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KU PRZYPOMNIENIU, KU PRZESTRODZE
Polscy Tatarzy nigdy nie tworzyli licznej społeczności. Niegdyś było 

ich kilkanaście, w porywach co najwyżej kilkadziesiąt tysięcy. Rzecz-
pospolita stała się ich ojczyzną i jej służyli, nie gorzej od innych miesz-
kańców. Wiele można by wymieniać tatarskich rodów, które zapisały 
piękne karty w tutejszej historii. Są wśród nich chociażby Achmatowi-
czowie: żołnierze, prawnicy, uczeni, działacze społeczni. Są Kryczyń-
scy: również żołnierze, prawnicy, działacze. Są wreszcie Sulkiewiczo-
wie, Bajraszewscy, Bazarewscy, Szumscy, Jasińscy, Mucharscy i wielu, 
wielu innych, których najwiekszą zasługę stanowi często wyłącznie to, 
że walczyli i ginęli za Polskę. 

To spośród nich wywodzą się bohaterowie niniejszej książki, któ-
rzy podczas okupacji aresztowani zostali przez sowieckie NKWD: 
Achmatowicz, Kryczyński, Woronowicz. Byli od dawna obserwowani 
za swoją działalność przeciwko sowietom, za polskość. Przedstawia-
my sporządzone w katowniach NKWD skrupulatne zapisy zeznań, 
ukazujące ostatnie koleje ich życia. Sporo lat trwało, zanim akta z ar-
chiwów sowieckich służb specjalnych ujrzały światło dzienne, zanim 
pozwolono rodzinom zapoznać się z nimi. Do dzisiaj jednak nie wia-
domo, jak zginęli i gdzie spoczywają ich ciała. Wielu podobnych im 
zamordowano od razu, innych więziono i zsyłano. Pamiętajmy o tym, 
aby młode pokolenia – zarówno tatarskie, jak i polskie – mogły bu-
dować wzajemne relacje na solidnym fundamencie wspólnej troski 
o ojczyznę. 

Polscy obywatele – chrześcijanie i muzułmanie – zawsze stali 
w jednym wojskowym szeregu, razem też pracowali i tworzyli pod-
czas lat pokoju. Jak ważne jest to w obecnych czasach, gdy przez świat 
przetaczają się rozmaite polityczne i społeczne niepokoje, nie trzeba 
chyba nikogo przekonywać. Niestety, wielokroć dostrzec możemy, że 
szczytne hasła z wojskowych sztandarów – Bóg, Honor, Ojczyzna – są 
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wyszydzane i lekceważone. Podobnie często ośmieszane jest poświę-
cenie dla kraju, poszanowanie jego historii i tradycji, praca dla rodzi-
ny i społeczeństwa, gotowość niesienia pomocy innym. Wyciągnijmy 
z tego właściwe wnioski, bądźmy razem, nie dajmy się złu.

Tomasz Miśkiewicz
Mufti Rzeczypospolitej Polskiej

Przewodniczący
Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego

MZR w RP
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NIC NIE PRZEMIJA
Historia lubi się powtarzać. Oczywiście pojawiają się nowe wariacje, 
uzależnione od możliwości i potrzeb danego czasu, ale w stosunkach 
pomiędzy ludźmi, narodami i państwami zazwyczaj chodzi o jedno: 
osiągnięcie przewagi nad innymi. Właściwie bezustannie możemy 
obserwować, w jakich dziedzinach rozgrywają się te działania, jakimi 
sposobami i do jakich granic się posuwają. Przykłady mamy na wycią-
gnięcie ręki, a najświeższe z nich to wschodnia Ukraina oraz Krym. 
Polska od wieków miała styczność z agresywną polityką carskiej Rosji, 
następnie Związku Sowieckiego. Doświadczała jej represji szczególnie 
społeczność tatarska, zamieszkująca wschodnie Kresy Rzeczypospoli-
tej, silnie identyfikująca się z polskością. Fakt, że Tatarzy – niebędący 
przecież rdzennymi Polakami – przez całe wieki, ramię w ramię, wal-
czyli wspólnie o niepodległość, w tym również przeciwko Rosji, dla 
wielu Rosjan bezustannie stanowi niezrozumiały fenomen. W dodat-
ku, polscy Tatarzy, ze względu na więzy krwi, wspierali też Krymskich 
Tatarów i walczyli o wolność Krymu.

Polacy ponoć „[…] wolą mówić tylko o Tatarach, którzy wojowali za 
Rzeczpospolitą. Najważniejsze, aby ten Tatar walczył przeciwko Ro-
sjanom. To pierwszy warunek do okazania mu uszanowania. Nie jest 
przyjęte mówić, że w roku 1797 w Imperium Rosyjskim utworzono li-
tewsko-tatarski pułk kawalerii, który odważnie bronił nie Polski, ale 
Rosji. […] Polsko-litewscy Tatarzy, z powodu okoliczności, przynale-
żeli do dwóch historii – polskiej i rosyjskiej. I uważanie, że prawidło-
wa jest jedynie polska wersja historii polsko-litewskich Tatarów, jest 
niesłuszne”1. Cóż, walka za Rzeczpospolitą rzeczywiście ma w naszym 
kraju szczególne znaczenie. Kto się w niej zasłużył, zyskiwał szacu-
nek – i pochodzenie etniczne ani wyznanie nie miało tu nic do rzeczy. 
Analogicznie – kto bronił Rosji, był poważany w Rosji. Obrona przez 
polskich obywateli – polskich Tatarów – carskiej Rosji, która niewoliła 
Polskę i narody tatarskie, nie stanowiła powodu do chwały.

Wbrew przekonaniu niektórych rosyjskich autorów, rząd polski 
wcale nie mówi: „«Patrzcie, oto są polscy Tatarzy. Oni powiedzą wam 
teraz, jak podstępna Moskwa poniża nierosyjskie narody». I zaczyna 

1 http://www.segodnia.ru/content/11532 (dostęp: 22.04.2020). Tłumaczenie własne.
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się wywlekanie z mieszkających w Polsce od 600 lat Tatarów ich histo-
rycznych krzywd i urazów typu: »A pamiętacie, jak Rosjanie w takim 
wieku XV...« itd. Najnowsze klisze propagandowe dotyczą życia naro-
dów ZSRR i współczesnej Federacji Rosyjskiej”2. Czy tak jest rzeczy-
wiście? Długa i straszna jest lista tatarskich ofiar ostatniego stulecia, 
ale nikt nie nawołuje naszych Tatarów do okazywania nienawiści, do 
bezrozumnego odwetu. To właśnie w Tatarskich losach przedstawione 
są dowody – jedne z wielu, od jakiegoś już czasu ujawnione – mści-
wości sowieckiego aparatu władzy w stosunku do polskich obywateli 
pochodzenia tatarskiego. 

Oto Achmatowiczowie, którzy swoją piękną kartę służby Polsce 
rozpoczęli od bitwy pod Grunwaldem w roku 1410. Byli nie tylko 
żołnierzami, ale też prawnikami, naukowcami, twórcami, lekarzami. 
W latach międzywojennych Aleksander Achmatowicz zasiadał w Se-
nacie RP. Miał sześciu synów i dwie córki. Spośród nich Aleksandra 
(Iskandera), porucznika WP, uczestnika wojny polsko-bolszewickiej 
1919–1921, sędziego, zamordowało NKWD, Konstantego (Keryma), 
podporucznika WP, sędziego, zesłano do obozu pracy i prawdopodob-
nie zamordowano w Związku Sowieckim, Helenę, wraz z mężem i sy-
nem, w roku 1942 zastrzelili sowieccy partyzanci. 

Oto bracia Kryczyńscy: Olgierd i Leona, którzy po upadku carskie-
go imperium, wraz z innym polskimi Tatarami, ruszyli na Krym, aby 
pomóc współbraciom w tworzeniu niezawisłej państwowości. Działali 
również w Azerbejdżanie, zanim został zdławiony przez bolszewików. 
W niepodległej Polsce byli prawnikami, wybitnymi działaczami tatar-
skiej społeczności. Leon pod koniec roku 1939 lub na początku 1940 
został zamordowany przez hitlerowców, Olgierda w styczniu 1941 
roku aresztowało sowieckie NKWD i rok później rozstrzelało. I jesz-
cze Ali Ismail Woronowicz, najmłodszy w tym gronie, wszechstron-
nie wykształcony, dobrze zapowiadający się naukowo, ceniony w krę-
gach rządowych, podchorąży artylerii, ostatni imam Warszawy oraz 
1 Szwadronu Tatarskiego 13 Pułku Ułanów Wileńskich. W styczniu 
1941 roku aresztowany przez NKWD, przepadł bez wieści. To jedynie 
najbardziej wyraziste przykłady, ale w ciągu kilku lat bolszewicy uni-
cestwili nieomal całą inteligencję polskiej społeczności tatarskiej.

To nie są krzywdy wymyślone, to nie jest wywlekanie urazów, że 
coś, że kiedyś… Ci ludzie, ze względu na swój polski patriotyzm, byli 
solą w oku sowieckiego aparatu represji. Gdy tylko nadarzyła się 

2 Tamże.
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okazja, a taką stała się niemiecka agresja w roku 1939, Związek So-
wiecki wkroczył na wschodnie ziemie Rzeczypospolitej. Nieomal od 
razu rozpoczęły się tam aresztowania, przede wszystkim osób, które 
w jakiś sposób reprezentowały Państwo Polskie, np. służyły w armii 
lub policji, pracowały w sądownictwie albo administracji itp. Bardzo 
poważnym powodem do zatrzymania, a w konsekwencji rozstrzela-
nia, w najlepszej sytuacji zesłania, była walka przeciwko Związkowi 
Sowieckiemu, np. podczas wojny 1919–1921. To zaś dotyczyło wielu 
polskich Tatarów. Zemsta bolszewików obejmowała całe rodziny. Tak 
było chociażby w przypadku mjr. Dawida Janowicza-Czaińskiego, or-
ganizatora tatarskich oddziałów w Wojsku Polskim, uczestnika wojny 
polsko-bolszewickiej. Pod koniec roku 1939 został aresztowany przez 
NKWD i ślad po nim przepadł3. 10 lutego 1940 roku zesłano na Sybir 
jego żonę, Zeinab, wraz z kilkuletnimi córeczkami, Anserianną (Asią) 
i Dżihan (Dżeni)4. 

Kilkanaście lub kilkadziesiąt lat później większość tych ofiar (może 
nawet wszystkie) uznano za niewinne zarzucanych im przestępstw, 
zrehabilitowano je, ale człowieka przecież nie sposób już wskrzesić. 
Z zasady nie powiadamiano o tym rodzin mieszkających w Polsce, 
które najczęściej bezskutecznie starały się ustalić chociażby miejsce 
ostatecznego spoczynku swych bliskich. Dzięki poszukiwaniom m.in. 
prof. Dilary Usmanowej z Kazańskiego Uniwersytetu Federalnego (Ta-
tarstan), która dotarła do dokumentacji przechowywanej w Litewskim 
Archiwum Specjalnym w Wilnie, oraz dr. Chasienia Aleksandrowi-
cza z Mińska, wielce zasłużonego działacza tamtejszej społeczności 
tatarskiej, starającego się uzyskać informacje z Urzędu Bezpieczeń-
stwa Państwowego Białorusi, udostępnione następnie w wydawanym 
na Białorusi tatarskim kwartalniku „Bajram”, możemy zapoznać się 
z protokołami przesłuchań, zapisami zeznań wymuszonymi na zdezo-
rientowanych, osaczonych i doprowadzonych do kresu wytrzymałości 
psychicznej ofiar. 

Pamiętajmy, że nic nie przemija, ale nasze działania mają wpływ na 
kształtowanie się historii. Czyńmy więc wszystko, aby nie powtórzyło 
się zło sprzed lat.

Musa Çaxarxan Czachorowski
3 M. Wyrwa, Nieodnalezione ofiary Katynia? Lista osób zaginionych na obszarze pół-
nocno-wschodnich województw II RP od 17 września 1939 do czerwca 1940, Warszawa 
2015, s. 125.
4 https://base.memo.ru/person/list?params=H4sIAAAAAAAAA6tWKi4tykvMTVW
yUoopNTAxMgeRxgZg0sJeqRYA-hBSKiEAAAA%2C (dostęp: 25.04.2020).
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ŚWIADECTWA TRAGEDII
W latach 90., na przełomie epok socjalizmu i demokracji, pasjonowała 
mnie falerystyka i tematyka wojskowo-historyczna. Z czasem zaczą-
łem zajmować się historią społeczności Polski i Litwy, zwłaszcza roz-
maitych gmin wyznaniowych, w okresie od schyłku I Rzeczypospo-
litej i zaboru rosyjskiego do końca II wojny światowej. Jej wpływ na 
rzeczywistość wciąż jest widoczny – i znaczący. Wciągnął mnie w to 
poniekąd mój Ojciec, Musa Czachorowski, a moje zainteresowania po-
głębili później dr Marek Szwaba i prof. Marek Górny z Uniwersytetu 
Wrocławskiego. Jako archiwista z wykształcenia i powołania, w swych 
podróżach i zagranicznych stypendiach naukowych zawsze szukałem 
okazji do zapoznania się z jakimikolwiek aktami lub chociażby ich ko-
piami w zapomnianych najczęściej dla międzynarodowej nauki loka-
cjach: prowincjonalnych świątyniach Litwy, Białorusi, Ukrainy, Rosji, 
Mołdowy, Krymu. 

