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1  Białystok – Dom Kultury Muzułmańskiej
Białystok – House of Muslim Culture
ul. Piastowska 13 F, 15-207 Białystok

Zabytkowy drewniany dom  z lat 30. XX  wieku,  w 1981 r. 
użyczony polskim Tatarom przez  władze Białegosto-
ku,  w 2017 r.  wykupiony od miasta. Wraz  z działką jest  wła-
snością MZR  w RP. Na parterze  znajdują się sale modlitewne: 
męska i damska, które pełnią rolę meczetu oraz miejsca spotkań okolicznościowych 
społeczności muzułmańskiej. Na poddaszu ulokowany jest sekretariat Najwyższego 
Kolegium Muzułmańskiego MZR  w RP oraz gabinet Muftiego RP Tomasza Miśkiewicza.

A historic  wooden house from the 1930s, in 1981 lent to Polish Tatars by the authorities 
of Białystok, in 2017 bought from the city. Along  with the plot, it is the property of the 
Muslim Religious Union (MRU) in Poland. On the ground floor there are prayer rooms: 
men’s and  women’s,  which act as a mosque and a place of occasional meetings for the 
Muslim community. In the attic there is the secretariat of the Muslim Highest Board of 
the MRU in Poland and the office of Mufti of Poland Mr. Tomasz Miśkiewicz.

2  Bohoniki – Meczet | Bohoniki – Mosque
Bohoniki, 16-100 Sokółka

W 1679 r. miejscowość nadana przez króla Jana III Sobie-
skiego tatarskim oddziałom rotmistrzów Gazy Sieleckie-
go i Bohdana Kieńskiego  w zamian  za zaległy żołd. Me-
czet istniał już na pocz. XVIII  w. Obecny pochodzi  z 1873 r. 
Drewniany, niemal kwadratowy budynek o czterospadowym 
dachu  z jednym minaretem sygnaturkowym,  zakończonym półksiężycem. Wnętrze 
podzielone na część  większą dla mężczyzn oraz mniejszą – dla kobiet. Podczas II 
wojny światowej  zdewastowany przez hitlerowców, którzy urządzili  w nim szpital 
polowy. Po  wojnie kilkakrotnie odnawiany,  w 2005 r. przeprowadzono remont ge-
neralny, a  w 2015 r.  wykonano aranżację dookolnej przestrzeni (ze środków TIKA). 
W 2012 r.  wpisany na listę Pomników Historii.  Po drugiej stronie ulicy  znajduje się 
dom parafialny – Dom Pielgrzyma – służący  wspólnocie  w czasie pogrzebów i świąt. 
Przed nim stoi głaz narzutowy  z tablicą upamiętniającą 300-lecie osadnictwa tatar-
skiego na Podlasiu.

In 1679, the village  was granted by King Jan III Sobieski to the Tatar troops of captains 
Gaza Sielecki and Bohdan Kieński in exchange for overdue pay. The mosque already 
existed at the beginning of the 18th century. The present one is from 1873. A  wooden, al-
most square building  with a hip roof  with one signature minaret, ended  with a crescent 
moon. The interior is divided into a larger part for men and a smaller part – for  women. 
During World War II it  was devastated by the Nazis,  who arranged a field hospital there. 
Renovated several times after the  war, in 2005 a general renovation  was carried out, 
and in 2015 the surrounding space  was arranged (using TIKA funds). In 2012, it  was 
entered on the list of Historical Monuments.  Across the street is the parish house 
– Pilgrim’s House – serving the community during funerals and holidays. In front of it 
stands an erratic boulder  with a plaque commemorating the 300th anniversary of the 
Tatar settlement in Podlasie.

3  Bohoniki – Mizar | Bohoniki – Mizar
Bohoniki, 16-100 Sokółka

Położony  za  wsią, po lewej stronie, na  wzniesieniu poro-
śniętym lasem. Założony  w drugiej poł. XVIII  w., czynny 
do dziś. Najstarsza odnotowana inskrypcja pochodzi 
z 1796 r. Współcześnie otoczony niewysokim murem. 
W 2012 r. uznany  za Pomnik Historii.

Located at the end of the village, on the left, on a hill covered  with forest. Established 
in the second half of the 18th century, open today. The oldest recorded inscription 
comes from 1796. Today it is surrounded by a low  wall. In 2012, it  was recognized as a 
Historical Monument.

5  Kruszyniany – Meczet | Kruszyniany – Mosque
Kruszyniany, 16-120 Krynki

Wieś nadana przez króla Jana III Sobieskiego  w 1679 r. 
płk. Samuelowi Mirzie Krzeczkowskiemu i żołnierzom 
jego chorągwi  w zamian  za zaległy żołd. Tatarzy po osie-
dleniu się  zbudowali meczet, po raz pierwszy  wspomnia-
ny  w 1717 r. Obecny pochodzi  z II poł. XVIII  w. lub  z I poł. 
XIX  w., wybudowany na miejscu dawniejszego meczetu. To niewielki drewniany bu-
dynek na planie prostokąta, od strony północnej ozdobiony dwiema  wieżyczkami 
zwieńczonymi hełmami i półksiężycami. Podczas II  wojny światowej urządzono  w nim 
niemiecki szpital polowy. W 2012 r. uznany  za Pomnik Historii.  Niedaleko meczetu 
znajduje się drewniany kompleks Centrum Edukacji i Kultury Muzułmańskiej Tatarów 
Polskich, oddany do użytku jesienią 2015 r.

Village granted by King Jan III Sobieski in 1679 to Colonel Samuel Mirza Krzeczkowski 
and his banner soldiers in exchange for overdue pay. After settling, the Tatars built a 
mosque, first mentioned in 1717. The current one comes from the second half of the 18th 
century or from the first half of the 19th century, built on the site of the former mosque. 
It is a small  wooden building on a rectangular plan, on the north side decorated  with 
two towers crowned  with helmets and crescents. During World War II, a German field 
hospital  was set up there. In 2012, it  was recognized as a Historical Monument.  Near 
the mosque is a  wooden complex of the Center for Muslim Education and Culture of 
Polish Tatars, opened in autumn 2015.

6  Kruszyniany – Mizar | Kruszyniany – Mizar
Kruszyniany, 16-120 Krynki

Położony  w centralnej części  wsi, około 100 metrów 
za meczetem. Założony prawdopodobnie pod koniec XVII 
lub na pocz. XVIII  w., czynny do dziś. Najstarszy nagrobek 
pochodzi  z 1699 r. Otacza go mur  zbudowany  z potęż-
nych kamieni. W 2012 r.  wpisany na listę Pomników Historii.

Located in the central part of the village, about 100 meters behind the mosque. Es-
tablished probably at the end of the 17th or at the beginning of the 18th century, open 
today. The oldest tombstone dates from 1699. It is surrounded by a  wall made of huge 
stones. In 2012, it  was entered on the list of Historical Monuments.

7  Suchowola – Tatarskie Centrum Kultury Islamu
Suchowola – Tatar Centre of Islamic Culture
ul. Goniądzka 2, 16-150 Suchowola

Budynek sprzed II  wojny światowej, przebudowany  w la-
tach 60. XX  w. Od 2001 r. jest  własnością MZR  w RP. Po-
czątkowo nosił nazwę Domu Pielgrzyma, po przebudowie 
i rozbudowie sfinansowanej przez TIKA (Turecka Agencja 
Współpracy i Koordynacji) otwarty  w maju 2017 r.  z nową nazwą. Na parterze sale 
modlitewne – męska i damska, na piętrze sale  wystawowe, czytelnia, sala spotkań. 
Na zewnątrz okazały ogród  z oranżerią.

The building from before World War II, rebuilt in the 1960s. Since 2001, it has been the 
property of the MRU in Poland. Initially, it  was called Pilgrim’s House, after reconstruc-
tion and expansion financed by TIKA (Turkish Cooperation and Coordination Agency) 
opened in May 2017  with a new name. On the ground floor there are two prayer rooms 
for men and  women, on the first floor there are exhibition rooms, reading room, and a 
meeting room. Outside, there is a stately garden  with orangery.

8  Gdańsk – Meczet | Gdańsk – Mosque
ul. Abrahama 17 A, 80-307 Gdańsk

Pierwszy  w Polsce murowany muzułmański obiekt sa-
kralny i jedyny posiadający minaret. Nosi imię poety 
i filozofa, twórcy panislamizmu – Dżamala ad-Dina al-
-Afganiego. Powstał dzięki ofiarności Tatarów  z Trójmia-
sta, dotacjom państw islamu i zbiórkom  wśród studentów 
z krajów arabskich, licznie przybywających  w l. 80. XX  w. do Gdańska. Akt erekcyjny 
wmurowano  w 1984 r. Budowę ukończono  w 1990 r. Jesienią i zimą 2018 r. przeprowa-
dzono gruntowny remont dzięki środkom instytucji TIKA. Kopułę meczetu oraz ściany 
i sufity sal modlitewnych  zdobią ręcznie malowane kaligrafie. Drewniane elementy 
wyposażenia, tj. minbar, mihrab i drzwi  wejściowe,  wykonano ręcznie  w Turcji.

The first brick Muslim religious building in Poland and the only one  with a minaret. It 
bears the name of a poet and philosopher, the creator of pan-Islamism – Jamal al-Din 
al-Afghani. It  was created thanks to the generosity of Tatars from the Tri-City, subsi-
dies from Islamic countries and fundraisers among students from Arab countries,  who 
came to Gdańsk in large numbers in the 1980s. The foundation act  was laid in 1984. The 
construction  was completed in 1990. In autumn and  winter 2018, a thorough renovation 
was carried out thanks to the funds of the TIKA institution. The mosque dome,  walls 
and ceilings of prayer rooms are decorated  with hand-painted calligraphies. Wooden 
furnishings, i.e. minbar, mihrab and front door,  were made by hand in Turkey.

10  Gdańsk – Kwatera muzułmańska na cmentarzu 
komunalnym „Srebrzysko” | Gdańsk – Muslim quarter 
at the “Srebrzysko” municipal cemetery
ul. Srebrniki 2, 80-282 Gdańsk

Znajduje się  w dzielnicy Wrzeszcz Górny, na Srebrzy-
sku. Specyfiką cmentarza jest górzysto-leśne położenie 
i częściowo tarasowy układ nagrobków. Działa od 1924 r. 
Kwatera muzułmańska  znajduje się na końcu głównej alei, po prawej stronie. Powstała 
prawdopodobnie około 1960 r. Pierwszy pochówek odbył się  w 1962 r.

