach świata Za naszą i waszą wolność. To powinno utkwić 
w naszej pamięci i świadomości – służąc zbliżeniu naszych 
narodów, które swój życia los rzucały na stos w służbie jed-
nej Ojczyzny. Na dobre i na złe walcząc dla wspólnej sprawy. 

Memoriał porucznika Abramowicza – wiernego ułana – 
niech przyczyni się do spostrzeżenia i docenienia zasług Ta-
tarów. Niech wzmocni więzi łączące nasze narody i zachęci 
do wspólnych wysiłków, które będą godne chwały i uzna-
nia. Niechaj też zwrócić powszechną uwagę na fakt, że silną 
i wielką Polskę należy budować w duchu wzajemnego zro-
zumienia i szacunku.

Xenia Jacoby, 20 lutego 2017 r. 

Mustafa Abramowicz w gronie najbliższych przy urodzinowym torcie.
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KORAN W MUZEUM ETNOGRAFICZNYM
17 lutego 2017 roku w Muzeum 
Etnografi cznym we Wrocławiu 
odbył się wernisaż wystawy „Ko-
ran: kaligrafi a i iluminacja w sty-
lu osmańskim”. Wspólnie z Mu-
zeum zorganizowało ją Centrum 
Kultury Tureckiej w Warszawie 
(Yunus Emre Enstitüsü) oraz Naj-
wyższe Kolegium Muzułmańskie 
MZR w RP.

Wystawa prezentuje piękno 
iluminacji i zdobnictwa stron 
z tekstem Świętej Księgi – Ko-
ranu. Licznie przybyłych gości 
powitała kierownik muzeum, 
Elżbieta Berendt. Następnie głos 
zabrał Mufti RP Tomasz Miś-
kiewicz oraz dyrektor Centrum 
Kultury Tureckiej, dr hab. Öztürk 
Emiroğlu.  Wernisaż wzbogaci-
ło wystąpienie pary kuratorów: 
prof. dr Çiçek Derman i prof. dr 
Uğur Derman oraz energetyczny 
koncert muzyki orientalnej w wy-
konaniu zespołu Ansambl Peregrinus z Wrocławia w skła-
dzie: Piotr Michałowski – gitary, Michał Bednarz – perkusja, 
Szymon Caban – kontrabas, Grzegorz Rdzak – pianino. 

Wśród gości obecni byli: Justyna Matkowska – pełno-
mocnik wojewody dolnośląskiego do spraw mniejszości na-
rodowych i etnicznych, rzecznik prasowy MZR w RP Musa 
Czachorowski, przedstawiciele wrocławskiej społeczności 

Zaprezentowane przykłady wspaniałej sztuki kaligrafi i wywołały ożywione dyskusje.

Musa Czachorowski

PROMOCJA TATARSKICH BIOGRAFII 
W SGGW

tatarskiej: Barbara Ziemba, Lejla Zdrzyńska, Krzysztof Pyc-
lik, Marek Moroń – przedstawiciel MZR na Małopolskę, Ka-
tarzyna Jędrzejczyk-Kuliniak, współautorska książek o tema-
tyce tatarskiej, Mariola Abkowicz, działaczka społeczności 
karaimskiej.

Barbara Pawlic-Miśkiewicz 
Fot. Iwan Maliński 

Spotkania z cyklu „Bliscy, znani i… nieznani”, organizowa-
ne przez prof. Teresę Zaniewską, pełnomocnika rektora ds. 
kultury regionów wiejskich w warszawskiej Szkole Głównej 
Gospodarstwa Wiejskiego, od lat cieszą się uznaniem i mają 
swoją stałą publiczność. Nie ma w tym nic w tym dziwnego, 
odbyło się ich już 137, a wszystkie interesujące. Gośćmi 138, 
zatytułowanego „Tatarzy zwykli, niezwykli”, które miało 
miejsce 21 lutego br., byli Halina Szahidewicz, Aleksander 
Miśkiewicz i Musa Czachorowski, współtwórcy „Słownika 
biografi cznego Tatarów polskich XX wieku”, wydanego 
przez Najwyższe Kolegium Muzułmańskie MZR w RP. Na 
sali zgromadziło się ponad sto osób, a wśród nich wielu 
przedstawicieli nauki, m.in. prof. Joanna Kulwicka-Kamiń-
ska i prof. Czesław Łapicz z Torunia oraz dr Michał Pędrac-
ki z Płocka. Przybył również Mufti RP Tomasz Miśkiewicz 
z małżonką, Barbarą Pawlic-Miśkiewicz. 

Po wprowadzeniu prof. Zaniewskiej głos zabrali twórcy 
„Słownika”. Musa Czachorowski, jako redaktor prowadzący 
tej interesującej publikacji, przedstawił jej ideę oraz współ-

twórców, Halinę Szahidewicz i Aleksandra Miśkiewicza. 
W książce zaprezentowano sto dwie postaci przedstawicieli 
tatarskiej społeczności, którzy w rozmaity sposób zapisali 
się we wspólnej pamięci, a są wśród nich wojskowi, ucze-
ni, robotnicy, imamowie oraz urzędnicy. Oni, jak napisał 
we wstępie Mufti RP Tomasz Miśkiewicz: „swoim zwykłym, 
ale tak naprawdę niezwykłym działaniem przyczyniły się 
do trwania i rozwoju naszej społeczności. One są jej solą. 
Ich codzienna praca, pielęgnowanie najlepszych muzułmań-
skich zasad, wierność tatarskiej tradycji i polski patriotyzm 
zaowocowały tym, że wbrew czarnowidztwu sprzed kilku-
dziesięciu lat wciąż jesteśmy”. 

Chociaż zbieranie materiałów oraz ich przygotowywa-
nie do druku odbywało się w Białymstoku, to w pracę nad 
„Słownikiem” zaangażowana była cała wspólnota, bowiem 
poszczególne noty napływały z całej Polski, m.in. z Gdań-
ska, Szczecina, Elbląga, Warszawy, Wrocławia, Sokółki. 
O tych wszystkich działaniach, których zamysł pojawił się 
już kilkanaście lat temu, opowiadała Halina Szahidewicz, 



5

PRZEGLĄD TATARSKI Nr 2/2017

autorka wielu not zamieszczonych w „Słow-
niku”. O swoich poszukiwaniach w archi-
wach nadmienił dr Aleksander Miśkiewicz, 
współautor publikacji i jej redaktor nauko-
wy. Przybliżył również zebranym wiele syl-
wetek zasłużonych Tatarów, uzupełniając 
w ten sposób multimedialny pokaz fotogra-
fi i. Warto dodać, że książka jest pierwszym 
tego rodzaju wydawnictwem w Polsce 
i ukazała się staraniem Najwyższego Ko-
legium Muzułmańskiego MZR w RP w ra-
mach utrwalania dziedzictwa i tożsamości 
tatarskiej społeczności muzułmańskiej. 

W dalszej części spotkania odbył się mini 
koncert pieśni tatarskich w wykonaniu Karo-
liny Cichej, zaprzyjaźnionej z Tatarami pie-
śniarki i multiinstrumentalistki. Zaśpiewała 
znane tatarskie pieśni, które niebawem uka-
żą się na jej najnowszej, tatarskiej oczywi-
ście, płycie. Nadzwyczaj sympatyczny wie-
czór zakończył słodki poczęstunek, podczas 
którego długo jeszcze toczyły się rozmowy. 

Musa Czachorowski O pracy nad słownikiem opowiadał jego redaktor naukowy dr Aleksander Miśkiewicz.

Musa Czachorowski

TATARSKIE LOVE STORY
nieomal stulecie, bowiem najstarsze pochodzą z lat trzy-
dziestych XX wieku, najnowsze zaś z roku 2012. Materiał 
zdjęciowy uzupełnia opis ceremonii ślubnej i to w dwóch 
wersjach: bardziej tradycyjnej, przekazanej przez nieżyjące-
go już imama Stefana Mustafę Jasińskiego, oraz współcze-
sną, jeśli można tak ją określić, praktykowaną przez muftie-
go Tomasza Miśkiewicza. 

Album jest nie tylko sentymentalną podróżą w obrzędo-
wość ślubną polskich Tatarów, ale co nader ważne – relacjo-
nuje religijny i zwyczajowy przebieg ceremonii. Sprawia to, 
że stanowi istotny materiał religioznawczy, kulturoznawczy 

oraz etnologiczny. Nic więc dziwne-
go, że wzbudził takie zainteresowa-
nie: sala dosłownie pękała w szwach. 
Zjawili się nie tylko miejscowi i oko-
liczni Tatarzy, których zdjęcia własne 
lub rodzinne znalazły się w publika-
cji, ale również liczni białostoczanie, 
wierni bywalcy tatarskich spotkań. 
Wszystkich powitała serdecznie Lucy-
na Lesisz, kierownik Muzeum Histo-
rycznego, od lat współpracująca z ta-
tarską wspólnotą. Głos zabrał także 
Mufti RP Tomasz Miśkiewicz, który 
zaznaczył, że album to świadectwo 
trwania społeczności, jego utrwalenie 
dla potomności. 

Piszący te słowa, mający przyjem-
ność prowadzenia spotkania, przed-
stawił autorki tej cennej publikacji, 
które opowiadały nie tylko o zbiera-
niu i opracowywaniu materiału, ale 
także dzieliły się refl eksjami z wła-
snych ślubnych ceremonii. Atmosfe-
rę wzmacniały rekwizyty: ustawione 

Ten wieczór z pewnością pozostanie na długo w pamięci 
wszystkich, którzy 22 lutego br. wybrali się do białostockie-
go Muzeum Historycznego na promocję albumu „Tatarskie 
love story. Rytuały przejścia polskich Tatarów – ślub”. Ta 
publikacja wydana staraniem Najwyższego Kolegium Mu-
zułmańskiego MZR w RP  jest szczególna, by nie powie-
dzieć wyjątkowa. Autorki: Barbara Pawlic-Miśkiewicz, Anna 
Mucharska i Lilla Świerblewska, przez wiele miesięcy zbie-
rały fotografi e z tatarskich ślubnych ceremonii. Rozpytywa-
ły znajomych, szukały u krewnych, przetrząsały rodzinne 
albumy. Zgromadziły ponad dwieście zdjęć obejmujących 

Autorki książki (od lewej): Barbara Pawlic-Miśkiewicz, Anna Mucharska i Lilla Świerblewska 
oraz prowadzący spotkanie Musa Czachorowski.
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ślubne stroje Anny i Krzysztofa Mucharskich oraz barania 
skórka, na jakiej zgodnie ze zwyczajem stają nowożeńcy. 
Na stole zaś stał wspaniały tort, akurat na weselną ucztę, 
a Maciej Mucha wyczarowywał z fortepianu różnorodne 
ślubne melodie. Publiczność reagowała na wszystko bardzo 
spontanicznie, szczególnie przy multimedialnym pokazie 
fotografi i. Rozpoznawano bliskich, rozpoznawano siebie, 
przywoływano daty, imiona, wspomnienia. Zakończył ten 
sympatyczny, ciepły wieczór poczęstunek, podczas którego 
album był rozprowadzany. Nie trzeba chyba dodawać, że 
rozchodził się niczym świeże bułeczki. 

Zainteresowanie tematem spowodowało, że niespełna 
miesiąc później, 18 marca, niestrudzona inicjatorka rozlicz-
nych przedsięwzięć z ramienia tamtejszego Uniwersytetu 

Emilia Ziółkowska

WARSZTATY KULINARNE, 
CZYLI CZAS POŻYTECZNIE SPĘDZONY
Długa zima i chimeryczna wiosna dały mi się w tym roku 
mocno we znaki. Ostatnio przeważały smutne, pochmurne, 
zimne, często deszczowe dni. Rano budziłam się z nadzieją 
na słoneczko i najczęściej były to zawiedzione nadzieje. Po 
ośmiu godzinach pracy wracałam do domu, robiłam zakupy, 
jadłam obiad i dopadał mnie smutek. Kiedy chciałam poczy-
tać, musiałam włączać lampę. Brak słońca coraz mocniej mi 
dokuczał. Dni i tygodnie były podobne do siebie. Aż do 11 
marca. Wstałam wcześniej, bo od kilku miesięcy była to dla 
mnie sobota pracująca. Ten dzień miał jednak różnić się od 
poprzednich tym, że zapisałam się na warsztaty kulinarne 
dotyczące kuchni Tatarów krymskich. Lubię gotować potra-
wy tradycyjne, dobrze mi znane, ale równie otwarta jestem 
na nowe przepisy. Jednymi z częściej odwiedzanych przeze 
mnie stron internetowych są te z przepisami kulinarnymi. 
Szukam tam inspiracji i podpowiedzi, co zrobić ze składni-
ków, jakie akurat mam w domu. Przeglądam je i oceniam, 
czy mi się podobają, szacuję czy efekt zadowoliłby mnie 
i domowników lub gości. 

Często jest też tak, że jestem u kogoś i mam przyjem-
ność doświadczać wspaniałych wrażeń smakowych, wtedy 
staram się „zdobyć” przepis, najchętniej ze szczegółowym 
opisem przyrządzania. A teraz po raz pierwszy miałam oka-
zję do uczestniczenia w warsztatach kulinarnych. Ponie-
waż był to mój pierwszy raz, nie bardzo wiedziałam, cze-
go mogę się spodziewać. Przed godziną 13 przekroczyłam 
próg Studia Kulinarnego Atuty mieszczącego się na ulicy 
Piotrkowskiej pod numerem 2a. Od razu spodobało mi się 
przestronne, jasne pomieszczenie. Większość uczestników 
było już na miejscu. Przywitałam się z obecnymi, między 
innymi z Anią Mucharską, która była główną pomysłodaw-
czynią i osobą, dzięki, której warsztaty doszły do skutku, za 
sprawą projektu złożonego do Urzędu Miasta Białegostoku 
i zatwierdzonego przez tenże urząd. 

Ze względu na ilość stanowisk do pracy w wydarzeniu mo-
gło uczestniczyć 15 osób. Naszym przewodnikiem była Za-
rema Alieva. Na każdym stanowisku czekał fartuszek, deska 
do krojenia, noże i kartki z wydrukowanymi informacjami, 

co i z jakich składników będzie-
my robić i zdjęciami tych potraw 
oraz z informacją, dzięki komu 
mamy możliwość uczestniczenia 
w tym wydarzeniu. Na blacie ro-
boczym czekały też niezbędne 
produkty. 

Dowiedzieliśmy się, że ugo-
tujemy zupę łagman, upiecze-
my samsę i usmażymy pahlavę. 
Warsztaty zostały tak pomyśla-
ne, aby każda z uczestniczących 
w nich osób brała czynny udział. 
Zapał do zajęć był duży, więc 
wszyscy ochoczo zabrali się do 
pracy. Na początek przypadło mi 
obieranie ziemniaków i ich po-
krojenie w kostkę. Inni uczestni-
cy kroili wołowinę, obierali i kro-
ili marchewkę, cebulę i paprykę. 
Zarema w tym czasie zabrała się 
do zagniatania ciasta na maka-
ron i drugiego na pahlavę, mając 
cały czas baczenie na to, co się Nauka niewątpliwie prowadzi do mistrzostwa, także kulinarnego. 

Trzeciego Wieku, Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej MZR 
w Bohonikach oraz bohonickiego oddziału Związku Tatarów 
RP, Lila Asanowicz, zorganizowała spotkanie z autorkami 
książki w Sokółce. W sali Sokólskiego Centrum Organizacji 
Pozarządowych Barbara Pawlic-Miśkiewicz i Anna Muchar-
ska (trzecia autorka, Lilla Świerblewska, nie mogła przy-
być) opowiadały o pracy nad albumem oraz o przebiegu 
muzułmańskiej ceremonii ślubnej. I tu również wiele emocji 
wywołał przegląd zdjęć, podczas którego identyfi kowano 
miejsca i ludzi oraz przypominano sobie własne ślubno-we-
selne przeżycia. Na osłodę był weselny tort oraz autorskie 
dedykacje.

Musa Czachorowski 
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takie, jakie chcieliśmy osiągnąć. Zarema cierpliwie stała i in-
struowała nas. Wyszło przy tej czynności, że jedni są bar-
dziej uzdolnieni od innych, a niektórym od pierwszego razu 
wychodziło to tak, jakby robili to, na co dzień. 

W międzyczasie Zarema przygotowała do picia ajran, na-
pój z jogurtu, wody, koperku i mięty.

Kiedy samsa się upiekła, a rumiana pahlava umaczana 
została w słodkim syropie, posypana orzeszkami i leżała na 
półmiskach, wszyscy ponownie zasiedli do stołu i słychać 
było zachwyty nad tym, co wytworzyliśmy wspólnie. I według 
mnie jest to istota tego przedsięwzięcia, że robi się coś wspól-
nie, dobrze się przy tym bawiąc, ucząc, a na koniec razem 
zasiada i konsumuje efekty wspólnej pracy. Przy czym zespół 
był zróżnicowany wiekowo i nie wszyscy znali się na początku 
tej przygody. Miło było patrzeć na trzynastoletniego Selima, 
który z zapałem wałkował ciasto na makaron, na początku 
trochę nieporadnie, stopniowo nabierając wprawy, czy jak le-
pił samsy, a obok to samo robiła jego siostra, mama i babcie. 
Przyjemnie słuchało się wymiany doświadczeń między pania-
mi i absolutnie wspaniale było mieć w babskim gronie oprócz 
Selima pana, który nie ustępował paniom, ani w zapale, ani 
w postępach w pracy i okazał się mistrzem smażenia pahlavy. 

Nie mogę też nie wspomnieć o obsłudze studia, trzech 
paniach, które na przywitanie serwowały gorące napoje, 
a w czasie warsztatów służyły pomocą w kwestii potrzebnego 
sprzętu, naczyń, sprzątania, wzięły na siebie zmywanie i na 
koniec podały herbatę. Całe wydarzenie zostało udokumen-
towane zdjęciami robionymi przez Krzysztofa Mucharskiego.

Podsumowując sobotnie popołudnie, to spędziłam je 
w miłym towarzystwie, robiąc to, co lubię, poznałam nowe 
przepisy, zobaczyłam, jak się je wykonuje, a na koniec skon-
sumowałam wspólnie wykonane potrawy w sympatycznej 
atmosferze. Wydarzenie to dodało mi siły, aby czekać, aż 
aura nad nami się zlituje i słoneczko wraz z ciepłem zagosz-
czą na dobre. I na pewno piszę się na kolejne tego typu 
wydarzenie i wszystkim gorąco je polecam!

Emilia Ziółkowska 

dzieje, szczególnie kiedy poszczególne produkty lądowały na 
patelni. Od czasu do czasu podchodziła do płyty, sprawdzała 
i wydawała dalsze dyspozycję. Kiedy ciasto na makaron „od-
poczęło” zostało podzielone na części. Na jednej z nich „sze-
fowa” pokazała sposób, w jaki należy go wykonać, a potem 
każdy chętny dostał wałek i mógł stworzyć własny. Całość 
makaronu została ugotowana i podana z zupą, do konsump-
cji, której zostali zaproszeni wszyscy. Zupę można było do-
prawić pastą adżyka, którą Zarema przygotowała w domu. 

Po przerwie zabraliśmy się do przygotowania następnych 
dań. Wołowina została zmielona i razem z cebulą oraz przy-
prawami wymieszana na farsz do samsy.  Ciasto do samsy 
wymaga dłuższego schłodzenia w lodówce, dlatego Zarema 
zrobiła je w domu, przywiozła gotowe i opowiedziała, w jaki 
sposób je zrobiła. Następnie pokroiła na porcje i każdy 
mógł wykonać samodzielnie placuszki. Następnie pokaza-
ła sposób formowania samsy i produkcja ruszyła na całego. 
Wobec sporej ilości producentów powstały one szybciutko 
i wkrótce dwie blachy wylądowały w piekarniku. Przyszedł 
czas na to, na co najbardziej czekałam, czyli czas na robie-
nie deseru. Ciasto na pahlavę podzielone zostało na dwie 
części. Zarema rozpoczęła kaczanie (wałkowanie) ciasta na 
cieniutki placek. Już wcześniej byłam świadkiem na spotka-
niu kobiet, jak jedna z Tatarek krymskich kaczała ciasto za 
pomocą długiego wałka wówczas zrobionego z karnisza, 
gdyż w Polsce chyba nie produkuje się takich wałków. 

Byłam wtedy pod ogromnym wrażeniem jej sprawności 
i efektu, jaki osiąga. Teraz też patrzyłam zachwycona, jak 
Zarema pracuje. Najlepsze jednak była to, że każdy, kto 
chciał, mógł przejąć wałek i spróbować. Odważyłam się i ja 
i ze zdumieniem stwierdziłam, że to nie takie trudne, acz-
kolwiek wymagające pewnej kondycji fi zycznej. No cóż nad 
niektórymi dobrymi rzeczami trzeba się napracować, ale 
zdecydowanie warto, aby osiągnąć pyszny efekt. Najwięk-
sza zabawa, jeżeli tak to można ująć, miała miejsce podczas 
smażenia pahlavy w mocno rozgrzanym oleju. Okazało się, 
że kiedy robiła to mistrzyni, wyglądało to tak prosto, ale 
kiedy myśmy próbowali, to efekty były różne, nie zawsze 

Musa Czachorowski

NASZE PANIE U WOJEWODY
8 marca 2017 roku w Sali Kolumnowej Urzędu Wo-
jewódzkiego we Wrocławiu odbyło się uroczyste 
spotkanie wojewody dolnośląskiego Pawła Hre-
niaka z przedstawicielkami mniejszości narodo-
wych i etnicznych z terenu Dolnego Śląska. Dys-
kutowano m.in. o działaniach podejmowanych 
w ramach aktywizacji (obywatelskiej i społecznej) 
mniejszości narodowych i etnicznych oraz sposo-
bach promowania wielokulturowości. A jako że był 
to przecież Międzynarodowy Dzień Kobiet, zatem 
wojewoda Hreniak złożył wszystkim paniom ży-
czenia wszelkiej pomyślności oraz wręczył kwiaty. 
Wrocławską społeczność tatarską reprezentowały: 
Barbara Ziemba z domu Korycka oraz Leila Zdrzyń-
ska z domu Korycka. Inicjatorką i organizatorką 
tego sympatycznego wydarzenia była pełnomoc-
nik wojewody dolnośląskiego do spraw mniejszości 
narodowych i etnicznych Justyna Matkowska. 