Szczególna formą dokumentacji, która wzbudza zainteresowanie 
zarówno archiwariuszy, jak i historyków, są akta ofiar reżimu stali-
nowskiego, znajdujące się przede wszystkim w obecnej Rosji oraz 
państwach posowieckich, ale też szczątkowo w całej Europie Środ-
kowo-Wschodniej. Długie ręce NKWD działały bowiem praktycznie 
wszędzie. Dokumenty te wciąż skrywają setki tysięcy ludzkich drama-
tów. Sowieckim represjom byli poddawani nie tylko Tatarzy polsko-li-
tewscy, ale też przedstawiciele mniej i bardziej znanych narodów Eu-
roazji, posiadający „zbyt dużo” ziemi, zbyt dużo jeleni, śpiewający albo 
grający niepoprawny politycznie jazz, mający szlacheckich przodków 
czy dziadka szamana. Powodem dla oskarżenia i skazania przez trój-
kę NKWD na śmierć, często tego samego dnia, mogło być praktycz-
nie wszystko. Wielokroć prześladowaniom, przesiedleniom i zsyłkom 
podlegały całe nacje, których jedyną przewiną było pragnienie życia 
poza bolszewickim porządkiem. 

Dzięki pracy organizacji zapisujących informacje o osobach re-
presjonowanych przez władzę sowiecką, wiemy dziś o co najmniej 
trzech milionach ofiar. Liczba ta zmienia się nieomal każdego dnia. 
Pamiętajmy jednak, że sprawy odtajnione i przekazywane publicz-
nie dotyczą tylko osób rehabilitowanych – od drugiej połowy lat 
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pięćdziesiątych, poprzez lata dziewięćdziesiąte, aż do dziś. Oznacza 
to, że wiele losów i grobów ofiar, a także nazwisk katów nie zostanie 
nigdy poznanych.

Nic więc dziwnego, że te materiały, związane przecież z losami pol-
skich Tatarów, przyciągnęły moją uwagę. Wreszcie dokumenty śled-
cze, zapisy przesłuchań Aleksandra i Konstantego Achmatowiczów, 
Olgierda Kryczyńskiego i Alego Woronowicza, zebrane zostały w jed-
nej publikacji. Oto niewielki przyczynek do historii tatarskiej mniej-
szości w Polsce, tej tragicznej, bolesnej, ukazujący, jak niepewne bywa 
poczucie bezpieczeństwa, jak łatwo zniszczyć nie tylko pojedynczego 
człowieka, ale też całą wspólnotę, nawet naród. Obyśmy nigdy już tego 
nie doświadczyli.

Daniel St. Czachorowski
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CELE BYŁY JUŻ PRZYGOTOWANE
Wiek dwudziesty przyniósł narodom byłego Imperium Rosyjskie-
go fale represji, którym nie dorównywały jakiekolwiek wcześniejsze 
prześladowania. W trakcie utrwalania władzy sowieckiej nie oszczę-
dzano nikogo i niczego od Kamczatki aż po zachodnie granice upodlo-
nej przez bolszewików Rosji: w niezliczonych wyrokach (lub bez wy-
roków) w sprawach wyimaginowanych, preparowanych i prewencyj-
nych, orzekano karę śmierci lub zesłanie. Ofiary liczą się w miliony – 
dokładnej liczby nigdy nie poznamy, gdyż ujawniane są tylko procesy 
osób zrehabilitowanych, a wiele dokumentów zaginęło bądź zostało 
zniszczonych. Wiele też wciąż pozostaje w utajnieniu.

Paragrafy kodeksu karnego ZSRR (powielanego z niewielkimi 
zmianami przez kodeksy karne Białoruskiej i Ukraińskiej SRR) dawa-
ły szerokie pole działania organom sądowym, czyniąc je nieomal nie-
ograniczonymi, biorąc też pod uwagę samo preparowanie oskarżenia. 
Droga od aresztowania i oskarżenia do rozstrzelania mogła zabrać od 
kilku dni do kilku lat. Przestępstwa pospolite mogły być łatwo podcią-
gnięte pod polityczne, a ich spektrum zależało przecież od wyobraźni 
organu sądowego i potrzeby chwili. Jak mówi powiedzenie przypisy-
wane Andriejowi Wyszyńskiemu, krwawemu stalinowskiemu proku-
ratorowi: „Dajcie mi człowieka, a znajdę na niego paragraf”5. Głównym 
narzędziem organów sądowych stał się słynny artykuł 58 KK RFSRR, 
wielokrotnie modyfikowany, składający się z czternastu paragrafów 
i szczegółowych punktów. Określał takie przestępstwa jak: zdrada oj-
czyzny, czyny kontrrewolucyjne, próby obalenia władzy, pomoc mię-
dzynarodowej burżuazji, szpiegostwo, sabotaż, terror, dywersja i wiele 
innych. Paragrafy zostały tak skonstruowane, że każdy, w odpowied-
nich okolicznościach, mógł zostać oskarżony o najwyższe przewiny 
i skazany na śmierć lub, w najlepszym razie, na długoletnie więzienie. 
Zdradą ojczyzny mógł stać się „wylot za granicę” (art. 58-1a), a wrogą 
propagandą „śpiewanie piosenki w obcym języku” (art. 72 KK BSRR). 
Kodeks nie przywidywał przedawnień, podstawą skazania mogła 
być służba wojskowa albo urzędnicza w czasach carskich, spotkanie 

5 F. Musiał, Polityka czy sprawiedliwość?: Wojskowy Sąd Rejonowy w Krakowie 
(1946–1955), Kraków 2005, s. 7.
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z obcokrajowcami (nawet walcząc z nimi) i mieszkanie za granicą – 
co dawało powód do oskarżenia np. kogokolwiek z byłych obywate-
li polskich czy litewskich na ziemiach zagarniętych przez ZSRR na 
przełomie lat 30. i 40. XX wieku. Nikt nie był bezpieczny, każdy był 
potencjalnie winny – oto przerażająca perspektywa życia w sowieckiej 
rzeczywistości.

Po pierwszej wojnie światowej, bolszewickiej rewolucji i wojnie do-
mowej w Rosji, społeczność polsko-litewskich Tatarów6 znalazła się 
w nowych granicach: Rosji Sowieckiej, Litwy i Polski. Dla tych, którzy 
znaleźli się na ziemiach polskich, okres dwudziestolecia międzywo-
jennego był najkorzystniejszy, jeśli chodzi o możliwości rozwoju kul-
turalno-narodowego i religijnego. Odbywały się zjazdy, na których 
rozstrzygano kwestie życia duchowego i kulturowego, utworzono muf-
tiat, odrodziły się tatarskie formacje wojskowe. Pojawiły się też wy-
dawnictwa, rozwijała się wspólnota kulturalno-oświatowa. Wykształ-
ciła się wcale znaczna, jak na możliwości niewielkiej społeczności, 
grupa inteligencji polskotatarskiej, zajmującą liczące się stanowiska 
w sądownictwie, nauce i kulturze. Tatarzy służyli w armii, byli również 
lekarzami, artystami, urzędnikami, rzemieślnikami, rolnikami.

Nowy – tragiczny – etap w życiu całego polskiego narodu, a wraz 
z nim mniejszości tatarskiej, rozpoczął się wraz z wybuchem II woj-
ny światowej. Ustalenia paktu Ribbentrop–Mołotow podzieliły Euro-
pę Wschodnią na strefy wpływów: niemiecką – po ataku na Polskę 
– i sowiecką – wraz z ekspansją na kraje bałtyckie. Państwo polskie 
przestało istnieć, a jego ziemie były okupowane przez obie stro-
ny układu. Wilno i jego okolice przeszły pod władanie Litwy, która 
wkrótce dostała się pod okupację sowiecką7. Nowi, litewscy zarządcy 
Wileńszczyzny, szybko stali się sługami komunistów, a po niemiec-
kim ataku na ZSRR, podporządkowani hitlerowcom. Niemiecka klę-
ska w 1945 roku przyniosła nowe fale prześladowań, które złagod-
niały dopiero po śmierci Stalina (1953) i potępieniu stalinizmu przez 
Komunistyczną Partię Związku Sowieckiego w roku 1956. Wśród 

6 O polsko-litewskich Tatarach: „Rocznik Tatarski”, Wilno 1932, t. 1; Zamość 1935, t. 
2; Warszawa 1938, t. 3; „Życie Tatarskie”, Wilno 1934–1939; A. Miśkiewicz, Tatarzy pol-
scy 1918–1939, Warszawa 1991; T. Bairašauskaite, Lietuvos Totoriai XIX amziuje, Vil-
nius 1996; J.J. Griszyn, Polsko-litowskije tatary (nasledniki Zołotoj Ordy), Kazan 1995; 
J.J. Griszyn, Tatarskij slied w istorii Litwy i Polszy (XIV–XIX w.), Kazan 2005. 
7 6 października 1939 r. zakończyła się kampania polska. 10 października 1939 
r. Związek Sowiecki podpisał umowę z Litwą, która otrzymała tereny Wilna i Kraju 
Wileńskiego. Pod koniec czerwca 1940 r. nastąpiło ustanowienie władzy sowieckiej 
w republikach nadbałtyckich.



    17

setek tysięcy poszkodowanych znaleźli się także przedstawiciele pol-
skich Tatarów. 

Sowieckie służby od wielu już lat zwracały wnikliwą uwagę na 
mniejszości zamieszkujące polskie Kresy. Wykorzystując rozmaite 
zadrażnienia narodowościowe i wyznaniowe starały się nastawić je 
przeciwko państwu polskiemu, a tym samym poddać wpływom so-
wieckim. Na ich szczególne zainteresowanie narażeni byli nasi Tata-
rzy. Bardzo wielu wywodziło się z rodów, które przez całe wieki wal-
czyły przeciwko carskiej Rosji. Niektórzy po rewolucji październiko-
wej stanęli do walki z bolszewikami, uczestniczyli też w tworzeniu 
państw, pragnących wyrwać się spod rosyjskiego panowania: Krymu 
i Azerbejdżanu. Potem, po odzyskaniu przez Polskę niepodległo-
ści, brali udział w wojnie polsko-bolszewickiej 1919–1921. W więk-
szości zamieszkując Kresy, stanowili tam element mocno związany 
z polską państwowością. Wpływ na to miała pamięć wielowiekowej 
służby wojskowej na straży Rzeczypospolitej, odwieczne przywileje 
monarsze i świadomość szlachetnego pochodzenia. Bolszewickie 
służby dobrze o tym wiedziały. Bez większej przesady można więc 
powiedzieć, że dla polskich Tatarów cele w sowieckich więzieniach 
od dawna były już przygotowane.

Niektóre materiały śledcze (zarówno przedwojenne, jak i powo-
jenne) znalazły się w Litewskim Archiwum Specjalnym (Lietuvos 
Ypatingasis Archyvas) w Wilnie. Wśród nich sprawy braci Aleksandra 
i Konstantego Achmatowiczów, Olgierda Kryczyńskiego i Chasienia 
Jakubowskiego. Odnalazła je prof. Dilara Usmanowa z uniwersyte-
tu w Kazaniu i opublikowała na łamach czasopisma naukowo-doku-
mentalnego „Gasyrlar awazy” („Echo wieków”), ukazującego się w Ka-
zaniu (Tatarstan). Dr Chasień Aleksandrowicz z Mińska na Białorusi 
zdobył natomiast z Urzędu Bezpieczeństwa Państwowego Białorusi 
materiały dotyczące Alego Woronowicza. Opublikował je potem w ta-
tarskim kwartalniku „Bajram”. Można zauważyć pewne zbieżności8 
w aktach braci Achmatowiczów i Olgierda Kryczyńskiego9. Podstawy 
dla oskarżenia ich o działalność kontrrewolucyjną brały się z czasów 
schyłku Cesarstwa Rosyjskiego, rewolucji i wojny domowej. Po dru-
gie, wszystkie zarzuty bazowały na materiałach z przesłuchań przez 
NKWD i protokołów przyznania się do winy. Często wymuszano je za 

8 Litewskie Archiwum Specjalne, f. K-1, 5p. 58, d. P-14268 n. 37391/3. 
9 Aleksander i Konstanty Achmatowiczowie oraz Olgierd i Leon Kryczyńscy byli 
kuzynami. Matką tych drugich była Maria z domu Achmatowicz, siostra Aleksandra 
Achmatowicza. 
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pomocą tortur, zarówno fizycznych, jak i psychicznych. Nie można też 
wykluczyć fałszywych oskarżeń wymierzonych właśnie w społeczność 
polskich Tatarów. 

Polityka rusyfikacji, kreowania nowego homo sovieticus, a także 
ogólnego terroru jako metody kontroli społecznej, opierała się często 
na wynarodowianiu, skłócaniu nacji między sobą i wyniszczaniu inte-
ligencji. Zarzuty możemy podzielić na cztery grupy: a) działalność an-
tysowiecka i aktywna walka z komunistami pod egidą byłego państwa 
polskiego (lata 1920–1930); b) udział w wojnie domowej po stronie 
białych lub Armii Polskiej; c) działalność nacjonalistyczna (tak zwana 
sprawa „Wschód”); d) działalność antysowiecka i współpraca z okupan-
tem w czasie II wojny światowej.