It is located in Wrzeszcz Górny district, in Srebrzysko. The specificity of the cemetery is 
the mountainous and forest location and partly terraced arrangement of gravestones. It 
has been open since 1924. The Muslim quarter is located at the end of the main avenue, 
on the right. It  was probably established around 1960. The first burial took place in 1962.

4  Bohoniki – Mizar | Bohoniki – Mizar
Bohoniki, 16-100 Sokółka

Położony  w środkowej części  wsi, prawdopodobnie  założony przez pierwszych 
osadników muzułmańskich  w Bohonikach, tzn.  w końcu XVII  w. Obecnie nieczynny.

Located in the central part of the village, probably founded by the first Muslim settlers 
in Bohoniki, i.e. at the end of the 17th century. Currently closed.

9  Gdańsk – Narodowe Centrum Kultury Tatarów RP 
Gdańsk – National Center of Tatar Culture in Poland
ul. Nowiny 2 B, 80-020 Gdańsk

Otwarte  w 2003 r. jako Centrum Kultury Tatarów,  wchodzące  w skład Związku Tata-
rów RP. Budynek użyczony przez miasto. W 2007 r. nastąpiła  zmiana nazwy na Na-
rodowe Centrum Kultury Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej połączona  z rejestracją 
jako samodzielne stowarzyszenie poza strukturami ZTRP. W budynku mają również 
siedzibę: Związek Szlachty Tatarskiej byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego oraz Od-
dział Północno-Zachodni ZTRP. Mieści się tam ponadto Muzeum Kultury Tatarów RP.

Opened in 2003 as the Tatar Cultural Center, part of the Tatar Union of the Republic of 
Poland. A building lent by the city. In 2007, the name changed to the National Center of 
Tatar Culture of the Republic of Poland combined  with registration as an independent 
association outside the structures of the ZTRP. The building also houses the Association 
of Tatar Nobility of the former Grand Duchy of Lithuania and the North-West Division 
of the ZTRP. It also houses the Museum of the Tatar Culture of the Republic of Poland.

37  Iwie – Mizar | Iwye – Mizar
Sovetskaja, 231337 Іўе

Usytuowany na południowym skraju zabudowań, 
ok. 400 m od meczetu. Założony być może  w poł. XIX  w. 
Inskrypcje od 1868 r., czynny.  Naprzeciw meczetu  znaj-
duje się Dom Tatarski, służący  wspólnocie jako  zaplecze 
socjalne, miejsce spotkań, sala do lekcji religii.

Located on the southern edge of the town, about 400 m from the mosque. Established 
maybe in the mid-19th century. Inscriptions from 1868, open.  Opposite the mosque 
there is the Tatar House, serving the community as a social base, meeting place, and 
a hall for religion classes.

38  Kleck – Dom modlitwy | Kletsk – Prayer house
222640 Kleck

Pierwsi muzułmanie pojawili się  w Klecku  w II poł. XVIII  w. 
Drewniany meczet  wzniesiono  w 1881 r., dzięki Radzi-
wiłłom. Na planie kwadratu,  z minaretem  wieżowym. 
W 1911 r., a później  w l. 1930-31 intensywnie remontowa-
ny. Spłonął podczas likwidacji getta przez Niemców 3 lipca 
1944 r. Po 1945 r. cały czas działa gmina  wyznaniowa, Tatarzy modlą się  w domu 
imama, przekazanym na rzecz  wspólnoty.

The first Muslims appeared in Kleck in the second half of the 18th century. A  wooden 
mosque  was built in 1881, thanks to Radziwiłł, on a square plan,  with a tower minaret. In 
1911 and later in 1930-31 it  was intensively renovated. It burned down during the liquida-
tion of the ghetto by the Germans on July 3, 1944. After 1945, the religious community 
continued its activities. The Tatars pray in the imam’s house  which  was donated to 
the community.

39  Łowczyce – Meczet | Lovchitsy – Mosque
Łoŭčycy

W 1688 r.  wybudowano pierwszy meczet, istniejący 
do XIX  w. Kolejny  z lat 20.-30. XIX  w., drewniany, na rzucie 
prostokąta,  z jednym minaretem sygnaturkowym  ze ster-
czyną i półksiężycem. Usytuowany na mizarze,  w central-
nej części osady, ok. 200 m od szosy Nowogródek-Lida. Za-
mknięty po II  wojnie światowej, popadł  w ruinę. Odnowiony  w latach 90. XX  w. Czynny.

The first mosque  was built in 1688 and it existed until the 19th century. Another one 
from the 1920s and 1930s, is  wooden, on a rectangular plan,  with one signature minaret 
with a pinnacle and a crescent. Located on the river Mizera, in the central part of the 
settlement, about 200m from the Nowogródek-Lida road. Closed after World War II, it 
fell into ruin. Renovated in the 1990s. Open.

41  Mińsk – Meczet | Minsk – Mosque
Mińsk

Tatarzy pojawili się tam na pocz. XVI  w. Pierwszy meczet 
z przełomu XVI/XVII  w., przetrwał do pocz. XX  w. W 1901 r. 
wybudowano nowy, murowany,  wokół niego  znajdował 
się mizar. Na pocz. lat 30. XX  w.  władze przejęły meczet, 
zmieniając go  w magazyn żywności. W czasie okupacji nie-
mieckiej ponownie otwarty, działał do 1949 r. W 1962 r.  zniszczony  wraz  z cmenta-
rzem.  W 1992 r. rozpoczęto  zbiórkę na odbudowę. Kamień  węgielny  wmurowa-
no  w 1997 r., budowa rozpoczęła się  w 2004 r. Pierwsza modlitwa  w lipcu 2016 r. Jest 
to rekonstrukcja meczetu  zniszczonego  w 1962 r., jednak o zwiększonych rozmiarach. 
Główna sala męska, dolna przeznaczona dla kobiet. Znajduje się tam także biuro 
muftiego Białorusi. Czynny.

Tatars appeared there at the beginning of the 16th century. The first mosque from the 
turn of the 16th / 17th century survived to the beginning of the 20th century. In 1901 a 
new brick one  was built, around it  was the mizar. In the early 1930s, the authorities took 
over the mosque, turning it into a food  warehouse. During the German occupation it 
was reopened and operated until 1949. In 1962 it  was destroyed along  with the ceme-
tery.  In 1992, a fundraising  was started for reconstruction. The cornerstone  was laid 
in 1997, and construction began in 2004. The first prayer took place in July 2016. It is a 
reconstruction of a mosque destroyed in 1962, but in a larger size.  The main hall is for 
men, and the lower for  women. There is also the office of the Mufti of Belarus. Open.

42  Nowogródek – Meczet | Navahrudak – Mosque
Tatarska, 231400 Navahrudak

Istnienie meczetu  w XVI-XVII  w. niepewne. W 1792 r. 
król Stanisław August na prośbę Tatarów  wydał przy-
wilej na  wybudowanie meczetu. Wzniesiony  w 1796 r. 
W 1855 r. powstał nowy obiekt ufundowany przez mjr. 
Aleksandra Assanowicza. Przed II  wojną światową Nowo-
gródek był największym skupiskiem tatarskim. W 1948 r.  władze Białoruskiej SRR 
zamknęły meczet i przebudowały go na dom mieszkalny, usuwając m.in. minaret. 
W 1993 r.  zwrócony Tatarom, po rekonstrukcji i odbudowie otwarty  w 1997 r. Czynny.

The existence of a mosque in the 16th-17th centuries is uncertain. In 1792, at the request 
of the Tartars, King Stanisław August issued a privilege to build a mosque. It  was built 
in 1796. In 1855 a new building  was founded, funded by major Alexander Assanovich. 
Before World War II, Nowogródek  was the largest Tatar center. In 1948, the authorities of 
the Belarusian SSR closed the mosque and rebuilt it into a residential house, removing, 
among others a minaret. Returned to Tatars in 1993, opened after reconstruction and 
reconstruction in 1997. Open.

44  Dowbuciszki (obecnie Dowbuczki) – Meczet
Davbuchki – Mosque

Początki osadnictwa tatarskiego w okolicach sięgają 
XV  w. Pierwsza  wzmianka o meczecie  z 1588 r. Wzniesio-
ny  w 1735 r., pierwotnie  we  wsi Sielec, do Dowbuciszek 
przeniesiony  w XIX  w., gdy poprzedni rozpadł się  ze staro-
ści. Stanął na mizarze  założonym ok. poł. XVIII  w. Drewniany, 
na planie prostokąta,  z minaretem  wieżowym, kopułą, podcieniem arkadowym i dwo-
ma gankami. Kopuła stanowiła  wyjątkowy element. Nieużywany od końca lat 40. XX  w., 
popadł  w ruinę, rozebrany  w 1991 r. i przewieziony do skansenu  w Stroczycach pod 
Mińskiem. Na miejscu pozostały jedynie fundamenty i murowane schodki.

The beginnings of Tatar settlement in the area date back to the 15th century. The first 
mention of a mosque is from 1588. Built in 1735, originally in the village of Sielec, moved 
to Dowbuciszki in the 19th century,  when the previous one fell apart from old age. It  was 
placed on a mizar founded around the mid-1750s. Wooden, rectangular,  with a tower 
minaret, a dome, arcade and two porches. The dome  was a unique element. Unused 
since the late 1940s, it fell into ruin, demolished in 1991, and transported to the open-air 
museum in Stroczyce near Minsk. Only foundations and stone steps remained in place.

46  Słonim – Meczet | Slonim – Mosque

Tatarzy osiedlili się tam już w XV  w. Meczet, wzniesio-
ny  w 1804 r., spłonął  w pożarze miasta  w 1881 r. Kolejny, 
wzniesiono  w 1883 r., na żądanie  władz rosyjskich  w sty-
lu nawiązującym do cerkwi prawosławnej. Drewniany, 
na planie prostokąta,  z trzema minaretami. W między-
wojennej Polsce Słonim stanowił trzecie co do  wielkości 
skupisko Tatarów (po Nowogródku i Iwiu). Spłonął  w pożarze miasta podczas  walk 
w lipcu 1944 r. Nieodbudowany.