Inf. na podst. https://duw.pl/pl/biuro-prasowe 
Fot. https://duw.pl/pl/biuro-prasowe 

Wojewoda dolnośląski Paweł Hreniak wręcza piękną różę 
Barbarze Ziembie z domu Koryckiej.
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17 marca 2017 roku w historycznej sali BHP w byłej Stoczni 
Gdańskiej im. Lenina, tam gdzie 30 sierpnia 1980 roku uro-
dziła się „Solidarność” odbyło się seminarium poświęconej 
współczesnej sytuacji na Krymie w trakcie rosyjskiej oku-
pacji półwyspu oraz położeniu Tatarów Krymskich. Oma-
wiana była sytuacja geopolityczna, relacje rosyjsko-ukraiń-
skie, historyczna tradycja krymskotatarska w XX stuleciu. 

Seminarium było zorganizowane przez europosłan-
kę, byłą minister spraw zagranicznych RP, Annę Fatygę, 
i odbywało się pod auspicjami Parlamentu Europejskiego 
konkretnie pod patronatem Europejskich Konserwatystów 
i Reformatorów frakcji Europarlamentu, której członkiem 
jest Prawo i Sprawiedliwość. Obecni byli także działacze 
Fundacji „Krym” w Polsce na czele z prezesem tej fundacji 
Rizą Asanowem. 

Obrady rozpoczęły się symbolicznie wysłuchanie hym-
nów: polskiego i tatarskiego. Ten drugi to pieśń pt. „Ant 
etkenmen” (Moja ojczyzna) do słów Czelebi Dżihana, po-
ety i działacza tatarskiego, muftego Krymu i pierwszego 
prezydenta Republiki Krym-
skiej zamordowanego przez 
bolszewików w roku 1918. Anna 
Fatyga wygłosiła interesujący 
referat poświęcony XX- wiecz-
nej historii Tatarów krymskich 
i ich związków z Polską. Mówiła 
o generale Macieju Sulejmanie 
Sulkiewiczu, o polskich Tatarach 
w narodowym ruchu krymskota-
tarskim, o polityce „prometej-
skiej” II RP. 

Z kolei głos zabrał Piotr Hle-
bowicz były działacz Wydziału 
Wschodniej byłej „Solidarności 
Walczącej” utrzymujący kontakt 
z ruchem narodowym krym-
skich Tatarów. Opowiadał on 
o współpracy pomiędzy polską 
„Solidarnością Walczącą” a Or-
ganizacją Krymskotatarskiego 
Ruchu Narodowego (OKND) na 
przełomie lat 80. i 90. XX wieku, 
o pomocy polskiej dla drukarzy 
tatarskich i o początkach nieza-
leżnej aktywności wydawniczej 
na Krymie. Czasopismo „Aw-

Selim Chazbijewicz

O TATARACH KRYMSKICH W GDAŃSKU
det”, organ Medżlisu Krymskotatarskiego, ukazujący się 
na Krymie od roku 1989, początkowo wydawany był dzięki 
polskiej pomocy. 

Następnie głos zabrali Tatarzy z Krymu, którzy zdawali 
relację z bieżących prześladowań ludności tatarskiej przez 
władze Federacji Rosyjskiej. Mówili o mordach politycz-
nych, znikaniu bez śladu tatarskich aktywistów, pobiciach 
przez „nieznanych sprawców”, nocnych najściach bojówek 
tzw. Kozaków, aresztowaniach, przesłuchaniach, wyrzu-
caniu z pracy, z mieszkań, profanowaniu meczetów, prze-
szukaniach mieszkań itp. Mówiący o tym, Ervin Ibragimov 
oraz Emil Kerbedinov, adwokat zajmujący się sprawami ta-
tarskimi w sądach rosyjskich, gościli wcześniej w Strasbur-
gu na zaproszenie Parlamentu Europejskiego, gdzie także 
przekazywali te informacje. Głos zabrał również piszący te 
słowa, mówiąc o związkach Krymu z Polską. 

 
Selim Chazbijewicz 

Fot. Maciej Jakubowski 

Głos zabrał również przedstawiciel polskiej społeczności tatarskiej Selim Chazbijewicz.

Elwira Kudrzycka

TATARSKIE GOTOWANIE
Pierwszego kwietnia br. spotkaliśmy się w Studiu Kulinar-
nym „Atuty”, które znajduje się w Białymstoku przy ulicy 
Piotrkowskiej 2A. Punktualnie o godzinie trzynastej rozpo-
częła się nasz wspólna przygoda z gotowaniem. Warszta-
ty kulinarne „Tatarskie gotowanie” były współfi nansowane 
przez Urząd Miasta Białegostoku, a organizowała je Anna 

Mucharska z Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej MZR 
w Białymstoku. W warsztatach uczestniczyło osiemnaście 
osób i to nie tylko Tatarów. Na warsztatach nie zabrakło 
również telewizji, a nasze poczynania były transmitowane 
w Teleekspresie i Wieściach Tatarskich.

Warsztaty kulinarne kuchni tatarskiej prowadziła Maria 
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Marek Moroń

UROCZYSTOŚĆ W ŁAMBINOWICACH
W Łambinowicach-Opolu 17 marca 2017 roku odbyły się 
uroczyste obchody 72 rocznicy wyzwolenia Stalagu 344 
Lamsdorf. Organizatorem uroczystości było Centralne 
Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu oraz 
wójt Gminy Łambinowice.

W uroczystościach uczestniczyli kombatanci, przedsta-
wiciele Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
Sejmu RP, władz wojewódzkich i samorządowych, korpusu 
dyplomatycznego (konsulowie generalni Rosyjskiej Fede-
racji i USA), Wojska Polskiego, Policji, duchowni rozma-
itych wyznań: katolickiego, prawosławnego i ewangelic-
ko-augsburskiego, przewodniczący gminy żydowskiej we 
Wrocławiu, przedstawiciele młodzieży oraz mieszkańcy 
regionu. Tradycyjnie obecny był Marek Moron, przedsta-
wiciel Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP, który 
wygłosił słowo upamiętniające wielowiekowa obecność 
muzułmanów w Polsce oraz okolicznościową modlitwę. 

Spotkanie rozpoczął apel o pokój Jarosława Furgały, żoł-
nierza Września 1939 i jeńca wojennego, oraz wystąpienie 
Ann Begg, córki brytyjskiego jeńca Stalagu 344 Lamsdorf. 
Głos zabrali także m.in. konsul generalny Federacji Rosyj-
skiej Andrey Yakovlev oraz konsul generalny Stanów Zjed-

noczonych Walter Braunohler. Uroczystość przed pomni-
kiem zakończył apel poległych i salwa honorowa, po której 
nastąpiło składanie wieńców oraz zapalenie zniczy. Druga 
część odbyła się w Muzeum, gdzie zaprezentowano książ-
kę pt. Niewola w brytyjskim mundurze. Stalag VIII B (344) 
Lamsdorf autorstwa dr Anny Wickiewicz, która przedsta-
wia losy jeńców brytyjskich w Lamsdorf. Była to także oka-
zja do muzealnej ekspozycji.

Marek Moroń 

Radecka z restauracji „Tatarskie Przysmaki” w Supraślu, 
a przepisy, które mieliśmy niewątpliwą przyjemność po-
znać, były przekazywane w jej rodzinie od pokoleń. 

Jako pierwszy przygotowywaliśmy pierekaczewnik z jabł-
kami i rodzynkami. Na misternie rozwałkowane płaty ciasta 
makaronowego nakładaliśmy masło i farsz, a pani Maria jed-
nym błyskawicznym ruchem zwinęła je w rulon, przygoto-
wując w ten sposób pierekaczewnik do pieczenia. Następnie 
zabraliśmy się za przyrządzanie dwóch odmian kartofl aników 

(pierwsze z ziemniakami i jajkiem, 
a drugie z ziemniakami i mięsem 
wołowym). Farsz do kartofl aników 
był bogato przyprawiony świeżymi 
ziołami, co nadawało im niepowta-
rzalnego smaku. Każdy kartofl anik 
efektownie zarębialiśmy i przy tej 
okazji poznaliśmy kilka rodzajów 
grzbietowych splotów pierogów. 
Jako ostatnią przyrządzaliśmy 
dżajmę i mimo pozornie prostego 
przepisu miałam nie lada problem 
z uzyskaniem idealnej konsystencji 
ciasta. Placki do tej potrawy musia-
ły być niezwykle cienkie i smażone 
piętrowo w odpowiedni sposób. 
Na koniec, aby nie było za sucho, 
przygotowaliśmy aromatyczny na-
pój miodowy – sytę.

Podczas wspólnego gotowania 
towarzyszyła nam przyjazna i cie-
pła atmosfera, a kiedy dania były 
już gotowe, usiedliśmy jak rodzina 
przy jednym stole, aby spróbować 
naszych wytworów i tylko nasunę-
ło mi się na myśl tylko jedno okre-
ślenie: „Niebo w gębie!”. 

Z wielkim entuzjazmem uczestniczyłam w warsztatach 
i były one dla mnie prawdziwą inspiracją. Już kilka dni póź-
niej z wielkim zapałem zabrałam się za przyrządzanie kar-
tofl aników i dżajmy. Wraz ze mną gotowała moja córeczka 
Milenka, którą zamierzam wprowadzić w arkany tatarskiej 
wiedzy kulinarnej, jaką zdołałam i jeszcze zdołam posiąść. 
Z niecierpliwością oczekuję następnych warsztatów.

Elwira Kudrzycka (z domu Szehidewicz) 

Ania Mucharska coś tam układa na patelni, panie z uwagą obserwują, a Maria Radecka (w białym fartuchu) 
pilnuje, aby wszystko było jak należy.

Najwspanialszemu Mężowi

TOMKOWI 

najlepsze życzenia z okazji urodzin 

składa 

żona Basia
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Krzysztof Edem Mucharski

Z WIZYTĄ NA TARGACH KSIĄŻKI
22 kwietnia br. całą rodziną wybraliśmy 
się do białostockiej Opery Podlaskiej na VI 
Międzynarodowe Targi Książki. Odwiedzi-
liśmy tam przede wszystkim stoisko wy-
dawnictwa Patria Media z Gdańska, które 
dosłownie na dniach opublikowało książkę 
„Tatarzy wierni Polsce. Szkice z dziejów Ta-
tarów polskich w XX wieku”. Jest to zbiór 
artykułów autorstwa dr. Aleksandra Miś-
kiewicza, drukowanych głównie na łamach 
„Przeglądu Tatarskiego”, ale także „Rocz-
nika Tatarów Polskich”, „Bibliotekarza 
Podlaskiego”, „Magazynu Solidarność”, 
„Pamięci i Trwania”, „Gońca Kresowego” 
oraz „Kroniki Szczecińskiej”. Wiążą się one 
przede wszystkim z tatarską przeszłością 
w Polsce, tą znaną nam dobrze, militarną, 
ale również prezentują ludzi i wydarzenia 
społeczno-kulturalne. Książka stanowi cen-
ny przyczynek do naszych najnowszych 
dziejów i niewątpliwie powinna znaleźć się 
w każdym tatarskim domu.

Krzysztof Edem Mucharski Dr Aleksander Miśkiewicz podpisuje swoją najnowszą książkę dla rodziny Mucharskich.

Krzysztof Edem Mucharski

„BUŃCZUK” NA FESTIWALU KULTUR
25 kwietnia br. w gościnnej sali Urzędu Wojewódzkiego 
w Białymstoku już po raz dziesiąty odbył się Festiwal Kultur. 
Impreza ta została zorganizowana przez Szkołę Podstawo-
wą nr 12 im. Zygmunta Glogera. Jej zadaniem było przybli-

żenie w formie artystycznej różnorodność kultur naszego 
miasta i regionu, który w przeszłości funkcjonował jako 
miejsce współistnienia wielu narodów i religii. Szkoła stara 
się dzięki tej imprezie współtworzyć i wypełniać przestrzeń 

międzykulturową w mieście 
Ludwika Zamenhofa – twór-
cy międzynarodowego języka 
esperanto. Nasz Tatarski Ze-
spół Dziecieco-Młodzieżowy 
„Buńczuk” wystąpił na scenie, 
reprezentując tatarską mniej-
szość; dziewczynki zatań-
czyły taniec karasu, chłopcy 
taniec pasterzy çoban oyunı, 
natomiast Emilia Mucharska, 
Adam Półtorzycki i Selim Mu-
charski zaśpiewali wspólnie 
„Ey, güzel Qırım”. Stoisko kul-
turowe przygotowała Muzuł-
mańska Gmina Wyznaniowa 
MZR w Białymstoku. Odwie-
dzającym dzieciom najbardziej 
przypadły do gustu na naszym 
stoisku tatarskie słodkości, 
takie jak bułeczki, czak-czak 
i halwa.

Krzysztof Edem Mucharski 
Szczególnym uznaniem najmłodszych cieszyły się tatarskie smakołyki.

WYDARZENIA I INFORMACJE
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Emilia Ewa Mucharska

BYLIŚMY 
W PRZEDSZKOLU
26 kwietnia br. odwiedziliśmy Przedszkole Samorządowe nr 53 
im. Marii Kownackiej w Białymstoku. Na początku Dagmara 
Sulkiewicz, nasza Tatarka z Muzułmańskiego Związku Religij-
nego, opowiedziała dzieciom o 620-letniej historii osadnictwa 
tatarskiego oraz czym jest islam i jak wyglądają podstawowe 
czynności każdego muzułmanina. Następnie maluchy obej-
rzały tańce i piosenki krymskotatarskie w wykonaniu Tatar-
skiego Zespołu Dziecięco-Młodzieżowego „Buńczuk”. Występ 
wszystkim się podobał, co było widać po uśmiechach na twa-
rzach. Na koniec przedszkolaki skosztowały tatarskich przy-
smaków, halwy i czak-czaka.

Emilia Ewa Mucharska 

Musa Czachorowski

SPOTKANIE W GORZOWIE WLKP.
Jesienią 2015 roku Gorzów Wlkp. obchodził 70-lecie tatar-
skiego osadnictwa na Ziemiach Zachodnich, a pokłosiem 
konferencji, która się wówczas odbyła, jest książka „Tata-
rzy w Polsce po 1945 roku. Historia. Religia. Tożsamość” 
wydana przez Akademickie Centrum Badań Euroregional-
nych Akademii im. Jakuba z Paradyża. Jej promocja odbyła 

Dagmara Sulkiewicz opowiadała maluchom m.in. o Koranie.

się 5 maja br. w gorzowskiej Miejskiej Bibliotece Publicz-
nej im. Zbigniewa Herberta. Z Białegostoku przyjechali na 
nią przedstawiciele naszej tatarskiej społeczności: Halina 
Szahidewicz, Klara Janglajew, związany blisko z Gorzowem 
Aleksander Miśkiewicz, a także gorzowianin z urodzenia 
Krzysztof Mucharski. Z miejscowych, nielicznych już nieste-

ty Tatarów, byli: Selim Kryczyński 
oraz Elżbieta Włodarczyk, z Wro-
cławia zaś przybył piszący te sło-
wa. Wszystkich zebranych powitał 
serdecznie dyrektor biblioteki, 
Edward Jaworski. 

 Pismo Muftiego RP Tomasza 
Miśkiewicza do organizatorów 
i uczestników spotkania odczytał 
Musa Czachorowski: „W imieniu 
muzułmańskiej społeczności tatar-
skiej od sześciu stuleci mieszkają-
cej na ziemiach Rzeczypospolitej, 
dzielącej z jej mieszkańcami dole 
i niedole, pozostającej w trwa-
łym związku, przypieczętowanym 
krwią wspólnie przelaną w imię 
Najjaśniejszej, przesyłam pozdro-
wienia i podziękowania za pamięć 
o tych spośród nas, którzy po woj-
nie osiedlili się w Gorzowie. Tu 
nasi Tatarzy znaleźli nowy dom, 
wrośli w ziemię, żyli, pracowali, 
modlili się do Boga Jedynego. Co-
raz mniej ich było. Jest jednak coś, Swoje gorzowskie wspomnienia przedstawił Aleksander Miśkiewicz. 
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co przetrwało, co ma znaczenie dla Państwa i dla nas. Prze-
trwało serce i dobra pamięć. Byliśmy tu i nie przeminęliśmy. 
I za to dziękujemy, o tym będziemy zawsze pamiętać”. 

 O historii gorzowskiej społeczności tatarskiej, o słyn-
nych „tatarskich górkach”, gdzie w rejonie dzisiejszych ulic 
Żniwnej, Sadowej (Strumykowej) oraz Krzywej mieszkali 
Tatarzy, opowiadał Aleksander Miśkiewicz, który niegdyś 
był przewodniczącym tamtejszej gminy muzułmańskiej. 
Halina Szahidewicz, przyjeżdżająca przed kilkadziesiąt lat 
temu do rodziny w Gorzowie Wlkp., stwierdziła, że wy-
brała się teraz w tę daleką podróż, ponieważ ceni ludzi, 
którzy tak jak gorzowianie pamiętają o historii. Dzisiaj 
Tatarów jest tam niewielu, ale oni także tworzyli historię 
tego miasta. Tę pamięć potwierdziła prof. Beata Orłowska 
z Akademii im. Jakuba z Paradyża: „To, że w przygotowa-
nie konferencji angażuje się wojewoda i władze miasta, 

stanowi sygnał, że jesteście dla Gorzowa ważni, jesteście 
elementem tego dorobku wielości i różnorodności, z któ-
rego miasto jest dumne”. 

 Po części ofi cjalnej gospodarze i tatarscy goście spo-
tkali się na poczęstunku, podczas którego przy kawie i her-
bacie toczyły się jeszcze interesujące rozmowy. Dr Piotr 
Krzyżanowski, jeden z redaktorów naukowych książki „Ta-
tarzy w Polsce po 1945 roku. Historia. Religia. Tożsamość”, 
wręczył egzemplarze tatarskim współautorom: Halinie Sza-
hidewicz, Aleksandrowi Miśkiewiczowi i Musie Czachorow-
skiemu. Ich teksty znalazły się bowiem w tej interesującej 
publikacji (przedstawimy ją w następnym numerze „Prze-
glądu Tatarskiego”).

Musa Czachorowski 

Barbara Pawlic-Miśkiewicz

UROCZYSTE OTWARCIE TATARSKIEGO 
CENTRUM KULTURY ISLAMU 
W SUCHOWOLI
Po prawie trzech latach prac związanych z przebudową 
i rozbudową 13 maja 2017 roku Tatarskie Centrum Kultu-
ry Islamu w Suchowoli zostało ofi cjalnie otwarte. Powyż-
sza data skłania do przywołania dwóch rocznic: 620-lecia 

osadnictwa tatarskiego na ziemiach Wielkiego Księstwa 
Litewskiego oraz 222-lecia osadnictwa tatarskiego w Su-
chowoli. 

Po rozbiorach Polski Suchowola i otaczające ją wioski 
znalazły się w gra-
nicach zaboru pru-
skiego. W roku 1795 
pułkownik tatarski 
Janusz Murza Tuhan-
-Baranowski zwrócił 
się do króla Fryderyka 
Wilhelma II z prośbą 
o opiekę nad szlachtą 
tatarską zamieszkałą 
na terenie zaboru pru-
skiego i utworzenie 
pułku tatarskiego na 
żołdzie królewskim. 
Król przyjął propo-
zycję i powstał pułk 
w sile pięciu szwa-
dronów, liczących 250 
towarzyszy i 250 pocz-
towych. Na miejsce 
stacjonowania wybra-
no tereny nad Biebrzą 
i Narwią. Początkowo 
myślano o okolicach 
Sokółki, ostatecznie 
zdecydowano się na 
Suchowolę. Umowę 
o osiedleniu w Sucho-
woli 45 rodzin tatar-
skich podpisali w li-
stopadzie 1796 roku 
płk Janusz Baranowski Tatarskie centrum w Suchowoli prezentuje się naprawdę wspaniale.

WYDARZENIA I INFORMACJE
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i mjr Aleksander Ułan, który został dowódcą stacjonujące-
go tam tatarskiego szwadronu. Jego zastępcą mianowano 
pruskiego majora von Golla. Sztab dowództwa miał swoją 
siedzibę w wartowni przy rynku, w samym centrum mia-
steczka.

 Przed drugą wojną światową w Suchowoli mieszkało kil-
ka rodzin tatarskich. Nie ma jednak pewności, czy byli to 
potomkowie żołnierzy osadzonych w roku 1796. Po wojnie, 
w wyniku migracji ludności spowodowanej zmianą granic 
i nowym układem politycznym, na Podlasie przybyło wie-
lu Tatarów z terenów obecnej Białorusi. Kilkanaście rodzin 
osiedliło się w Suchowoli. Społeczność tatarska wciąż jest 
obecna w tym mieście, stanowiącym geografi czny środek 
Europy.