Kilka słów o Achmatowiczach

Pochodzący z Wielkiej Ordy protoplaści rodu Achmatowiczów poja-
wili się w Wielkim Księstwie Litewskim w latach 20. XV wieku10. Przez 
wiele pokoleń zajmowali się głównie służbą wojskową, a najbardziej 
znaną postacią jest tu niewątpliwie pułkownik Mustafa Achmatowicz, 
członek Wojskowej Komisji Rzeczypospolitej, uczestnik powstania 
kościuszkowskiego, zmarły z ran po bitwie pod Maciejowicami 10 
października 1794 roku. W późniejszych czasach niektórzy Achmato-
wiczowie zamienili stan żołnierski na zawód prawnika. Tak było np. 
z Aleksandrem Achmatowiczem (1865–1944), który studiował na wy-
dziale prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Praktykę sędziowską od-
bywał w wielu miejscowościach Królestwa Polskiego i Kraju Północ-
no-Zachodniego11. Jego posiadłość rodowa (około 150 dziesięcin zie-
mi, czyli blisko 100 ha) znajdowała się we wsi Bergaliszki w powiecie 
oszmiańskim guberni wileńskiej12. Po rewolucji lutowej 1917 roku, na 
fali tworzenia się ruchów narodowych, podjął się kierownictwa Związ-
ku Tatarów Polski, Litwy, Białorusi i Ukrainy13. Jako przedstawiciel 
Tatarów polsko-litewskich wszedł w skład komitetu wykonawczego 
Wszechrosyjskiego Związku Muzułmańskiego. Aktywnie zajmował się 

10 J.J. Griszyn, Tatarskij slied…, s. 22.
11 T. Bairašauskaite, Lietuvos..., s. 83, 106–107. 
12 Dziś wieś Ordasze w rejonie smorgońskim obwodu grodzieńskiego Republiki 
Białoruś. 
13 Ustaw sojuza tatar Polszy, Litwy, Ukrainy, Biełorussii, Piotrograd, 1917. 
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sprawami tatarskimi: kierował m.in. delegacją14 przenoszącą Koran 
Osmana do Ufy15 (wywieziony z Samarkandy przez Rosjan po zaję-
ciu Turkiestanu, a przechowywany w publicznej bibliotece w Peters-
burgu). Po wycofaniu się bolszewików z Krymu, wszedł w skład rządu 
Macieja Sulkiewicza w Krymskiej Republice Ludowej, dzierżąc tekę 
ministra sprawiedliwości. Wrócił do wolnej Polski w roku 1919. Gdy 
sowieckie oddziały zagroziły młodemu państwu, Aleksander Achma-
towicz wraz z grupą działaczy polskiej społeczności tatarskiej rozpo-
czął starania o utworzenie w szeregach Wojska Polskiego tatarskiej 
jednostki. Tak powstał Pułk Tatarski Ułanów, któremu nadano imię 
pułkownika Mustafy Achmatowicza. 

Pracował jako sędzia w Warszawie, na Litwie Środkowej oraz w Wil-
nie. Był prezesem Sądu Apelacyjnego ziem przyfrontowych, zastępcą 
prezesa Towarzystwa Prawniczego w Wilnie. W latach 1928–1930 spra-
wował obowiązki senatora Rzeczypospolitej. Znajdował jeszcze czas 
na aktywną działalność wśród społeczności tatarsko-muzułmanskiej. 
Przewodniczył Ogólnopolskiemu Zjazdowi Delegatów Gmin Muzuł-
mańskich, który odbył się w Wilnie, w grudniu 1925 roku. Został wów-
czas wybrany na przewodniczącego komisji do opracowania projektu 
ustawy o powstaniu związku religijnego. Wchodził także w skład kie-
rownictwa Związku Kulturalno-Oświatowego Tatarów Polskich, wystę-
pował niejednokrotnie z odczytami zarówno o sprawach religijnych, 
jak i prawnych. Publikował prace dotyczące polityki polskiej i sowiec-
kiej wobec Polski i muzułmanów16. Krótko przed rozpoczęciem oku-
pacji sowieckiej przeniósł się do Wilna, gdzie pracował jako adwokat. 
Prawnikiem był również jego brat, Bohdan, absolwent wydziału prawa 
uniwersytetu w Petersburgu. Do roku 1917 pracował w sądach wileń-
skim i mińskim, następnie przejechał do Wilna, gdzie praktykował 
jako adwokat. Udzielał się również w organizacjach narodowych. 

Aleksander Achmatowicz miał z żoną Emilią z Kryczyńskich sze-
ściu synów i dwie córki: Bohdana (zm. 1916), Leona (1894–1974) – 
chirurga, żołnierza 2 Korpusu Polskiego we Włoszech, Aleksandra 
(Iskandera, 1896–1941?) – sędziego, porucznika Wojska Polskiego, 
zmarłego w dzieciństwie Macieja, Konstantego (Keryma, 1897–1941) 
– sędziego, podporucznika Wojska Polskiego, Osmana (1899–1988) – 
chemika, Helenę, zamężną za Witoldem Radkiewiczem (z pierwsze-
go małżeństwa Kryczyńską), razem z mężem i synem zastrzeloną we 
14 W składzie delegacji był również syn A. Achmatowicza – Konstanty. 
15 „Rocznik Tatarski”, t. 2, s. 78. 
16 Np. „Rocznik Tatarski”, t. 1, s. 96–112.
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wrześniu 1942 roku przez sowietów, oraz Tamarę za Aleksandrem 
Sulkiewiczem17. 

Najmłodszy syn Aleksandra Achmatowicza, Osman, jest jedynym 
przedstawicielem rodziny, którego imię znajduje się w Encyklopedii 
Tatarskiej18. Podobnie jak bracia otrzymał wykształcenie wojskowe, 
ukończył Korpus Kadecki w Petersburgu, ale postanowił zająć się na-
uką. Studiował w Instytucie Górniczym Uniwersytetu Wileńskiego, 
potem odbył staż w Oksfordzie, pod kierunkiem przyszłego laureata 
Nagrody Nobla Roberta Robinsona. Będąc dyplomowanym chemi-
kiem, Osman przez pewien czas pracował na uniwersytetach Wilna 
i Warszawy. W roku 1939 otrzymał tytuł profesorski, w roku 1952 zo-
stał rektorem Politechniki Łódzkiej. W powojennej Polsce zajmował 
się nie tylko administracją (zastępca ministra szkolnictwa wyższego), 
ale kontynuował też pracę naukową. Chemikami zostali również jego 
synowie: Osman młodszy (1931), profesor chemii organicznej, i Selim 
(1933) – również wybitny chemik. 

Najtragiczniejsze koleje losu przypadły Aleksandrowi i Konstante-
mu. Obaj odbyli tradycyjną dla Achmatowiczów służbę wojskową: w ar-
mii carskiej, w siłach białych, potem w Wojsku Polskim, we wspomnia-
nym Pułku Tatarskim Ułanów. Obaj studiowali prawo i pracowali jako 
sędziowie. Po wybuchu II wojny światowej, Aleksander, podobnie jak 
wielu urzędników pokonanego państwa, znalazł się bez pracy i środ-
ków do życia. Postanowił wtedy wyjechać do rodziny w Wilnie, gdzie 
niebawem, po zajęciu Litwy przez wojska sowieckie, rozpoczęły się ma-
sowe aresztowania. Wśród zatrzymanych znaleźli się bracia Achmato-
wiczowie. Pierwszy, 12 lipca 1940 roku, uwięziony został Konstanty. Po 
kilku miesiącach, w listopadzie, rozpoczęły się przesłuchania. Został 
oskarżony o działalność kontrrewolucyjną i 24 maja 1941 roku skaza-
ny na osiem lat więzienia w poprawczym obozie pracy19. We wrześniu 
1941 roku przebywał w więzieniu w Gorkim nad Wołgą, jako nieobjęty 
amnestią z 30 lipca 1941 roku. Dalsze jego losy nie są znane20. 

Po aresztowaniu Konstantego, Aleksander, obawiając się podobnej 
sytuacji, 7 sierpnia 1940 roku próbował nielegalnie przekroczyć gra-
nicę sowiecko-niemiecką. Został jednak złapany i osadzony w więzie-
niu w Kownie. Przesłuchania trwały od września roku 1940 do marca 

17 Z opowieści Osmana Achmatowicza (ur. 1931) przedstawionych w audycji Pro-
gramu I PR pt. „Rody uczone”.
18 Tatarskaja enciklopedija, Kazan 2002, t. 1. 
19 Litewskie Archiwum Specjalne, f. K-1, op. 58, dz. P-14268, s. 43. 
20 Studia z dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, t. XXXVII, s. 18, 2002.
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1941. 19 maja 1941 roku trybunał wojenny skazał go na karę najwyż-
szą. Wprawdzie nie zachowały się dokumenty o wykonaniu wyroku, 
jednak najprawdopodobniej doszło do tego tuż przed atakiem nie-
mieckim na ZSRR lub niedługo później21. Być może znajduje się na 
tzw. białoruskiej liście katyńskiej.

Tacy byli Kryczyńscy

Książęcy ród Kryczyńskich pozostawił niewątpliwie swój głęboki ślad 
w historii Tatarów polsko-litewskich. Jego protoplastą stał się pewien 
wychodźca ze Złotej Ordy o imieniu Najman-bek, który przybył na Li-
twę około 1410 roku. W roku 1440 syn Najmana, Konrad, otrzymał 
wieś Kryczyn, a jego potomkowie przyjęli od niej nazwisko Kryczyński. 
Wśród najbardziej znanych przedstawicieli tego rodu wymienić moż-
na generała Konstantego Kryczyńskiego (1847–1925)22. Uczestniczył 
w licznych kampaniach wojennych, m.in. w wojnie rosyjsko-tureckiej 
1877–1878 oraz rosyjsko-japońskiej 1904–1905. Przeniesiony do rezer-
wy w stopniu generała lejtnanta, pod koniec roku 1906 osiadł w Kraju 
Zachodnim (zachodnie i południowe terytoria włączone do Imperium 
Rosyjskiego w połowie XVII–XVIII wieku, m.in. gubernie: wileńska, ko-
wieńska, witebska, kijowska, wołyńska) i zajął się działalnością społecz-
ną. Był współzałożycielem i prezesem Muzułmańskiego Stowarzysze-
nia Pomocy Biednym Muzułmanom w Warszawie. 

Z małżeństwa z Marią Achmatowicz miał Konstanty trzech sy-
nów: Olgierda (1884–1942), Leona (Lew, Arsłan, 1887–1939) i Anatola 
(1896–1938). Dwóch starszych stało się wybitnymi przedstawicielami 
polskiej społeczności tatarskiej pierwszej połowy XX stulecia23. Ich 
losy potoczyły się równie tragicznie. Obaj ukończyli prawo na Uni-
wersytecie Petersburskim. Podczas nauki uczestniczyli w utworzeniu 
i faktycznie kierowali Kołem Studentów Muzułmańskich (1907–1910), 
do którego należeli polsko-litewscy studenci-muzułmanie Uniwersy-
tetu Petersburskiego, Instytutu Łączności oraz Instytutu Technolo-
gicznego. Celem koła było zjednoczenie muzułmańskich studentów 

21 Litewskie Archiwum Specjalne, f. K-1, op. 58, dz. 37391/3, s. 75.
22 Dokładna biografia K. I. Kryczyńskiego: J.J. Griszyn, D.R. Szarafutdinow, W służbie 
Ojczyzny, Kazań 2005, s. 61–68. 
23 A. Miśkiewicz, Tatarzy polscy. 1918–1939, Warszawa, 1991; T. Bairašauskaite, Lie-
tuvos Totoriai XIX amziuje, Vilnius, 1996; J.J. Griszyn, Polsko-litowskije tatary (nasaled-
niki Zołotoj Ordy), Kazan 1995. 
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dla ochrony interesów kulturalno-edukacyjnych i prowadzenia badań 
nad historią Tatarów polsko-litewskich. 

Leon, po ukończeniu uniwersytetu w roku 1911, przyjechał do War-
szawy, gdzie pracował w sądownictwie i uczestniczył w działalności or-
ganizacji muzułmańskich. Współzałożyciel, członek władz i sekretarz 
Stowarzyszenia Pomocy Ubogim Muzułmanom w Warszawie (1913). Po 
wybuchu I wojny światowej wyjechał do Piotrogrodu, gdzie uczestni-
czył w ruchu narodowym Tatarów polsko-litewskich oraz działalności 
muzułmańskich stowarzyszeń. Współtworzył Związek Tatarów Polski, 
Litwy, Białorusi i Ukrainy, w którym objął stanowisko sekretarza ko-
mitetu wykonawczego. W roku 1917 kierował Piotrogrodzkim Klubem 
Muzułmańskim, skupiającym przedstawicieli rozmaitych organizacji 
muzułmańskich stolicy. Zajmował się również zbieraniem materiałów 
bibliograficznych dotyczących historii, genealogii i etnografii Tatarów 
polsko-litewskich, które zostały wydane w postaci osobnego zbioru 
w roku 191724.

We wstępie do swojej pracy Leon Kryczyński napisał: „Wśród licz-
nych muzułmańskich narodów, zamieszkujących rosyjskie państwo, 
Tatarzy litewscy (zwani także polskimi i Lipkami) zasługują na szczegól-
ne zainteresowanie. […] Ani szeroka gościnność Litwy, ani hojne przy-
wileje humanitarnej Rzeczypospolitej, ani okrutna monarchistyczna 
polityka despotycznej Rosji, dążąca do rusyfikacji innoplemieńców, nie 
mogły zagasić u litewskich Tatarów latarni islamskiej cywilizacji. Moc-
no połączeni wspólnotą religii i historyczną przeszłością, muzułmanie 
Zachodu z pokolenia na pokolenie kierują swój wzrok na odradzający 
się muzułmański Wschód. […] Dać wskazanie [na] istniejącą literaturę 
o litewskich Tatarach i w ten sposób ułatwić zapoznanie się z tą etno-
graficzną wyspą zachodu Rosji – to jest zadaniem niniejszej broszury”25. 
To słowa potwierdzające świadomość przynależenia polsko-litewskich 
Tatarów do świata muzułmańskiego, a jednocześnie tłumaczy, dlacze-
go wielu wybitnych przedstawicieli Tatarów polsko-litewskich w latach 
1918–1920 podejmowało aktywny udział w ruchu narodowym.