The Tatars settled there already in the 15th century. The mosque, built in 1804, burned 
down in a fire in the city in 1881. Another, erected in 1883, at the request of the Russian 
authorities in a style reminiscent of the Orthodox church. Wooden, rectangular,  with 
three minarets. In interwar Poland, Słonim  was the third largest settlement of Tatars 
(after Nowogródek and Iwie). Burned in a city fire during the fighting in July 1944. Not 
rebuilt.

45  Niekraszuńce – Meczet | Niekrašuncy – Mosque

Najdawniejsze  wzmianki o osadnictwie pochodzą  z prze-
łomu XV/XVI  w. W XVIII  w. istniał meczet. Przed 1832 r. od-
budowany, spłonął  w 1915 r. Nowy  zbudowano  w 1926 r. 
dzięki środkom płk. Jakuba Romanowicza i dotacji pań-
stwowej. Drewniany, na planie prostokąta,  z jednym mi-
naretem  w typie pośrednim między  wieżą a sygnaturką. Ro-
zebrany przez  władze  w l. 50. XX  w. Zachowała się podmurówka na pd. skraju mizaru.

The oldest mention about the settlement comes from the turn of the 15th and 16th 
centuries. In the 18th century there  was a mosque. Rebuilt before 1832, it burned down 
in 1915. The new one  was built in 1926 thanks to the funds of Colonel Jakub Romanow-
icz and the state subsidy. Wooden, rectangular,  with one minaret in the intermediate 
type between the tower and the turret. Demolished by the authorities in the 1950s. A 
foundation in the south has been preserved at the edge of the mizar.

47  Widze – Meczet | Vidzy – Mosque

Kolonia tatarska powstała  w pocz. XIX  w. Meczet  zbudo-
wano  w 1857 r. (wg innych źródeł 1860-1865 r.), spłonął 
w czasie I  wojny światowej. W 1927 r.  zbudowano dom 
modlitewny, a  w latach 1930-1934 na miejscu spalone-
go meczetu powstał nowy, otwarty  w 1934 r. Drewniany, 
na planie  zbliżonym do kwadratu,  z jednym minaretem  wie-
żowym. W okresie powojennym  zburzony.

The Tatar colony  was founded at the beginning of the 19th century. The mosque  was 
built in 1857 (according to other sources in 1860-1865), it  was burned down during World 
War I. In 1927 a prayer house  was built, and in the years 1930-1934 a new mosque  was 
opened in the place of the burned one, opened in 1934. Wooden, on a square plan, 
with one tower minaret. It  was demolished in the post-war period.

40  Łowczyce – Mizar | Lovchitsy – Mizar
Łoŭčycy

Położony na niewielkim, płaskim  wzniesieniu. Założony być może  w 2 poł. XVIII  w. 
Inskrypcje od 1814 r. Na pn. skraju grób legendarnego pastuszka, Auliji Kontusia, 
do którego pielgrzymowało  wielu Tatarów. Czynny.

Located on a small, flat hill. Established maybe in the second half of the 18th century. 
Inscriptions from 1814. In the northern edge, there is a tomb of the legendary shepherd, 
Aulija Kontusia, to  which many Tatars made pilgrimages. Open.

43  Nowogródek – Mizar | Navahrudak – Mizar
Internacjonalna, 231400 Navahrudak

Założony  w poł. XVIII  w., inskrypcje od 1774 r. Położony na  wzniesieniu górującym nad 
miastem, otoczony metalowym płotem. Zapełniony  w latach 60. XX  w.

Established in the 18th century, inscriptions from 1774. Located on a hill above the city, 
surrounded by a metal fence. Filled in the 1960s.

26  Kowno – Meczet | Kaunas -Mosque
Totorių g. 6, Kaunas 44236

Pierwsze  wzmianki  z 1795 r., gdy doszło do pożaru. Odbu- 
dowany  w 1908 r. Następny, murowany, otwarto  w 1934 r. 
Minaret  wzorowany na meczecie Kait-Beja  w Egip-
cie,  z elementami stylu mauretańskiego. W 1941 r.  za-
mknięty przez  władze radzieckie, podczas okupacji działał 
za zgodą Niemców. Czynny do 1947 r., następnie  zamieniony  w salę sportową, maga-
zyn cyrku i bibliotekę. Zwrócony pod koniec lat 80. XX  w., ponownie otwarty  w lipcu 
1991 r. Wpisany na listę  zabytków. Jedyny murowany meczet na Litwie. W XIX  w.  wokół 
znajdował się cmentarz muzułmański,  w czasach radzieckich  zamieniony na park.

The first mention comes from 1795,  when a fire occurred. The mosque  was rebuilt in 
brick in 1908 and it  was opened in 1934. The minaret modeled on the Kait-Beja mosque 
in Egypt,  with elements of the Moorish style. In 1941, closed by the Soviet authorities, 
during the occupation the Germans allowed it functioning. Opened until 1947, then 
converted into a sport hall, a circus  warehouse and library. Returned at the end of the 
1980s, reopened in July 1991. Inscribed on the list of monuments. The only brick mosque 
in Lithuania. In the 19th century there  was a Muslim cemetery around, turned into a 
park in Soviet times.

27  Niemież – Meczet | Nemėžis – Mosque
Totorų g. 4, Nemėžis 13262

Społeczność tatarska  we  wsi istnieje od 1397 r., gdy  wiel-
ki książę Witold osiedlił tam  wojennych jeńców. Pierwszy 
meczet  z 1684 r. Obecny  zbudowany  w 1909 r. na miejscu 
poprzednich. Jest to drewniany budynek na planie prosto-
kąta posadowiony na kamiennej podmurówce. Dach czte-
rospadowy  z  wieżyczką pośrodku,  zwieńczoną cebulastą kopułką  z półksiężycem. 
Po pożarze  w 1963 r.  władze umieściły  w nim magazyn  zboża, bibliotekę i archiwum. 
Funkcje religijne przywrócono  w 1978 r. Kilkukrotnie remontowany. Uznany  za litewski 
Pomnik Historii.  Nieopodal meczetu  znajduje się Dom Tatarski służący  wspólnocie 
jako  zaplecze socjalne i miejsce spotkań.

The Tatar community in the village has existed since 1397,  when Grand Duke Witold 
settled there prisoners of  war. The first mosque from 1684. The present one  was built in 
1909 in place of the previous ones. It is a  wooden building on a rectangular plan founded 
on a stone foundation. A hipped roof  with a tower in the middle, topped  with an onion 
dome  with a crescent. After the fire in 1963, the authorities placed a grain  warehouse, 
library and archive in it. Religious functions  were restored in 1978. Renovated several 
times. Recognized as a Lithuanian Historical Monument.  Near the mosque there is 
the Tatar House serving the community as a social and meeting place.

28  Niemież – Mizar | Nemėžis – Mizar
Totorų g. 4, Nemėžis 13262

Usytuowany przy meczecie. Prawdopodobnie służył 
już od XVII  w. Znaczną część powierzchni  zajmują gro-
by  z XIX  w., najstarsze  znajdują się przy samej ścianie 
meczetu. Czynny.

Located next to the mosque. It probably served since the 17th 
century. A significant part of the space is occupied by graves from the 19th century, 
the oldest are located right next to the  wall of the mosque. Open.

29  Rejże – Meczet | Raižiai – Mosque
Raižiai k., Alytaus r.

Wieś  założona pod koniec XV  w.,  zamieszkana przez Ta-
tarów. Pierwszy meczet datowany na poł. XVI  w., uległ 
pożarowi. Obecny  wzniesiony  w 1889 r. (data na ścia-
nie  w sieni). Działa nieprzerwanie. Drewniany, na rzucie 
prostokąta,  z  wydzielonym mihrabem  z 1684 r. oraz jednym 
minaretem sygnaturkowym. Osobne sale modlitwy dla mężczyzn i kobiet. Obiekt 
litewskiego dziedzictwa kulturowego.

A village founded at the end of the 15th century, inhabited by Tatars. The first mosque 
dated to the mid-16th century  was burnt in a fire. The current one  was built in 1889 (date 
on the  wall in the hall) and has been open since then. Wooden, on a rectangular plan, 
with a separate mihrab from 1684 and one signature minaret. Separate prayer rooms 
for men and  women. The object of Lithuanian cultural heritage.

31  Sorok Tatary – Meczet 
Keturiasdešimt Totorių – Mosque
Vytauto g. 9, Keturiasdešimt Totorių k., Vilniaus r.

Miejscowa społeczność tatarska od XV  w., osadzona 
przez  wielkiego księcia Witolda. Meczet istniał od poł. 
XVI  w. Obecny  zbudowano  w 1815 r. Drewniany, na rzucie 
prostokąta,  z jednym minaretem sygnaturkowym umieszczo-
nym centralnie, nakrytym cebulastą kopułą. Nie posiada mihrabu. Wnętrze przedzielone 
ścianką na część męską i żeńską, posiadające osobne przedsionki. Po 1945 r. przejęty 
przez  władze i zamknięty, odprawiano  w nim jednak nielegalnie modlitwy. Zwrócony 
w 1980 r., odnowiony  w 1993 r. Od 1996 r. chroniony prawnie jako sakralny  zabytek 
architektury i historii.  Po drugiej stronie ulicy  znajduje się Dom Pielgrzyma – Cen-
trum Kultury Tatarskiej, służący  wspólnocie jako  zaplecze socjalne i miejsce spotkań.

The local Tatar community from the 15th century, embedded by the Grand Duke Witold. 
The mosque existed from the mid-16th century. The present church  was built in 1815. 
Wooden, on a rectangular plan,  with one signature minaret placed centrally, covered 
with an onion dome. It doesn’t have a mihrab. The interior is separated by a  wall into 
the male and female parts,  with separate vestibules. After 1945, it  was taken over by 
the authorities and closed, however, prayers  were performed illegally. Returned in 
1980, renovated in 1993. Protected legally as a religious and architectural monument 
since 1996.  Across the street is the Pilgrim House – Tatar Cultural Center, serving the 
community as a social base and meeting place.