Uroczystość zorganizowana przez Muftiego RP Toma-
sza Miśkiewicza zgromadziła prawie trzystu gości, oprócz 
społeczności tatarsko-muzułmańskiej z Białegostoku, 
Sokółki, Bohonik, Warszawy, Gdańska, Krakowa, licznie 
pojawili się mieszkańcy Suchowoli zaciekawieni nowym 
obliczem obiektu. Na uroczystość przybyli: ambasador 
Republiki Turcji Tunç Üğdül oraz Haci Ahmet Dastan, kie-
rownik programu, przedstawiciel Tureckiej Agencji Współ-
pracy i Koordynacji (Turkish Cooperation and Coordination 
Agency) TIKA; Mufti Litwy Romas Jakubauskas, ambasa-
dor Królestwa Arabii Saudyjskiej Mohammed Hussain Ma-
dami, pierwszy radca Ambasady Republiki Turcji Evren 
Muderrisoglu; dyrektor Yunus Emre Enstitüsü – Centrum 
Kultury Tureckiej w Warszawie Öztürk Emiroğlu; członko-
wie Rady Centralnej Związku Tatarów RP; przedstawicie-
le administracji rządowej i samorządowej: wicemarszałek 
województwa podlaskiego Bogdan Dyjuk, pełnomocnik 
wojewody podlaskiego ds. mniejszości narodowych i et-
nicznych Wojciech Przygoński, starosta sokólski Piotr Reć-
ko i burmistrz Suchowoli Michał Grzegorz Matyskiel. Ze 
strony władz Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP 
obecni byli członkowie Najwyższego Kolegium Muzułmań-
skiego: Rozalia Bogdanowicz, Maciej Jakubowski i Krzysz-
tof Mucharski, zarząd MGW w Bohonikach na czele z prze-
wodniczącym Maciejem Szczęsnowiczem, zarząd MGW 
w Białymstoku z przewodniczącą Lejlą Majewską oraz 
Przewodniczącą-Senior Haliną Szahidewicz, przewodniczą-
cy MGW w Gdańsku Olgierd Chazbijewicz, przedstawiciele 
MZR w RP Mohamed Adham Abd El Aal i Marek Moroń, 
przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej Omar Asano-
wicz oraz duchowni społeczności muzułmańskiej w Polsce 
– imamowie: Ismail Çaylak, Omar Mehmet Ulsoy, Mirzogo-
lib Radzhabaliev, Ridvan Çevik, Ramil Kayrov, Mohamed 
Kotb Moamed Shahin, Moussa Ali Abubacar.

Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 16.00, prowa-
dzący Piotr Michałowski zaprosił młodych artystów z Ta-
tarskiego Zespół Dziecięco-Młodzieżowego „Buńczuk” 
do wykonania czterech pieśni krymskotatarskich. Emilia 
Mucharska, Selim Mucharski i Adam Półtorzycki z zaan-
gażowaniem zaprezentowali swoje umiejętności wokalne. 
Następnie prowadzący przywitał wszystkich gości i rozpo-
częły się ofi cjalne przemówienia. Głos zabrał Mufti RP To-
masz Miśkiewicz, przewodniczący MZR w RP. W swoim wy-
stąpieniu odwoływał się do historii Tatarów w Suchowoli, 
współpracy z Turcją, wspominał czasy dzieciństwa i wcze-
snej młodości spędzone w Suchowoli, podziękował oso-
bom i instytucjom zaangażowanym w projekt przebudowy 
Centrum. Następnie głos zabrał ambasador Republiki Tur-
cji Tunç Üğdül, który podkreślał rolę Tatarów w polskim 
społeczeństwie i wskazywał na konieczność wzajemnego 
poznania, edukacji, akceptacji, dzięki czemu możliwe jest 
wykluczenie aktów nienawiści. Głos zabrali także starosta 
sokólski Piotr Rećko, przewodniczący MGW w Bohonikach 

Maciej Szczęsnowicz, burmistrz Suchowoli Michał Grze-
gorz Matyskiel, przedstawiciel Ministerstwa Spraw Religij-
nych Republiki Turcji – Diyanet, imam Ismail Çaylak, archi-
tekt Beata Grzegorczyk-Andrejczuk oraz gość honorowy, 
przedstawiciel Tureckiej Agencji Współpracy i Koordynacji 
(Turkish Cooperation and Coordination Agency) TIKA Haci 
Ahmet Dastan. 

Rządowa instytucja Turecka Agencja Współpracy i Koor-
dynacji TIKA sfi nansowała całą inwestycję: dwa etapy prac 
budowlanych, wykończenie budynku, wyposażenie, aranża-
cję oranżerii i ogrodu. Pierwszy etap rozpoczął się w 2014 
roku i został ukończony w maju 2015 roku, drugi etap rozpo-
czął się w połowie 2016 roku i zakończył wiosną 2017 roku. 
Nad projektem i prawidłowością wykonania prac czuwały: 
architekt Beata Grzegorczyk-Andrejczuk i architekt Danu-
ta Bagińska. TIKA to instytucja rządowa powstała w roku 
1992 z potrzeby wspierania tureckiej rozwojowej polityki za-
granicznej. Od początku swojej działalności TIKA jest plat-
formą współpracy i integracji wielu podmiotów zwłaszcza 
w krajach, z którymi Turcja dzieli wspólne wartości. TIKA 
działa łącznie w 120 krajach, od Pacyfi ku do Azji Środkowej, 
od Bliskiego Wschodu i Afryki po Bałkany oraz od Kaukazu 
po Amerykę Południową.

Prowadzący zaprosił gości przed główne wejście do bu-
dynku na ofi cjalne przecięcie wstęgi. Zebrani wysłuchali 
azanu, wezwania na modlitwę w wykonaniu imama Mirzo-
goliba Radzhabalieva, następnie recytacji Koranu w wyko-
naniu imama Omara Mehmeta Ulsoya przydzielonego do 
pełnienia posługi w Suchowoli. Mufti Miśkiewicz wraz z am-
basadorem Turcji, ambasadorem Arabii Saudyjskiej, przed-
stawicielem TIKA oraz burmistrzem Suchowoli przecięli 
wstęgę i zaprosili gości do zwiedzania obiektu. 

Na parterze Tatarskiego Centrum Kultury Islamu znaj-
duje się sala modlitw dla mężczyzn i dla kobiet, łazienki, 
miejsce do ablucji oraz biuro. Klatka schodowa prowadzą-
ca na piętro ozdobiona jest obrazami Elwiry Sobolewskiej-
-Waliszewskiej z cyklu „Meczety na ziemiach Polski, Litwy 
i Białorusi” z prywatnej kolekcji Tomasza Miśkiewicza. Na 
pierwszym piętrze znalazła się sala spotkań, biblioteka 
oraz dwie sale wystawiennicze. W jednej prezentowane są 
oryginalne kaligrafi i tureckie, w drugiej galeria fotografi i 
prezentująca osoby i rodziny mieszkające niegdyś i obec-
nie w Suchowoli. 

Oprócz zwiedzania budynku na gości czekały kolejne 
atrakcje: poczęstunek (bufet gorący, bufet słodki, w tym 
zwyczajowa sadoga), stoisko z wydawnictwami Najwyż-
szego Kolegium Muzułmańskiego MZR, tort oraz godzinny 
koncert zespołu Ansambl Peregrinus z Wrocławia. Zespół 
w składzie: Piotr Michałowski (gitary), Marcin Dudek (klar-
net), Szymon Caban (kontrabas), Grzegorz Rdzak (piano), 
Dawid Pawlukanis (perkusja) przygotował wybór utworów 
inspirowanych tradycyjnymi melodiami tatarskimi, turecki-
mi i arabskimi. 

Tatarskie Centrum Kultury Islamu już służy lokalnej spo-
łeczności tatarskiej, prowadzone są modlitwy piątkowe, 
nauczanie religii, spotkania okolicznościowe, kolacje i mo-
dlitwy ramadanowe. Od lipca budynek oraz ogród będę 
otwarte dla zwiedzających, szczegóły wkrótce na stronie 
mzr.pl. 

Barbara Pawlic-Miśkiewicz 
Fot. Andrzej Ignatowski 
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Barbara Pawlic-Miśkiewicz

DOM KULTURY MUZUŁMAŃSKIEJ 
W BIAŁYMSTOKU WŁASNOŚCIĄ MZR
Po ponad dziesięciu latach starań i zaangażowania ze strony 
Muftiego Tomasza Miśkiewicza, budynek Domu Kultury Mu-
zułmańskiej wraz z działką przy ul. Piastowskiej 13 F w Bia-
łymstoku 31 maja 2017 roku stał się własnością Muzułmańskie-
go Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej. 

Po latach działań, negocjacji oraz przeprowadzeniu wielu 
analiz prawnych, 31 maja 2017 roku o godzinie 14.00 został 
podpisany akt notarialny dotyczący nabycia na własność nie-
ruchomości przy ul. Piastowskiej 13 F na cele sakralne. Miasto 
Białystok reprezentował wiceprezydent Zbigniew Nikitoro-
wicz, a MZR w RP Mufti Tomasz Miśkiewicz. 

Historia budynku sięga okresu międzywojennego, a do-
kładnie roku 1930. Początkowo był to budynek mieszkalny, 

później przekształcony w bibliotekę osiedlową. Po roku 1981 
dzięki działaniom lokalnej społeczności tatarskiej, głównie 
Adama Miśkiewicza, imama Aleksandra Chaleckiego oraz Ha-
liny Szahidewicz, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zachęta” nieod-
płatnie użyczyła budynek na cele kultu religijnego i działal-
ność edukacyjno-kulturalną. 

W roku 2006 budynek wraz z działkami stał się majątkiem 
miasta Białystok. Wówczas celem działań stało się uregulowa-
nie sytuacji prawnej przynależnych do nieruchomości działek 
oraz założenie ksiąg wieczystych. Po dokonaniu formalności 
prawnych w roku 2008 miasto Białystok użyczyło nieodpłatnie 
budynek na cele sakralne i kulturalne. Następnie rozpoczę-
ły się rozmowy i czynności formalne mające na celu nabycie 

całej nieruchomości przez Muzułmański Związek 
Religijny w Rzeczypospolitej Polskiej. 

Tatarzy nazywają budynek „domkiem na Grzy-
bowej” lub „domkiem modlitwy”. W budynku od 
początku działalności posługę religijną sprawo-
wali: imam Aleksander Chalecki, imam Stefan 
Mustafa Jasiński oraz Mufti i imam Tomasz Miś-
kiewicz. Obiekt stał się dla społeczności tatarskiej 
skupionej w Muzułmańskiej Gminie Wyznaniowej 
w Białymstoku meczetem, miejscem modlitwy, 
a także spotkań okolicznościowych. 

 W budynku prowadzone były drobne remonty 
i naprawy, dopiero w roku 2008 przeprowadzony 
został generalny remont wnętrz wraz z podda-
szem administracyjnym. Było to możliwe dzięki 
darczyńcom ze społeczności tatarskiej, wsparciu 
ambasad Kuwejtu, Indonezji i Malezji oraz ta-
tarskim przedsiębiorcom. W roku 2012 powstał 
projekt rozbudowy i modernizacji, jednakże pla-
nów nie udało się wówczas zrealizować. W roku 
2015 wnętrze zostało ponownie wyremontowane 
i urządzone w nowym stylu, wraz z wyposaże-
niem sal modlitewnych, kuchni oraz montażem 
szaf bibliotecznych. 

 Budynek jest użytkowany wspólnie przez 
Najwyższe Kolegium Muzułmańskie MZR w RP 
oraz Muzułmańską Gminę Wyznaniową w Bia-
łymstoku. Na parterze znajdują się sale modli-
tewne, kuchnia i łazienki. Na poddaszu od roku 
2005 funkcjonuje sekretariat i biuro Muftiego. 
Obecnie najważniejsze jest przeprowadzenie re-
montu elewacji budynku, zagospodarowanie te-
renu, umieszczenie bramy oraz furtki od strony 
parkingu. 

 Dzięki staraniu wielu osób budynek odpo-
wiednio funkcjonował i nadal funkcjonuje. Ze 
szczególnym oddaniem dbały o niego następu-
jące osoby: imam Aleksander Chalecki, Halina 
Szahidewicz oraz Mierjema Chalecka-Giembicka. 
Pani Mierjema zawsze wspierała swoją charyzmą 
każde dobre działania. Mottem w dalszej pracy 
związanej z obiektem będą jej słowa: „Proszę się 
nie przejmować, trzeba iść dalej do przodu”.

Barbara Pawlic-Miśkiewicz 

Tak wygląda teraz nasz domek na Piastowskiej...

… a tak wyglądać ma po gruntownym remoncie.

WYDARZENIA I INFORMACJE
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Marek St. Czachorowski

OBLICZA POLSKICH TATARÓW

Niedawno trafi ła w moje ręce kolejna interesująca książka, 
wydana staraniem Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego 
MZR w RP – „Słownik biografi czny Tatarów polskich w XX 
wieku”. Jest to pierwsza tego typu publikacja w naszym kra-
ju, prezentująca sylwetki przedstawicieli społeczności tatar-
skiej zamieszkującej obecne i przedwojenne ziemie polskie. 
Jej zadaniem jest nie tylko edukacja historyczna, ale także 
wzmacnianie tożsamości i dumy z przynależności do wspól-
noty, która od wieków zapisuje piękną kartę w dziejach pol-
skiej historii oraz współczesności. 

Publikacja ukazała się w ramach obchodów 90-lecia 
Muzułmańskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej 
Polskiej i jest m.in. doskonałym uzupełnieniem oraz posze-
rzeniem informacji zawartych w najnowszej książce dr. Alek-
sandra Miśkiewicza „Tatarzy wierni Polsce”. Słownik powstał 
zresztą pod redakcją naukową dr. Miśkiewicza i został przez 
niego opatrzony wstępem, przedstawiającym zarówno ge-
nezę publikacji, jak również jej cele i krótkie tło historyczne 
tatarskiej mniejszości w Polsce. Autorem pierwszego 
zaś w kolejności wstępu („Ludzie zwykli, niezwykli”) 
zamieszczonego w książce jest Mufti RP Tomasz Miś-
kiewicz, przewodniczący Najwyższego Kolegium Mu-
zułmańskiego MZR w RP.

W słowniku znajdziemy ponad sto postaci Tata-
rów, obywateli polskich, mieszkających tu przed i po 
II wojnie światowej. Warto podkreślić, że nie są to 
wyłącznie wojskowi (a Tatarzy od wieków byli koja-
rzeni z wojskowością, głównie kawalerią), ale również 
przedstawiciele innych zawodów – prawnicy, robotni-
cy, ekonomiści, urzędnicy, lekarze. Znajdziemy tam 
postaci, takie jak Aleksander Achmatowicz, Konstanty 
Achmatowicza, Aleksander Hoźmian-Mirza Sulkiewicz 
oraz Maciej Bajraszewski, poświadczające najwyższe 
poświęcenie w walce o wolność Ojczyzny. Zapoznamy 
się z sylwetkami Michała Koryckiego, Leona Achma-
towicza czy Chanify Gorzałczanej (pierwszej Tatarki 
z tytułem lekarza w powojennej Polsce) ukazującymi 
oddanie nauce i służbie społeczeństwu. Kolejne oso-
by, m.in. imam Stefan Mustafa Jasiński oraz imam Ali 
Smajkiewicz, są przykładem rzetelnej pracy dla kraju 
i tatarskiej społeczności.  

Dobór postaci odzwierciedla zmiany, jakie dokony-
wały się w społeczności tatarskiej w Polsce, zwłasz-
cza w XX-leciu międzywojennym, kiedy jej członkowie 
dzięki edukacji dołączali do polskiej elity. Jak napisał 
we wstępie dr Miśkiewicz: „Wśród inteligencji Tatarów 
polskich było wiele wybitnych osób, które wśród spo-
łeczności polskiej zyskały miano zasłużonych pracow-
ników w różnych działach gospodarki narodowej oraz 
oświaty i kultury. O wielu z nich, dziś już nieżyjących, 
przeczytamy w niniejszym Słowniku”.

Biografi e poszczególnych osób zostały przygoto-
wane m.in. na podstawie danych z Centralnego Archi-
wum Wojskowego oraz Archiwum Akt Nowych, ale co 
warte podkreślenia, lwia część tej ciężkiej pracy była 
wykonana przez samych Tatarów, z udziałem człon-
ków rodzin z całej Polski, m.in. z Białegostoku, Szcze-
cina, Gdańska, Olsztyna, Wrocławia, Warszawy. Była 
to kolejna okazja do przejrzenia rodzinnych pamiątek, 
poszukiwań genealogicznych, spotkań i wspomnień. 

O wartości publikacji świadczą również nazwiska zespołu 
redakcyjnego: Halina Szahidewicz, Emilia Ziółkowska, Bar-
bara Pawlic-Miśkiewicz, Dagmara Sulkiewicz i Aleksander 
Miśkiewicz. Są to osoby, które od lat z powodzeniem anga-
żują się w liczne przedsięwzięcia kulturalno-społeczne ini-
cjowane przez Muzułmański Związek Religijny w RP. Dzięki 
wspólnej pracy wszystkich wspomnianych osób książka jest 
prawdziwym świadectwem żywotności tatarskiej społeczno-
ści w naszym kraju, jej spoistości i ciągłej obecności w hi-
storii Polski.

Co szczególnie cenne w obecnych czasach, książka 
ma wielorakie walory: edukacyjny, patriotyczny i przede 
wszystkim tożsamościowy, nadający specjalną wartość zwy-
kłym i niezwykłym postaciom polskich Tatarów.

Marek St. Czachorowski 

Słownik biografi czny Tatarów polskich XX wieku, 
red. nauk. A. Miśkiewicz, 

wyd. Najwyższe Kolegium Muzułmańskie 
Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP, 
Białystok 1438/2017, ISBN 978-83-938887-9-5
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Gości powitała tatarska pieśń w wykonaniu (od lewej): 
Adama Półtorzyckiego, Emilii Mucharskiej i Selima Mucharskiego.

Starosta sokólski Piotr Rećko wręcza pamiątkowy grawerton Muftiemu RP.

TATARSKIE CENTRUM 

WYDARZENIA I INFORMACJE
Uroczystość zgromadziła m.in. przedstawicieli lokalnych władz, 

duchowieństwa, dyplomacji oraz tatarskiej społeczności.

Głos zabrał Mufti RP Tomasz Miśkiewicz,

następnie przemówienie wygłosił ambasador Republiki Turcji Tunç 
Üğdül.

Wystąpienie przedstawiciela TIKA Haciego Ahmeta Dastana.

Mufti RP Tomasz Miśkiewicz wraz z ambasadorem Królestwa Arabii Saudyjskiej 

Mohammedem Hussain Madami, przedstawicielem TIKA Hacim Ahmetem 

Dastanem, ambasadorem Republiki Turcji Tunçem Üğdülem oraz burmistrzem 

Suchowoli Michałem Grzegorzem Matyskielem szykują się do przecięcia wstęgi.



17111177Centrum w nowym anturażu, w światłach o zmierzchu, 

prezentuje się wyjątkowo uroczo.

Po części ofi cjalnej był czas na rozmowy i poczęstunek.

Zainteresowanie wzbudziło również stoisko z wydawnictwami 
Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP.

A wspaniały tor stanowił dzieło sam w sobie.

Miłym wydarzeniem był też koncert zespołu Ansambl Peregrinus z Wrocławia.

 W SUCHOWOLI JUŻ JEST!

PRZEGLĄD TATARSKI Nr 2/2017

Pamiątkowe zdjęcie we wnętrzu Centrum. Po lewej stronie Muftiego ambasador 
Republiki Turcji Tunç Üğdül, po prawej Mufti Litwy Romas Jakubauskas.

Tatarskie smakołyki jak zawsze cieszą się wielkim powodzeniem.

Podzielił go Mufti RP wspólnie z burmistrzem Suchowoli Michałem Grzegorzem 

Matyskielem.
Fot. Andrzej Ignatowski 
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 26 lutego br.
80 rocznicę urodzin obchodziła

Czcigodna Pani

TAIDA MAŚLANKA 
Z DOMU MUCHA

znana i ceniona powszechnie za pogodę ducha 
i energię, od dziesięcioleci udzielająca się 

w Muzułmańskiej Gminie Wyznaniowej MZR 
w Gdańsku oraz w Głównej Komisji Rewizyjnej 

MZR w RP.

Z okazji urodzin najserdeczniejsze życzenia
zdrowia i wszelkiej pomyślności 

z błogosławieństwem Bożym

składają Jubilatce

Tomasz Miśkiewicz

Mufti Rzeczypospolitej Polskiej

Przewodniczący
Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego MZR w RP

Członkowie
Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego 

MZR w RP

Przyjaciele i znajomi

Barbara Pawlic-Miśkiewicz

BIBLIOTEKA 
MUZUŁMAŃSKA 
ON-LINE
Po bibliotece tatarskiej Najwyższe Kolegium Muzułmańskie 
MZR w RP postanowiło udostępnić cyfrowo kolejne publi-
kacje, tym razem religijne. Strona internetowa BIBLIOTEKA 
MUZUŁMAŃSKA www.bibliotekamuzulmanska.pl skierowa-
na jest do czytelników pragnących zapoznać się z najmłod-
szą religią monoteistyczną – islamem. Poprzez rozmaite 
publikacje możliwe będzie poznanie historii religii oraz jej 
zasad i wartości. Stronie przyświeca myśl prezentowana 
przez jednego ze współczesnych intelektualistów muzuł-
mańskich, Ziauddina Sardara: Wszechstronna koncepcja ilm 
(wiedzy) ukształtowała pogląd muzułmanów, od samych 
początków istnienia religii. Islam nakłada obowiązek zdoby-
wania i przekazywania wiedzy, niezależnie od pochodzenia, 
grupy społecznej czy płci.

Biblioteka podzielona jest na cztery sekcje: Książki, Cza-
sopisma, Broszury i Varia. Wydawcami udostępnionych pu-
blikacji są Najwyższe Kolegium Muzułmańskie MZR w RP 
oraz Inicjatywa Wydawnicza Çaxarxan Xucalıq.