Po rewolucji bolszewickiej 1917 roku, podobnie jak wielu działaczy 
narodowościowych i muzułmańskich, opuścił Piotrogród. Udał się na 
południe, gdzie uczestniczył w krymskotatarskim i azerbejdżańskim 

24 L. Kryczynski, Bibliogtafi czeskije matieriały o tatarach Polszy, Litwy, Biełorussii 
i Ukrainy. (Istorija, gieraldika i gieniealogija, prawo, statistika, etnografija, bielletristi-
ka), Pietrograd, 1917; L. Kryczyński, Bibliografia do historji Tatarów w Polsce za lata 
1922–1932, Wilno 1932. 
25 L. Kryczyński, Bibliograficzeskije matieriały o tatarach..., s. 1–2.
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ruchu narodowym. Był kierownikiem kancelarii premiera Krymskiej 
Republiki Ludowej w latach 1918–1919 i kierownikiem kancelarii rzą-
du Azerbejdżanu w latach 1919–1920. Zajmując się działalnością pań-
stwową i polityczną, nie zapominał o swojej pracy naukowej badania 
przeszłości narodów muzułmańskich26.

W roku 1920 bracia powrócili do ojczyzny i przyjęli polskie oby-
watelstwo. Z powodzeniem spełniali się zawodowo w sądownictwie 
i aktywnie uczestniczyli w działalności narodowo-kulturalnej Tatarów 
polsko-litewskich. Leon był sekretarzem Rady Centralnej Związku 
Kulturalno-Oświatowego Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej, zajmo-
wał się pracą naukową oraz literacką: kierował redakcją „Rocznika 
Tatarskiego”. Był współzałożycielem i kustoszem Tatarskiego Mu-
zeum Narodowego (1929) i Tatarskiego Archiwum Narodowego (1931) 
w Wilnie. Pełnił obowiązki sędziego w Wilnie, Zamościu i Gdyni. Po 
wybuchu II wojny światowej pozostał na okupowanym przez Niemców 
terytorium Polski. Aresztowany przez Gestapo 27 września 1939 roku, 
wraz z tysiącami przedstawicieli polskiej inteligencji, został rozstrze-
lany w lesie w Piaśnicy koło Wejherowa.

Starszy z braci, Olgierd, po ukończeniu uniwersytetu w roku 1908 za-
trudnił się w wileńskim Sądzie Okręgowym na stanowisku kandydata 
na sędziego. Był inicjatorem powstania i pierwszym sekretarzem wi-
leńskiego Litewsko-Muzułmańskiego Stowarzyszenia Pomocy Ubogim 
Muzułmanom. W latach 1910–1913 pracował w sądownictwie Turkie-
stanu, a od roku 1914 do 1918 zajmował stanowisko zastępcy prokura-
tora Sądu Okręgowego w Winnicy. Pod koniec roku 1918 przyjął zapro-
szenie swojego dziadka ze strony matki, Aleksandra Achmatowicza, do 
wejścia w skład rządu niepodległej Republiki Krymskiej i objął urząd 
prokuratora Sądu Okręgowego w Symferopolu. Po upadku rządu krym-
skotatarskiego wyjechał do Baku, zajmując stanowisko wiceministra 
sprawiedliwości do wiosny 1920 roku, kiedy to Sowieci zlikwidowali 
niezawisły rząd azerbejdżański. Nim to nastąpiło, został delegatem na 
konferencję państw Zakaukazia: Azerbejdżanu, Gruzji i Armenii, któ-
ra odbywała się w Tyflisie (obecnie Tbilisi w Gruzji). Rozpatrywano na 
niej sprawę uregulowania sporów między Azerbejdżanem i Gruzją oraz 
między Gruzją i Armenią, a także utworzenie Konfederacji Kaukaskiej 
w składzie Azerbejdżan, Gruzja i Armenia. Przedstawił projekt porozu-
mienia, ale decyzji odnośnie wszystkich punktów projektu nie podjęto 
z powodu wkroczenia do Azerbejdżanu wojsk sowieckich.

26 L. Kryczyński, Oczerki russkoj polityki na okrainach, cz. 1, Baku 1919; cz. 2, Baku 
1920.



24    

Po powrocie do Polski w 1920 roku zamieszkał w Wilnie, pracował 
jako sędzia pokoju w kilku litewskich miastach, następnie został zastęp-
cą prokuratora Sądu Okręgowego w Wilnie, przez pewien czas pełnił obo-
wiązki zastępcy prokuratora Wileńskiego Trybunału Sprawiedliwości. 
Od roku 1932 do 1938 był prokuratorem Sądu Kasacyjnego w Warszawie. 
Powrócił do Wilna na stanowisko wiceprezesa Sądu Apelacyjnego. Po 
wybuchu II wojny Wileńszczyzna została przekazana Litwie, co nie wpły-
nęło wielce na postępowanie Olgierda Kryczyńskiego. Przyjął litewskie 
obywatelstwo, a jego syn rozpoczął naukę w Kowieńskim Uniwersytecie 
Witolda Wielkiego. Jednak po inkorporacji Litwy przez Związek Sowiec-
ki 3 sierpnia 1940 roku sytuacja drastycznie się zmieniła. Represje wo-
bec syna carskiego generała, prokuratora, działacza narodowościowego 
i kontrrewolucjonisty, były tylko kwestią czasu. Nie mógł jednak opuścić 
Wilna – droga na Zachód była zamknięta. 

Został aresztowany przez NKWD 15 lutego 1941 roku. Oskarżono go 
o tatarski nacjonalizm, pełnienie obowiązków prokuratora Sądu Ape-
lacyjnego, ministra sprawiedliwości białogwardyjsko-mieńszewickiego 
rządu Azerbejdżanu, działalność kontrrewolucyjną – co najmniej trzy 
z artykułów paragrafu 58 KK RFSRR27. Jego los był w zasadzie przesądzony. 

W nakazie aresztowania stwierdzono: „Po rozgromieniu przez 
wojska sowieckie białogwardyjsko-mieńszewickiego rządu w Azer-
bejdżanie, Kryczyński zbiegł do Turcji, a stamtąd do b[yłej] Polski, 
gdzie do 1930 r. w m. Wilno sprawował obowiązki prokuratora Sądu 
Okręgowego, a następnie od 1936 do 1938 r. był prokuratorem Sadu 
Najwyższego w Warszawie. Od 1938 r. do niedawna zajmował stanowi-
sko drugiego wiceprzewodniczącego wileńskiego Sadu Apelacyjnego. 

Jako jeden ze znaczniejszych nacjonalistów tatarskich był związa-
ny z liderem »krymskiej niezależności« Dżaferem Sejdametem i pro-
wadził działalność kontrrewolucyjną skierowaną przeciwko Związko-
wi Sowieckiemu. Następnie, w roku 1935, przy bezpośrednim kierow-
nictwie Kryczyńskiego, w m. Wilno zostało utworzone Koło Młodzieży 
Tatarskiej, stawiające sobie za zadanie oderwanie Krymu i Kazania od 
Związku Sowieckiego. 

W roku 1938 Kryczyński wystąpił w imieniu wileńskich Tatarów za 
przyłączeniem się do bloku »ozonowcow«28, o czym informował arty-
kuł opublikowany w m. Wilno w gazecie »Kurier Wileński«”.

27 A. Jakubauskas, Nieznane losy Olgierda Kryczyńskiego, „Życie Tatarskie”, 18/2008, 
s. 20.
28 Obóz Zjednoczenia Narodowego, polska organizacja polityczna powstała 
w r. 1936. 
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Do akt dołączono spis przedmiotów znalezionych przy przeszuka-
niu mieszkania Kryczyńskiego: część literatury zachowano dla śledz-
twa, część rzeczy zniszczono, a także ankietę osobową aresztowanego. 
Wraz z innymi danymi osobowymi, w pytaniu o skład rodziny wyka-
zano, że ojciec Olgierda Kryczyńskiego, Kryczyński Konstantin Iljicz, 
zmarł w roku 1925, matka Kryczyńska Maria Matwiejewna zmarła 
w roku 1931, jego żona Kryczyńska Adelajda Wikientewna, 46 lat, na-
uczycielka języka francuskiego i rosyjskiego, mieszka w m. Wilno, na 
ul. Uniwersyteckiej 2, m. 1, syn Kryczyński Igor, 23 lata, student Uni-
wersytetu Kowieńskiego, syn Kryczyński Selim – 3 lata. Odnośnie braci 
(sióstr) podał, że brat Kryczyński Leon (w ankiecie Lew) rok urodzenia 
1887, miejsce pobytu nieznane, brat Kryczyński Anatol rok urodzenia 
1896, w roku 1939 przepadł bez wieści. Do akt dołączono zdjęcie Ol-
gierda Kryczyńskiego z profilu i en face oraz kartę daktylograficzną 
z odciskami palców obu rąk.

W postanowieniu o zastosowaniu zatrzymania, areszt Kryczyń-
skiego motywowano tym, że pozostając na wolności, mógłby uniknąć 
dochodzenia i śledztwa. Osadzono go w więzieniu na Łukiszkach. Ma-
teriały z adnotacją „ściśle tajne” wykazują, że Olgierda Kryczyńskiego 
śledzono już w roku 1940, przez co najmniej trzech tajnych współpra-
cowników: „SEO” (meldunek z 25 września 1940 r.), „Maks” (25 paź-
dziernika 1940 r.) i „Babaj” (31 grudnia 1940 r.). To szczegółowe cha-
rakterystyki osobowościowe, opisy drogi życiowej i zawodowej, pod-
kreślenia popełnianych przestępstw: surowości, pracy w prokuraturze 
czy w rządzie Azerbejdżanu w latach 1918–1920.

Zarzutem była również jego działalność zawodowa i społeczna 
w Polsce. Agent „Babaj” prześledził drogę życiową Kryczyńskiego od 
czasu jego studiów w Petersburgu. Doskonale znał wydarzenia w Ra-
dzie Centralnej Związku Kulturalno-Oświatowego Tatarów RP. Zwra-
cał uwagę na wszelkie jego spotkania z obcokrajowcami: na międzyna-
rodowej konferencji geograficznej w Kairze w roku 1925, podczas po-
dróży po Bliskim Wschodzie, na przyjęciach w Polsce; w czasie prze-
jazdu przez Stambuł miał spotkać się ze znajomymi z Azerbejdżanu. 
Słowa: „z wszystkimi znajomymi z Azerbejdżanu” zostały podkreślone.

W zafałszowanym świecie sowieckich sądów wszystko świadczyło 
przeciwko niemu. 13 maja 1941 roku sporządzono protokół o zakoń-
czeniu śledztwa w sprawie oskarżenia Olgierda Kryczyńskiego, uznają-
cy przeprowadzone dochodzenie w sprawie za zakończone, a uzyskane 
dowody za wystarczające do przekazania sądowi. Postępowanie docho-
dzeniowe w sprawie zakończono 16 maja 1941 roku ze skierowaniem 
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do rozpatrzenia przez Kolegium Specjalne przy NKWD SSSR. Z powodu 
wybuchu wojny pomiędzy Niemcami i Związkiem Sowieckim, Olgierd 
Kryczyński został przetransportowany z wileńskiego więzienia nr 2 do 
więzienia nr 1 w Gorkim. Wyciąg z protokołu nr 29 Kolegium Specjal-
nego przy ludowym komisarzu spraw wewnętrznych ZSRR z 2 maja 
1942 roku: „Najman-Mirza-Kryczyńskiego Olgierda Konstantynowi-
cza, za aktywną walkę przeciwko ruchowi rewolucyjnemu – rozstrzelać. 
Mienie osobiste – skonfiskować”.

Nie ma osobistych relacji z tych tragicznych dni, które rzuciłyby 
światło na okoliczności aresztowania i uwięzienia jednego z najwy-
bitniejszych przedstawicieli społeczności polsko-litewskich Tatarów. 
Dlatego też wydaje się wskazane przedstawić tu świadectwa przed-
stawiciela wspólnoty żydowskiej, również poddanej represjom przez 
sowiecki aparat władzy. Chodzi o późniejszego polityka izraelskiego 
Menachema Begina29. Będąc obywatelem polskim, zamieszkałym 
w przededniu II wojny światowej w Warszawie, po jej wybuchu uciekł 
przed Niemcami do Wilna. Tam trafił do więzienia na Łukiszkach 
i w roku 1940 jako agent brytyjskiego imperializmu i element spo-
łecznie niebezpieczny został skazany na osiem lat łagrów i wysłany do 
Pieczorłagu na budowę linii Pieczora–Workuta.

Na mocy postanowień układu Sikorski–Majski z 30 lipca 1941 roku, 
obywatele polscy przebywający na terenie Związku Sowieckiego zo-
stali objęci amnestią. Dzięki temu Begin spędził w łagrze tylko osiem 
miesięcy i w roku 1942 opuścił obóz. W roku 1957 opublikował swoje 
wspomnienia z okresu uwięzienia na Łukiszkach oraz w Pieczorłagu 
(dostępne w Polsce w drugim obiegu w latach 80.)30.

Tak oto opisywał represje rozpoczęte w sierpniu–wrześniu 1940 
roku, czyli zaraz po okupacji Wilna: „Możliwe, że mieszkańcom Łuki-
szek w tym okresie się udało. Dostaliśmy się do więzienia podczas ma-
sowych aresztowań. Odbywała się nie specjalna, ale zwyczajna czystka: 
Litwa przez dwa dziesięciolecia znajdowała się pod sowieckimi wpły-
wami, Armia Czerwona przeprowadziła »przewrót czerwcowy«, po któ-
rym gwardia rewolucyjna rozpoczęła »profilaktykę«. Areszty powinny 
po prostu usunąć »podejrzaną warstwę« z ludzi wszystkich narodowo-
ści, z wszystkich grup społecznych. Inteligenci, wojskowi, naukowcy, 
politycy, również komuniści i ich adwokaci, mieli po cichu zniknąć, 
zgodnie z postanowieniem Specjalnego Posiedzenia, odbywającego 

29 Menachem Begin (1913–1992), izraelski działacz państwowy, premier w latach 
1977–1983, laureat Pokojowej Nagrody Nobla z 1978 r. 
30 M. Begin, Czas białych nocy, 2010.
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się »gdzieś tam w Moskwie«. Mnie także się powiodło. Znalazłem się 
w szarej wielotysięcznej masie aresztowanych, którym sądzone było 
zniknąć – po śledztwie lub bez niego”31.