34 Wilno-Łukiszki – Meczet | Vilnius-Lukiškės – Mosque

Wilno to jedno  z najdawniejszych skupisk Tatarów. Pierw- 
sza  wzmianka  z 1558 r. W 1867 r.  wzniesiono na miejscu 
starej nową świątynię. Drewniany, na rzucie prostokąta, 
z minaretem sygnaturkowym. Wokół meczetu  znajdował 
się niewielki mizar.  W l. 1918-1939 główny ośrodek życia 
społecznego i kulturalnego Tatarów. W Wilnie  znajdowała 
się siedziba Muftiatu i  władz MZR. Meczet przejęty przez  władze  w 1946 r., a  w 1968 r. 
zniszczony  wraz  z cmentarzem.

Vilnius is one of the oldest Tatar settlements. The first mention comes from 1558. In 1867 
a new temple  was erected in place of the old one. Wooden, rectangular,  with signature 
minaret. There  was a small mizar around the mosque.  In the years 1918-1939 it  was the 
main center of social and cultural life of the Tatars. The headquarters of Muftiat and 
the authorities of the MRU  were located in Vilnius. The mosque  was taken over by the 
authorities in 1946 and destroyed in 1968 along  with the cemetery.

30  Rejże – Mizar | Raižiai – Mizar
Raižiai k., Alytaus r.

W ciągu stuleci  założono tu 9 cmentarzy. Największy, czynny,  zwany Pod Jaworem, 
usytuowany jest ok. 400 m na południe od meczetu, przy drodze do Olity (Alytus). 
Założony  w XVIII  w., najstarsza inskrypcja  z 1752 r.

Over the centuries, 9 cemeteries  were established here. The largest, open, called Pod 
Jaworem (Under a Sycamore), is located about 400 m south of the mosque, on the road 
to Alytus (Alytus). Established in the 18th century, the oldest inscription comes from 1752.

35  Wilno-Lipówka – Nowy cmentarz tatarski 
Vilnius-Liepkalnis – New Tatar cemetery
Žirnių g. 24,, Vilnius 02119

Cmentarz Liepynės otrzymał nazwę od istniejącej przed laty  w tym miejscu  wsi. 
Często  zwany na „Grochowej” (Žirnių), czynny. Sąsiaduje  z cmentarzem karaimskim.

The Liepynės cemetery  was named after the village that existed years ago. Often called 
on “Grochowa” (Žirnių), it is open. It is located next to a Karaim cemetery.

33  Wilno – Muzułmańskie Centrum Kultury i Edukacji
Vilnius – Muslim Center of Culture and Education
Smolensko g. 19, 03200 Vilnius

Otwarte  w 2013 r. Budynek  zakupiony i  wyposażony  ze środków tureckich, odbywają 
się tam modlitwy piątkowe, świąteczne, lekcje religii i spotkania okolicznościowe.

Opened in 2013, the building  was bought and equipped  with Turkish funds. Friday and 
holiday prayers, as  well as religion classes and occasional meetings are held there.

32  Sorok Tatary – Mizar | Keturiasdešimt Totorių – Mizar
Keturiasdešimt Totorių k., Vilniaus r.

W  wiosce  zachowały się aż cztery cmentarze. Najstarszy,  założony  zapewne na prze-
łomie XIV i XV  w.,  z najstarszymi nagrobkami  z XVII  wieku. Drugi prawdopodobnie 
z pierwszego dwudziestolecia XVII  w. Kolejny mizar,  z połowy XIX  w., pozostaje aktu-
alnym miejscem pochówków. Czwarty, nieczynny,  z mogiłami  z XIX i XX  w.,  znajduje 
się obok meczetu. Cały kompleks  w 1996 r.  został  wpisany na Listę Zabytków Kultury 
Republiki Litewskiej.

As many as four cemeteries have remained in the village. The oldest  was probably 
founded at the turn of the 14th and 15th centuries,  with the oldest tombstones from the 
17th century. The second one comes probably from the 1620s. The next mizar, from the 
mid-19th century has remained the current burial place. The fourth one, closed,  with 
graves from the 19th and 20th centuries, is next to the mosque. The  whole complex  was 
inscribed on the List of Cultural Monuments of the Republic of Lithuania in 1996.

11 Gdańsk – Kwatera muzułmańska na Cmentarzu  
Garnizonowym | Gdańsk – Muslim quarter at the Gar-
rison Cemetery
ul. Dąbrowskiego 2, 80-802 Gdańsk

Po raz pierwszy  zaznaczony na mapie miasta  w 1822 r. 
Od 1846 r. podlegał kościołowi garnizonowemu św. Elż-
biety. Służył  za miejsce pochówku m.in. żołnierzy pruskich 
poległych  w  wojnie  z Francją  w latach 1870-1871 i I  wojnie światowej, jeńców  w trak-
cie II  wojny światowej. W 1995 r. na cmentarzu  wydzielono kwatery:  wojskową (dla 
zawodowych żołnierzy Garnizonu Gdańsk) i kombatancką. Kwatera muzułmańska 
powstała  w 1949 r. Wtedy też odbył się pierwszy pochówek.

Marked on the city map for the first time in 1822. From 1846, it belonged to the garrison 
church of St. Elizabeth. It served as a burial place, among others of Prussian soldiers 
killed in the  war  with France in 1870-1871 and World War I, and prisoners of  war during 
World War II. In 1995, the cemetery  was divided into military (for professional soldiers 
of the Gdańsk Garrison) and veterans’ quarters. The Muslim quarter  was established 
in 1949. It  was then that the first burial took place.

13  Warszawa – Muzułmański Cmentarz Tatarski
Warsaw – Muslim Tatar Cemetery
ul. Tatarska 8, 01-163 Warszawa

Założony w 1867 r.  z inicjatywy warszawskiego imama 
Seifetdina Chosianowa Sinnajewa. Początkowo byli 
tu chowani muzułmańscy żołnierze carskiej armii sta-
cjonującej  w Warszawie. Później  zaczęto grzebać innych 
muzułmanów. Zniszczony przez Niemców podczas II  wojny światowej. Od 1984 r. 
pod opieką Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W 2014 r. uznany  za Pomnik 
Historii. Należy do MZR  w RP, czynny do dziś. Miejsce spoczynku polskich Tatarów 
i członków  wspólnoty muzułmańskiej.

Established in 1867 on the initiative of the Warsaw Imam Seifetdin Chosianow Sinna-
jew. Initially, here  were buried Muslim soldiers of the tsarist army stationed in Warsaw. 
Later, other Muslims began to be buried. Destroyed by the Germans during World War 
II. From 1984, it  was looked after by the Provincial Conservator of Monuments. In 2014, 
recognized as a Historical Monument. It belongs to the MRU in Poland and is still ac-
tive today. The resting place of Polish Tatars and members of the Muslim community.

14 Warszawa – Sala modlitwy przy Muzułmańskim 
Cmentarzu Tatarskim | Warsaw – Prayer room at the 
Muslim Tatar Cemetery
ul. Tatarska 8, 01-163 Warszawa

W 2015 r.  wyremontowano budynek administracyjny 
przy głównym  wejściu na cmentarz – znajduje się  w nim 
obecnie m.in. sala modlitwy, sala spotkań, pomieszczenia 
służące rytuałom pogrzebowym. Odbywają się tam regularnie modlitwy piątkowe, 
świąteczne, spotkania okolicznościowe.

In 2015, the administrative building near the main entrance to the cemetery  was ren-
ovated – it currently houses prayer room, meeting room, and rooms for funeral rituals. 
Regular Friday, holiday and occasional prayers are held there.

16 Wrocław – Kwatera muzułmańska na cmentarzu 
komunalnym Oddział Osobowice | Wrocław – Muslim 
quarter at the municipal cemetery of Osobowice branch
ul. Osobowicka 47–59, 51-110 Wrocław

Założony  w 1867 r., obecnie największy cmentarz Wrocła-
wia. Pole „M” na północny  zachód od kaplicy to kwatera 
muzułmańska. Pierwsze pochówki przeprowadzono tam 
już  w 1946 r.

Established in 1867, currently the largest cemetery in Wrocław. The field ‘M’ northwest 
of the chapel is a Muslim quarter. The first burials took place there in 1946.

18  Zastawek – Mizar | Zastawek – Mizar
Zastawek, 21-540 Terespol

Zabytkowy cmentarz tatarski  założony pod koniec XVII  w. 
Zachowały się 53 kamienie nagrobne  z XVIII-XX  w., naj-
starszy nagrobek datowany na 1704 r. Wiele pozostaje 
jeszcze nieodkrytych pod  warstwą runa leśnego i ziemi. 
Ostatni pochówek odnotowano  w 1908 r. W 2018 r. NKM MZR 
w RP dzięki środkom instytucji TIKA  wykonało nowe ogrodzenie, bramę oraz ustawiło 
pamiątkowy obelisk. Zlokalizowany jest ok. 1 km na płd.-zach. od  wsi Lebiedziew, przy 
drodze Terespol-Piszczac (po lewej stronie drogi).

The historic Tatar cemetery founded at the end of the 17th century. 53 tombstones 
from the 18th-20th centuries have survived, the oldest tombstone dated 1704. Many 
remain undiscovered under the layer of the forest floor and soil. The last burial  was 
recorded in 1908. In 2018, MRU in Poland, thanks to the funds of the TIKA institution, 
built a new fence, gate and erected a memorial obelisk. It is located about 1 km to the 
south-west from the village of Lebiedziew, on the Terespol-Piszczac road (on the left 
side of the road).

19  Studzianka – Meczet | Studzianka – Mosque

Data budowy pierwszego meczetu  w Studziance nie 
jest  znana. Być może nastąpiło to  wkrótce po nadaniu 
wsi Tatarom, tj. po 1679 r. W 1817 r.  wybudowano nową 
świątynię. Kształt nawiązywał do meczetu  w Bohonikach. 
Spalony przez  wycofujące się  wojska rosyjskie  w 1915 r., 
nieodbudowany.

The date of construction of the first mosque in Studzianka is unknown. Perhaps this 
happened shortly after the village  was given to Tatars, i.e. after 1679. In 1817 a new tem-
ple  was built. The shape alluded to the mosque in Bohoniki. Burned by the retreating 
Russian army in 1915, not rebuilt.