Życzymy miłej lektury! 

www.bibliotekamuzulmanska.pl 
Barbara Pawlic-Miśkiewicz 

Szanownym Państwu

MARII I LUCJANOWI 
RADECKIM 

którzy już 40 lat wspólnie idą przez życie,
z miłością i wzajemnym szacunkiem dzieląc 

wszelkie dole i niedole, 
najserdeczniejsze życzenia długich lat 

w zdrowiu i pomyślności 
z błogosławieństwem Bożym

z okazji wspaniałej rocznicy rubinowych godów

składają 

Tomasz Miśkiewicz

Mufti Rzeczypospolitej Polskiej

Przewodniczący
Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego 

MZR w RP

Członkowie
Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego 

MZR w RP

Przyjaciele i znajomi

9 lipca 2017 roku
40 rocznicę urodzin obchodzi

TOMASZ MIŚKIEWICZ 

Mufti Rzeczpospolitej Polskiej
Przewodniczący 

Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego 
Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP

Z okazji tej rocznicy najserdeczniejsze życzenia 
zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności 

w życiu osobistym oraz w działaniach dla polskiej 
społeczności tatarsko-muzułmańskiej,

z uznaniem i wdzięcznością za wieloletnią, 
owocną pracę

składają Drogiemu Jubilatowi

członkowie
Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego

zespół redakcyjny „Przeglądu Tatarskiego”
i Rocznika Tatarów Polskich

Inicjatywa Wydawnicza Çaxarxan Xucalıq

oraz przyjaciele i znajomi

Niech Bóg Wszechmogący wspiera Cię i prowadzi!

WYDARZENIA I INFORMACJE
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Marek St. Czachorowski

ZAWSZE WIERNI

Z dr. Aleksandrem Miśkiewiczem z okazji ukazania się 
jego najnowszej książki „Tatarzy wierni Polsce” rozma-
wiał Marek St. Czachorowski.

- Panie Doktorze, Pańska nowa 
książka przedstawia dzieje Tata-
rów w Polsce w dwudziestym wie-
ku. Interesuję się zwłaszcza XX-le-
ciem międzywojennym i Tatarów 
w tamtych czasach postrzegam 
jako grupę mocno zaangażowaną 
w budowę państwa polskiego. Jak 
odnajdywali się Tatarzy w ówcze-
snej rzeczywistości? Czy wyróż-
niali się na tle innych mniejszości 
narodowych lub religijnych?

- Książka ta stanowi zbiór mo-
ich publikacji zamieszczonych 
w „Przeglądzie Tatarskim” i innych 
pismach. Ich główny tematem jest 
życie społeczno-kulturalnego i re-
ligijne Tatarów polskich w latach 
międzywojennych XX wieku. Napi-
sałem je, opierając się o wcześniej-
szą książkę „Tatarzy Polscy w latach 
1918–1939”, opublikowaną w roku 
1990 przez Polskie Wydawnictwo 
Naukowe w Warszawie. Początek 
lat dziewięćdziesiątych to już okres 
transformacji politycznej w Polsce, 
dzięki czemu mogła się ukazać bez 
ingerencji cenzury. Była efektem 
mojej pracy doktorskiej napisanej 
w Instytucie Historii PAN w War-
szawie pod kierownictwem naukowym prof. dr. hab. Piotra 
Łossowskiego.

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości Tatarzy włą-
czali się aktywnie w budowę jej państwowości, począwszy 
już od udziału w wojnie z bolszewikami lat 1919–1921, w sze-
regach Tatarskiego Pułku Ułanów im. Mustafy Achmatowi-
cza. W roku 1925 powołali swój związek religijny i kultural-
no-oświatowy, oba uznane przez władze państwowe, z tym, 
że ten religijny doczekał się ustawy o stosunku państwa do 
wyznania muzułmańskiego w Polsce dopiero w roku 1936 
roku, ale uznawany był od roku 1925.

Tatarzy należeli do współinicjatorów założenia Uniwersy-
tetu im. Stefana Batorego w Wilnie. Sami studiowali na nim 
najczęściej na Wydziale Prawa i Wydziale Medycznym. Wyż-
sze wykształcenie zdobywali także na uczelniach wyższych 
Warszawy i Lwowa. Ci, których nie było stać na podjęcie 
wyższych studiów, starali się zdobywać świadectwo dojrza-
łości lub kończyć szkoły zawodowe.

Świat Tatarów polskich nie ograniczał się jednak do 
ziem kresowych: Wileńszczyzny, Nowogródczyzny oraz 
Grodzieńszczyzny. Mieszkali także w Warszawie, a młodzi 
ludzie wędrowali po całym kraju, poszukując dla siebie miej-
sca w niepodległej Polsce, którą uważali za swoją ojczyznę. 
Podejście to było jakże odmienne od planów emigracji ta-
tarskiej z Powołża lub Krymu, której marzyło się odrodze-
nie państwa tatarskiego po ewentualnym upadku Związku 
Sowieckiego.

Ważnym wydarzeniem w stosunkach polsko-tatarskich 
była pozytywna odpowiedź państwa polskiego na prośbę 
społeczności tatarskiej, aby wszyscy poborowi Tatarzy od-
bywali służbę wojskową w jednej jednostce i to kawaleryj-

skiej, pragnąc utrzymać tradycje 
samodzielnych konnych jednostek 
tatarskich w wojsku I Rzeczypo-
spolitej. Od roku 1936 służyli zatem 
Tatarzy w 1 Szwadronie Tatarskim 
13 Pułku Ułanów Wileńskich, sta-
cjonującym w Nowej Wilejce koło 
Wilna. Otrzymał on ofi cjalną nazwę 
„Tatarski”, jednak z braku dosta-
tecznej liczby rekruta tatarskiego, 
służyli w nim także Polacy. Poje-
dynczy Tatarzy służyli jako ofi cero-
wie i podofi cerowie m.in. w artyle-
rii, lotnictwie, marynarce wojennej, 
we Flotylli Pińskiej.

Dwóch znanych polskich Tata-
rów pozostawało w służbie Mini-
sterstwa Spraw Zagranicznych. Byli 
to Leon Bohdanowicz w Konsulacie 
Honorowym w Algierze, (podlegał 
Konsulatowi RP w Marsylii) i Mu-
stafa Aleksandrowicz w Konsulacie 
Generalnym RP w Jerozolimie (pod-
legał ambasadzie RP w Londynie).

Należy więc podkreślić, że Tata-
rzy polscy jako mała grupa etnicz-
na cieszyła się zaufaniem władz 
państwowych, podobnie jak Kara-
imi i Ormianie, na których zawsze 
można było polegać.

- Jak przez wieki kształtowały się kontakty polsko-ta-
tarskie, jaki był stosunek Tatarów do do zaborców i pol-
skich zrywów narodowych?

- Cóż, w Rzeczypospolitej przedrozbiorowej, jedni Tata-
rzy byli najeźdźcami na jej południowo-wschodnie tereny, 
ale drudzy, osadnicy w Wielkim Księstwie Litewskim, posia-
dając własne oddziały, wspierali wojska litewskie i koronne 
w walce z każdym, kto naruszał suwerenność Rzeczypospo-
litej – z Krzyżakami, Szwedami, Rosjanami, a także ze swymi 
pobratymcami z Krymu. Podczas wyprawy wiedeńskiej Jana 
III Sobieskiego, wojska koronne posiłkował mały oddział Ta-
tarów z Podlasia, którzy pozostali wierni królowi przez cały 
okres kampanii, o czym Jan III wspominał w listach pisanych 
z tej wyprawy do swej małżonki, Marii Kazimiery. 

Tatarzy w ostatnich latach Rzeczypospolitej popar-
li Ustawę Rządową z 3 maja 1791 roku, uczestnicząc w jej 
obronie podczas wojny polsko-rosyjskiej 1792 roku. Wielką 
ofi arnością wykazał się wówczas gen. Józef Bielak.

W roku 1673 przystąpili do Insurekcji Kościuszkowskiej, 
a podczas wojen napoleońskich wystawili swój własny szwa-
dron w sile 100 jeźdźców. Nie zabrakło ich również w Po-
wstaniu Listopadowym. Jednak później w wielu rodzinach 
dały o sobie znać skutki polityki rusyfi kacyjnej zaborcy 
i niestety podczas Powstania Styczniowego Tatarzy walczyli 
po obu stronach. Czynem powstańczym wykazali się wów-
czas Rozalia Buczacka i jej syn Aleksander, kilku Tatarów 
z rodu Bielaków i Tuhan-Baranowskich. Jedynym Tatarem, 

Książkę opublikowało wydawnictwo 
Patria Media 
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powstańcem styczniowym, który doczekał się odzyskania 
przez Polskę niepodległości, był Romuald Smolski.

W II połowie XIX wieku tj. w okresie popowstaniowym, 
w niejednej rodzinie tatarskiej nie zagasły więzy z polsko-
ścią, a wiązało się to z używaniem na co dzień języka pol-
skiego obok rosyjskiego, utrzymywanie stosunków towarzy-
skich z sąsiadami Polakami, czytanie prasy polskiej. Wśród 
zamożnych Tatarów, ogarniętych pracą pozytywistyczną, 
nastąpiła chęć pomocy najbiedniejszym rodzinom tatarskim, 
jak również zubożałym rodzinom wywodzącym się z upadłej 
szlachty. Nie ograniczała 
się ona tylko do zbió-
rek pieniężnych. Wyku-
pywano także majątki, 
które niegdyś należały 
do Tatarów, udzielano 
stypendiów dla zdolnych 
młodych osób, w tym 
również pań, organizowa-
no tzw. bale charytatyw-
ne (głównie w Wilnie), na 
które zjeżdżali Tatarzy, 
zatrudnieni nieraz w od-
ległych stronach Rosji. 
Podobne bale, choć już 
niekoniecznie w celach 
charytatywnych, organi-
zowano w niepodległej 
Polsce, a ich organizację 
wznowiono po roku 1945. 
Głównym celem balów 
było wówczas zapozna-
nie się ze sobą młodego pokolenia polskich Tatarów.

- W ubiegłym roku spotkaliśmy się przy grobie Alek-
sandra Sulkiewicza, w setną rocznicę jego śmierci. Uro-
czystość ta zgromadziła w jednym miejscu zarówno 
członków Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP, jak 
również katolickich Strzelców. Kim był Aleksander Sulkie-
wicz i w jaki sposób łączy oba te środowiska? 

- O Aleksandrze Sulkiewiczu wiele już napisano, tak przed 
wojną, jak i w naszych czasach. Pochodził z wielopokolenio-
wej rodziny zamieszkałej od niepamiętnych czasów w pół-
nocno-wschodniej Suwalszczyźnie. Pomimo że jego ojciec 
służył zawodowo w armii rosyjskiej, w domu zachował się 
język polski. Po śmierci ojca Sulkiewicz wraz ze swoją mat-
ką Rozalią przebywał przez kilka lat w Turcji. Po powrocie 
w strony rodzinne ukończył Szkołę Miejską w Sejnach, po-
dejmując następnie pracę w komorze celnej w Kibartach na 
granicy rosyjsko-pruskiej. Od początku związał się z ruchem 
socjalistycznym, a najbliższa mu była Polska Partia Socja-
listyczna, która oprócz walki o poprawę losu robotników 
dążyła do odzyskania przez Polskę niepodległości. Oczy-
wiście była to działalność konspiracyjna, a dzięki swemu 
stanowisku mógł ułatwiać nielegalny przemyt do zaboru ro-
syjskiego wszelkiej literatury PPS wydawanej na zachodzie 
Europy. Wówczas zaprzyjaźnił się z Józefem Piłsudskim, 
swoim rówieśnikiem, a potem przyjacielem na długie lata 
konspiracji, jak i późniejszej działalności niepodległościo-
wej, po dekonspiracji w zaborze rosyjskim kontynuowanej 
na terenie Galicji. 

Uczestniczył w pierwszej wojnie światowej jako żołnierz 
5 Pułku Piechoty I Brygady Legionów. Ze względu na swój 
wiek nie musiał być na pierwszej linii, ciągnęło go do walki 
i poprosił o przeniesienie. Za odwagę na polu bitwy został 
zresztą mianowany sierżantem. Zginął bohaterską śmiercią 
podczas walk na Podolu 18 września 1916 roku. Uznając jego 
bohaterską postawę i oddanie działalności na rzecz niepod-

ległości, Komitet Czynu Polaków postanowił przenieść pro-
chy poległego Tatara z cmentarza legionistów na Podolu do 
Warszawy, na Cmentarz Wojskowy na Powązkach. Nastąpiło 
to 8 listopada 1935 roku, już po śmierci Marszałka Józefa 
Piłsudskiego.

Aleksander Sulkiewicz jest bohaterem Tatarów polskich, 
a jednocześnie należy do grona osób uczestników walk 
o niepodległą Polskę. Dlatego czczony jest nie tylko przez 
nich.

- Wiek XX to nie tylko II RP. To również czas obydwu 
okupacji, IV rozbiór Pol-
ski, zbrodnie niemieckie 
i sowieckie, obozy kon-
centracyjne i Katyń. To 
niemająca odpowied-
nika na świecie walka 
w konspiracji i Państwo 
Podziemne. To także 
Polskie Siły Zbrojne 
na Zachodzie, ludo-
bójstwo na Wołyniu, 
Powstanie Warszaw-
skie, I i II Armia Wojska 
Polskiego, która przy-
szła wraz z Rosjanami. 
Następnie konspiracja 
niepodległościowa lat 
1944–1963, a po drugiej 
stronie komunistyczni 
oprawcy. Gdzie w tym 
wszystkim znajdujemy 
polskich Tatarów?

- Wiek XX to także druga wojna światowa i okres po-
wojenny, w którym Tatarzy znaleźli się w nowej rzeczywi-
stości politycznej. Upadek II Rzeczypospolitej we wrześniu 
1939 roku był dla nich wielkim dramatem. To przecież w jej 
ramach nastąpiło duże odrodzenie tatarskiej społeczności 
po latach zaborów, to z nią wiązali swoje plany młodzi lu-
dzie, z wolna następowała poprawa bytu najbiedniejszych 
rodzin, o co dbali, mając przychylność państwa, działacze 
Związku Kulturalno-Oświatowego Tatarów Rzeczypospolitej 
Polskiej. Podczas wojny wielu Tatarów z rodzin inteligenc-
kich powędrowało na zesłanie w głąb Związku Sowieckiego. 
Nie wiemy dokładnie, ilu z nich opuściło Związek Sowiecki 
wraz z Armią Polską gen. Władysława Andersa po układzie 
Sikorski-Majski w roku 1941. 

Tatarzy walczyli w II Korpusie Polskim na Zachodzie. 
Według jeszcze niepełnych danych było ich 38, w tym też 
kilka pań w Wojskowej Pomocniczej Służbie Kobiet. W Sa-
modzielnej Brygadzie Podhalańskiej walczył Ibrahim Bajra-
szewski (nie znamy jego ówczesnego stopnia), który zmarł 
kilka lat temu jako płk rez. WP. Polscy Tatarzy byli również 
w szeregach I i II Armii Wojska Polskiego. Szczęśliwym tra-
fem kilku z nich przeżyło walki na Wale Pomorskim i for-
sowanie Odry w Siekierkach w kwietniu 1945 roku. Jeden 
z nich, Maciej Bajraszewski, stale powtarzał podczas swoich 
wspomnień wojennych, że przeżył wojnę dzięki temu, że był 
w wojsku polskim, a nie sowieckim, do którego go nakłania-
no jako Tatara.

Sanitariuszką w Powstaniu Warszawskim była Emilia Wit-
kowska pochodząca z tatarskiej rodziny Aleksandrowiczów 
ze Słonima, w byłym województwie nowogródzkim, Po woj-
nie na stałe zamieszkała w Warszawie.

Już w roku 1944, kiedy rodzinne ziemie kresowe Tatarów 
znalazły się pod władzą sowiecką, stanęli oni przed dylema-
tem – zostać czy też przenieść się do Polski po zakończeniu 
wojny? Wielu wyruszyło jesienią 1945 roku na tzw. Ziemie 

Dr Aleksander Miśkiewicz, tatarski historyk.

HISTORIA • NAUKA • LITERATURA



21

PRZEGLĄD TATARSKI Nr 2/2017

Odzyskane. Tatarzy pragnęli bowiem być związani z Polską, 
która niestety opuściła ich tereny. Osiedlając się na północ-
nych i zachodnich ziemiach Polski, Tatarzy, podobnie jak 
inni osadnicy, wzięli się z miejsca do pracy, uczestnicząc 
w ich odbudowie, w organizacji zakładów pracy, udzielając 
się w działalności społecznej oraz w sporcie.

- Jaki jest obecnie wizerunek polskich Tatarów w społe-
czeństwie? Czy jako wyznawcy islamu nie są postrzegani 
przez pryzmat radykałów i terrorystów?

- Długo, długo po wojnie Tatarzy byli jedynymi muzuł-
manami, stałymi mieszkańcami Polski. Nie wszyscy o nich 
wiedzieli, chyba że wyruszali latem na Podlasie i docierali 
do Bohonik lub Kruszynian, dziś położonych na tzw. Szla-
ku Tatarskim. Co prawda Tatarzy mieszkali też w innych 
regionach Polski, ale nie byli tak widoczni jak na Podlasiu 
w ówczesnym województwie białostockim. Znano ich tylko 
w Gorzowie Wielkopolskim, gdzie zamieszkiwali w dzielnicy 
Janice, zwanej przez jakiś czas „Górkami Tatarskimi”, czy 
w Trzciance Lubuskiej, gdzie wiedziano o nich od samego 
początku osadnictwa. Nie zanotowano wówczas żadnych 
zadrażnień lub większych konfl iktów z otoczeniem polskim, 
tym bardziej że wielu Tatarów uważało się za Polaków. Po 
dziś pamięta się o nich w Gorzowie, a nawet ma się trochę 
żalu, że opuścili to miasto, w którym nie działa się im żadna 
krzywda. Pisałem o tym w swojej książce: „Tatarzy na Zie-
miach Zachodnich Polski 1945–2005”, wydanej w roku 2009 
przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. Zbi-
gniewa Herberta w Gorzowie Wlkp.

O Tatarach polskich pisano w wielu czasopismach, a na-
wet nakręcono o nich fi lm „Kurban Bajram”, który wyświetla-
ny w roku 1958 jako dodatek oświatowy przed fi lmem fabu-
larnym, wywołał wiele sensacji i niedowierzania, że mieszkają 
w Polsce jacykolwiek muzułmanie. Dobrze się stało, że te-
matyką tatarską w czasopismach zajął się Maciej Konopacki, 
pisząc rzetelnie o ich dziejach w Rzeczypospolitej i współ-
cześnie. Był autorem wielu audycji radiowych i programów 
telewizyjnych na ten temat. Niekiedy musiał się jednak liczyć 
z cenzurą, która nie zawsze pozwalała na druk jego artyku-
łów lub emitowanie programu telewizyjnego.

Z biegiem lat zaczęło przybywać w Polsce muzułmanów 
innych narodowości. Byli to studenci z krajów Bliskiego 
Wschodu oraz przedstawiciele placówek dyplomatycznych. 
Ich stosunki, mam na myśli studentów, nie zawsze układały 
się z Tatarami pozytywnie. To byli przedstawiciele innych 
cywilizacji, choć muzułmanie. Wiele dzieliło jednych i dru-
gich. Jest to jednak temat na zupełnie inne opracowanie.

Pomimo wzrostu terroryzmu, szczególnie w Europie Za-
chodniej oraz w Turcji, nikt do Tatarów w Polsce nie przeja-
wia niechęci czy wrogości, choć zdarzały się w przeszłości 
pojedyncze przypadki demolowania nagrobków rodzin ta-

tarskich na kwaterach muzułmańskich cmentarzy komunal-
nych w Gdańsku i Szczecinku na Pomorzu Zachodnim. Raz 
namalowano też prosiaka na zewnętrznej ścianie meczetu 
w Kruszynianach.

- Jaki jest stosunek polskich Tatarów do wydarzeń na 
Krymie, gdzie po kilkudziesięciu latach Tatarzy Krymscy 
ponownie poddawani są represjom? Czy nasi Tatarzy czu-
ją wciąż ten związek krwi? 

- Tatarzy polscy zdecydowanie interesują się sytuacją po-
lityczną na Krymie, z którym łączą ich więzy historyczne. 
Tatarzy często wędrowali na ten półwysep już w czasach 
Rosji carskiej. Tam właśnie znajdował się ich duchowy przy-
wódca Mufti Taurydzki z siedzibą w Symferopolu, któremu 
podlegali wszyscy wyznawcy islamu w zachodnich guber-
niach Rosji. W roku 1918, kiedy uformował się na krótko 
rząd tatarski na Krymie, jego premierem i ministrem spraw 
zagranicznych został polski Tatar, gen. Maciej Sulkiewicz. 
Później pozostał tylko kontakt z emigracją krymską w Pol-
sce międzywojennej XX wieku.

Po drugiej wojnie światowej mało kto bywał na Krymie, 
zwłaszcza że tamtejszych Tatarów wysiedlono do Azji Śred-
niej. Dopiero gdy Ukraina stała się odrębnym krajem, wzro-
sło zainteresowanie polskich Tatarów Krymem, na który za-
częli powracać z zesłania ich pobratymcy. Dziś, kiedy Krym 
znalazł się ponownie w Rosji, Tatarzy udzielają pomocy emi-
grantom politycznym z Krymu, jednak zacieśnienia bliskich 
kontaktów nie widać. Wiele ich bowiem dzieli, m.in. język 
krymskotatarski, którego Tatarzy polscy nie znają, i niektó-
re normy obyczajowości tamtejszej obyczajowości, które są 
nam obce. Tatarzy polscy w tych kontaktach pozostają za-
wsze Polakami i Europejczykami. 