Polsko-sowieckie porozumienie z roku 1941 ocaliło życie tysiącom 
polskich obywateli, jednak nie wszystkim. Olgierd Kryczyński przy-
jął obywatelstwo litewskie, co fatalnie odbiło się na losie byłego pol-
skiego obywatela, czołowego przedstawiciela tatarskiej społeczności. 
Dopiero po latach, decyzją z 20 lipca 1989 roku wydaną przez właści-
wego pracownika KGB Litewskiej Republiki Sowieckiej i prokuratora 
wydziału śledczego Prokuratury m. Wilna, Olgierd Kryczyński został 
objęty artykułem 1 Dekretu Prezydium Rady Najwyższej SSSR z 16 
stycznia 1989 roku „O uzupełniających środkach w celu przywrócenia 
sprawiedliwości ofiarom represji, które miały miejsce w latach 30–40 
i na początku 50”. 24 grudnia 1989 roku Prokuratura Litewskiej Re-
publiki Sowieckiej wydała zaświadczenie nr 13–10/89 o rehabilitacji 
Olgierda Kryczyńskiego. 

Tragedia warszawskiego imama 

Ali Ismail Woronowicz, przedwojenny imam warszawski i wojskowy, 
to jedna z tragicznych postaci przedwojennej tatarskiej społeczności 
muzułmańskiej. Młody, inteligentny i wykształcony człowiek, obyty 
w świecie i cieszący się przychylnością władz państwowych, miał bez 
wątpienia przed sobą szerokie perspektywy. Z czasem mógłby niewąt-
pliwie zostać muftim po dr. Jakubie Szynkiewiczu albo, kto wie, objął-
by stanowisko w rządzie, związane np. ze sprawami tatarsko-muzuł-
mańskimi lub polityką wschodnią.

Urodził się w Lachowiczach 1 kwietnia 1902 roku jako syn Isma-
ila, urzędnika akcyzy zmarłego w roku 1922, i Aminii z Szynkiewi-
czów (duo voto Smolskiej)32. Miał brata Mustafę (1905) oraz siostrę 
Alimę (Helenę, 1901). Naukę rozpoczął w szkole powszechnej w No-
wogródku, kontynuował ją następnie w gimnazjum w Szawlach, póź-
niej w Symferopolu. Świadectwo dojrzałości uzyskał w roku 1920, 
podjął wówczas studia na wydziale rolnym symferopolskiego Uni-
wersytetu Taurydzkiego. W roku 1922 rodzina powróciła do Polski 
i zamieszkała w Lachowiczach, później w Wilnie. W roku 1926 Ali 

31 Ariest. Sledstwije. Łagier: http://www.migdal.ru/history/3289/3306/. 
32 S. Dziadulewicz, Herbarz rodzin tatarskich w Polsce, 1929, s. 356.
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Woronowicz podjął studia na Uniwersytecie Jana Kazimierza we 
Lwowie, gdzie w roku 1932 ukończył Wydział Języków Wschodnich. 
Podczas studiów odbył 9-miesięczne szkolenie w Szkole Podchorą-
żych Rezerwy Artylerii we Włodzimierzu Wołyńskim, uzyskując sto-
pień kaprala podchorążego. W latach 1933–1936, jako stypendysta 
Instytutu Wschodniego w Warszawie, był studentem Uniwersytetu 
Al-Azhar w Kairze. 

Wysłanie tam polskiego Tatara wiązało się ze wzrostem zaintereso-
wania Polski polityką wschodnią – szukaniem odpowiednich kontak-
tów w państwach muzułmańskich, promocją kraju, a także zawiązy-
waniem mniej lub bardziej formalnych sojuszy przeciwko Związkowi 
Sowieckiemu. Pomóc w tym miała wielowiekowa obecność Tatarów-
-muzułmanów na ziemiach polskich. Instytucją wspomagającą Alego 
Woronowicza w rozwoju kariery był Instytut Wschodni – ośrodek na-
ukowy ściśle związany z antysowiecką polityką rządu polskiego i je-
den z głównych ośrodków europejskiego ruchu prometejskiego. Jego 
głównym mentorem stał się prof. Olgierd Górka. Dzięki temu poznał 
muzułmański Wschód, gdzie przez kilka lat mieszkał i studiował, wie-
lu przedstawicieli narodów ciemiężonych przez sowiecką Rosję, emi-
gracyjnych bojowników o wolność, zwiedzionych i zdradzonych naro-
dowowyzwoleńczymi hasłami bolszewickiej rewolucji. Jednak nigdy 
prawdziwie nie angażował się w aktywną działalność antysowiecką. 
Po powrocie do kraju w roku 1937 wybrany został mułłą (imamem) 
parafii muzułmańskiej w Warszawie. Niebawem objął też obowiązki 
mułły wojskowego. Zapowiadał się na znaczącą postać w polskiej spo-
łeczności tatarsko-muzułmańskiej. Wydawało się, że teraz wszystkie 
możliwości staną przed nim otworem.

Wojna wyznaczyła jednak Alemu Woronowiczowi inną, własną, 
drogę. Od momentu, gdy zainteresowało się nim NKWD, jego los był 
właściwie przesądzony. Aresztowany 20 stycznia 1941 roku i podda-
ny drobiazgowemu śledztwu, tatarski imam został umiejętnie osa-
czony i wplątany w zdradliwą pajęczynę półprawd oraz domniemań. 
Każde jego działanie i każdą znajomość, każde wręcz słowo, śledczy 
wykorzystywali do potwierdzenia tezy o udziale Alego Woronowicza 
w tatarsko-muzułmańskim ruchu skierowanym przeciwko Związkowi 
Sowieckiemu. Został osadzony w więzieniu w Baranowiczach i ślad po 
nim zaginął. Choć nie ma informacji o fizycznych torturach, można 
domniemywać, że oprawcy szantażowali go możliwością wpłynięcia 
na losy jego najbliższych: żony, córki, aresztowanego wcześniej wuja 
Mustafy Szynkiewicza i innych krewnych lub znajomych. 
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Próby wyjaśnienia, dowiedzenia się czegokolwiek o imamie Woro-
nowiczu spełzały na niczym. Ludzie uwolnieni z więzienia w Mińsku 
i powracający do Klecka twierdzili, że zginął zabity przez Niemców, co 
się nie potwierdziło. Po repatriacji do Polski w roku 1946, żona ima-
ma, Ewa Woronowicz, prowadziła poszukiwania męża przez instytucje 
krajowe i Międzynarodowy Czerwony Krzyż33. Dopiero 7 czerwca 1991 
roku Chasień Aleksandrowicz34, pamiętający Alego Woronowicza 
z czasów, gdy ten był nauczycielem w Klecku, za radą sekretarza komi-
sji Akademii Nauk Białorusi, która publikowała materiały o uczonych 
skazanych i zabitych w latach 1937–1950, zwrócił się w jego sprawie 
do Urzędu Bezpieczeństwa Państwowego Białorusi. Bardzo szybko 
otrzymał odpowiedź, że Ali Woronowicz, oskarżony o przynależność 
do działającej na terytorium Polski kontrrewolucyjnej organizacji 
„Idel-Ural”, w początkowym okresie wojny, czyli po 22 czerwca 1941 
roku, został uwolniony przez oddziały niemieckie. Dokąd się udał – 
nie wiadomo. Podobnie nie wiadomo, co się z nim stało. Dodano też, 
że w roku 1964 przeprowadzona została kontrola, w trakcie której nie 
znaleziono dowodów uczestnictwa Alego Woronowicza we wspomnia-
nej organizacji35.

Chasień Aleksandrowicz był przekonany, że informacja ta jest już 
dobrze znana mieszkającej wówczas w Gorzowie Wlkp. Ewie Worono-
wicz, małżonce imama. Gdy okazało się inaczej, wysłał jej otrzymane 
z KGB pismo. Sam zaś powtórnie zwrócił się z prośbą o zezwolenie na 
zapoznanie się z archiwalnymi materiałami sprawy Alego Woronowi-
cza. Niestety, odpowiedziano mu, że z aktami mogą zapoznać się jedy-
nie osoby zrehabilitowane lub za ich zgodą albo w przypadku śmier-
ci – krewni. W tej sytuacji, w marcu 1996 roku do Mińska przyjechała 
Ewa Woronowicz. Materiały ze śledztwa zostały częściowo opubliko-
wane w „Bajramie”, kwartalniku białoruskiej społeczności Tatarów-
-muzułmanów, w latach 1996–199936.

Czytając te zeznania, należy zwrócić uwagę na to, co napisał Cha-
sień Aleksandrowicz: „[…] można powiedzieć, że »przyznania się« i od-
powiedzi Alego Woronowicza na pytania śledczego – to wymuszone 
przyznania się umęczonego człowieka, złamanego psychicznie pod-
czas wielogodzinnych nocnych przesłuchań, a może i przy użyciu siły 

33 J. Tyszkiewicz, Imam Ali Ismail Woronowicz w Warszawie i Klecku: 1937–1941, 
„Rocznik Tatarów Polskich”, t. III, 1995, s. 7.
34 Ch. Aleksandrowicz, Księga Pamięci, Wrocław–Wilno 2007, s. 7–10. 
35 Ch. Aleksandrowicz, Słowo ob Ali Woronowicze, „Bajram”, 4/1998, s. 32. 
36 „Bajram”: 3, 4/1996; 1, 3, 4/1997; 1, 2, 3, 4/1998; 1, 2, 3/1999. 
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fizycznej. […] Sugerowana Alemu Woronowiczowi kontrrewolucyjna 
działalność na stanowisku imama warszawskiego meczetu – to całko-
wicie sfabrykowane kłamstwo. [...] Nie ma wątpliwości, że publikowa-
ne w magazynie »Bajram« materiały zostały dokładnie spreparowane, 
obrobione, sprawdzone i wielokrotnie przerobione przez stosowne 
służby [...]”37.

37 Ch. Aleksandrowicz, Słowo ob Ali Woronowicze, „Bajram”, 4/1998, s. 33. 
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SPRAWA ACHMATOWICZÓW 

Nr 1. Ankieta aresztowanego K. A. Achmatowicza. 
12 marca 1941 r.38 

1.  Nazwisko: Achmatowicz-Achmatowiczius.
2. Imię i otczestwo39: Konstanty Aleksandrowicz, onże Konstantinas 

Aleksandras.
3.  Rok i miejsce urodzenia: urodzony w 1897 r., [w] mieście Piotrków, 

obecnie na terytorium Niemiec.
4.  Miejsce stałego zamieszkania (adres): Wilno, ul. Tilto, dom 3a, m. 29. 
5.  Zawód i specjalność: prawnik.
6.  Ostatnie miejsce pracy i stanowisko:

a)  Zakład pracy: do 1939 roku był członkiem Wileńskiego Sądu 
Rejonowego;

b)  Stanowisko:
c)  Ranga:
d)  Pod jaki komisariat ludowy lub inny organ nadzorczy podlegał 

zakład pracy40:
e)  Jeśli nie pracuje, to kiedy został zwolniony: 1939 rok.

7.  Przynależność partyjna:
a) Dawniej bezpartyjny:
b) Obecnie legitymacja nr41:

8.  Narodowość: Tatar.
a)  Obywatelstwo (jeśli brak paszportu, należy zaznaczyć jaki do-

kument potwierdza obywatelstwo:
b)  Obywat[elstwo] (podd[aństwo]): Litewska SRR;
c)  Paszport nr: 71/II-p/V021171; przez kogo wydany: 16/I-1940 

przez Samorząd M[iejski] M. Wilna.

38 Ankieta wypełniona na blankiecie typograficznym w formie tablicy w dwie ko-
lumny. W pierwszej z nich – pytanie, w drugiej naprzeciw – odpowiedź. Tekst kursy-
wą, napisany ręką śledczego (tu i dalej przypisy autora wstępu).
39 Imię odojcowskie, patronimik. 
40 Punkty b), c) i d) pytania nr 6 niewypełnione.
41 Punkty a) i b) pytania nr 7 niewypełnione.
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9.  Wykształcenie (podkreślić i zaznaczyć, co zakończył): wyższe, 
średnie, niższe. Ukończył wileński wydział prawa.

10. Do jakiej grupy społecznej zalicza siebie (podkreślić): robotników, 
pracowników publicznych, kołchoźników, chłopów małorolnych, 
rzemieślników, wolnych zawodów, duchownych, ludzi zależnych, 
innych.

11.  Pochodzenie społeczne (kim byli ojciec i matka): z rodziny sędziego.
12.  Położenie majątkowe i czym zajmował się do 1929 r.:

a)  Położ[enie] majątk[owe]: do 1920 [r.] jego ojciec posiadał około 
150 dziesięcin własnej ziemi. Obecnie bez majątku, od 1925 [r.] 
do 1929 [r.] posiadał 70 dziesięcin ziemi własnej;

b)  Zajęcie42:
13.  To samo do 1914 roku:

a)  Położ[enie] majątk[owe]: żył na utrzymaniu ojca;
b)  Zajęcie43:

14.  Służba w armii carskiej i ranga: od 1916 r. do 1917 r. był poruczni-
kiem 4[tej] baterii konnej.

15.  Służba w Białej Armii (jakiej) i ranga: od 1919 r. do 1920 r. był po-
rucznikiem w Armii Polskiej.

16.  Kategoria rezerwisty: do 1939 r. był porucznikiem rezerwy.
17.  Udział w k[ontr]r[ewolucyjnych] ruchach i bandach (kiedy i gdzie): 

w latach 1919–1920 brał udział w walce frontowej z korpusem 
Gaja.