20  Studzianka – Mizar | Studzianka – Mizar
Studzianka, 21-532 Łomazy

Położony  za  wsią,  założony przez pierwszych osadników 
muzułmańskich po 1679 r. Pierwotnie otoczony rowem, 
obecnie siatką. Najstarsze nagrobki pochodzą  z II poł. 
XVIII  w. (najstarszy  z 1747 r.),  większość  z XIX  w. Zacho-
wało się ok. 160 kamieni nagrobnych  z piaskowca i kilka płyt. 
Ostatni pochówek  w 1938 r. Od czasów II  wojny światowej nieczynny. Znajduje się 
pod opieką Urzędu Gminy Łomazy i służb konserwatorskich.

Located behind the village, founded by the first Muslim settlers after 1679. Originally 
surrounded by a ditch, currently a grid. The oldest tombstones come from the second 
half of the 18th century (the oldest from 1747), most of the 19th century. About 160 
sandstone gravestones and several slabs have been preserved. Last burial  was in 
1938. Closed since World War II. It is under the care of the Łomazy Commune Office 
and conservation services.

12 Warszawa – Centrum Kultury Islamu | Warsaw – Islamic Cultural Center
ul. Wiertnicza 103, 02-952 Warszawa

Od 1991 r. obiekt należy do MZR  w RP. Dom  wolnostojący  z charakterystycznym  zdobi-
eniem postawionym przed głównym  wejściem. Na parterze  znajdują się sale modlitwy: 
męska i damska. Na piętrze pomieszczenia socjalne.

Since 1991, the building belongs to the MRU in Poland. It is a detached house  with a 
characteristic decoration placed in front of the main entrance. On the ground floor there 
are prayer rooms for men and  women. Social rooms are located upstairs.

15  Warszawa – Muzułmański Cmentarz Kaukaski
Warsaw – Caucasian Muslim Cemetery
ul. Młynarska 60, 01-170 Warszawa

Zabytkowa nekropolia  założona  w 1830 r. na gruntach  zakupionych od  warszawskiej 
parafii ewangelicko-augsburskiej, użytkowany do 1867 r. Chowano tam żołnierzy  wy-
znania muzułmańskiego  z  wojsk carskich oraz przyjezdnych kupców i mieszkańców 
Warszawy. Podczas powstania  warszawskiego teren ciężkich  walk. W 2014 r. uznany 
za Pomnik Historii.

Historic necropolis, founded in 1830 on land purchased from the Evangelical-Augsburg 
parish in Warsaw, used until 1867. Muslim soldiers from the tsarist army and visiting 
merchants and residents of Warsaw  were buried there. During the Warsaw Uprising, 
it  was the area of heavy fighting. In 2014, it  was recognized as a Historical Monument.

17  Poznań – Kwatera muzułmańska na Cmentarzu Miłostowskim 
(Miłostowo) | Poznań – Muslim quarter at the Milostowski Cemetery
ul. Gnieźnieńska, 61-021 Poznań

Największa nekropolia  w Poznaniu położona na  wschodnim skraju miasta,  w  widłach 
linii kolejowych do Warszawy i Torunia,  założona  w 1943 r. Kwatera muzułmańska 
działa od 2003 r.

The largest necropolis in Poznań, founded in 1943, is located on the eastern edge of 
the city, between the railway lines to Warsaw and Toruń. The Muslim quarter has been 
operating since 2003.

21  Gdańsk | Gdańsk 

Pomnik Tatara, odsłonięty 25.11.2011 r.  w oruńskim parku. Inicjatywa Narodowego 
Centrum Kultury Tatarów RP.  A monument of a Tatar, unveiled on November 25, 2011 in 
the Orunia park. Initiative of the National Center of Tatar Culture of the Republic of Poland.

22  Gdynia | Gdynia 

Tablica pamiątkowa odsłonięta 17.09.2005 r. na budynku przy ul. Świętojańskiej 
44, gdzie  w latach 1936-1939 mieszkał Leon Najman-Mirza Kryczyński i gdzie mieściła 
się redakcja “Rocznika Tatarskiego”. Inicjatywa Rady Centralnej Związku Tatarów 
Rzeczypospolitej Polskiej.  A memorial plaque unveiled on September 17, 2005 on 
the building at ul. Świętojańska 44,  where Leon Najman-Mirza Kryczyński lived in the 
years 1936-1939 and  where the editorial office of “Tartar Year”  was located. Initiative of 
the Central Council of Tatar Union of the Republic of Poland.

23  Bydgoszcz | Bydgoszcz 

Tablica pamiątkowa odsłonięta 25.09.2006 r. na budynku przy ulicy Mazowiec-
kiej 11, gdzie mieszkał płk Hassan Konopacki.  A memorial plaque unveiled on 
September 25, 2006 on the building at 11 Mazowiecka Street,  where Colonel Hassan 
Konopacki lived. 

24  Piaśnica k. Wejherowa | Piaśnica next to Wejherowo 

Pamiątkowy obelisk ku czci Leona Najmana-Mirzy Kryczyńskiego,  zamordowanego 
tam  w grudniu 1939 r.  wraz  z ok. 12-tysiacami przedstawicieli polskiej inteligencji 
pomorskiej, odsłonięty 15.04.2016 r. Inicjatywa Narodowego Centrum Kultury Tatarów 
RP.  A memorial obelisk in honor of Leon Najman-Mirza Kryczyński, murdered there in 
December 1939 together  with about 12,000 representatives of the Polish Pomeranian 
intelligentsia, unveiled on April 15, 2016. Initiative of the National Center of Tatar Culture 
of the Republic of Poland.

25  Sztutowo | Sztutowo 

Tablica pamiątkowa odsłonięta 8.10.2017 r.  w obozie koncentracyjnym Stutthof, 
upamiętniająca pomordowanych tam muzułmanów. Inicjatywa Narodowego Cen-
trum Kultury Tatarów RP.  A memorial plaque unveiled on October 8, 2017 in the 
Stutthof concentration camp, commemorating the Muslims murdered there. Initiative 
of the National Center of Tatar Culture of the Republic of Poland.

Polska
Poland

Litwa
Lithuania

36  Iwie – Meczet | Iwye – Mosque
Sovetskaja 76, 231337 Іўе

Kolonia tatarska od XVI  w. Meczet,  w części miasteczka 
zwanej Murawszczyzna,  zbudowany  w 1884 r. dzięki środ-
kom hr. Elfrydy Zamoyskiej. Na planie prostokąta, mina-
ret  w stylu orientalnym  z galeryjką dobudowano  w 1922 r. 
za pieniądze Tatarów, którzy  z okolic Iwia  wyemigrowali 
do Ameryki. Główna sala – męska oraz  wydzielony babiniec dla kobiet. Jedyny, jaki 
funkcjonował  w Białoruskiej SSR. Największe po Mińsku skupisko Tatarów na Białorusi.

Tatar colony from the 16th century. Mosque, in a part of the town called Murawszczyzna, 
built in 1884 thanks to the resources of countess Elfryda Zamoyska. On a rectangular 
plan, an oriental-style minaret  with a gallery  was added in 1922 funded by the Tartars 
who emigrated from the Iwia region to America. The main hall is for men and a separate 
gallery for  women. The only mosque that operated in the Belarusian SSR. The largest 
Tatar settlement in Belarus after Minsk.

Białoruś
Belarus

Our common history started to interwine a few centuries ago,  when the first 
Muslim Tatars settled in the lands of the Grand Duchy of Lithuania and the Polish 
Crown. These are centuries of living not next to each other but together in one great 
homeland: the Polish-Lithuanian Commonwelath.

The tragic changes after 1945 resulted in deriving from Poland the borderland  which 
was inhabited mostly by the Tatar community. The division of the ancinet Tatar set-
tlements took placeand  what used to be one,  was found  within the borders of the 
Soviet republics: Lithuanian and Belarusian. In Poland, Tatar settlements remained 
in Podlasie. However the bond between them  wasnnot lost! It survived!

Also Tatar traces in the Polish, Lithuanian and Belarusian territories have survived, 
like small Tatar mosques and mizars. Not only that – to these old historical places 
the Tatar community began to add new ones. We  will find them not only in Podlasie, 
but also in many other regions of our country, as  well as those of our neighbours 
– in Lithuania and Belarus. Tatars are still alive,  writing down subsequent pages of 
their history,  which is constantly intertwined  with surrounding, Polish, Lithuanian 
and Belarusian history. They are Tatars, Muslims, but they are also deeply devoted 
citizens of their countries.

We invite you to a journey on the Tatar trail, through places dear to our hearts, in-
scribed in the local countrysides, both Polish, Lithuanian, Belarusian and Tatar. Let 
not the unique value that  we have found in these lands for centuries pass: unity in 
diversity, richness of human kindness regardless of origin and religion. This is our 
common heritage.

Tomasz Miśkiewicz

Mufti of Poland, Chairman of the Muslim Highest 
Board of Muslim Religious Union in Poland

W tradycji Tatarów duże  znaczenie mają cmentarze,  zwane mizarami. Są to miej-
sca szczególne,  ziemia mizaru jest nietykalna, co uwidacznia się szczególnie 
w zwyczaju opiekowania się mogiłami nawet długie lata po tym, jak Tatarzy opuszczą 
daną miejscowość.

Mogiły  wykopywano niegdyś na osi  wschód-zachód, co miało stanowić odwzoro-
wanie ustawiania się  wiernych podczas modlitwy  w meczecie –  w równoległe rzędy, 
safy. Grobów nie otaczano ogrodzeniem – dla podkreślenia równości  wszystkich 
muzułmanów. Na mogile ustawiano dwa kamienie,  większy od strony głowy, mniej-
szy  w nogach. Na  większym umieszczano napis epitafijny, a boki okładano rzędami 
mniejszych kamieni.

W XVIII  wieku na ziemiach Rzeczypospolitej utrwalił się nagrobek  w postaci kamie-
nia  w kształcie płyty pionowo ustawionego u  wezgłowia mogiły. Wykonywany był 
najczęściej  z piaskowca, u bogatszych  zaś Tatarów  ze szlachetniejszego materiału, 
granitu, bazaltu lub marmuru. W XIX  wieku  zaczęły pojawiać się nowe, obce  wzorom 
muzułmańskim,  wzory nagrobków  w formie obelisków, kolumn, graniastosłupów. 
Wygląd nagrobka  zależał od zamożności rodziny  zmarłego. Obecnie Tatarzy stosu-
ją typowe dla cmentarzy chrześcijańskich nagrobki  z betonu, lastrico lub  w  wersji 
bogatszej  z granitu.