- Pańska książka, opublikowana przez gdańskie wy-
dawnictwo Patria Media i nosząca tak znamienny tytuł, 
ma być swoistym świadectwem tatarskiego patriotyzmu 
w naszych niełatwych czasach, gdy niektóre środowiska 
zwalczają patriotyzm w ogóle, czy też wzorcem dla mło-
dego pokolenia?

- Niech o mojej książce wypowiedzą się czytelnicy. 
Wszystkie fakty oparłem o źródła archiwalne, mając za sobą 
doskonałą szkołę historyczną Uniwersytetu Poznańskiego. 
Niechaj postawy Tatarów polskich w latach międzywojen-
nych XX wieku, podczas drugiej wojny światowej oraz po 
przesiedleniu się na ziemie północne i zachodnie Polski, sta-
ną się wzorcem dla młodego pokolenia Tatarów polskich, 
ale i nie tylko – jak należy kochać swój kraj i dla niego pra-
cować.

- Dziękuję za rozmowę i życzę kolejnej, równie zajmu-
jącej książki.  

Marek St. Czachorowski 

Musa Czachorowski

CAŁA W MUZYCE I PIEŚNI
Czy pochodząca z Białegostoku Karolina Cicha jest muzycz-
nym objawieniem? Niewątpliwie tak, chociaż jej artystycz-
ny wizerunek odbiega od tego, czym w ostatnich czasach 
zazwyczaj stara się zabłysnąć wielu tzw. artystów, piosen-
karzy, gwiazd. Karolina jest muzykiem, jest pieśniarką, ma 
wrażliwą duszę i serce, a tę wrażliwość ofi aruje nam w śpie-
wie. Kto chociaż raz posłucha, jak śpiewa, ten już na zawsze 
pozostanie pod wrażeniem jej głosu. Karolina gra na akor-
deonie, klawesynie i rozmaitych drobnych instrumentach, 

których nazw nawet nie kojarzę. Śpiewa m.in. po polsku 
i białorusku, w jidisz i po tatarsku, w tekstach sięga po po-
ezję i przekazy ludowe, jest pełna smutku, skupienia, ro-
zedrgania, ale także niesamowicie ekspresyjna, żywiołowa, 
radosna. A w tym wszystkim pozostaje dobrym i skromnym 
człowiekiem.

Tatarska przygoda Karoliny Cichej rozpoczęła się w roku 
2013, kiedy na płycie „Wieloma językami” (we współpracy 
z Bartem Pałygą) nagrała m.in. dwie pieśni tatarskie, które 
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wyróżniały się pentatonicznym, stepowym charakterem, 
nietypowym dla muzyki wschodniej Słowiańszczyzny. Wte-
dy też postanowiła sięgnąć głębiej w muzykę Tatarów. Jak 
mówi, zastanawiało ją, z jaką muzyką Tatarzy wkraczali na 
ziemie dawnej Rzeczypospolitej, jaka muzyka towarzyszy-
ła podbojom Złotej 
Ordy, na jakich in-
strumentach grali 
w jurtach – w sy-
tuacjach codzien-
nych, prywatnych, 
i jakie kołysanki 
nuciły Tatarki swo-
im dzieciom. Oto 
cała Karolina: musi 
poznać ludzi, ich 
historię i wrażli-
wość, aby posma-
kować i zrozumieć 
ich pieśni. I zaśpie-
wać potem z głębi 
siebie.

Wtedy, w roku 
2013, nawiązała 
kontakt z Janem 
Adamowiczem, pre-
zesem Rady Cen-
tralnej Związku 
Tatarów RP, w spra-
wie tłumaczenia tekstów tatarskich pieśni. Chodziła nawet 
na lekcje tatarskiego, które prowadziła Farida Ryzwanowicz, 
wprowadzająca ją w tajniki języka Tatarów nadwołżańskich. 
Po jakimś czasie z Karoliną Cichą skontaktował się Krzysztof 
Edem Mucharski z Białegostoku i zwrócił jej uwagę, że na 
płycie „Wieloma językami” nie przedstawiła muzyki krym-
skotatarskiej, będącej bliską polskim Tatarom. Zaoferował 
też pomoc w dotarciu do tłuma-
czeń pieśni krymskich. Karolina 
doszła wówczas do wniosku, że 
czas na nową płytę tatarską, 
prezentującą pieśni Tatarów 
nadwołżańskich oraz krymskich, 
a niebawem będziemy mogli już 
jej posłuchać.

Oddajmy tu jednak głos pie-
śniarce: „Praca nad płytą zajęła 
trzy lata. Kiedy już wiedziałam 
nieco więcej dzięki radom Jana 
Adamowicza, Faridy Ryzwa-
nowicz oraz Anny i Krzysztofa 
Mucharskich zaczęłam praco-
wać nad aranżacjami. W tym to-
warzyszył mi przede wszystkim 
Bart Pałyga. Ważną sprawą było 
dla nas instrumentarium. Bart 
mówił: «Step, step, szukajmy 
w instrumentarium stepu». Już 
na płycie «Wieloma językami» 
zaproponował aranżacje na dotarze i morin chuurze (instru-
mencie smyczkowym ze strunami z włosia końskiego), które 
przywiózł z azjatyckich podróży. Mówił, że te dawne instru-
menty tatarskie, to musiały być instrumenty, które dało się 
przewieźć na koniu: małe, drewniane, strunowe, oblekane 
końską skórą. Przypuszczenia te potwierdził prof. Henryk 
Jankowski, specjalista od kultur turkijskich. Powiedział, że 
trzeba szukać w istniejących kulturach ludów wielkiego 
stepu, wśród których mogły zachować się jakieś elementy 

tradycji muzycznej i wokalnej Złotej Ordy. Oznaczało to, że 
w aranżacjach muzyki tatarskiej powinniśmy dokonać jesz-
cze dalszej wycieczki w głąb Azji. Czyli z nadwołżańskiej Re-
publiki Tatarstanu (800 km na wschód od Moskwy) ruszyć 
jeszcze dalej w step w kierunku muzyki kazachskiej, no-

gajskiej, ałtajskiej 
i karkapłackiej. Jeśli 
chodzi o języki, to 
Jankowski sugero-
wał dwa: kazański 
i krymskotatarski. 
Potwierdził zatem 
życzenie samych 
Tatarów, którzy 
czują związek za-
równo z Tatarami 
nadwołżańskimi, 
jak i krymskimi. 
Uświadomi l i śmy 
sobie z Bartem, że 
muzycznie nadaje 
to płycie kolejny 
wymiar.

Na płycie nie 
mogło zabraknąć 
też poezji tatar-
skiej. Zaprosiłam 
do projektu Musę 
Czachorowskiego – 

zgodził się napisać tekst do piosenki traktującej o kondycji 
i tożsamości polskich Tatarów dziś. Napisałam do tego tek-
stu muzykę – a na płycie wykonali go Tatarzy różnych po-
koleń. I tak zaśpiewali: Selim Mucharski, Emilia Mucharska, 
Wiktoria Czepiel i Adam Półtorzycki z Tatarskiego Zespołu 
Dziecięco-Młodzieżowego «Buńczuk», Dawid Chazbijewicz 
z Tatarskiego Zespołu Taneczno-Wokalnego «Buńczuk», 

a także Anna i Krzysztof Mu-
charscy, Jan Adamowicz, Jakub 
Andracki. Gościnnie w utworze 
«Ey güzel Qırım» zagrał nam na 
gitarze Server Aliev”. 

Praca nad płytą właściwie 
już się zakończyła. 15 czerwca 
będzie dostępna na iTunes oraz 
w Internecie, a 30 czerwca znaj-
dzie się na półkach sklepowych. 
Twórcze poszukiwanie, chęć ar-
tystycznego spełnienia się w ta-
tarskiej muzyce i pieśni, które 
Karolina nie tylko wykonuje, ale 
nade wszystko głęboko czuje, 
wzbogaca zarówno ją, jak i na-
szą tatarską społeczność. „Jest 
to też dla mnie szczególnie waż-
ne, że coś, co stworzyłam – bę-
dąc człowiekiem zupełnie spoza 
środowiska tatarskiego, szuka-
jąc inspiracji muzycznych – cie-

szy się zainteresowaniem wśród Tatarów. A fakt, że płyta 
objęta została honorowym patronatem Prezesa Związku 
Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej, jest dla mnie wielkim 
zaszczytem i dodatkową motywacją do dalszej drobiazgo-
wej pracy” – twierdzi Karolina Cicha. A my serdecznie jej 
dziękujemy!

Musa Czachorowski 

Karolina Cicha i Bart Pałyga.

Okładka najnowszej, tatarskiej płyty Cichej i Pałygi.
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Dana Kurmilavičiūtė

OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Ostatnio do Związku Wspólnot Tata-
rów Litewskich dotarła wieść, że jego 
przewodniczący, doktor Adas Jaku-
bauskas, został profesorem na wileń-
skim Uniwersytecie Mykolasa Rome-
risa. W związku z tym zwróciliśmy 
się do niego z kilkoma pytaniami od 
naszej gazety [tj. Lietuvos totoriai]. 
Z prof. Adasem Jakubauskasem roz-
mawiała Dana Kurmilavičiūtė.

- Pańskie osiągnięcia akademickie 
i naukowe są w środowisku powszech-
nie znane. Jest Pan doktor autorem 
wielu artykułów oraz monografi i hi-
storycznych i naukowych, napisał Pan 
niejedną książkę. Spełnia Pan także 
ważne obowiązki społeczne. Stopień 
profesora jest niewątpliwie od dawna 
zasłużony. Ile to już lat podąża Pan 
po krętej drodze nauki?

- Ponad dwadzieścia... Skłamałbym, 
mówiąc, że otrzymanie stopnia pro-
fesorskiego nie jest dla mnie szcze-
gólnym osiągnięciem. Myślę, że ten 
tytuł ma wielkie znaczenie również 
dla całej społeczności litewskich Tata-
rów. Jest bowiem kontynuacją tradycji 
działalności naukowców, reprezentują-
cych naszą narodowość. Jestem drugą 
osobą z mniejszości tatarskiej, której 
po odzyskaniu niepodległości przez 
Litwę przyznano stopień profesora (pierwsza tytuł profe-
sora otrzymała badaczka przeszłości litewskich Tatarów – 
Tamara Bairašauskaitė). Niegdyś, w latach przedwojennych 
i wcześniejszych, mieliśmy wiele znanych profesorów oraz 
naukowców światowego znaczenia.

- W jakich dziedzinach naukowych są najbardziej zna-
ne tatarskie nazwiska? 

- Wspomnijmy tu kilka najwybitniejszych postaci. Urodzo-
ny w roku 1852 Brunon Abakanowicz jest znany jako słynny 
matematyk, fi zyk, wynalazca, projektant, inżynier-elektryk, 
doktor habilitowany. Zamieszkał w Paryżu, gdzie prowadził 
stworzoną przez siebie pracownię elektryczną, był również 
dyrektorem fabryki Compagnie française pour l’exploitation 
des procédés Thomson-Houston. O jego wynalazkach i urzą-
dzeniach elektrycznych znajdziemy wiele opisów w spra-
wozdaniach Akademii Nauk w Paryżu oraz w innych cza-
sopismach naukowych. W roku 1889 reprezentował USA na 
Międzynarodowej Wystawie Światowej w Paryżu.

W roku 1899 w guberni wileńskiej urodził się Osman 
Achmatowicz, późniejszy profesor mieszkający i pracujący 
w Polsce, który był jednym z najbardziej znanych w świecie 
badaczy chemii organicznej. W roku 1948 został rektorem 
Politechniki w Lodzi. W latach 1960–1962 zespół, którym 
kierował, stworzył nową klasę alkaloidów wyróżniającą się 
wysokim poziomem siarki. Ten fakt uznano za jeden z naj-
bardziej znaczących w chemii organicznej tych czasów. 

Dobrze zapisał się w środowisku naukowym jako ekono-
mista, socjolog i historyk Michaił Tuhan-Baranowski. Będąc 
profesorem Instytutu Politechniki w Sankt-Petersburgu, ba-
dał historię rosyjskiego kapitalizmu, krytycznie oceniając 

dzieła Marksa, zgłębiał przyczyny kry-
zysów gospodarczych. Jest autorem uni-
kalnych dzieł o socjalizmie, teorii ruchu 
spółdzielczego i rynku. Po rewolucji paź-
dziernikowej wyjechał z Rosji na Ukra-
iny, gdzie przez krótki okres istnienia 
niepodległej Republiki Ukraińskiej pełnił 
obowiązki ministra fi nansów. Dziś jego 
imię nosi Doniecki Uniwersytet Handlu 
i Gospodarki. 

Stefan Bazarewski to znany profesor 
wydziału chemii i mikrobiologii na Uni-
wersytecie Wileńskim Stefana Batorego. 
I słynny specjalista w dziedzinie radio-
nawigacji Aleksander Bajraszewski, uro-
dzony w miejscowości Afi ndevičiai nie-
daleko Wilna. Nie mogę nie wspomnieć 
doktora nauk technicznych, profesora 
nadzwyczajnego Uniwersytetu Politech-
niki w Kownie – Romualdasa Makavec-
kasa, który badał energię cieplną, autora 
wielu naukowych wynalazków. Znaczący 
jest dorobek profesora nadzwyczajnego 
kowieńskiej uczelni Jonasa Ridzvanavi-
ciusa, a także profesora nadzwyczajnego 
Uniwersytetu Szawelskiego Juozasa Kor-
sakasa w dziedzinie edukacji młodzieży. 

- Panie profesorze, proszę powie-
dzieć o swojej pracy naukowej. Co było 
tematem Pańskiej pracy doktoranckiej?

- Interesuje mnie życie polityczne 
zarówno Litwy, jak i innych krajów bał-

tyckich. Tematem pracy doktorskiej był system partyjny 
na Litwie podczas transformacji, to znaczy w okresie, gdy 
zostały likwidowane 5 i 6 artykuły Konstytucji Litewskiej 
ZSRR, powstał Sajudis i zaczęły formować się nowe partie 
polityczne.

Lata doktoratu przeminęły mi na Uniwersytecie Poznań-
skim im. A. Mickiewicza na wydziale Nauk Politycznych 
i Dziennikarstwa. Jestem członkiem Związku Dziennikarzy 
Litwy. Zajmują mnie tematy dotyczące życia społecznego 
i politycznego. Do międzynarodowej bazy informacji weszły 
moje badania naukowe na temat instytucji prezydenckiej 
na Litwie, o litewskiej partii chrześcijansko-demokratycz-
nej, działalności partii komunistycznej i Sajudisu w czasach 
odrodzenia oraz o pismach „Republika” i „Letuvos ritas”, 
o sytuacji mniejszości narodowych na Litwie etc. Sporo mo-
ich artykułów opublikowano w polskich czasopismach na-
ukowych. Studia w Poznaniu dały mi możliwość znacznego 
poprawienia znajomość języka polskiego, z czego jestem 
szczególnie dumny. 

Oczywiście, przedmiotem mojej stałej uwagi było, jest 
i pozostanie życie oraz działalność litewskich Tatarów od 
czasów Wielkiego Księstwa Litewskiego do chwili obecnej.

- Temu poświęca Pan prawie cały czas?
- Muszę… Zajmuję się szczególnie badaniem życia wspól-

noty Tatarów litewskich w XX wieku. Jest to okres bardzo 
skomplikowany, związany z upadkiem jednych państw i po-
jawianiem się innych, z rewolucjami, wojnami i innymi za-
mieszkami. Na tle wydarzeń historycznych i politycznych 
zmieniała się, również w zakresie tożsamości, i społeczność 
tatarska. Ciekawe ogromnie jest choćby to, jak obecnie wy-

Doc. dr Adas Jakubauskas, przewodniczący 
Związku Wspólnot Tatarów Litewskich.
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gląda tożsamość Tatarów mieszkających na Białorusi. Część 
z nich, gdy tylko Stalin zajął zachodnią Białoruś, przeniosły 
się do Polski. W okresie powojennym wyemigrowała tam 
część Tatarów z Wileńszczyzny. Jakie życiowe priorytety ci 
ludzi stawiają przed sobą, jak cenne jest dla nich pocho-
dzenie, korzenie i tradycje? Z kim utożsamiają się litewskie 
Tatarzy? Przecież wspólnoty narodowe, rozdzielone przez 
wielu lat granicami, asymilowały się z miejscową ludnością. 
Ich tatarskość to bardzo ważny temat, który wymaga roz-
licznych badań. 

- Czy analiza życia litewskich Tatarów XX wieku mo-
głaby stać się tematem pracy habilitacyjnej? 

- Dlaczego nie? Bardzo poważnie o tym myślę, zwłaszcza 
że niewielu jest naukowców, którzy badają przeszłość mo-
jego narodu. Monografi a tatarskiego naukowca Stanisława 
Kryczyńskiego, „Tatarzy litewscy” jest nader wnikliwa i kie-
rują się nią wielu badaczy, ale jej przedmiotem są Tatarzy 
Wielkiego Księstwa Litewskiego oraz działalność wspólnoty 
tatarskiej nie na Litwie, a w przedwojennej Polsce aż do 
okupacji sowieckiej. Czuję potrzebę wypełnienia tej luki. 
Ilość białych plam w historii nieco się zmniejszyła, gdy opu-
blikowaliśmy książkę „Tatarzy litewscy w historii i kulturze”, 
jednak nadal pozostało wiele niewiadomego. 

Pracę habilitacyjną chciałbym pisać w Polsce pod kierow-
nictwem znanego profesora Jacka Sobczaka, który pracuje 
w Warszawie. On też kierował moją pracą doktorską. Znamy 
się dobrze i wiem, że ma wiele bardzo cennych wiadomości 
o Tatarach. Sam profesor Sobczak także ma tatarskie po-
chodzenie. Jego przodkowie wywodzą się z Litwy, z rejonu 
Vilkaviškis, dlatego m.in. z wielkim szacunkiem mówi o na-
szym kraju. Jest członkiem działającej w Polsce Ogólnopol-
skiego Klubu Miłośników Litwy.

- Archiwum warszawskie ma zapewne wiele materia-
łów o Tatarach mieszkających na międzywojennej Wi-
leńszczyźnie? 

- Tak, można tam znaleźć wielu cennych dokumentów 
o słynnych Tatarach. Sporo historycznych dokumentów ma 
także archiwum wileńskie. Niemało zebrałem sam i prze-
chowuję w swoim komputerze. Rozliczne ciekawe informa-
cje można uzyskać od żyjących ludzi, szczególnie o czasach 
sowieckich. Materiały o drugiej połowie XX wieku nadal są 
dość świeże. Oczywiście, należy je opracować i usystematy-
zować, żeby nadać im obiektywny charakter. 

Na napisanie monografi i o życiu Tatarów litewskich XX 
wieku trzeba będzie poświęcić niejeden rok. Wielkość pra-
cy będzie zależała od tego, ile wyczerpujących informacji 
zdołam zebrać i jaka będzie ich wartość. Możliwe, że skupię 
się na analizie dwudziestowiecznej społeczności tatarskiej. 
Czy będę zagłębiać się dalej w poszukiwaniu ich tożsamo-
ści, zdecyduje czas. 

- Nie mam wątpliwości, że uda się ujawnić życiorysy 
wielu ciekawych ludzi, fakty, liczby… 

- Tak, ponieważ każdy badacz znajduje i odkrywa coś no-
wego. Przykładowo, stałem się swego rodzaju pionierem, 
otwierającym wielu nieznanych dotąd stron w biografi i pol-
skiego Tatara Olgierda Kryczyńskiego. W międzywojennej 
Polsce wraz z bratem Leonem zajmował się m.in. sprawami 
kultury i edukacji polskich Tatarów. Bracia byli prawnikami. 
Jeden pracował jako zastępca przewodniczącego Sądu Re-
jonowego w Gdyni. Drugi był zastępcą przewodniczącego 
Wydziału Spraw Obywatelskich Sądu Wileńskiego. Kiedy 
Wileńszczyznę w roku 1940 włączono do Republiki Litew-
skiej, Olgierd Kryczyński został obywatelem Litwy, ale nie 
na długo. Podczas okupacji Litwy przez ZSRR, 15 lutego 
1941 roku został aresztowany przez NKWD. Jako jednego 
z inicjatorów ruchu odrodzenia Tatarów rozstrzelano go za 
„zdradę ojczyzny”. Okoliczności jego śmierci były zupeł-

nie niewiadome dla publiczności oraz krewnych. Pracując 
w specjalnym archiwum Litwy, w byłym budynku KGB, zna-
lazłem teczkę z informacjami o jego pobycie w więzieniu 
na Łukiszkach, dochodzeniu i wykonaniu wyroku w Gorkim 
(obecnie Niżny Nowogród) 2 czerwca 1942 roku. Otrzyma-
łem później serdeczne podziękowanie od jego syna Selima, 
mieszkającego w Polsce. 

Podobnych spraw jest więcej. Chciałbym je opublikować, 
ponieważ sowieci zabijali najlepszych ludzi, kwiat narodu. 
Brat Olgierda – Leon Kryczynski został aresztowany przez 
gestapo 27 września 1939 roku, w grudniu zaś razem z 12000 
pomorskiej inteligencji rozstrzelany w Lesie Piaśnickim koło 
Wejherowa. Jak widać, druga wojna światowa była bezlito-
sna do znanych przedstawicieli narodu tatarskiego. Byli wi-
dać nie na rękę ani Trzeciej Rzeszy, ani ZSRR.

- Ale to ogromna praca, wymagająca wysiłku niejednej 
osoby.