18.  Karalność (czy był pod sądem i śledztwem, gdzie, kiedy, za co, wy-
rok): nie sądzony.

19.  Czy był związany z antymi partiami i organizacjami (mienszewi-
cy, s[ocjal] r[ewolucjoniści], anarchiści, trockiści, prawicowcy, na-
cjonaliści itd.), gdzie i kiedy: od 1920 r. do 1923 r. był członkiem 
studenckiej nacjonalistycznej korporacji „Polonia”, od 1930 r. – 
członek „Związku Tatarów”, od 1937 r. – członek Związku Sędziów 
i Prokuratorów w Polsce.

20.  Skład rodziny (podać imiona, nazwiska, otczestwo, wiek, miejsca 
pracy i stanowiska, adresy): 
a)  Ojciec: Achmatowicz Aleksander Matwiejewicz, 76 lat, za-

mieszkały w Wilnie, emeryt;
b)  Matka: umarła w 1911 r.; 
c)  Mąż44;

42 Punkt b) w pytaniu nr 12 niewypełniony.
43 Punkt b) w pytaniu nr 13 niewypełniony.
44 Niewypełnione.
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d)  Żona: Achmatowicz Alina Wikientiewna, 31 lat, gospodyni do-
mowa, zamieszkała [w] Wilnie;

e)  Dzieci: syn Alioskar 1930 r., córka Elmira 1933 r.;
f)  Bracia (siostry): brat Achmatowicz Leon Aleksandrowicz 1894 

r., zamieszkały w Niemczech; brat Achmatowicz Aleksander 
1896 r., zamieszkały ze mną w Wilnie, aresztowany w 1940 r.; 
brat Achmatowicz Osman Aleksandrowicz 1899 r., zamieszka-
ły w Warszawie, profesor; siostra Helena, zamężna za Radkie-
wicz[em] Witowt[em], zamieszkała we wsi Korwie rej[onu] wi-
leńskiego; siostra Tamara 1902 r., zamężna za Sulkiewicz[em] 
Aleksandrem, zamieszkała w Wilnie.

Własnoręczny podpis aresztowanego: K. Achmatowicz.

Cechy zewnętrzne aresztowanego: twarz pociągła, dolna szczęka wą-
ska z brodą szpiczastą.

Przez kogo i kiedy był aresztowany, lub skąd przybył (numer rozkazu): 
12 lipca 1940 r., przez urząd miejski NKWD w Wilnie.

Gdzie skierowany: więzienie wileńskie.
Inne uwagi:
Stanowisko, stopień i nazwisko funkcjonariusza prowadzącego śledz-

two i zapełniającego ankietę: śledczy wydziału śled[czego] wileń-
skiego urzędu miejskiego NKWD (podpis).

Lietuvos ypatingasis archyvas (Litewskie Archiwum Specjalne), Wilno
fond K-1, op. 58, dz. P-14268, s. 6–7. 
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Nr 2.
Protokół dodatkowego przesłuchania obwinionego 

K. A. Achmatowicza. 11 marca 1941 r.45

Przesłuchanie rozpoczęte o godz. 21.

Pytanie: Obwiniony Achmatowicz, przedstawcie szczegółowo swoją 
autobiografię o całej swojej karierze pracowniczej.
Odpowiedź: Ja, Achmatowicz Konstanty Aleksandrowicz, urodziłem 
się w 1897 roku w rodzinie byłego sędziego spraw cywilnych, a później 
mój ojciec był adwokatem do roku 1938 w byłej Polsce. Do roku 1914, 
razem ze swoimi rodzicami, mieszkałem w Warszawie, a potem wyje-
chaliśmy do Piotrogrodu, gdzie 1-go czerwca 1915 roku rozpocząłem 
naukę w junkierskiej szkole wojskowej, w której uczyłem się do 1-go 
lutego 1916 roku. Szkołę opuściłem jako chorąży i w tej randze wysła-
no mnie do 4-tej Baterii Konnej armii carskiej. W marcu 1916 r. część 
żołnierzy 4-tej Baterii została oddelegowana pod moim dowództwem 
na front. Do listopada 1917 r. przebywałem cały czas na frontach: Pół-
nocnym, Zachodnim i Południowo-Zachodnim, ale po rozpoczęciu Re-
wolucji Październikowej w Rosji zostałem zdemobilizowany. Powróci-
łem do Piotrogrodu, gdzie mieszkałem do czerwca 1918 r., a w czerwcu 
1918 r., wraz ze swoją rodziną, dostaliśmy pozwolenie na wyjazd do 
Wilna jako litewscy uchodźcy. Tam się też udaliśmy. Po przybyciu do 
Wilna ruszyliśmy do wsi Teniukowszczyzna, gdzie żyliśmy na utrzy-
maniu mojego brata Achmatowiczius[a] Lwa Aleksandrowicza. W roku 
1918 wyjechałem do Warszawy, gdzie w lutym 1919 zostałem powołany 
do służby [w] Armii Polskiej w stopniu porucznika, w której służyłem 
do 1920 roku, tzn. do zakończenia wojny. W Armii Polskiej byłem przy-
dzielony do 1-go Dywizjonu Artylerii Konnej, a później do dywizjonu 
„strzelców” konnych i wraz z nim brałem udział w walkach frontowych 
z Armią Czerwoną pod Płock[iem] na Wiśle, gdzie następował Korpus 
Konny Gaja w miejsce zamierzonej przeprawy przez rzekę Wisłę. 

Po odwrocie korpusu Gaja spod Płocka i internowania go na tery-
torium Niemiec, zostałem demobilizowany z Armii Polskiej. Po de-
mobilizacji z Armii Polskiej, przybyłem do Wilna, gdzie wstąpiłem na 
uniwersytet na wydział prawny i uczyłem się do końca roku 1923, tzn. 
do zakończenia nauki na uniwersytecie. 

45 Konstanty Achmatowicz został aresztowany 12 czerwca 1940 roku i po raz 
pierwszy przesłuchiwany 5 października 1940. Zakres pytań dotyczył głównie jego 
aresztowanego brata Aleksandra. Oskarżenie podano zaledwie 12 marca 1941 r.
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W czasie nauki na Uniwersytecie Wileńskim, byłem członkiem kor-
poracji studenckiej „Polonia”, która za główne zadanie stawiała sobie 
jednoczenie braci studenckiej w duchu narodowościowym, ale nie 
miała przy tym żadnych celów politycznych.

Po zakończeniu Wydziału Prawa Uniwersytetu Wileńskiego otrzy-
małem stanowisko kandydata [na] pracownika sądowego i po ukoń-
czeniu 3-letniej praktyki, uzyskałem posadę śledczego sądowego 
w Wołożynie, gdzie pracowałem do 1930 roku, a w 1930 roku przenie-
siono mnie na ten sam urząd do Wilna, gdzie służyłem do 1934 roku, 
a w 1934 roku wyznaczono mnie na urząd członka Wydziału Spraw 
Cywilnych Wileńskiego Sądu Okręgowego, zajmującego się sprawa-
mi z pozwów prywatnych i gdzie pracowałem do roku 1939, to jest do 
upadku państwa polskiego.

Pytanie: Strona śledcza jest w posiadaniu danych, że będąc śledczym 
sądu okręgowego, a także w czasie bycia przez was członkiem sądu 
okręgowego, przeprowadzaliście śledztwa polityczne, dlatego też stro-
na śledcza wymaga od was szczegółowego sprawozdania na zadane 
pytanie.
Odpowiedź: Pracując jako śledczy sądu okręgowego w m. Wołożyn, 
nie prowadziłem żadnych dochodzeń politycznych do 1930 roku. Jed-
nak od roku 1930, czyli od momentu mojego przejścia na stanowisko 
śledczego do Wilna, na zapotrzebowanie wileńskiego prokuratora 
okręgowego Dominika Piotrowskiego, nie pamiętam otczestwa, i jego 
kolegów od spraw politycznych… rzeczywiście prowadziłem śledztwa 
w sprawach politycznych, tzn. sprawach, w których obwinionymi byli 
ujawnieni wówczas komuniści i osoby podejrzane o przynależność 
do ruchów komunistycznych i rewolucyjnych. Nie pamiętam nazwisk, 
przeciwko którym z komunistów prowadziłem te dochodzenia, oprócz 
niejakiego […]46, pierwszy obwiniany był o to, że z poruczenia partii 
komunistycznej, nie będąc jakoby jej członkiem, wydrukował w miej-
scowej typografii odezwy komunistyczne i próbował je rozpowszech-
niać, gdy został złapany przez polską policję na gorącym uczynku, za 
co postawiono go przed sądem, ale nie pamiętam, jak zakończyła się 
jego sprawa, ale ja zakończyłem śledztwo i obwiniony został przeka-
zany do sądu. […] był objęty śledztwem jako aktywny członek partii ko-
munistycznej, przybyły do Wilna i aresztowany w wileńskim mieszka-
niu, będącym komunistyczną siedzibą konspiracyjną, gdzie podczas 

46 Tu i dalej nazwiska nie są podane.
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przeszukania, pod nogami krzesła, odnaleziono adresy członków ko-
munistycznej partii bolszewików.

Oprócz […], na ile pamiętam, wydaje mi się, że aresztowany był tak-
że właściciel tego konspiracyjnego mieszkania.

Sprawa śledcza obwinionego […] została przeze mnie zakończona 
i przekazana prokuratorowi do spraw politycznych. Jaki był wyrok wo-
bec oskarżonego […] – nie wiem.

Protokół przesłuchania z moich słów zapisano prawidłowo. 
Został mi odczytany. K. Achmatowicz (podpis).

Przesłuchanie przerwano o godzinie 23 i 30 minut. 
Przesłuchiwał: Śledczy wydziału śled[czego] wileńskiego urzędu mie-

j[skiego] NKWD, mł[…] lejtnant służby bezpieczeństwa.

Lietuvos ypatingasis archyvas (Litewskie Archiwum Specjalne), 
fond K-1, op. 58, dz. P-14268, s. 19–21.



    37

Nr 3.
Protokół przesłuchania A. A. Achmatowicza. 

20 września 1940 r.

Przesłuchanie rozpoczęte o 11 godz[inie] 00 minut.
Zakończono o godz[inie] 15.00 minut 1940 r. mies[iąca] 

września dnia 20. 

Ja mł[odszy] śledczy NKWD LSRR […] przesłuchiwałem jako oskarżyciel.

Nazwisko: Achmatowicz.
Imię i otczestwo: Aleksander Aleksandrowicz.
Data urodzenia: 1896.
Miejsce urodzenia: pos[iadłość] Bergaliszki powiatu oszmiańskiego 

gub[erni] wileńskiej.
Miejsce zamieszkania: Wilno, Mostowa 3a, m. 29.
Narodowość i obywat[elstwo] (poddaństwo): Tatar.
Przynależność partyjna (dawniej i obecnie): b/p.
Wykształcenie (powszechne, specjalne): wyższe.
Kiedy i przez kogo wydany paszport: przez samorząd litewski m. Wil-

na, 17 lutego 1940 r.
Rodzaj wykonywanej pracy: bezrobotny.
Pochodzenie społeczne: z urzędników, dokładnie ze szlachty.
Położenie socjalne (rodzaj zajęcia i majątek):
Przed rewolucją: oficer;
Po rewolucji: oficer.
Skład rodziny: nieżonaty.
Jakim podlegał represjom: karalność, areszt i in[ne] (kiedy, przez jaki 

organ i za co):
Przed rewolucją: niekarany;
Po rewolucji: niekarany.
Jakie posiada wyróżnienia (ordery, dyplomy, broń i in.) otrzymane za 

władzy Sow[ieckiej]: żadnych.
Kategoria rezerwy wojskowej i gdzie przypisany: niezobowiązany do 

służby wojskowej.
Służba w Armii Czerwonej (Czerwon[ej] Gwardii, oddziałach partyza-

n[ckich]), gdzie i na jakim stanowisku: nie służył.
Służba w białej i in[nych] armiach k[ontr]r[ewolucyjnych] (gdzie, na 

jakim stanowisku): służył w 1917–1921 jako oficer.
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Uczestnictwo w bandach, organizacjach k[ontr]r[ewolucyjnych] i po-
wstaniach: nie uczestniczył.

Dane o działalności społeczno-politycznej: nie ma.

Zeznania oskarżonego (świadka) Achmatowicza A. A. 
20 dnia września 1940 r.