Na epitafium nagrobne składa się  zazwyczaj szahada,  wyznanie  wiary,  w języku arab-
skim: Nie ma Boga prócz Allaha, a Muhammad jest jego  wysłannikiem oraz inwokacja 
W imię Boga Miłosiernego, Litościwego. Ponadto płytę ozdabiano półksiężycem 
z gwiazdą.

Teren mizaru był otoczony rowem,  w późniejszym okresie  zaczęto okalać go murem 
z kamieni,  współcześnie betonowym bądź metalową siatką.

In the Tatar tradition, cemeteries called mizars are of great importance. These are special 
places – the land of mizar is inviolable,  which is particularly evident in the custom of 
looking after the graves even many years after the Tatars leave the place.

In the past, graves  were dug on the East-West axis,  which  was supposed to reflect the 
position of the faithful during prayer in the mosque – in parallel rows, safs. The graves 
were not surrounded by a fence – to emphasize the equality of all Muslims. Two stones 
were placed on the grave, bigger on the head side and smaller on the legs. The larger 
one had an epitaph inscription, and the sides  were lined  with rows of smaller stones.

In the 18th century, on the territory of Polish terrritory, a tombstone in the form of a 
stone in the shape of a slab vertically placed at the head of the grave  was established. 
Usually it  was made of sandstone and in case of  wealthier Tatar families of more no-
ble stone like granite, basalt or marble. In the 19th century, new designs of graves like 
obelisks, columns or prisms appeared  which  were unknown to Muslims. The shape 
of the tombstone depended on the  wealth of the deceased’s family. Currently, Tatars 
use tombstones made of concrete, terrazzo or, in richer version, granite graves, typical 
of Christian cemeteries.

The tomb epitah usually consists of the shahada or credo in Arabic language: There 
is no God but Allah and Muhammad is his messenger, as  well as invocation: In the 
name of Allah, the Most Gracious, the most Merciful. The plate is also decorated  with 
a crescent moon  with a star.

The area of the mizar  was surrounded by a ditch, later also it  was surrounded  with a 
stone  wall, and nowadays  with a concrete  wall or metal mesh.

Kilka  wieków temu, gdy pierwsi Tatarzy-muzułmanie osiedlili się na ziemiach 
Wielkiego Księstwa Litewskiego i Korony Polskiej,  zaczęła splatać się nasza  wspól-
na historia. To całe stulecia życia nie obok siebie, ale razem  ze sobą  w jednej  wielkiej 
ojczyźnie, Rzeczy Wspólnej  wielu narodów.

Tragiczne  zmiany po roku 1945 doprowadziły do oderwania od Polski jej  ziem kre-
sowych, na których  zamieszkiwała  większość tatarskiej społeczności. Dokonał się 
podział odwiecznych tatarskich siedlisk i to, co niegdyś było jednością,  znalazło 
się  w granicach radzieckich republik: litewskiej i białoruskiej. W Polsce pozostały 
tatarskie skupiska na Podlasiu. Jednak  więź pomiędzy nimi nie  zginęła! Przetrwała!

A  wraz  z nią przetrwały tatarskie ślady na ziemiach polskich, litewskich i białoruskich. 
Przetrwały niewielkie tatarskie meczety i tatarskie mizary. Mało tego, do tych miejsc 
dawnych, historycznych tatarska społeczność  zaczęła dokładać nowe. Znajdziemy 
je nie tylko na Podlasiu, ale też  w rozmaitych rejonach naszego kraju, podobnie jak 
u naszych sąsiadów, na Litwie i Białorusi. Żyją  wciąż Tatarzy,  zapisują kolejne karty 
swojej historii, która bezustannie splata się  z historią dookolną, polską i litewską, 
i białoruską. Są bowiem Tatarami, muzułmanami, ale też  z głębokiego przekonania 
oddanymi obywatelami swoich krajów.

Zapraszamy do podróży tatarskim szlakiem, przez miejsca miłe naszym sercom, 
wpisane  w swojskie krajobrazy, tyleż polskie – litewskie – białoruskie, co i tatarskie. 
Niechaj nie przemija jedyna  w swoim rodzaju  wartość, którą od  wieków  znajdziemy 
na tych  ziemiach: jedność  w różnorodności, bogactwo  w ludzkiej dobroci niezależnie 
od pochodzenia i  wyznania. To nasze  wspólne dziedzictwo.

Tomasz Miśkiewicz

Mufti Rzeczypospolitej Polskiej, 
Przewodniczący NKM MZR  w RP

Nasza tutejsza tatarska historia, a zarazem historia islamu na ziemiach polskich, 
rozpoczyna się  w  wieku XIV  wraz  z początkami osadnictwa muzułmanów  w Wiel-
kim Księstwie Litewskim, tak blisko  związanym  z Polską. Pierwszymi muzułmanami 
byli Tatarzy  ze Złotej Ordy: jeńcy oraz dobrowolni emigranci – przybyli tu z Krymu, 
z kipczackiego stepu,  z rozległych terenów Powołża, czasem  zaś  z dalszych jeszcze 
azjatyckich krain. Od samego początku  z oddaniem służyli przybranej ojczyźnie, 
a  w zamian  za służbę  wojskową nadawano im  ziemię.

Osadnictwo tatarskie na terenach Wielkiego Księstwa Litewskiego,  związanego 
unią personalną  z Koroną Królestwa Polskiego od r. 1385,  zapoczątkował pod ko-
niec XIV  wieku  wielki książę Witold. Było ściśle  związane  z jego polityką  wschodnią 
i  wyprawami przeciwko Złotej Ordzie. Największe rozmiary osiągnęło  w II połowie 
wieku XV i  w  wieku XVI. Oddziały tatarskie,  znane  ze swojej sprawności bojowej, miały 
wspomagać  wojska księcia  w  walce  z Zakonem Krzyżackim i Zakonem Kawalerów 
Maltańskich o Żmudź, Inflanty i Pomorze. Tatarzy  zamieszkali głównie  w sąsiedztwie 
dużych ośrodków politycznych i gospodarczych: Grodna, Wilna, Trok, Kowna i Miń-
ska, tworząc jakby pas ochronnych osad. Otrzymali  względną swobodę religijną, 
potwierdzoną przywilejami książąt litewskich i królów polskich, mogli  wyznawać islam 
(religię  wyznawaną przez ich przodków  ze Złotej Ordy) i  w tej  wierze  wychowywać 
dzieci, pozwolono im na małżeństwa  z miejscowymi kobietami: Rusinkami, Litwinkami, 
Polkami. Mogli budować meczety i zakładać cmentarze, na których chowano  zmar-
łych  zgodnie  z nakazami islamu. Były to najbardziej  zauważalne, materialne przejawy 
obecności  wyznawców islamu – Tatarów na ziemiach Rzeczypospolitej.

Przez te  wszystkie  wieki stali się Tatarzy nierozerwalną częścią społeczeństwa Rze-
czypospolitej Obojga Narodów. Byli już nie tylko żołnierzami, przez cały czas służą-
cymi  zbrojnie  we  własnych oddziałach,  z  własnymi dowódcami oraz imamami, ale 
też królewskimi posłami, tłumaczami, kurierami. Od nazwiska jednego  z dowódców 
tatarskiej jednostki, płk. Ułana, powstała nazwa słynnej na cały świat polskiej formacji 
kawaleryjskiej – ułanów. Zajmowali się Tatarzy również rzemiosłem, m.in. tradycyjnie 
garbarstwem, ogrodnictwem, furmaństwem. Nie brakowało  wśród nich urzędników, 
kupców oraz  właścicieli  ziemskich. Żyli tym  wszystkim, czym żyli ich sąsiedzi  w  wie-
lowyznaniowej i  wielokulturowej Polsce.

W latach 1918–1939 Tatarzy  zamieszkiwali przede  wszystkim północno-wschod-
nie tereny Rzeczypospolitej: Wileńszczyznę, Nowogródczyznę, Grodzieńszczyznę 
i Podlasie. Tatarska kolonia  znajdowała się ponadto  w Warszawie. Na terenie Polski 
funkcjonowało 17 meczetów i dwa muzułmańskie domy modlitwy. W skład Muzuł-
mańskiego Związku Religijnego  wchodziło  wówczas 19 gmin:  w Wilnie, Niemieżu, 
Dokszycach, Dowbuciszkach, Miadziole, Sorok Tatarach, Widzach, Lachowiczach, 
Niekraszuńcach, Osmołowie, Słonimie, Nowogródku, Klecku, Łowczycach, Mirze, Iwju, 
Bohonikach, Kruszynianach i Warszawie,  z których tylko Warszawa nie posiadała swo-
jego meczetu. Liczba ludności tatarskiej  wynosiła  w owym czasie około 6000 osób.

W grudniu 1925 r.  w celu sprawowania opieki nad polskimi  wyznawcami islamu po-
wstał Muzułmański Związek Religijny  w Rzeczypospolitej Polskiej (MZR). Pierwszym 
muftim i przewodniczącym MZR był dr Jakub Szynkiewicz, urzędujący  w Wilnie. 
Podstawą działalności MZR jest cały czas Ustawa o stosunku Państwa do Muzułmań-
skiego Związku Religijnego  w RP  z dnia 21 kwietnia 1936 r., uznająca islam  za jedną 
z oficjalnych religii  w Polsce. Powołano też organizację społeczną, Związek Kultural-
no-Oświatowy Tatarów Rzeczypospolitej,  z którego inicjatywy utworzono  w Wilnie 
Tatarskie Muzeum Narodowe i archiwum. Rozpoczęto też  wydawanie „Rocznika 
Tatarskiego” – pisma naukowego, literackiego i społecznego, omawiającego historię 
i tradycje Tatarów polsko-litewskich.