- Mam nadzieję, że w przyszłości znajdą się ludzie, być 
może przedstawiciele współczesnej młodzieży tatarskiej, 
którzy dojdą do nieodkrytych jeszcze źródeł. Cieszę mnie, 
że są ludzie ze społeczności tatarskiej zagłębiający się 
w różne aspekty historii własnego narodu. Na przykład, 
profesor Tamara Bairašauskaitė bada historię szlachty ta-
tarskiej XIX wieku. Pracę magisterską o litewskich Tatarach 
– prawnikach okresu międzywojennego obronił na Uniwer-
sytecie Warszawskim Aleksander Buczacki. 

Wielu badaczy historii i kultury tatarskiej mieszka w Pol-
sce. Nieznane do tej pory fakty z przeszłości litewskich Ta-
tarów odkrył i opublikował polski historyk tatarskiego po-
chodzenia Artur Konopacki. Problematyką tatarską zajmują 
się m.in. naukowcy: Selim Chazbijewicz, Jan Tyszkiewicz, 
Czesław Łapicz, Henryk Jankowski, Andrzej Drozd, Krzysz-
tof Grygajtis, a także badacze z Niemiec, Wielkiej Brytanii, 
Szwajcarii, Białorusi, USA oraz Rosji. Działa w Polsce Ma-
ciej Konopacki, urodzony w rodzinie tatarskiej inteligencji 
w Wilnie w roku 1926, współtwórca Rady Wspólnej Kato-
lików i Muzułmanów, która prowadzi działalność na rzecz 
wspólnego dobra, niezależnie od wyznania i pochodzenia. 
Myślę, że podobna Rada powinna powstać i na Litwie.

- Gazeta „Lietuwos totorai” już pisała o nowym, szcze-
gólnie odpowiedzialnym stanowisku Pana. Został Pan 
wybrany zastępcą sekretarza generalnego Światowego 
Kongresu Tatarów Krymskich. 11 kwietnia 2016 r. w litew-
skim Sejmie pod Pana opieką odbyło się spotkanie ko-
mitetu wykonawczego Kongresu. Proszę powiedzieć coś 
więcej o tym ważnym wydarzeniu?

- To przedsięwzięcie było rzeczywiście bardzo ważne, 
a Związek Wspólnot Tatarów Litewskich zrobił wszystko, 
aby odbyło się dobrze i sensownie. Na forum przybyło wie-
lu znanych polityków z Unii Europejskiej, otrzymaliśmy po-
zdrowienia od amerykańskiego senatora, Johna McCaina. 
Zjawili się przedstawicieli m.in. Turcji, Ukrainy, Rumunii 
oraz Rosji. Omawialiśmy problemy Tatarów Krymskich, któ-
re pojawiły się po rosyjskiej okupacji Krymu. Za pośrednic-
twem telekonferencji łączyliśmy się z ludźmi, zmuszonymi 
do opuszczenia Krymu i osiedlenia się na Ukrainie. Na na-
sze zaproszenie odezwało się wielu wpływowych polityków, 
a relację przekazali dziennikarze z wielu krajów. Wiadomo, 
że organizacja takiej imprezy wymaga sporo wysiłku, ale 
wierzę, że na Półwyspie Krymskim powinna zatriumfować 
sprawiedliwość. 

- Dziękuję za rozmowę. 

Dana Kurmilavičiūtė  
Tłumaczenie z jęz. rosyjskiego: Iryna Malinska 
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Aleksander Miśkiewicz

MAŁE KALENDARIUM 
– DLA PRZYPOMNIENIA
◊ 150 lat temu, 8.12.1867 roku w Kirsobolach Tatarskich 

na północno-wschodniej Suwalszczyźnie urodził się 
Aleksander Hoźmian Mirza Sulkiewicz. Działacz kon-
spiracyjny, wspólnie z Józefem Piłsudskim, w Polskiej 
Partii Socjalistycznej w zaborze rosyjskim. Po dekon-
spiracji przebywał w zaborze austriackim, mieszkając 
raz w Krakowie, to znów w Zakopanem. Współdziałał 
przy organizacji drużyn strzeleckich pod komendą Jó-
zefa Piłsudskiego. Podczas pierwszej wojny światowej 
walczył w 5 Pułku Piechoty I Brygady Legionów. Zginął 
bohaterską śmiercią 18.09.1916 roku w bitwie pod Sito-
wiczami na Wołyniu. W 1935 roku jego prochy zostały 
przeniesione z cmentarza legionistów na Wołyniu na 
Cmentarz Wojskowy w Warszawie. W zeszłym roku ob-
chodziliśmy setną rocznicę Jego bohaterskiej śmierci.

◊ 130 lat temu 22.09.1887 roku w Wilnie urodził się Leon 
Najman Mirza Kryczyński, prawnik, absolwent Uniwer-
sytetu Petersburskiego, syn Konstantego – generała 
w armii rosyjskiej, prezesa Muzułmańskiego Stowarzy-
szenia Pomocy Biednym Muzułmanom w Warszawie. 
Kryczyński uczestniczył w ruchu narodowym Tatarów 
krymskich, w latach 1919-1920 działał w rządzie Repu-
bliki Azerbejdżanu. W Polsce sędzia Sądu Okręgowego 
w Wilnie. Od 1932 roku wiceprezes Sądu Okręgowe-
go w Zamościu, a od 1935 do września1939 roku na 
tym samym stanowisku Sądzie Okręgowym w Gdyni. 
W działalności społecznej był prezesem Rady Central-
nej Związku Kulturalno-Oświatowego Tatarów Rzecz-
pospolitej Polskiej oraz naczelnym redaktorem „Rocz-
nika Tatarskiego”. Zginął prawdopodobnie w 1940 
roku zamordowany przez okupanta niemieckiego, 
wraz z przedstawicielami inteligencji polskiej Pomorza 
w Piaśnicy pod Wejherowem.

◊ 40 lat temu 3.06.1977 roku zmarł w Szczecinie Ibra-
him Miśkiewicz, więzień sowieckich łagrów, urodzony 
w 1912 roku. Wychowywał się na Krymie wśród tamtej-
szych Tatarów. Po drugiej wojnie światowej wraz z ro-
dziną mieszkał w Szczecinie. W fachu drukarskim był 
zecerem, długoletnim pracownikiem Szczecińskich Za-
kładów Grafi cznych. W latach 1969-1977 przewodniczył 
gminie muzułmańskiej w Gorzowie Wlkp., której sie-
dziba była wówczas w Szczecinie. Utrzymywał liczne 
kontakty z rodzinami tatarskimi w Gorzowie i Trzcian-
ce. Bywał też często u swoich krewnych w Gdańsku. 
Spoczął w kwaterze muzułmańskiej Cmentarza Komu-
nalnego w Gdańsku-Srebrzyskach.

◊ 30 lat temu 23.01.1987 roku zmarł w Gorzowie Wlkp. imam 
tamtejszej gminy Bekir Radkiewicz (mylnie nazywany 
Rodkiewiczem) urodzony w 1889 roku. W latach między-
wojennych muezin w gminie muzułmańskiej w Nowo-
gródku. Po wojnie także muezin w Gorzowie. Imamem 
został w 1955 roku po śmierci imama Selima Safarewicza, 
który po przenosinach z Nowogródka mieszkał wówczas 
we Wrocławiu, ale stale pamiętał o swoich parafi anach 
w Gorzowie. Imam Radkiewicz ofi cjalnie został zatwier-
dzony przez Najwyższe Kolegium MZR dopiero w 1960 
roku, co nie przeszkadzało mu do tego czasu nieść posłu-
gi religijnej Tatarom zamieszkałym na dużym obszarze 
północno-zachodniej Polski. Pochowany został na Cmen-
tarzu Muzułmańskim na warszawskich Powązkach.

O wszystkich wymienionych wyżej postaciach dowiemy 
się więcej, zapoznając się z treścią „Słownika biografi czne-
go Tatarów polskich XX wieku”, opublikowanego w roku 
2016 przez Najwyższe Kolegium Muzułmańskie MZR.

Aleksander Miśkiewicz 

Selim Chazbijewicz

EDIGE KIRIMAL-SZYNKIEWICZ – BIOGRAFIA1 
Jedną z czołowych postaci w tatarskich dziejach politycz-
nych XX wieku był Edige Kırımal-Szynkiewicz, łączący w so-
bie etos Tatarów krymskich i polsko-litewskich. Z pochodze-
nia Tatar polski i etniczny Polak, z wychowania zaś i kultury 
Tatar krymski. 1

Urodził się w 1911 roku w Bachczysaraju na Krymie. Był 
synem polskiego Tatara Mustafy Szynkiewicza, prezesa 
Związku Tatarów Litewskich na Krymie, organizacji, która 
główną siedzibę posiadała w Symferopolu, administracyjnej 
stolicy guberni taurydzkiej, obejmującej półwysep krymski. 
Związek Tatarów Litewskich powstał na Krymie po rewolucji 
lutowej w 1917 roku. Matką Edige była Polka pochodząca 

1 Artykuł ten jest zmienioną i poprawioną wersją tekstu pt. Tatarscy 
liderzy polityczni XX w. Edige Kırımal-Szynkiewicz i tragedia Tatarów 
krymskich, który ukazał się w „Przeglądzie Tatarskim” nr 4 (12) 2011.

z Krakowa, z domu Słupkowska (lub Słupczyńska), któ-
ra przeszła na Krymie na islam. Była nauczycielką w gim-
nazjum w Jałcie. Po jej śmierci, w pogrzebie uczestniczyli 
w wielkiej liczbie jej uczniowie, Tatarzy, Rosjanie, Polacy 
i inni mieszkańcy Krymu. Miał jeszcze dwóch braci, Timura 
i Arsłana. Pierwszy z nich był marynarzem wojennej fl oty 
sowieckiej na Morzu Czarnym i zginął podczas II wojny świa-
towej. Drugi zaś po wojnie emigrował z Europy do Kanady. 
Związek Tatarów Litewskich na Krymie obejmował ponad 
tysiąc członków, polskich i litewskich Tatarów, którzy zna-
leźli się tam podczas pierwszej wojny światowej na skutek 
zarządzonej w 1915 roku przez władze rosyjskie ewakuacji 
ludności w pasie przyfrontowym, po rozpoczęciu ofensywy 
armii niemieckiej na wschód. Ewakuacja ludności odbywa-
ła się w głąb Rosji. Tatarzy polsko-litewscy wybierali jako 
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nowe miejsce zasiedlenia Krym lub Powołże, kierując się po-
krewieństwem etnicznym z miejscowymi Tatarami.

Ludność tatarska z Polski i Litwy to w dużej mierze miej-
ska inteligencja, wykształcona w szkołach rosyjskich lub 
zachodnioeuropejskich, przodująca pod względem cywili-
zacyjnym i kulturalnym wśród innych nacji muzułmańskich 
Imperium Rosyjskiego. Ten fakt podkreślał również twórca 
odrodzenia kulturalnego i narodowego krymskich Tatarów, 
pisarz i dziennikarz oraz wydawca Ismail Bej Gasprinski. 
Polsko-litewscy Tatarzy byli w dużej mierze inicjatorami 
i realizatorami idei państwa tatarskiego na Krymie w latach 
1917–1920. Sformowany w czerwcu 1918 roku gabinet mini-
strów pod kierownictwem generała Macieja Sulkiewicza jako 
premiera przez parę miesięcy, tj. do października 1918 roku 
realizował ideę suwerennego, tatarskiego państwa. W tym 
czasie większość kierownictwa politycznego i administracyj-
nego krymskich Tatarów stanowili Tatarzy polsko-litewscy. 
Idea państwowości tatarskiej przetrwała okres wojny domo-
wej w Rosji. Lewa frakcja Tatarskiej Partii Narodowej – Milli 
Firka – na której czele stał Veli Ibrahimow – doszła do poro-
zumienia z bolszewikami, stając się główną siłą polityczną, 
wspierającą powstanie Tatarskiej Krymskiej Autonomicznej 
Republiki Radzieckiej. Zgodnie z tym porozumieniem pierw-
szym sekretarzem Wszechrosyjskiej Komunistycznej Partii 
(bolszewików) – WKP (b) – na Krymie miał zostać Tatar. Ta-
tarzy stanowili również aparat partyjny wyższego i średnie-
go szczebla w odpowiedniej proporcji. Taka sytuacja trwała 
do roku 1928, kiedy został odwołany, a później aresztowany 
Veli Ibrahimow, i rozpoczęła się pierwsza stalinowska czyst-
ka pod pretekstem rozprawy z Zinowiewem, Kamieniewem 
i Trockim. Na Krymie czystka w partyjnym aparacie i wśród 
ludności odbywała się pod hasłami walki z trockizmem oraz 
odchyleniem prawicowo-nacjonalistyczny”.

Edige Szynkiewicz, tak bowiem brzmiało jego właściwe 
nazwisko, ukończył szkołę podstawową w Dereköy obok 
Jałty, rosyjskie liceum zaś w Jałcie. Następnie rozpoczął na-
ukę w Wyższym Instytucie Pedagogicznym w Symferopolu 
(krtat. Aqmescit). W roku 1928 podczas wspomnianej wyżej 
pierwszej fali stalinowskich czystek na Krymie aresztowa-
no również Mustafę Szynkiewicza, byłego działacza tatar-
skiego i jego syna, Edige. Obaj trafi li do łagrów na półno-
cy ZSRR. Stamtąd Edige Szynkiewicz w roku 1932 dokonał 
udanej próby ucieczki i poprzez Azerbejdżan, dzięki brater-
skiej pomocy Azerów, dostał się do Iranu, nielegalnie prze-
kraczając granicę sowiecką. W Teheranie zgłosił się do pol-
skiej ambasady, która była wówczas jedną z placówek MSZ 
RP realizującą koncepcję polityki prometejskiej marszałka 
Piłsudskiego. Polegała ona na próbie rozbicia Związku So-
wieckiego czy w ogóle Rosji poprzez wspieranie dążeń nie-
podległościowych narodów nierosyjskich zamieszkujących 
imperium. W zamierzeniu – jak określał to Piłsudski – było 
„rozprucie Rosji według szwów narodowych”. Wszystkie 
nierosyjskie narody miały utworzyć docelowo własne, nie-
podległe państwa w ustrojowej formie demokratycznych 
republik o gospodarce kapitalistycznej. 

Rosja stałaby się niedużym państwem, obejmującym te-
rytorium Wielkiego Księstwa Moskiewskiego w XVI stuleciu. 
Piłsudski zakładał bowiem, że Rosja zawsze i wszędzie, bez 
względu na ustrój i formę, będzie śmiertelnym zagrożeniem 
dla Polski. Aby to niebezpieczeństwo raz na zawsze odda-
lić, należy doprowadzić do rozpadu Rosji, oddzielenia się 
dawniej podbitych narodów, które miałyby utworzyć wła-
sne, niepodległe i suwerenne państwa. Należało, sądził 
Piłsudski, dopomóc im w tym, wspierając działalność poli-
tyczną emigracyjnych elit politycznych tych narodów. Stąd 
w Polsce w okresie międzywojennym znalazła się emigracja 
polityczna Tatarów krymskich, nadwołżańskich, Gruzinów, 

Azerbejdżan, narodów północnego Kaukazu, Kozaków. 
Mieli oni własne emigracyjne polityczne komitety, gazety, 
wydawnictwa książkowe, imprezy kulturalne. Ośrodkiem 
skupiającym tę polityczną działalność był Instytut Wschod-
ni w Warszawie oraz Instytut Badań Europy Wschodniej 
w Wilnie, a także istniejąca przy tym ostatnim Szkoła Nauk 
Politycznych. 

Wróćmy jednakże do Edige Szynkiewicza. Kiedy znalazł 
się w polskiej ambasadzie Teheranie, powołał się na swego 
stryja, doktora Jakuba Szynkiewicza, który w latach 1925–
1939 był zwierzchnikiem religijnym polskich muzułmanów 
– muftim na Rzeczpospolitą Polskę. Otrzymał tam pomoc 
i poprzez Turcję wyjechał do Polski. W Turcji, w Stambu-
le zatrzymał się na parę miesięcy, przebywając w bliskim 
otoczeniu Dżafara Sejdameta, byłego przewodniczącego 
Kurułtaju – tatarskiego parlamentu narodowego w latach 
1917–1918, pełnomocnego przedstawiciela tegoż w Lidze 
Narodów, gdzie szukał pomocy dla swojego narodu. Sejda-
met był niekwestionowanym liderem krymskotatarskiej emi-
gracji politycznej w latach międzywojennych i później, aż do 
swojej śmierci w 1961 roku w Turcji. Przebywał też w Polsce, 
szukając prób porozumienia z Piłsudskim. Po przyjeździe do 
Polski Edige Szynkiewicz osiedlił się w Wilnie, gdzie podjął 
studia we wspomnianej Szkole Nauk Politycznych Instytutu 
Badań Europy Wschodniej i został jednym z przywódców 
ruchu młodzieżowego polskich Tatarów oraz współorgani-
zatorem powstałego w roku 1936 Koła Młodzieży Tatarskiej 
w Wilnie. Zawarł też związek małżeński z Tamarą Bielak, 
polską Tatarką. Nadał działalności tatarskiej w Polsce kie-
runek nacjonalistyczny, skierowany na działalność politycz-
ną w celu odbudowy suwerennej państwowości tatarskiej 
na Krymie w oparciu o Rzeczpospolitą i oczywiście Turcję. 
Wzór formy organizacyjnej czerpał z działalności polskich 
organizacji: ONR Falangi i OZN. 

Po wybuchu II wojny światowej, we wrześniu 1939 roku 
Edige Szynkiewicz, jako bezpaństwowiec, ewakuuje się do 
Turcji razem z personelem ambasady tureckiej w Warszawie. 
Po przybyciu do Turcji zmienił opcję polityczną, jako główny 
cel swojej działalności stawiając suwerenne państwo tatar-
skie na Krymie. Razem z częścią tatarskiej emigracji politycz-
nej szukał porozumienia z Niemcami. Rozmowy te odbywa-
ły się za pośrednictwem niemieckiej ambasady w Ankarze. 
Zmienił też nazwisko na Kırımal (wym. Kyrymał), co w języ-
ku krymskotatarskim oznacza „Zabierz Krym”. W Berlinie 
zaczął organizować tatarskie przedstawicielstwo. Wyjazd 
był wynikiem listu, jaki wystosował do ambasadora Rzeszy 
w Turcji, byłego premiera Rzeszy, Franza von Pappena, na-
stawiony proniemiecko turecki generał Hüseyin Hüsnü Emir 
Erkilet, który chciał zapoznać się z niemieckimi sukcesami 
na froncie wschodnim. Jeszcze wcześniej, we wrześniu 1941 
roku do Berlina przyjechał Nuri Pasza, brat Enwera Paszy, 
naczelnego wodza armii tureckiej w okresie I wojny świa-
towej. Nuri Pasza reprezentował środowisko tureckich na-
cjonalistów i panturkistów. Prowadził rozmowy z szefem 
politycznego wydziału Ministerstwa Spraw Zagranicznych 
Rzeszy E. Bermanem. W grudniu 1941 roku wraz z Müste-
dżybem Ulküsalem, z zawodu adwokatem, działaczem na-
rodowym emigracji krymskich Tatarów, pochodzącym z Ta-
tarów dobrudzkich w Rumunii, wyjechał do Berlina, gdzie 
prowadził rozmowy na temat jeńców sowieckich – Tatarów 
w niemieckich obozach jenieckich i możliwości sformowania 
z nich jednostek bojowych w ramach Wermachtu. 

Ich wizyta w Niemczech to rezultat listu gen. Erkile-
ta i wcześniejszych, sondażowych rozmów Nuriego Paszy. 
Trzeba również wyraźnie zaznaczyć, że ówczesny lider po-
litycznej emigracji krymskich Tatarów w Stambule, Dżafar 
Sejdamet zajmował stanowiskom wyraźnie propolskie i kie-
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rował swoje sympatie w stronę rządu Rzeczypospolitej na 
Obczyźnie i generała Sikorskiego. Nie chciał bezpośrednio 
nawiązywać kontaktów z Niemcami, którzy wszelkie próby 
rozmów na temat ewentualnej niepodległości Krymu pod 
ich protektoratem odkładali na później. Następnie Edige 
Kırımal i Müstedżyb Ulküsal wyjechali do Generalnej Guber-
ni i Generalnego Okręgu Litwy w ramach komisariatu Rze-
szy Ostland, obejmującego terytorium krajów nadbałtyckich 
i Białorusi. Na wiosnę 1942 roku Ulküsal wyjechał do Rumu-
nii, zaś na jego miejsce do współpracy z Kırımalem zgłosił się 
dr Abdullah Zihni Soyal – emigrant do roku 1939 mieszkają-
cy w Polsce. Tuż przed wojną uzyskał w Krakowie doktorat 
na podstawie wydania tłumaczeń – jarłyków – listów chana 
krymskiego Islama III Giraja do króla Jana Kazimierza. Soysal 
po wojnie znalazł się w Turcji, gdzie zmarł. Przedstawiciel-
stwo tatarskie w Berlinie liczyło wówczas już około dwuna-
stu ludzi. Na ich czele stał Kırımal. On i jego współpracowni-
cy stawiali przed sobą następujące cele polityczne: 

1. pomaganie jeńcom wojennym z Armii Czerwonej, 
pochodzenia tatarskiego, oraz pomoc przymuso-
wym robotnikom wschodnim z pochodzenia Tata-
rom na terenie Niemiec,

2. przesiedlenie na Krym ludności tatarsko-muzułmań-
skiej z Litwy, Białorusi i Rumunii w celu zwiększenia 
liczebności tatarskiej populacji na półwyspie,

3. nawiązanie kontaktów z tatarskim społeczeństwem 
na Krymie. Warto również zaznaczyć, że Kırımal, po-
dobnie jak jego mentor Nuri Pasza, reprezentował 
stanowisko panturkistyczne, był zwolennikiem tezy 
o wspólnocie kulturalnej i politycznej wszystkich 
narodów pochodzenia tureckiego. W związku z tym 
konsekwentnie używał nazwy „krymscy Turcy”, a nie 
„krymscy Tatarzy”, aby podkreślić przynależność ta-
tarskiej ludności Krymu do świata kultury tureckiej 
w szerokim sensie tego pojęcia – czyli turkijskiej. 