Pytanie: W jakim wieku zaczęliście żyć samodzielnie?
Odpowiedź: Zacząłem samodzielne życie 1 lutego 1917 r. po ukończe-
niu szkoły oficerskiej w Piotrogrodzie. Po zakończeniu szkoły oficer-
skiej byłem skierowany na Front Południowo-Zachodni w rejon m. 
Łuck, gdzie przebywałem do m[iesią]ca sierpnia, a dokładnie, do m[ie-
sią]ca maja 1917 r., a od m[iesią]ca maja 1917 r. do m[iesią]ca sierpnia 
byłem na froncie przeciw Niemcom w Tarnopolu. W sierpniu 1917 r. 
dostałem urlop i pojechałem do ojca do Piotrogrodu, ale w Piotrogro-
dzie nie zastałem ojca, jako że w tym czasie był on w m. Stara Russa 
na leczeniu, jako że są tam kąpiele błotne. W mieście Stara Russa spę-
dziłem około 3-ch tygodni, po czym pojechałem do Piotrogrodu po 
rzeczy, skąd udałem się dobrowolnie na Kaukaz do Jekaterinodaru, 
gdzie stacjonował Pułk Konny Czerkieski pod dowództwem znajome-
go mojego ojca Sułtana-Kringierieja, który odkomenderował mnie do 
Pułku Konnego Kumyckiego we Władykaukazie. Skąd mój ojciec znał 
Sułtana-Kringiereja, nie wiem. Po otrzymaniu stanowiska dowódcy 
eskadronu wyjechałem do Władykaukazu, gdzie wraz z dowódcą puł-
ku Kapłanowem, sformowaliśmy kumycki pułk konny i gdzie służy-
łem do m[iesią]ca kwietnia 1918 r., przy czym, od listopada 1917 r. do 
kwietnia 1918 r. kumycki pułk konny znajdował się w m. Chasawjurt. 
W m[iesią]cu kwietniu 1918 r. zaczęła się wojna między aułowymi 
Czeczeńcami i Kumykami, w której i ja brałem udział. W rezultacie 
tej wojny Kumycy zostali wygnani z Chasawjurtu, a miasto spalono. 
Po rozgromieniu kumyckiego pułku pojechałem z większością żoł-
nierzy, w tym z dowódcą Kapłanowem, do aułu Aczchoj w rejonie ku-
myckim, gdzie zorganizowaliśmy kumycki oddział w liczbie około 40 
ludzi, których to uczyłem sztuki strzeleckiej dla prowadzenia dalszej 
walki z czerwonymi, a zajęło to mniej więcej pół roku. W czasie prze-
bywania w aule Aczchoj nie otrzymywałem żadnego żołdu – żyłem ze 
środków Kapłanowa, który miał tam swoje gospodarstwo. Widząc, że 
jem cudzy chleb, i że mój dalszy pobyt na Kaukazie nie ma większego 
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sensu, postanowiłem wstąpić do oddziałów Denikina, by sam na 
swój chleb zarabiać i w końcu wrócić do ojczyzny, do Wilna. Pod ko-
niec listopada 1918 r., wraz z Kapłanowem, pojechaliśmy do Osetii, 
do jego znajomego – Calikowa. Ten przedstawił mi przewodnika do 
Kubania, a Kapłanow powrócił z Osetii do domu. Przewodnik dopro-
wadził mnie do stanicy Batałbaszyńskiej, gdzie stacjonowały wojska 
Denikina, i wrócił do siebie. Po przybyciu do stanicy zatrzymali mnie 
denikinowcy. Zostałem przy tym przesłuchany, czy rzeczywiście do 
nich zmierzam i sprawdzano również moje personalia. Poprosiłem 
o przyjęcie mnie do ich armii, by bić się z czerwonymi. Została mi po 
tym przydzielona kwatera i rozkaz oczekiwania przydziału do okre-
ślonej jednostki. Jednak czekając na przydział, zachorowałem na ty-
fus plamisty i w związku z tym przewieziono mnie do szpitala woj-
skowego w Jekaterinodarze, gdzie leżałem do m[iesią] ca marca 1919 
r. Po opuszczeniu szpitala zameldowałem się w sztabie armii Deniki-
na, skąd odkomenderowano mnie do Piatigorska, do generała Erdeli. 
Po przybyciu tam skierowano mnie jako porucznika do 4-go Pułku 
Strzeleckiego stacjonującego pod Charkowem, walczącego z Armią 
Czerwoną. Podczas służby w tym pułku brałem udział w bojach pod 
Połtawą, pod Kijowem i Białą Cerkwią koło Kijowa. Pułk mój prze-
rzucono na front czernichowski po walkach w rejonie Białej Cerkwi, 
również przeciw Armii Czerwonej.

Przesłuchanie przerwano o godz. 16.30 20 IX 1940 r., 
podpis (A. Achmatowicz).

Przesłuchanie wznowiono 20 IX [19]40 r. o godz. 21.30.

Pytanie: Podajcie szczegóły waszej walki z oddziałami Armii Czerwo-
nej i władzą sowiecką.
Odpowiedź: Po przerzuceniu mojego pułku z Białej Cerkwi na front 
czernichowski, gdzie także zmagaliśmy się z wojskami czerwonych, 
pod naciskiem kawalerii Budionnego musieliśmy ustąpić po linii 
Kijów–Humań w stronę Odessy. Podczas wycofywania się, pułk nasz 
brał udział w potyczkach z petlurowcami i Tiutiunnykiem, których 
po drodze napotykaliśmy. Jako że wojska Armii Czerwonej wypierały 
nas, w którą stronę byśmy się nie skierowali, po przybyciu do Odessy, 
dostaliśmy rozkaz odwrotu do Tyraspola, skąd mieliśmy udać się do 
Rumunii. Ponieważ jednak Rumuni ustawili swoje wojska na granicy, 
nie mogliśmy jej przekroczyć i dowództwo nakazało nam uciekać do 
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Polski. Szliśmy brzegiem Dniepru, a z północy przykrywała nas ka-
waleria Denikina, tzn. przed atakiem Armii Czerwonej. Po przejściu 
polskiej granicy, wszyscy pozostali denikinowcy zostali internowani 
w obozie koncentracyjnym w mieście Stryj, na terytorium byłej Galicji, 
gdzie znajdowałem się od m[iesią]ca lutego do kwietnia 1920 r. Z obo-
zu kon[cen]trac[yjnego] zostałem wypuszczony w m[iesią]cu kwietniu 
1920 r., po tym jak zaproponowałem dowództwu Armii Polskiej do-
browolnie wstąpić w ich szeregi dla dalszej walki z Armią Czerwoną. 
W m[iesią]cu kwietniu 1920 r. dowództwo skierowało mnie w składzie 
eskadronu zapasowego do Wilna, gdzie stacjonowaliśmy do m[iesią]
ca czerwca 1920 r., czyli do momentu ataku Armii Czerwonej na Wil-
no. W czasie ofensywy sowieckiej mój pułk zapasu odkomenderowano 
do Płocka nad Wisłą, pod granicą niemiecką. Stacjonowałem tam do 
m[iesią]ca sierpnia 1920 r., czyli do podejścia Armii Czerwonej pod 
miasto. Podczas ofensywy na Płock, uczestniczyłem w walkach prze-
ciw czerwonym, a dokładnie: otrzymałem rozkaz od dowódcy pułku 
przeprowadzić zwiad położenia oddziałów Armii Czerwonej i nawią-
zać kontakt z pułkami kawalerii polskiej, która powinna znajdować 
się w tyłach wojsk sowieckich. Rekonesans przeprowadziłem nastę-
pująco: nawiązałem kontakt z 201 pułkiem kawalerii polskiej i dowie-
działem się od nich, że Armia Czerwona kieruje się na Płock. Powróci-
łem po tym do swojego pułku. Nie udało mi się przeprowadzić zwiadu 
wrogich oddziałów, gdyż ze sobą miałem tylko mały odział, liczący 15 
ludzi. Brałem udział w walkach przeciw Armii Czerwonej w czasie jej 
ofensywy na Płock. Gdy Armia Sowiecka zajęła część miasta bronioną 
przez Armię Polską, oddziały piechoty zmieniły kawalerię, która zo-
stała przeprawiona na drugą stronę Wisły. Cały okres służby w Armii 
Polskiej spędziłem w kawalerii w stopniu porucznika. W m[iesią]cu 
wrześniu 1920 r. nasz eskadron odprawiono do Kobrynia, skąd ruszy-
łem konno do Pińska, gdzie przeniesiono mnie do 18 Dywizji Piecho-
ty do Łukińca nad bagnami pińskimi – chronić tymczasową granicę 
między ZSRR i Polską. Później podpisano pokój i tak zostałem już na 
terytorium Polski w szeregach polskiej armii.

Pytanie: Kiedy i w jakiej armii zostaliście mianowani sztabskapitanem?
Odpowiedź: Zostałem mianowany sztabskapitanem w Armii Deniki-
na w czasie walk z Armią Czerwoną pod Połtawą.

Pytanie: Dlaczego po służbie w stopniu sztabskapitana, zostaliście wy-
znaczeni porucznikiem?
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Odpowiedź: Dlatego, że gdy zaproponowałem dowództwu polskiej ar-
mii dobrowolne wstąpienie w jej szeregi, nie uwierzono mi, że służy-
łem w randze sztabskapitana i mianowano mnie porucznikiem.

Pytanie: Gdzie przebywaliście i co robiliście w czasie rewolucji 
lutowej?
Odpowiedź: W czasie rewolucji lutowej przebywałem na Froncie 
Południowo-Zachodnim.

Pytanie: Do kiedy mieszkaliście w Piotrogrodzie i czym się tam 
zajmowaliście?
Odpowiedź: W Piotrogrodzie mieszkałem w latach 1915–17 [od] mie-
siąc[a] lutego. Do roku 1916 byłem w szkole średniej, a w m[iesią]cu 
maju 1916 wstąpiłem do 8-miesięcznej Piotrogrodzkiej Szkoły Oficer-
skiej, którą ukończyłem 1 lutego 1917 r., po czym odprawiono mnie 
na Front Południowo-Zachodni. Oprócz tego byłem kilka dni w Pio-
trogrodzie w czasie urlopu w m[iesią]cu sierpniu 1917 r. Nie mogłem 
spędzić urlopu w samym Piotrogrodzie, gdyż w tym czasie mój ojciec 
przebywał w mieście Stara Russa, jak wspomniano powyżej.

Pytanie: Czy braliście udział w rewolucji październikowej?
Odpowiedź: Nie brałem żadnego udziału w rewolucji październiko-
wej, gdyż w tym czasie znajdowałem się na Kaukazie.

Pytanie: Zatem po rewolucji październikowej uciekliście razem z bur-
żuazją na Kaukaz?
Odpowiedź: Uciekać z burżuazją, to nie uciekałem, bo wyjechałem na 
Kaukaz jeszcze w m[iesią]cu wrześniu 1917 r.

Pytanie: Będąc w Armii Polskiej, na jakich jeszcze frontach, oprócz 
wskazanego w protokole uczestnictwa w walkach z Armią Czerwoną 
w okolicach Płocka, walczyliście z Armią Czerwoną?
Odpowiedź: Będąc w Armii Polskiej, nie brałem udziału w żadnych in-
nych walkach z Armią Czerwoną oprócz walk pod Płockiem.

Pytanie: Gdzie mieszkaliście i czym się zajmowaliście po demobiliza-
cji z Armii Polskiej?
Odpowiedź: Po demobilizacji z Armii Polskiej mieszkałem w m. Wil-
no, będąc na wydziale prawnym uniwersytetu.
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Pytanie: W którym roku zostaliście zdemobilizowani z Armii Polskiej?
Odpowiedź: Demobilizowałem się w związku ze wstąpieniem na uni-
wersytet w m[iesią]cu marcu 1921 r.

Pytanie: Do jakich polskich organizacji należeliście?
Odpowiedź: Należałem do następujących polskich organizacji: „Zwią-
zek Sędziów” i „Związek Oficerów Rezerwy”. Do żadnych innych nie 
należałem.

Pytanie: Do którego roku mieszkaliście w Wilnie?
Odpowiedź: Mieszkałem w Wilnie od 1921 do 1928 r., przy czym od 
1921 do 1926 uczyłem się na uniwersytecie, a od 1926 r., po ukończe-
niu nauki, byłem do r. 1928 kandydatem na służbę sądową. W 1928 r. 
zostałem naznaczony na śledczego sądowego w m. Lida.

Pytanie: Jakimi sprawami zajmowaliście się, będąc śledczym sądo-
wym w m. Lida: politycznymi czy karnymi?
Odpowiedź: Pracując jako śledczy sądowy w Lidzie, zajmowałem się 
zarówno sprawami karnymi, jak i politycznymi, tzn. jeśli na teryto-
rium miasta Lidy zdarzały się większe sprawy polityczne, to ja prowa-
dziłem śledztwo.

Pytanie: Podajcie choć jeden przykład z większych spraw politycz-
nych, w których braliście udział jako śledczy.
Odpowiedź: Z większych procesów o charakterze politycznym, to 
w 1929 r. prowadziłem [postępowanie] w sprawie likwidacji komi-
tetu komunistycznej partii Zach[odniej] Biał[orusi] w Lidzie, w któ-
rym aresztowano około 30-tu ludzi, ukaranych różnymi wyrokami 
pozbawienia wolności. Mniej więcej w 1931 [r.] lub 1932 r., prowadzi-
łem śledztwo przeciw […] za szpiegostwo na rzecz Związku Sowiec-
kiego. W czasie gdy […] pracował jako fotograf w Lidzie, robił zdjęcia 
obiektów wojskowych i aeroplanów w polskich pułkach. W rezulta-
cie mojego dochodzenia ustalono, że […] przekazywał do Związku So-
wieckiego informacje o garnizonie lidzkim, otrzymywał od Związku 
Sowieckiego zapłatę w dolarach, za które kupił aparat fotograficzny, 
a w czasie przeszukania jego mieszkania, znaleziono dużą ilość fo-
tografi obiektów wojskowych. […] była oskarżona o posiadanie radio-
stacji, który przywiozła ze Związku Sowieckiego w 1931 lub 1932 r. 
Za jej pomocą wysyłała, jak też otrzymywała informacje ze Związku 
Sowieckiego, a także dostawała od Związku Sowieckiego dolary, za 
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które kupiła sobie maszynę do szycia, na której szyła w domu i z tego 
się utrzymywała. Radiostacja ta została znaleziona pod podłogą. Cały 
czas przekazywała informacje do Związku Sowieckiego, a polski wy-
wiad, choć słyszał to, nie mógł jej znaleźć. W rezultacie wezwano 
z Warszawy specjalistę radiowego, który wytypował miejsce nada-
wania na obszar miasta Lidy, po czym zaczęto szukać nadającego. 
Po jakimś czasie zaobserwowano, że […] chodzi z aparatem fotogra-
ficznym i robi zdjęcia pułku lotnictwa; zaczęto go śledzić i odkryto, 
że często bywa u […]. Po tym policja odwiedziła mieszkanie […], gdzie 
był też […] i razem przekazywali informacje do Związku Sowieckiego. 
W sprawie tej […] otrzymał karę śmierci, a […], zdaje się, dostała 15 lat 
pozbawienia wolności. […] nie dostała kary śmierci, gdyż była w tym 
czasie w ciąży.