Druga  wojna światowa i okupacja dotknęły mocno tatarską  wspólnotę. W efekcie 
powojennych  zmian granic państwowych, które spowodowały oderwanie od Polski 
znacznych obszarów obecnej Litwy i Białorusi,  zmieniło się  w zasadniczy sposób 
jej położenie. Została rozerwana i podzielona pomiędzy Polskę oraz republiki ra-
dzieckie: Litwę i Białoruś. Część Tatarów, niczym przed stuleciami, ruszyła  ze swych 
odwiecznych siedzib na Kresach  w poszukiwaniu nowego domu. Jechali kolejowymi 
transportami, często tygodniami i miesiącami, na Pomorze – do Olsztyna, Gdańska, 
Sopotu i Elbląga, albo i dalej na zachód, do Szczecina. Niektórzy skręcali później 
na południe, do Szczecinka, Trzcianki, Wałcza, Poznania, Rybocic. Wcześniej  za-
mieszkiwali  wschodnie  ziemie Rzeczypospolitej, teraz powojenny exodus rzucił ich aż 
na zachodnie krańce państwa, m.in. do Wrocławia, Oleśnicy, Zielonej Góry, Zgorzelca, 
Krosna Odrzańskiego. Nie jest  znana dokładna liczba Tatarów, którzy  zasiedlili północ-
ne i zachodnie  ziemie powojennej Polski. Z czasem część  z nich opuściła północne 
i zachodnie regiony kraju, przenosząc się przede  wszystkim do Białegostoku i okolic.

Po zmianie granic  w 1945 r.  w Polsce pozostały tylko dwa meczety:  w Bohonikach 
i Kruszynianach. Te niewielkie  wsie, nadane Tatarom przez króla Jana III Sobieskiego 
w r. 1679, stały się centrum islamu  w Polsce. W największe święta muzułmańskie, Ra-
madan Bajram i Kurban Bajram,  zbierali się tam muzułmanie  z całego kraju. Z czasem 
zaczęto odbudowywać życie religijne. Reaktywowany  w 1947 r. Muzułmański Związek 
Religijny  w Rzeczypospolitej Polskiej (MZR) tworzy dziś strukturę  złożoną  z 6 gmin 
wyznaniowych. Obecnie  w Polsce żyje około 3500 Tatarów. Największe skupiska  znaj-
dują się  w  województwie podlaskim (w Białymstoku, Sokółce, Suchowoli i Dąbrowie 
Białostockiej). Muftim Rzeczypospolitej Polskiej oraz przewodniczącym Najwyższego 
Kolegium Muzułmańskiego MZR (z siedzibą  w Białymstoku) jest Tomasz Miśkiewicz, 
wybrany na to stanowisko – pierwszy raz  w powojennej historii MZR – 20 marca 2004 r.

Związek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej, organizacja społeczno-kulturalna,  zabiega 
o zachowanie świadomości etnicznej polskich Tatarów, dąży do integracji ludności 
pochodzenia tatarskiego oraz stara się kultywować i propagować tradycje tatarskie, 
będące także elementem kultury polskiej.

W latach 1984–1990  wybudowany  został nowy meczet  w Gdańsku, a  w Warszawie, 
Białymstoku i Suchowoli funkcjonują muzułmańskie domy modlitwy. Meczety i cmen-
tarze (mizary)  w Bohonikach i Kruszynianach  w r. 2012 uznane  zostały  za Pomniki 
Historii. Pomnikami Historii są też dwa mizary  warszawskie: Muzułmański Cmentarz 
Tatarski oraz Muzułmański Cmentarz Kaukaski, będące częścią  zespołu  zabytkowych 
cmentarzy  wyznaniowych na Powązkach  w Warszawie.

MZR, oprócz organizowania życia religijnego,  zajmuje się też działalnością społeczną, 
edukacyjną i kulturalną, publikuje  wydawnictwa dotyczące historii i tradycji Tatarów. 
Tatarzy  zaś obchodzą nie tylko  własne religijne i etniczne święta, ale biorą także udział 
w obchodach polskich uroczystości narodowych. Wszystko to doskonale  wpisuje 
się  w  wielowiekową tradycję tolerancji i zrozumienia na ziemiach Rzeczypospolitej.
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Our local Tatar history, along  with the history of Islam on Poland, begins in the 
14th century together  with the beginning of the settlement of Muslims in the 
Grand Duchy of Lithuania, so closely connected  with Poland. The first Muslims  were 
the Tatars from the Golden Horde: prisoners and voluntary immigrants  who came 
here from the Crimea, the Kipchat steppe, the vast lands of the Volga region, and 
sometimes even from further Asian lands. From the very beginning they devotedly 
served the new homeland and in exchange for military service they  were given land. 

The Tatar settlement in the Grand Duchy of Lithuania, connected by a personal 
union  with the Crown of the Polish Kingdom from 1385,  was initiated by the Grand 
Duke Vytautas at the end of the 14th century. It  was closely connected  with his 
eastern policy and expeditions against the Golden Horde. The settlement  was de-
veloping gradually, reaching its peak in the second half of the 15th century and in the 
16th century. Due to their military skills, the Tatar troops  were to assist the duke’s army 
in the fight against the Order of the Teutonic Knights and the Military Order of Malta 
for Samogitia, Livonia and Pomerania. The Tatars inhabited mainly the neighbouring 
areas of big political and economic centers: Hrodna, Vilnius, Trakai, Kaunas and Minsk. 
Freedom of religion  was guaranteed to them by the privileges granted by Lithuanian 
dukes and Polish kings, so they could follow Islam (the religion of their ancestors 
from the Golden Horde) and raise children in this faith, they  were allowed to marry 
local  women: Ruthenians, Lithuanians and Polish  women. They  were allowed also to 
build mosques and to establish cemeteries  where they buried the dead according 
to Islamic rules. These  were the most noticeable, material manifestations of the 
presence of followers of Islam, Tatars on the territory of the Commonwealth. 

Over the centuries, Tatars have become an inherent part of the society of the Po-
lish-Lithuanian Commonwealth. They  were not only soldiers, serving all the time 
armed in their own troops,  with their own commanders and imams, but also royal 
MPs, translators and couriers. From the name of one of commanders of the Tatar unit, 
colonel Ułan, the  world famous cavalry formation  was named – uhlans. Tatars also 
dealt  with craft such as traditional tanning, gardening and carting. There  were also 
clercks, merchants and land owners. Their life  was just like that of their neighbours 
in multi-religious and multi-cultural Poland. 

In the years 1918–1939, the Tatars inhabited mainly the north-eastern areas of Poland. 
These  were the regions of Vilnius, Navahrudak, Grodno and Podlasie. A Tatar colo-
ny  was also in Warsaw. On the territory of Poland there  were seventeen mosques and 
two Muslim prayer houses. The Muslim Religious Union (MRU) in Poland consisted 
of nineteen communes: in Vilnius, Niemież, Dokszyce, Dowbuciszki, Miadziole, Sorok 
Tatary, Widze, Lachowicze, Niekraszuńce, Osmołów, Słonim, Navahrad, Kleck, Mir, 
Iwie, Bohoniki, Kruszyniany and Warsaw, of  which only Warsaw did not have its own 
mosque. At that time, the Tatar population  was around 6,000. 

In December 1925, in order to look after Polish followers of Islam, the Muslim Religious 
Union in the Republic of Poland (MRU)  was established. The first mufti and chairman 
of the MRU  was dr Jakub Szynkiewicz,  who  was in Vilnius. The legal basis of acti-
vities of the Union since that time has ben the “The act about relations between the 
State and the Muslim Religious Union in Poland” passed on the 21 April 1936,  which 
officially recognizes Islam as one of the official religions in Poland. The Cultural and 
Educational Union of Polish Tatars  was created as the body responsible for social 
and cultural matters. On its initiative, a museum and National Tatar Archive  were 
established in Vilnius. They also set up “Rocznik Tatarski” (“The Tatar Yearbook”) – a 
scientific, literary and social magazine dedicated to the history and traditions of the 
Polish and Lithuanian Tatars.

World War II and the occupation severely affected the Tatar community. As a result 
of post-war changes in the state borders,  which caused the separation of significant 
areas of today’s Lithuania and Belarus from Poland, its location changed significantly. 
It  was torn apart and divided between Poland and the Soviet republics: Lithuania 
and Belarus. Some Tatars, like centuries ago, moved from their old settlements 
in the Eastern borderland in search of a new home. They traveled by trains, often 
for  weeks and months, towards Pomerania – Olsztyn, Gdańsk, Sopot and Elbląg, and 
further  west to Szczecin. Some  would then go more south to Szczecinek, Trzcianka, 
Wałcz, Poznań, Rybocice. They had previously lived in the eastern part of the country, 
and now the post-war exodus brought them far to the  western ends of the state: 
including to Wrocław, Oleśnica, Zielona Góra, Zgorzelec, Krosno Odrzańskie. The 
exact number of Tatars  who settled the northern and  western regions of post-war 
Poland is unknown. Gradually some of them left those regions and moved back close 
to Białystok and the surrounding area. 

After the shift of borders in 1945, only two mosques remained in Poland: in Bohoniki 
and Kruszyniany. These small villages, granted to Tatars by king John III Sobieski in 
1679, became centres of Islam in Poland. They attracted Muslims from all parts of 
Poland on the biggest Muslim holidays: Ramadan Bayram and Kurban Bayram. Over 
time, religious life  was restored. 

The Muslim Religious Union in Poland (MRU), re-established 1947, is presently a 
structure that consists of six religious communes. Currently, around 3,500 Tatars 
live in Poland. The largest population is in the Podlasie province (Białystok, Sokółka, 
Suchowola and Dąbrowa Białostocka). The Mufti of the Republic of Poland and the 
chairman of the Highest Muslim Board of MRU (with the seat in Białystok) is Tomasz 
Miśkiewicz, elected for this post – for the first time in the post-war history of MRU 
– on March 20, 2004. The Union of Polish Tatars, a social and cultural organisation, 
strives to preserve the ethnic awareness of Polish Tatars, seeks to integrate the Tatar 
people and also tries to cultivate and promote Tatar traditions,  which are parts of 
Polish culture. 

In the years 1984–1990, a new mosque  was built in Gdańsk,  while in Warsaw, Białystok 
and Suchowola Muslim prayer houses function. In 2012, mosques and cemeteries (mi-
zars) in Bohoniki and Kruszyniany  were recognized as Polish Historical Monuments, 
and as such  were also announced two Warsaw mizars: the Muslim Tatar Cemetery 
and Muslim Caucassius Cemetery  which are part of the complex of historic deno-
minational cemeteries at the Warsaw Powązki. 