Przez ponad rok władze niemieckie zabraniały przed-
stawicielom tatarskim, skupionym w Berlinie wokół Edige 
Kırımala, wyjazdu na Krym. W roku 1942 Kırımal został 
uznany za ofi cjalnego przedstawiciela interesów tatarskich 
przy Naczelnym Dowództwie Wojsk Lądowych (OKH We-
hrmacht) w sferze interesów ekonomicznych i humanitar-
nych. W listopadzie 1942 roku Kırımal wraz ze swoim biurem 
otrzymał od władz niemieckich pozwolenie na wyjazd na 
Krym. Tam spotkali się z przedstawicielami utworzonego 
przez Niemców tatarskiego samorządu – Muzułmańskiego 
Komitetu w Symferopolu, których poinformowali o wyne-
gocjowanej zgodzie władz niemieckich na przesiedlenie na 
Krym 25 tys. Tatarów z terenów Litwy, Białorusi i Rumunii. 
Władze Muzułmańskiego Komitetu w Symferopolu podkre-
śliły pełne poparcie dla berlińskiego przedstawicielstwa 
i jednogłośnie dokooptowały Kırımala i jego współpracow-
nika A. Balicza do swojego grona. 

Dla Kırımala miało to znaczenie propagandowe o tyle, 
że wobec władz niemieckich mógł występować już nie jako 
przedstawiciel emigracji politycznej krymskich Tatarów, ale 
jako przedstawiciel tatarskiej ludności Krymu. Został przez 
Niemców uznany za jedynego pełnomocnego przedstawi-
ciela krymskich Tatarów wobec władz III Rzeszy i jego biuro 
zostało ofi cjalnie nazwane Krymskotatarskim Centrum Na-
rodowym, co nastąpiło w styczniu 1943 roku. Jednocześnie 
w Ministerstwie Rzeszy do Spraw Okupowanych Terytoriów 
Wschodnich, kierowanym przez Alfreda Rosenberga, po-
wstała komórka – Wydział Krymskotatarski (Krimtataren 
Leitstelle), która miała się zajmować przekazywaniem de-
cyzji władz niemieckich dla Krymskotatarskiego Centrum 
Narodowego. Kırımal w roku 1944 starał się, korzystając ze 
swoich wpływów u władz niemieckich, ratować część tatar-

skich aktywistów i działaczy. W tym czasie spodziewano się 
już inwazji Armii Czerwonej na półwysep. 

Kırımal oznajmił wszystkim, którzy kolaborowali z Niem-
cami, że w razie ewakuacji Wehrmachtu oni również, razem 
z rodzinami i dobytkiem, zostaną ewakuowani. Niestety, nie 
uzgodnił tego z niemieckim dowództwem wojskowym. Nie-
mniej udało mu się wytargować z Niemcami ewakuację ok. 
2500 tatarskich działaczy wraz z rodzinami po rozpoczęciu 
walk o półwysep. Jesienią 1944 roku Kırımal został jedynym 
znaczącym działaczem krymskotatarskim w niemieckich 
strukturach politycznych. 25 listopada 1944 roku on i jego 
grupa współpracowników rozpoczęli wydawanie gazety 
„Krim” w Berlinie. 18 listopada 1944 roku w Berlinie zebrał 
się po raz pierwszy Komitet Narodów Ujarzmionych przez 
Rosję. W jego skład weszli przedstawiciele Wojskowego 
Związku Tatarów nadwołżańskich „Idel-Ural”, komitety na-
rodowe: ormiański, gruziński, narodów Północnego Kaukazu 
oraz azerbejdżański i turkiestański, przedstawiciele różnych 
grup ukraińskich, Białoruska Centralna Rada oraz Krymskota-
tarskie Centrum Narodowe, które reprezentował E. Kırımal.

Pod sam koniec wojny, 17 marca 1945 roku, minister Rze-
szy Alfred Rosenberg w imieniu władz niemieckich uznał 
Krymskotatarskie Centrum Narodowe jedynym przedstawi-
cielem narodu Tatarów krymskich w Niemczech. Centrum 
na nowych zasadach organizacyjnych miało rozpocząć dzia-
łalność od kwietnia 1945 roku, ale do tego już nie doszło. 
Po zakończeniu II wojny światowej Edige Kırımal został na 
terenie Niemiec, gdzie już w latach czterdziestych wszedł 
w skład utworzonego przez USA Instytutu Wschodniego 
(sowietologicznego), współtworząc tatarską rozgłośnię Ra-
dia „Swoboda”. Podjął pracę naukową, dokumentując do-
robek tatarskiego ruchu narodowego. W roku 1952 wydał 
książkę „Der nationale kampf der Krimtürken”, fundamen-
talną pracę dotyczącą genezy i historii Tatarów krymskich 
w XX wieku, jak też tatarskiego ruchu narodowego. Od roku 
1954 do 1972 w ramach monachijskiego Instytutu Badań nad 
Związkiem Sowieckim wydawał i redagował czasopismo 
„Dergi” w języku tureckim. Zmarł w Monachium 22 czerwca 
1980 roku na raka żołądka. Był bezdzietny. W roku 2007 jego 
prochy zostały przeniesione do Bachczysaraju, gdzie spo-
czął na cmentarzu zasłużonych dla narodu krymskotatar-
skiego. Współcześnie jest przez krymskich Tatarów uważa-
ny za jednego z bohaterów narodowych, pomimo kontekstu 
jego współpracy z Niemcami podczas II wojny światowej.

Postać i biografi a Edige Kırımal-Szynkiewicza stanowi 
niewątpliwie mało znany, zwłaszcza w Polsce epizod historii 
najnowszej, związanej z drugą wojną światową i latami 30. 
Jest też ogniwem łączącym w tragiczny sposób etos Tatarów 
polsko-litewskich oraz krymskich. Jego wybór polityczny był 
wyborem ideowym – miał nadzieję, podobnie jak i działa-
cze ukraińscy, białoruscy, litewscy, estońscy, łotewscy itd., 
na odbudowę narodowej suwerenności u boku Rzeszy Nie-
mieckiej. Być może nie był świadomy ogromu zbrodni doko-
nanych przez aparat policji politycznej, SS i Wehrmacht na 
ludności cywilnej państw Europy Wschodniej.

Do końca życia był czynny intelektualnie, mając świado-
mość tragicznej pomyłki politycznej dokonanej podczas II 
wojny światowej. Na emigracji w Niemczech po 1945 roku 
współpracował blisko z emigracją polityczną Ukraińców, 
zwłaszcza z Jarosławem Stećką, szefem Organizacji Ukraiń-
skich Nacjonalistów na emigracji. Kırımal był również czyn-
nym publicystą i naukowcem. Oprócz wspomnianej wyżej 
książki, za którą w roku 1953 otrzymał doktorat na Uniwer-
sytecie Monachijskim, pisał przed rokiem 1939 w prasie pol-
skiej. Regularnie publikował w kwartalniku „Wschód-Orient”, 
redagowanym przez Włodzimierza Bączkowskiego, organie 
ruchu prometejskiego, formalnie czasopiśmie Instytutu 
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Wschodniego w Warszawie. Pisywał w miesięczniku „Życie 
Tatarskie”, wydawanym w Wilnie w latach 1934–1939 przez 
Wileński Oddział Związku Kulturalno-Oświatowego Tatarów 
RP, którego redaktorem był Stefan Tuhan Mirza Baranowski 
– pisarz i eseista historyczny. Drukował w czasopiśmie pt. 
„Głos z Minaretu”, wydawanym w języku polskim w latach 
1946–1951, organie imamatu polowego przy II Korpusie Woj-
ska Polskiego na Zachodzie, a później Polskiego Korpusu 

Przysposobienia i Rozmieszczenia. Utrzymywał też Edige 
Kırımal po zakończeniu wojny kontakty z emigracją poli-
tyczną Tatarów krymskich w Stambule, w tym z Muratem 
Yakupoğlu-Jakubowskim, polskim Tatarem, zamieszkałym 
w Stambule, który poświęcił się politycznej działalności na 
rzecz niepodległego państwa tatarskiego na Krymie. 

Selim Chazbijewicz 

Aleksander Miśkiewicz

TURECKI AMBASADOR DZIEKANEM
Jak doszło do tego, że ambasador Turcji w przedwojennej 
Polsce został dziekanem Korpusu Dyplomatycznego? Otóż 
w Polsce, podobnie jak i w innych państwach, był nim prze-
ważnie nuncjusz apostolski. Obowiązki 
te pełnił przez kilka lat ks. Marmaggi, 
lecz mianowany kardynałem opuścił 
nasz kraj, przenosząc się do Rzymu. 
Jego następca miał przybyć do Polski 
po kilku miesiącach. A tu zaczął się 
Nowy Rok 1937 i pierwszego dnia Pre-
zydent Rzeczpospolitej Polskiej przyj-
mował życzenia zarówno od przedsta-
wicieli dostojników, społeczeństwa, jak 
i reprezentantów innych państw. Jako 
pierwszy, w imieniu rządu, życzenia 
Prezydentowi RP Ignacemu Mościckie-
mu złożył premier gen. Felicjan Sławoj-
-Składkowski, a po nabożeństwie w ka-
plicy zamkowej ks. kardynał Aleksander 
Kakowski, po nim zaś przedstawiciele 
władz cywilnych i wojskowych oraz du-
chowieństwa i organizacji społecznych.

Później w Sali Rycerskiej Zamku 
Królewskiego odbyło się spotkanie 
z Korpusem Dyplomatycznym akredy-
towanym przy Prezydencie i Rządzie 
RP. Pod nieobecność nuncjusza papie-
skiego zaszczyt przemawiania w imie-
niu całego Korpusu przypadł w udziale temu ambasadoro-
wi, który najdłużej był w Polsce. Okazał się nim ambasador 
Turcji Ahmet Ferit Tek.  Ze swego zadania, jak 9 stycznia 
1937 roku pisał o tej uroczystości „Światowid”, „wywiązał się 
jak najdostojniej. Złożywszy życzenia P. Prezydentowi R. P. 
i Narodowi Polskiemu, w krótkich, ale bardzo znaczących 
słowach stwierdził, że dzięki podziwianym przez cały świat 
walorom Narodu Polskiego, dzięki mądrości Głowy Państwa 
i rozumnej, pokojowej polityce Rządu, Rzeczpospolita Pol-
ska otoczona jest powszechnym szacunkiem […]”1

Rola ambasadora Turcji jako dziekana Korpusu Dyploma-
tycznego nie zakończyła się na wygłoszeniu tych pełnych 
kurtuazji życzeń noworocznych. Pełnił on swoje obowiązki, 
między innymi uczestnicząc w balu Korpusu Dyplomatycz-
nego w jednym z warszawskich hoteli. I jak spostrzegł to 
reporter „Światowida”, ambasador turecki wraz z żoną cały 
wieczór siedział przy stole z posłem greckim i jego małżon-
ką, prowadząc rozmowę w tonie serdecznym, co widać na 
fotografi i z tego balu2. Był drugim ambasadorem tureckim 
w Polsce po podniesieniu poselstw, polskiego w Ankarze 

1 Światowid, 9 I 1937, nr 2.
2 Światowid, 13 II 1937, nr 7.

i tureckiego w Warszawie, do rangi ambasad. Pierwszym był 
Ceveta Bey, który zmarł nagle w Warszawie podczas pełnie-
nia swoich obowiązków.

   Ahmet Ferit Tek urodził się w Bur-
sie w roku 1877 jako syn wysokiego 
urzędnika fi nansowego tamtejszego 
wilajetu. Kształcił się na zawodowego 
wojskowego, początkowo w Wojskowej 
Szkole Przygotowawczej (Kuleli Askeri 
İdadisi), następnie w Akademii Woj-
skowej (Harbiye Mektebi) w Stambule, 
którą ukończył w roku 1896 w stopniu 
podporucznika. Po roku służby został 
aresztowany za przynależność do orga-
nizacji młodotureckiej, skazany na 10 
lat więzienia i deportowany do Trypoli-
su, jednak już w roku 1898 ułaskawiony. 
W dalszym ciągu uczestniczył w dzia-
łalności konspiracyjnej, co zmusiło go 
do ucieczki do Paryża. Tam ukończył 
Szkołę Nauk Politycznych. 

   Po rewolucji młodotureckiej po-
wrócił do Turcji, zajmując się pracą 
dziennikarską, a także był posłem do 
parlamentu. Jako niespokojny duchem, 
skazany został na wyjazd do Anatolii. 
W roku 1917 ułaskawiony po zawar-

ciu pokoju brzeskiego, po czym został 
konsulem generalnym Turcji w Kijowie. W roku 1919 objął 
stanowisko ministra robót publicznych, a potem ministra 
spraw wewnętrznych. Był posłem do parlamentu, a po 
jego rozwiązaniu poparł rządy Kemala Paszy i został człon-
kiem Zgromadzenia Narodowego. Był ministrem fi nansów 
w nowym rządzie republikańskim. Brał udział w konferencji 
w Lozannie, będąc jednym z przedstawicieli nowych władz 
tureckich wobec państw Ententy, tj. zwycięskich podczas 
pierwszej wojny światowej. Od roku 1925 był ambasadorem 
w Londynie, a od roku 1932 w Polsce. 5 lipca złożył listy 
uwierzytelniające Prezydentowi RP Ignacemu Mościckiemu 
na Zamku Królewskim. Swoją misję w Warszawie zakończył 
14 lipca 1939 roku, wracając do Ankary3. Funkcję dziekana 
Korpusu Dyplomatycznego przestał pełnić wraz z przyby-
ciem do Polski nowego nuncjusza papieskiego ks. arcybi-
skupa Filipa Cortesi, który złożył listy uwierzytelniające na 
Zamku 29 maja 1937 roku4.

Aleksander Miśkiewicz 

3 D. Chmielewska, Polsko-tureckie stosunki dyplomatyczne w okresie 
międzywojennym, Warszawa 2006, s. 349-350.

4 Światowid, 29 V 1937, nr 22.

Ahmet Ferit Tek, ambasador Turcji w RP.
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WILNO GIEDYMINOWICZÓW. 
WITOLD I JAGIEŁŁO W TRADYCJI 
LITEWSKO-POLSKIEJ (4) 

3 czerwca 1918 roku przedstawiciel niemieckiej dynastii 
królewskich, książę Wirtembergii, przyjął z rąk Taryby tron 
litewski. Jednak już 2 listopada, w obliczu klęski państw 
centralnych na froncie zachodnim, Litewska Rada Pań-
stwowa unieważniła ten wybór, a 5 listopada powołała 
swój pierwszy rząd. Jego szef, profesor historii literatur za-
chodnioeuropejskich w Dorpacie, Augustinas Voldemaras 
(1883–1942), 11 listopa-
da, w dniu zawieszenia 
działań wojennych po-
między Cesarstwem Nie-
mieckim a zachodnimi 
aliantami, sformułował 
litewski gabinet mini-
strów. 

Augustinas Valdema-
ras jako litewski polityk 
proniemiecki już w roku 
1917 był współorganiza-
torem Litewskiej Rady 
Zaufania w Berlinie. 
Po pokoju brzeskim, 
w którym był eksper-
tem po stronie niemiec-
kiej, z ramienia Taryby 
uczestniczył w negocja-
cjach polsko-litewskich 
w czerwcu 1918 roku 
w Berlinie. Stronę polską 
reprezentował przedsta-
wiciel Rady Regencyjnej historyk W. Feldman. Podpisano 
umowę, w myśl której Polska związana z Niemcami mia-
łaby uznać w przyszłości państwo litewskie. Wobec prze-
grania wojny przez Niemcy nie miało to żadnych praktycz-
nych następstw. W lipcu 1918 roku A. Valdemaras został 
członkiem Taryby.

8 grudniu 1918 roku w łotewskim Dynenburgu pojawił się 
nowy konkurent do panowania na północno-wschodnich 
wybrzeżach Bałtyku – moskiewscy bolszewicy. Utworzyli 
oni Tymczasowy Rewolucyjny Rząd Robotniczo-Włościań-
ski Litwy z bolszewikiem z Litwy Vincasem Mickevičiusem 
(1880–1935), podpisującym się pseudonimem Kapsukas, 
który dołączył następnie do nazwiska. Z końcem grudnia 
w Mińsku utworzono podobną tzw. Białoruską Republikę 
Rad, aby po zajęciu Wilna na początku stycznia 1919 roku 
zjednoczyć obie, co też nastąpiło 27 lutego 1919 roku. Pro-
klamowano wówczas Zjednoczoną Republikę Rad Litwy 
i Białorusi (zwaną w skrócie Litbelem). 

Po ustąpieniu Niemców z Wilna w grudniu 1918 roku 
rząd litewski nie mając oparcia w polskiej inteligencji, 
przeważnie pochodzenia ziemiańskiego, na wieść o zbliża-
niu się do miasta wojsk sowieckich w nocy z 31 grudnia 
1918 roku na 1 stycznia 1919 roku ewakuował się do Kow-
na. Pod ochroną wojsk niemieckich kontrolował zaledwie 
część Kowieńszczyzny i Suwalszczyzny. 

W Wilnie już od połowy 1918 roku działała Samoobro-
na, kierowana przez Polski Związek Niepodległościowy na 
Litwie i Białorusi. Wybór między Litwą, Polską a federacją 
polsko-litewską nie był łatwy dla społeczeństwa polskie-
go na Wileńszczyźnie, które miało w sobie silne poczucie 
zakorzenienia, a ku Polsce ciążyło swą kulturą i świado-
mością jedności narodowej. Statystyka narodowościowa 

ludności świadczyła również na korzyść ówczesnego pol-
skiego Wilna. Miasto, otoczone czcią przez litewskich dzia-
łaczy narodowych jako historyczna stolica narodu, było 
wówczas faktycznie polsko-żydowskie z nielicznymi litew-
skimi mieszkańcami i wiejskim zapleczem, zamieszkanym 
głównie przez białoruskie i polskie chłopstwo. 

W grudniu do mieszkańców coraz częściej przemawiali 
przybywający z Rosji agitatorzy, proklamując zbrojną wal-
kę klas, atakując zwłaszcza polskie ziemiaństwo. Samo-
obrona polska była zbyt słaba, aby stawić skuteczny opór 
nadciągającym bolszewikom, toteż po kilkudniowych wal-
kach musiała ustąpić z Wilna. 5 stycznia 1919 roku do Wil-
na wkroczyła Dywizja Pskowska Armii Czerwonej, przemia-
nowana następnie na Litewską. Zatem zajęcie Wilna przez 
wojska polskie formowane w Warszawie na przełomie 1918 
i 1919 roku nie było rzeczą prostą. Suwalszczyzna, Biały-
stok i Grodno wciąż pozostawały w rękach niemieckich. 
Zgodnie z umową, zawartą 5 lutego 1919 roku między do-
wództwem polskim a niemieckim, wojska polskie kierujące 
się na wschód miały być przepuszczane przez linie nie-
mieckie, m.in. przemaszerować przez Białystok. 17 lutego 
dowództwo wojsk niemieckich ewakuowało Białystok, a 19 
lutego wojska polskie wkroczyły do miasta. W marcu 1919 
roku droga na Wilno zdawała się otwarta, należało tylko 
ominąć Niemców w Grodnie i Litwinów naciskających od 

Rok 1920, polscy żołnierze w Wilnie. 
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Mereczy i Oran. W lutym 1919 roku powołali oni własną 
regularną armię ochotniczą, ale pierwsze oddziały skie-
rowali do walki z Armią Czerwoną, odbierając Wiłkomierz 
i Poniewieże. 

Ofensywa polskich wojsk generała Szeptyckiego na Ba-
ranowicze i Nowogródek, a generała Lasockiego na Lidę 
rozpoczęła się 16 kwietnia 1919 roku. Siły czerwonych i ich 
uwaga związana była zaciętą bitwą: brygada kawalerii Be-
liny obeszła Lidę od północy i wyszła na tyły ugrupowań 
nieprzyjacielskich z kierunkiem na Wilno. Za nią szły ba-
taliony 1 Dywizji Legionów. O brzasku 19 kwietnia ułani 
wtargnęli do miasta, budząc je hukiem strzałów i galopem 
pędzących koni. Błyskawicznym atakiem zdobyto koszary 
i dworzec kolejowy. Aktywniejszy opór bolszewicy stawiali 
dopiero na Łukiszkach, w okolicy Placu Katedralnego i na 
Pohulance; także w Trokach i Landwarowie broniły się 
większe zgrupowania. Dzięki polskim kolejarzom wieczo-
rem wjechały na dworzec wileński posiłki w postaci czo-
łowych oddziałów dywizji Rydza. Po trzech dniach walk 
Wilno było wolne. Naczelnik 
Państwa Józef Piłsudski 21 
kwietnia przybył do Wilna, 
gdzie wydał dyspozycje do 
zatrzymania kontrofensywy 
nieprzyjacielskiej, która zo-
stała odparta1. 

Wojska polskie idące 
traktem mołodeczeńskim 
zajęły w maju Smorgonie 
i posuwając się dalej na 
wschód, opanowały tatar-
skie wsie Ponizje, Kaskiewi-
cze, Janiewicze. Od Smorgo-
ni już inni ludzie, inne wsie, 
już prawosławna ludność 
białoruska. Linia frontu za-
trzymała się ostatecznie 
w maju na dawnej linii oko-
pów niemieckich. Na proś-
bę Łotyszów 27 września 
1919 roku Polacy przypuścili 
pierwszy atak na Dyneburg. 
Wojska litewskie, które zajmowały po lewej stronie tory 
kolejowe, zabezpieczały oddziały polskie aż do zimy wal-
czące o miasto z bolszewikami. W zdobywaniu Dynebur-
ga w szeregach 1 Dywizji Legionów brał udział poeta Wła-
dysław Broniewski. 

Józef Piłsudski wkraczając do Wilna, miał zamiar stwo-
rzyć rząd Litwy z Michałem Romerem jako premierem. 
Michał Romer, który w roku 1914 służył w Legionach Pił-
sudskiego, był przekonany, że etniczny nacjonalizm polski 
zniszczy Litwę, toteż swój udział w rządzie Litwy uzależniał 
od zgody Litwinów na koncepcję Piłsudskiego, zmierzającą 
do stworzenia federacyjnego państwa polsko-litewskiego. 
Wobec zdecydowanej niechęci Litwinów wycofał się. 

Józefowi Piłsudskiemu pozostało zatem wydanie ode-
zwy do mieszkańców byłego Wielkiego Księstwa Litew-
skiego, w której oświadczył, że chce im „dać możliwość 
rozwiązywania spraw wewnętrznych, narodowościowych 
i wyznaniowych, tak jak sami sobie życzyć będziecie”. 
Litwini, pojmujący się już w kategoriach etniczno-poli-
tycznych, żądali Wilna jako historycznej stolicy państwa 
litewskiego. W licznych rokowaniach Piłsudski dawał im 
tylko taki wybór: albo Litwa z Wilnem, ale sfederalizowana 
z Polską, albo Litwa niepodległa bez Wilna. Długo trwają-

1 Marian Kukiel, Dzieje Polski Porozbiorowej 1795–1921, Londyn 1963 
s. 644.

ce pertraktacje kończyły się stanowczym „nie” Litwinów. 
Wobec niechęci do idei federacji Piłsudski polecił zorga-
nizować w Kownie zamach i ustanowić nowy rząd, który 
byłby skłonny do ugody z Polską. Zamach ten, planowany 
na 28–29 sierpnia 1919 roku, nie powiódł się, akcja spisko-
wa Polskiej Organizacji Wojskowej (POW) została odkry-
ta. Uczestnicy spisku, pochodzący głównie z ziemiaństwa 
i z drobnej szlachty z okolic Kowna, byli niewątpliwie pa-
triotami litewskimi, ale w takim samym sensie, w jakim 
był Piłsudski, tzn. chcieli Litwy w przymierzu, czy też pod 
hegemonią Polski. Do odkrycia spisku przyczynił się szef 
litewskiego wywiadu Liudas Gira, który w 1940 roku został 
komisarzem oświaty w Sowieckiej Republice Litewskiej2. 

Zdobycie Wilna odebrane zostało przez Litwinów jako 
zamach na ich prawa, ewentualnym walkom polsko-litew-
skim zapobiegło wtedy pośrednictwo sprzymierzonych, 
którzy 8 grudnia 1919 roku, jako Najwyższa Rada Koalicyj-
na, zatwierdzili linie demarkacyjną, tzw. linię Focha. Biegła 
ona 12 kilometrów na zachód od linii kolejowej Dyneburg–

Grodno, a dalej Niemnem 
i Czarną Hańczą do granicy 
pruskiej, zostawiając Wilno 
i Suwałki po stronie polskiej. 
Stało się to na skutek uzna-
nia we wrześniu 1919 roku 
państwowości litewskiej 
przez Anglię i Francję. Kon-
ferencja pokojowa w Wersa-
lu uznała wcześniej istnienie 
Łotwy i Estonii.

Rzecznikiem interesów 
polskich Kresów północno-
-wschodnich był przebywa-
jący w Paryżu od stycznia do 
maja 1919 roku Wawrzyniec 
Puttkamer (1859–1923), zie-
mianin z Wileńszczyzny od-
delegowany do KNP przez 
Tymczasowy Komitet Stron-
nictw i Grup Polskich w Bia-
łej Rusi, zwolennik ostatecz-
nie dojrzewającej w Paryżu, 

a zmienionej w stosunku do roku 1917 koncepcji R. Dmow-
skiego, pozostawienia niepodległej Litwy w jej granicach 
etnografi cznych. Po powrocie do kraju osiadł w rodzinnym 
majątku, w lutym 1922 roku był posłem do Sejmu Wileń-
skiego Litwy Środkowej. 

Jesienią 1919 młoda Republika Litewska przeżyła cięż-
kie chwile. Z terenów Łotwy 26 lipca wtargnęły na Litwę 
zbrojne oddziały białych Rosjan i Niemców, tzw. bermont-
czyków. Dowodzący nimi płk Paweł Bermondt-Awałow 
głosił w imieniu carskiej Rosji walkę z bolszewikami, ale 
dla jej spadkobierców Litwa była tylko prowincją Cesar-
stwa. W październiku zajęto Szawle, Birże i kilka innych 
miejscowości. Dopiero pomiędzy 21 i 22 grudnia 1919 roku 
w bitwie pod Radziwiliszkami bermontczycy zostali pobici 
przez Litwinów. Resztki oddziałów przepuszczono do Prus. 
W maju 1920 w Kownie rozwiązano Tarybę, powołując na 
jej miejsce Sejm Ustawodawczy.

Ruch litewskiego odrodzenia narodowego na początku 
XX stulecia znalazł się w dylemacie: bronić się przed rusy-
fi kacją razem z Polakami czy bronić się przed dalszą polo-
nizację, która niosła w sobie niebezpieczeństwo zniknięcia 
narodu z mapy narodów świata. Odradzające się w latach 
1918–1920 jako niepodległe państwa Litwa i Polska z rów-

2 Czesław Miłosz, Wyprawa w Dwudziestolecie, Kraków 2000.

Gen. Lucjan Żeligowski wśród swoich żołnierzy podczas mszy 
w Wilnie 1920 r.

HISTORIA • NAUKA • LITERATURA



31

PRZEGLĄD TATARSKI Nr 2/2017

ną siłą rościły pretensje do Wilna: jedno z racji historycz-
nych, drugie z racji kulturowych. 

Tymczasem nowa ofensywa wojsk bolszewickich spowo-
dowała, że na kilka miesięcy Moskwa znowu stała się czyn-
nikiem decydującym na tym obszarze. Dowódca naciera-
jącej armii Michaił Tuchaczewski 4 lipca 1920 roku wołał 
w rozkazie dziennym: „Na zachodzie rozstrzygają się losy 
powszechnej rewolucji, po trupie Polski wiedzie droga do 
światowego pożaru. Na Wilno, Mińsk, Warszawę, marsz!” 
W lipcu bolszewicy odbierali Polakom coraz kolejne tere-
ny. Wobec niekorzystnej dla 
Polski sytuacji na froncie 
dyplomacja państw zachod-
nich podjęła się mediacji, 10 
lipca 1920 roku w belgijskim 
Spa zawarto układ między 
zachodnimi mocarstwami 
Sprzymierzonymi a Polską, 
która zobowiązywała się do 
8 grudnia wycofać swe woj-
ska na linię demarkacyjną na 
Bugu (niebawem nazwaną 
linią Curzona), Wilno mia-
ło być niezwłoczne oddane 
Litwinom, zaś w Galicji linia 
frontu miała stać się linią ro-
zejmu. 

Anglicy zakładali, że na-
stępnie w Londynie odbę-
dzie się konferencja pokojo-
wa z udziałem Polski, Rosji 
sowieckiej, Finlandii, Litwy 
i Łotwy, a także przedstawi-
cieli wschodniej Galicji – Ru-
sinów. Polska miała się zobo-
wiązać do przyjęcia decyzji 
Rady Najwyższej w sprawie 
ustalenia granic litewskich, 
przyszłości Galicji wschod-
niej, sprawy cieszyńskiej 
i przyszłego traktatu gdań-
sko-polskiego. Sowiety jed-
nak na notę angielską odpo-
wiedziały cierpko, wytykając 
Anglii, że chce pośredniczyć, 
gdy niedawno sama zbrojnie 
interweniowała w Rosji. Żą-
dano od Polski bezpośred-
nich rokowań. Jednocześnie Moskwa spiesznie zawarła 12 
lipca 1920 roku pokój z Litwą, przewidujący oddanie jej nie 
tylko Wilna, ale także Suwałk, Augustowa, Grodna, Lidy, 
Oszmian do Mołodeczna i Bracławia, zatem ziemie znajdu-
jące się już we władaniu Armii Czerwonej posuwającej się 
na Warszawę. 

Inwazja sowiecka ogarnęła wszystkie ziemie wschod-
nie. Bitwa o Wilno, stoczona na linii okopów niemieckich, 
została przez stronę polską przegrana; obejście od pół-
nocy Korpusu konnego Gaj Chana, który wyszedł na tyły 
polskiego frontu, przesądziło o zajęciu Wilna. Walki roz-
poczęły się w nocy z 13 na 14 lipca i trwały trzy dni. Bol-
szewicy przeważającymi siłami atakowali oddziały polskie 
walczące pod dowództwem płk. Boruszczaka. Mimo po-
mocy ludności cywilnej i licznie zgłaszających się ochot-
ników Boruszczak 14 lipca wycofał się z miasta. Michaił 
Tuchaczewski pisał: „Jak tylko Litwini wyczuli, że Armia 
Czerwona odnosi sukcesy, ich stosunek neutralności na-
tychmiast zmienił się na wrogi do Polski, oddziały litew-

skie uderzyły na cofających się Polaków, zajmując Nowe 
Troki i Landwarowo”3. 

W rozstrzygającym okresie kompanii 1920 roku Litwini 
niekiedy działali w porozumieniu z Sowietami, ale zasad-
niczo unikali walk z wojskiem polskim. Przybyły do zdo-
bytego miasta wraz z Armią Czerwoną litewski bolszewik 
Vincas Mickevičius-Kapsukas nie znalazł dość czasu, aby 
przygotować zajęcie Litwy Kowieńskiej. Powstaniu zbroj-
nemu bolszewików przeciwstawił się Lenin, 19 sierpnia te-
legrafując z Moskwy do Kapsukasa: „Chwila jest obecnie 

bezwarunkowo nieodpowied-
nia, dopóki cofamy się pod 
Warszawą”4. 

Jeszcze 18 sierpnia 1920 
roku w Wilnie pojawił się 
ósmy numer polskojęzycz-
nych „Wiadomości Wileń-
skich”, w którym pisano min: 
„Rosjanie komunikują nam 
o zdobyciu Warszawy. Smut-
ne, lecz bodaj nieuniknione 
następstwo fatalnej a nie-
oględnie awantury kijow-
skiej i w ogóle całej polityki 
Piłsudskiego. […] Sprawę 
komunizmu może poprawić 
odmienne stanowisko ko-
munistów warszawskich niż 
naszych wileńskich, jeżeli 
tamci spróbują takowe zająć: 
mianowicie, jeżeli nie będą 
za przykładem wileńskim 
kopiowali rządy sowieckie 
w ich wschodnim pierwo-
wzorze, lecz je przetwarzali 
odpowiednio do warunków 
polskich. Wątpimy wszak-
że, gdyż wiemy, że na czoło 
komunizmu polskiego wysu-
nęli się działacze w rodzaju 
Dzierżyńskiego i innych, któ-
rzy nie tylko nie różnią się 
od swych towarzyszów rosyj-
skich, lecz owszem są nieraz 
im wzorem (czerezwyczajka 
Dzierżyńskiego). […] Dotąd 

mamy w rodzimych stronach 
– z małpowaniem sowietyzmu 

rosyjskiego, które poza stworzeniem u nas krzykliwej biu-
rokracji rewkomowej i komisariackiej niewiele nam dotąd 
udzieliło. Dziś wszakże zdobycie Warszawy nie może się 
bezpośrednio na nas odbić ze względu na zawarty przez 
Litwę pokój z Rosją i dotrzymywanie jego ze stron obu. 
Chyba tylko wzmocni na kilka dni ton „naszych” pism ko-
munistycznych i doda parę nowych okrzyków w rodzaju 
„Dołoj Taribu”5. 

Polski wysiłek wojenny nad Wisła wspomogła Francja 
w postaci dwóch tysięcy instruktorów (w Modlinie instruk-
torem był pułkownik Charles de Gaulle) oraz USA wojenną 
pomocą materiałową. Armia Czerwona po klęsce pod War-
szawą opuściła 26 sierpnia Wilno, dopiero wówczas przeka-
zując je Litwinom z Kowna6. 

3 M. Tuchaczewskij, Izbranyje preizwiedienije, tom I, Moskwa 1964, 
s. 139.

4 Jerzy Ochmański, Historia Litwy, Wrocław 1990.
5 „Wiadomości Wileńskie”, Wilno, środa 18 sierpnia 1920.
6 Aleksander Hall, Francja i wielcy Francuzi, Warszawa 2007.

Augustinas Voldemaras (1883–1942), dwukrotny premier Litwy, 
zamordowany w Moskwie.
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10 września 1920 roku na odprawie sztabowej armii 
polskiej w Brześciu nad Bugiem przyjęto plan tzw. Ofen-
sywy Niemeńskiej. Aby zaatakować oddziały Armii Czer-
wonej, zgrupowanie wojsk polskich musiało przebić się 
przez wojska litewskie, a następnie przejść przez tery-
toria Litwy kowieńskiej, na wschód od linii Focha aż do 
Druskiennik i tam przechwycić most na Niemnie w stanie 
nienaruszonym. Jednak 13 września Litwini niespodzie-
wanym uderzeniem zajęli Sejny i południową Suwalszczy-
znę, gdzie doszło do najpoważniejszego starcia polsko-
-litewskiego. Zadanie przejścia przez opanowane tereny 
zostało powierzone 1 Dywizji Piechoty Legionów. Atak 
przebieg zgodnie z planem, oddziały szybko zajęły most 
pod Druskiennikami, a przekroczywszy Niemen, wyszły 
na przedpola Grodna opanowanego już przez Armię Czer-
woną. Bitwa z bolszewikami nad Niemnem, trwająca od 
20 do 26 września, została wygrana przez stronę polską. 
Powstała wówczas nowa linia demarkacyjna pomiędzy 
stroną litewską a polską, którą z udziałem misji Ligi Na-
rodów ustalono w Suwałkach 7 października 1920 roku. 
Zostawiała ona Wilno Litwinom. Naczelnik Państwa po-
stanowił sprawę miasta rozstrzygnąć siłą. Związany przez 
świeżo podpisaną umowę sojuszniczą o linii demarkacyj-
nej, polecił pochodzącemu z Oszmiany gen. Lucjanowi 
Żeligowskiemu, aby z wydzieloną Grupą Bieniakonie, tj. 
dywizją litewsko-białoruską z dwoma pułkami ułanów 
i oddziałem ochotników, wszczął pozorny bunt żołnierzy 
urodzonych na tych ziemiach i pomaszerował na Wilno, 
obsadził miasto i okoliczne powiaty po linię Focha. L. Że-
ligowski wkroczył do Wilna 9 października, witany entu-
zjastycznie przez ludność. 

Zgodnie z instrukcją ogłosił zarząd wojskowy na zaję-
tym terytorium (wraz z Wilnem odebranym na północy 
Litwinom, zaś na południu bolszewikom), nazwanym Li-
twą Środkową, i zapowiedział, że ludność sama zadecyduje 
o jego przyszłości. 12 października 1920 roku podpisano 
umowę o preliminarzach pokojowych i rozejmie z Rosją so-
wiecką. Umowa weszła w życie 18 października, wkrótce 
też rozpoczęły się pertraktacje pokojowe w Rydze. Pokój 
ryski między Polską a Republikami Sowieckimi Rosji i Ukra-
iny podpisano ostatecznie 18 marca 1921 roku7. 

Jeszcze w końcu października 1920 roku wojska litew-
skie przeszły do aktywnych działań przeciwko wojskom 
gen. Lucjana Żeligowskiego, walki na linii Szyrwinty–Gie-
drojcie–Dubinki trwały do końca listopada. Liga Narodów 
wydała polecenie przerwania walk z 21 listopada i wycofa-
nia wojsk poza neutralny sześciokilometrowy pas wzdłuż 
linii Focha. Józef Piłsudski dopiero w roku 1922 publicznie 
przyznał, że gen. Lucjan Żeligowski działał na jego osobi-
ste polecenie. 

20 lutego 1922 roku ziemia wileńska została bezpo-
średnio wcielona do Rzeczypospolitej Polskiej. Zniknię-
cie obszaru „środkowolitewskiego” można uznać za kres 
restauracji politycznej idei Litwy historycznej. Kiedy pod 
koniec XIX stulecia francuski historyk Ernest Renan formu-
łował defi nicję narodu, nie podnosił kwestii pochodzenia 
etnicznego, a nawet języka, co było kwestią zasadniczą 
dla ruchów narodowo-wyzwoleńczych w Europie środko-
wo-wschodniej, ale określał naród przez wspólnotę pamię-
ci i wolę wspólnego trwania, który rozstrzyga się w co-
dziennym życiu. Woli wspólnego trwania w oparciu o to 
dziedzictwo historyczne nie było tak wśród Litwinów, jak 
i wśród Polaków, chociaż obie strony odwoływały się do 
niego, jednak każda na inny sposób. Ci nieliczni, którzy na-
dal żyli ideą polityczną Litwy historycznej, jak na przykład 

7 Marian Kukiel, Dzieje Polski Porozbiorowej 1795–1921, Londyn 1963.

krajowcy, byli zbyt słabi politycznie, ale odgrywać mieli 
nadal wielką rolę w wymiarze duchowym i kulturowym. 

Dawna stolica Litwy historycznej, Wilno, w tak krótkim 
czasie siedmiokrotne przechodziła z rąk do rąk: Niemców, 
Litwinów, Polaków i bolszewików. Kowno wybrało własną 
drogą niepodległego państwa. Północne obszary dawne-
go Wielkiego Księstwa Litewskiego znalazły się w obrębie 
nowo powstałych państwa bałtyckich. Moskwie nie udało 
się zajęcie również całości ziem białoruskich. 

Na Białej Rusi po rozpędzeniu jeszcze w grudniu 1918 
roku przez Moskwę Białoruskiego Komitetu Narodowego 
w Mińsku, jedynie Polacy toczyli wojnę z bolszewikami. 
W tym okresie projekt Piłsudskiego obejmował sfederowa-
nej „autonomii” Białorusi z Polską i był zbieżny z koncep-
cjami braci Jana i Antona Łuckiewiczów, redaktorów pierw-
szych gazet białoruskich, „Nasz Dola” i „Nasza Niwa”, 
wydawanych w Wilnie jeszcze przed wybuchem wojny 
światowej, równocześnie w alfabecie łacińskim i cyrylicy.

Koncepcję Piłsudskiego w stosunku do Białej Rusi rozpo-
czął realizować pułkownik Hassan Konopacki, co nastąpiło 
dopiero po zajęciu Mińska przez oddziały polskie w poło-
wie roku 1919. Urodził się on 25 lutego 1879 roku w Mińsku 
w tatarskiej i muzułmańskiej rodzinie szlacheckiej. W roku 
1897 ukończył Konstantynowską Szkołę Artyleryjską w Pe-
tersburgu. W roku 1904, służąc w armii carskiej jako pod-
porucznik, został wysłany do Obwodu Zabajkalskiego na 
Dalekim Wschodzie. W latach 1904–1905 brał udział w woj-
nie rosyjsko-japońskiej, za którą został odznaczony ordera-
mi św. Anny i św. Stanisława. Walczył w I wojnie światowej, 
podczas której awansował do stopnia pułkownika i został 
odznaczony orderem św. Stanisława drugiego stopnia, św. 
Anny drugiego stopnia i św. Włodzimierza czwartego stop-
nia. W okresie Rewolucji Rosyjskiej znalazł się w rodzin-
nym Mińsku. 

14 sierpnia 1918 roku Białoruska Centralna Rada Wi-
leńszczyzny i Grodzieńszczyzny skierowała do Józefa Pił-
sudskiego prośbę o powołanie wojska. Przy Radzie działa-
ła Białoruska Komisja Wojskowa, której członkiem został 
Hassan Konopacki, początkowo jako kierownik wydziału 
wojskowego, później komisji organizacyjnej. Konopacki 
był członkiem delegacji, która nalegała na Piłsudskiego, 
by wyraził zgodę na utworzenie białoruskich oddziałów 
wojskowych, którą otrzymała 22 października 1919 roku. 
Pełnomocnictwo brzmiało: „Pułkownika Hassana Kono-
packiego zaproponowanego mi przez Białoruską Wojsko-
wą Komisję wyznaczam dowódcą Białoruskiego Wojska. 
Miejscem formowania Białoruskiego Wojsku wyznaczam 
Słonim. W celu organizacji i przygotowawczej pracy 
wyznaczam Białoruską Wojskowa Komisję, która w po-
rozumieniu z Komisariatem Ziem Wschodnich i D.O.G. 
(Dowództwo Okręgu Grodno) będzie organizować Biało-
ruskie Wojsko”.

Po wycofaniu się oddziałów polskich z Mińska w na-
stępstwie ofensywy Armii Czerwonej latem 1920 roku, 
Białoruska Komisja Wojskowa została przeniesiona do Ło-
dzi. W roku 1921 białoruskie oddziały rozwiązano. Hassan 
Konopacki jeszcze w kwietniu 1920 roku zrezygnował ze 
stanowiska dowódcy. Po wojnie wraz z rodziną zamiesz-
kał w Wilnie. W okresie międzywojennym działał w Biało-
ruskim Zgromadzeniu Obywatelskim i Tymczasowej Bia-
łoruskiej Radzie, która skupiała zwolenników współpracy 
z państwem polskim. Po zamachu majowym na krótko, od 
27 listopada 1927 roku do 2 kwietnia 1928 roku, był kie-
rownikiem redakcji gazety „Biełoruski Radny”. W czasie II 
wojny światowej przebywał w Wilnie.

Maciej Żakiewicz 
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