MRU organizes the religious life, as  well as social, educational and cultural activities. It 
also issues publications dedicated to the Tatar history and traditions. Tatars celebrate 
not only their own religious and ethnic holidays, but also participate in celebrations of 
Polish national ceremonies. Such events have been an inherent part of centuries-old 
tradition of tolerance and understanding on the Polish territory. 
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Tatarskie ślady

Tatarzy Tatars

Tatar traces

Modlitwę  w islamie można odprawić  właściwie  wszędzie. Wystarczy, że  wierny, 
będąc  w stanie czystości rytualnej, o odpowiedniej porze ustawi się  w kierunku 
Mekki. Jeden  z hadisów powiada: Cała Ziemia jest meczetem islamu. Można stać 
na dywaniku, kawałku materiału, kamieniu. Jedyny  warunek jest taki, aby  wybrane 
miejsce było czyste. Najbardziej  wskazanym miejscem do modlitwy jest świątynia 
muzułmańska, meczet – od arabskiego słowa masdżid, które oznacza „miejsce,  w któ-
rym oddaje się czołobicia”. W meczetach odbywają się modlitwy, ale  zwyczajowo 
służyły również jako miejsce  zgromadzeń  wspólnoty, narad, dyskusji. W meczecie 
można modlić się, odpoczywać, a  w przypadku ubogich lub podróżnych możliwy 
jest nawet nocleg.

Meczet to przestrzeń sakralna,  wchodząc do niego należy przestrzegać  zasady czy-
stości rytualnej. Dlatego też przyjęto, że do środka powinno się  wchodzić  w czystym 
ubraniu, po uprzednim  zdjęciu obuwia. Miejsce, na którym  wznoszony jest meczet, 
pozostaje na zawsze uświęcone, nie można ponownie postawić tam innego obiektu. 
Najważniejsze elementy kultowe  we  wnętrzu meczetu to mihrab, czyli nisza  wskazu-
jąca kierunek modlitwy (Mekkę)  zwany kibla oraz minbar – rodzaj kazalnicy, na którą 
wchodzi imam, prowadząc kazanie  w czasie modlitwy piątkowej lub świątecznej. 
Typowymi elementami architektonicznymi na zewnątrz są kopuła i minaret. Zazwyczaj 
kopuła okrywa przestrzeń nad mihrabem lub nad całą salą modlitewną, natomiast 
minaret –  wieża – służy do zwoływania  wiernych na modlitwę.

Osobne są sale przeznaczone dla mężczyzn i kobiet. Wystrój i  wyposażenie me-
czetu ogranicza się do dywanów, lamp, podstawek pod Koran. Jednakże  wygląd 
zewnętrzny budowli bywa rozmaity. Odzwierciedla  zwykle tradycje architektoniczne 
regionu, odpowiada specyfice klimatu, a nieraz jest także  wyrazem preferencji sa-
mego budowniczego. Z uwagi na bezwzględny  zakaz  wizerunków, który obejmuje 
Boga, proroków oraz  wszelkie postaci ludzkie i zwierzęce,  wnętrza meczetu  zdobi 
się  wykaligrafowanymi surami  z Koranu. Są one umieszczone na ścianach  w formie 
malowideł naściennych, ozdobnych kafli i oprawionych  w ramy „obrazów” – muhirów. 
Dodatkowo  w krajach muzułmańskich stosuje się ornamenty roślinne i geometryczne.

Dla Tatarów meczet  zawsze stanowił ośrodek,  wokół którego skupiało się życie gminy, 
zarówno religijne, jak i społeczne. Społeczność skoncentrowaną  wokół danego me-
czetu od XIX  wieku nazywano parafią, a  wcześniej dżemiatem, tj.  wspólnotą  wiernych 
(od arab. dżamaat –  zgromadzenie). Obecnie stosuje się nazwę gmina. Meczety 
tatarskie nie przypominały budowli bliskowschodnich  z ich kopułami, minaretami. 
Parafie często borykały się  z brakiem funduszy na budowę świątyni, a lokalni cieśle, 
którzy je  wznosili,  znali jedynie miejscowy styl architektoniczny. Meczety były  więc 
podobne do  wiejskich kościołów lub cerkwi. Nie  wyróżniały się  z lokalnego krajo-
brazu, idealnie się  w niego  wpasowywały.

Przed r. 1795  w Wielkim Księstwie Litewskim istniały 23 meczety i 5 domów modlitwy. 
Według późniejszych danych,  w dwudziestoleciu miedzywojennym na terenach 
państwa polskiego działało 17 meczetów i 2 domy modlitwy.

In Islam, one can pray basically everywhere. It is enough for the faithful, being in a 
state of ritual purity, to settle in the direction of Mecca at the right time. One of the 
hadith says: Whole Earth is an Islamic mosque. One can stand on a rug, a piece of 
material or a stone. The only condition is that the selected place is clean. The most 
recommended place to pray is the Muslim temple, a mosque – from the Arabic  word 
masjid  which means “a place of ritual prostration”. Prayers are held in the mosques, 
but they also usually served as a place for community gatherings, consultations and 
discussions. In the mosque one can pray, rest, and in the case of the poor or travelers 
even accommodation is possible.

The mosque is a sacred space therefore ritual purity must be observed  when entering. 
That is  why one should  wear clean clothes and remove shoes before entering. The 
place  where a mosque is erected remain forever sanctified and no other building can 
be erected there again. The most important cult elements inside a mosque are mihrab 
– a niche indicating the direction of prayer (Mecca) called kibla and a minbar – a kind 
of pulpit  which an imam enters conducting a sermon during Friday or holiday prayer. 
Typcal architectonic elements outside the building are a dome and a minaret. Usually 
the dome covers the space above mihrab or above it and the prayer room,  while the 
minaret – the tower – serves for calling the faithful to prayer.

There are separate rooms for men and  women. Decoration and furnishing is limited to 
rugs, lamps, stands for the Quran. However, the exterior side of a building can vary. It 
usually reflects the architectural traditions of the region, corresponds to the specifity 
of climate and sometimes is also an expression of the preferences of the builder him-
self. Due to the absolute prohibition of images,  which includes God, prophets and all 
human and animal figures, the interior of the mosque is decorated  with calligraphic 
suras from the Quran. They are placed on the  walls in the form of  wall paintings, dec-
orative tiles and framed “paintings” – muhirs. In Muslim countries there are also floral 
and geometric ornaments.

For the Tatars, the mosque has always been a center around  which the life of the 
commune  was focused, both religious and social. Community centered around a given 
mosque since the 19th century  was called a parish, and earlier a dżemiat  which is a 
community of believers (Arab. jamaat). Currently, the name of the commune is used. 
The Tatar mosques did not resemble Middle Eastern buildings  with their domes, min-
arets. Parishes often lacked funds for construction of the temple, and local carpenters 
who built them knew only the local architectural style. Therefore the mosques  were 
similar to village churches or orthodox churches. They did not stand out from the local 
landscape, instead they matched perfectly.

Before 1975, in the Grand Duchy of Lithuania, there  were 23 mosques and 5 prayer 
houses. According to later data, in the interwar period, on the territory of Poland there 
were 17 mosques and 2 houses of prayer active.

Meczet
Mosque

Szanowni Państwo,

mapa, którą Państwu przekazujemy, prezentuje miejsca  związane  z historią i  współ-
czesnością społeczności tatarskiej, mieszającej  w Polsce, na Litwie i Białorusi jeszcze 
od czasów Wielkiego Księstwa Litewskiego i pierwszych fal XIV-wiecznego osad-
nictwa. Tutejsi Tatarzy  wciąż stanowią  wielką etniczną rodzinę, połączoną  więzami 
bliższego lub dalszego pokrewieństwa, a chociażby dobrej  znajomości.

Ukazanie, położonych  w tych trzech krajach, możliwie  wielu miejsc  ważnych dla 
Tatarów, stanowi swoistą próbę połączenia  wspólnoty, która  w brutalny sposób 
została rozdzielona  w  wyniku  zmian geopolitycznych po drugiej  wojnie światowej.

Wiele tatarskich rodzin, mieszkających  w granicach  współczesnej Polski,  wywodzi 
się  ze  wsi i miasteczek leżących na  wschodnich Kresach II Rzeczypospolitej, pozo-
stających  w politycznych granicach Polski do 1939 r. Po 1945 r. stały się one częścią 
Litwy lub Białorusi.

Mapa obejmuje niemal  wszystkie miejsca minionego i obecnego osadnictwa, mecze-
ty, domy modlitwy, cmentarze – mizary (istniejące, nieistniejące, czynne,  wyłączone 
z użytku), a także inne obiekty  wiążące się  z Tatarami.

Mamy nadzieję, że dzięki mapie  zechcą Państwo podjąć się samodzielnej eksploracji 
miejsc tatarskiego dziedzictwa materialnego (być może nawet leżących  w Państwa 
sąsiedztwie) oraz odkrywania naszej  wspólnej – polskiej i tatarskiej – mikrohistorii. 
Dzięki temu ocalimy pamięć o tym, co było, a przecież nie przeminęło.

Redaktorzy

Dear Readers,

the map  we provide to you presents places related to the history and present day of 
the Tatar community  which has lived in Poland, Lithuania and Belarus already since 
the times of the Grand Duchy of Lithuania and the first 14th-century settlement. The 
Tatars from these lands are still a great ethnic family, connected by close or further 
family ties or at least good friendship.

The depiction of as many important places as possible for the Tatars in these three 
countries is an attempt of connecting the community  which  was brutally separated 
due to geopolitical changes after World War II.

Many Tatar families living in the borders of present Poland come from villages and 
towns located in the eastern borderlands of the Second Polish Republic  which re-
mained  within the political borders of Poland until 1939. After 1945 they became part 
of Lithuania or Belarus.

The map includes all these places of past and present settlement, mosques, prayer 
houses, cemeteries or mizars (existing, non-existent, open, excluded from use), as  well 
as other locations connected  with Tatars.

We hope that thanks to this map you  will  want to undertake independent exploration 
of Tatar material heritage (perhaps even in your neighbourhood) and discover our 
common – Polish and Tatar – microhistory and save the memory of  what  was and has 
not passed away.

Editors
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