Pytanie: Jakie wyróżnienia i odznaczenia dostaliście od rządu pol-
skiego i za co?
Odpowiedź: Od państwa polskiego otrzymałem: Krzyż Walecznych za 
rozpoznanie pod Płockiem, medal za udział w wojnie ze Związkiem 
Sowieckim i w 1929 r. medal 10-lecia odzyskania niepodległości przez 
Polskę.

Pytanie: Jaką pożyteczną działalnością się zajmowaliście?
Odpowiedź: W okresie mojego życia w b[yłej] Polsce, od ukończenia 
wydziału prawa w 1926 r., do 1939 r. byłem prawnikiem, tzn. śledczym 
sąd[owym], a później sędzią pokoju. 

Pytanie: W jaki sposób, przebywając cały czas w Polsce, znaleźliście 
się na Litwie w okresie wejścia wojsk Armii Czerwonej na Zach[odnią] 
Biał[oruś]?
Odpowiedź: Znalazłem się na terytorium Litwy, gdyż rejon wileński 
przypadł Litwie w 1939 r., a ja byłem w Wilnie od m[iesią]ca maja 
1939 r.

Pytanie: Czym się zajmowaliście na terytorium Litwy od 1939 r.?
Odpowiedź: Byłem bezrobotny, jako że nie znałem języka litewskiego.

Przesłuchanie przerwano 20 IX [19]40 o godz. 12.30 w nocy, 
tj. godz. 24.30, podpis (A. Achmatowicz).
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Przesłuchanie wznowiono 21 IX [19]40 o godz. 11 rano.

Pytanie: Czy zostaliście aresztowani przy naruszeniu granicy 
pań[stwowej]?
Odpowiedź: Tak, oddział pogran[iczny] aresztował mnie w nocy z 6 na 
7 sierpnia na granicy sowiecko-niemieckiej, jako naruszyciela granicy 
pań[stwowej].

Pytanie: Wynika z tego, że uciekaliście przed władzą sowiecką w stro-
nę Niemiec?
Odpowiedź: Tak, uciekałem przed władzą sowiecką w stronę Niemiec, 
widząc, że mój brat był aresztowany 11 lipca t[egoż] r[oku], rozumowa-
łem, że ze względu na swoją pracę na stanowisku sędziego do spraw 
politycznych w Wołożynie i Wilnie w b[yłej] Polsce od 1926 do 1934 r., 
a także że nazywa się Achmatowicz, imię Konstanty Aleksandrowicz, 
a jeszcze, że służył w b[yłej] polskiej armii w 1920 r. i walczył z Ar-
mią Czerwoną, a był tam oficerem. Aresztowania bałem się też, bom 
były białogwardzista, a po drugie w Polsce pracowałem jako sędzia 
do spraw politycznych, śledczy sądowy do spraw politycznych, a po 
czwarte byłem szlachcicem-ziemianinem.

Pytanie: W jaki sposób przekraczaliście granicę pań[stwową] z Litwy 
w stronę Niemiec?
Odpowiedź: Granicę pań[stwową] z Litwy do Niemiec przechodzi-
łem następująco: 5 sierpnia 1940 r. pojechałem pociągiem do Kow-
na, pojazd dotarł tam o godzinie 20. Przenocowałem w kowieńskim 
hotelu koło dworca i 5 sierpnia o godz. 5 rano wyjechałem z Kowna 
do st[acji] Krasna. Wiedziałem, że gdy dotrę do st[acji] Krasna, mu-
szę zapytać, czy „Nie ma koni z Łodzi?”, i tak zrobiłem przy stojących 
obok stacji furmanek. Odpowiedziano mi: „Tak, są”, na co wsiadłem 
wraz z innymi podróżującymi: Dmochowskim, Gąseckim i Abczyń-
skim, z którymi dojechałem do lasu niedaleko m[iastecz]ka Łódź. Po 
drodze zacząłem rozmowę z właścicielem furmanki: jak i kto prze-
prowadzi nas przez granicę. Ten odpowiedział: „Dowiozę was do lasu 
koło Łodzi, tam się zatrzymamy, a potem przyjdzie Piotrek, który was 
przeprowadzi przez las”. W lesie tym czekaliśmy jakieś dwie godziny, 
po czym przyjechał Piotrek, a za nim jeszcze jakiś, też na rowerze, 
i jeszcze jedna furmanka, na którą wsiedliśmy i o zmierzchu ru-
szyliśmy w stronę granicy, a wóz, który wiózł nas do st[acji] Krasna, 
zawrócił.
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Do granicy podjechaliśmy, gdy było już bardzo ciemno. Zatrzyma-
liśmy się w lesie około kilometra od granicy, po czym furmanka 
z Piotrkiem odjechała, a zostało dwóch przewodników, jeden z rowe-
rem, a drugi bez roweru. Ten, który był z rowerem, wziął rzeczy, tzn. 
dwie walizki Abczyńskiego, i odjechał, mówiąc: „Pojadę sprawdzić, czy 
droga wolna i jeśli nie wrócę za 15 minut, to możecie iść na granicę”. 
Poczekaliśmy 20 minut i gdy rowerzysta nie wracał, postanowiliśmy 
ruszyć w drogę, by przejść przez granicę. Przewodnik szedł na czele, 
mniej więcej 20 metrów przed nami, i gdy byliśmy już na samej grani-
cy, zatrzymali nas sowieccy pogranicznicy. Przewodnik zaczął uciekać. 
Strzelali w niego i mówili między sobą, że go zabili.

Pytanie: Czy hasło dla nielegalnego przejścia granicy pań[stwowej] 
dostaliście od […]?
Odpowiedź: Tak, hasło „Nie ma koni z Łodzi?” dla nielegalnego przej-
ścia pań[stwowej] granicy dostałem od […]. […] też dał mi znać, że trzeba 
będzie zapłacić ponad 200 litów i na st[ację] Krasna jechać obowiąz-
kowo we wtorek lub piątek rano, jako że wtedy są w Łodzi dni targowe 
i ruch jest większy.

Pytanie: Wymieńcie swoich znajomych zamieszkujących w Wilnie.
Odpowiedź: W Wilnie zamieszkują następujący moi znajomi: 1. Abra-
mowicz, nie znam inicjałów, pracował za b[yłej] władzy polskiej w Wil-
nie jako śledczy sądowy dla spraw najwyższej wagi, czyli politycznych, 
on także dziś mieszka w Wilnie; 2. Jan Bukowski – sędzia wydziału cy-
wil[nego] w Wilnie za b[yłej] władzy polskiej; 3. Nawrocki – sędzia wy-
działu karnego w Wilnie; 4. Rusiecki i 5. Kozłowski Zdzisław – oficero-
wie, z którymi służyłem w b[yłej] Armii Polskiej w 1920 i 1921 r. i razem 
wojowaliśmy z Armią Czerwoną, a których ostatnio nie widywałem. 
Więcej znajomych w Wilnie nie mam. Chcę jeszcze dodać, że mieszka-
jąc na Litwie nie miałem pracy i dlatego postanowiłem jechać na tery-
torium Niemiec. W styczniu 1940 r. ubiegałem się o wizę wjazdową do 
Niemiec u generała Franka w Krakowie. W m[iesią]cu marcu 1940 r. 
dostałem od władz litewskich ulgowy paszport zagraniczny z prawem 
wyjazdu. W m[iesią]cu kwietniu 1940 r. zwracałem się do konsula nie-
mieckiego w Kownie o wizę wjazdową na terytorium Niemiec i otrzy-
małem od niego odpowiedź: że „taką wizę” może wydać tylko generał 
Frank. W m[iesią]cu maju lub czerwcu tego roku mój brat Konstanty 
również jeździł do Kowna. do niemieckiego konsula, prosić o pozwo-
lenie na wjazd do Niemiec, na co konsul odpowiedział mu to samo, co 
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i mnie, i poradził wysłać telegram na ręce generała Franka. Brat wysłał 
taki telegram, tzn. o przesłaniu wiz, na co przyszła odpowiedź, że na 
razie wizy nie zostaną wydane. Mój brat Leon, przebywając w Często-
chowie, pisał mi, że zwracał się do władz niemieckich o pozwolenie dla 
mnie na wjazd na terytorium Niemiec i odpowiedziano mu, że zgodzą 
się, ale trzeba mieć wizę od generała Franka. Brat poinformował mnie 
także, że jest dla mnie praca w kancelarii sądu miejskiego. Ponieważ 
nie mogłem legalnie pojechać do Niemiec, postanowiłem przejść gra-
nicę nielegalnie. Nic więcej w danej sprawie dodać nie mogę, zapisano 
zgodnie z moimi słowami i przeczytano mi na głos i ja się podpisuję:

podpis (A. Achmatowicz).

Przesłuchiwał mł[odszy] śledczy NKWD LSRR (podpis).

Lietuvos ypatingasis archyvas (Litewskie Archiwum Specjalne),
f. K-1, op. 58, dz. 37391/3, s. 17–26.
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SPRAWA OLGIERDA KRYCZYŃSKIEGO 

Protokół przesłuchania O. K. Kryczyńskiego 
z 15 lutego 1941 r. 

1941 r. II mies[ąca] 15 dnia. Ja, st[arszy] pełnomocnik operac[yjny] 3 
oddz[iału] lejtnant bezp[ieczeństwa] państ[wowego] [...], przesłuchiwa-
łem w charakterze oskarżonego:

1.  Nazwisko: Kryczyński.
2.  Imię i otczestwo: Olgierd Konstantynowicz.
3.  Rok urodzenia: 1884.
4.  Miejsce urodzenia: Wilno.
5.  Miejsce zamieszkania: Wilno, Uniwersytecka 2, m. 1
6.  Nar[odowość] i obyw[atelstwo]: Tatar, ob[ywatelstwo] litewskie.
7.  Paszport: 27663/363, wydany [przez] 5 wydz[iał] milicji.
8.  Rodzaj pracy: bezrobotny.
9.  Pochodzenie społeczne: ojciec był generałem armii carskiej, mat-

ka – szlachcianka, zajmowała się gospodarstwem domowym.
10.  Sytuacja społeczna (wykonywane zajęcie i stan majątkowy):

a)  do rewolucji: w służbie sadowej, majątku nie posiadał.
b)  po rewolucji: w służbie sądowej.

11.  Rodzina:
 Żona: Kryczyńska Adelajda, nauczycielka;
 Syn[owie]: I) Igor Kryczyński, student; II) Kryczyński Selim, 9 lat;
 Zamieszkali Uniwersytecka d. 2, m. 1.
12.  Wykształcenie (ogólne, specjalistyczne): w 1908 r. ukończył prawny 

wydz[iał] Uniwersytetu Petersburskiego.
13.  Przynależność partyjna (w przeszłości i obecnie): bezpart[yjny].
14.  Jakim represjom był poddawany: śledztwo, areszt i in[ne] (kiedy, 

przez jakie organa i za co):
a)  przed rewolucją: nie podlegał;
b)  po rewolucji: nie podlegał.

15.  Posiadane wyróżnienia (ordery, dyplomy, oręż) od władzy sowiec-
kiej: nie posiada.
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16.  Kategoria wojskowego rejestru rezerwy i gdzie przydzielony: pospo-
lite ruszenie.

17.  Służba w Armii Czerwonej (Czerw[onej] gwardii, w partyzan[c-
kich] oddziałach), kiedy i w jakim charakterze: nie służył.

18.  Służba u białych i in[nych] k[ontr]r[ewolucyjnych] armiach (kiedy, 
w jakim charakterze): nie służył.

19.  Udział w bandach, k[ontr]r[ewolucyjnych] organizacjach i powsta-
niach: nie uczestniczył.

20.  Informacje o działalności społeczno-politycznej: był przewodniczą-
cym Kulturalno-Oświatowego Związku Tatarów od 1929 do 1939 roku.

Zeznania oskarżonego Kryczyńskiego Olgierda 
Konstantynowicza 15/II-1941 r.

Pytanie: Od jakiego czasu mieszkacie w m. Wilno?
Odpowiedź: w m. Wilno mieszkam od 1938 roku.

Pytanie: Skąd przyjechaliście do m. Wilno?
Odpowiedź: Do m. Wilno przyjechałem z Warszawy.

Pytanie: Czym zajmowaliście się w m. Warszawa?
Odpowiedź: W Warszawie pracowałem jako zast[ępca] prokuratora 
sądu apelac[yjnego].

Pytanie: Jak wyjaśnicie Wasz przyjazd do m. Wilno z Warszawy.
Odpowiedź: Chciałem zakończyć swoją służbę w m. Wilno, aby przejść 
tam na emeryturę.

Pytanie: Jakiego rodzaju sprawy Wam podlegały?
Odpowiedź: Podlegały mi sprawy polityczne i karne.

Pytanie: Czy rozpatrywaliście sprawy polityczne?
Odpowiedź: Nie pamiętam, czy miałem do rozpatrywania sprawy 
polityczne.

Protokół zapisany zgodnie z moimi słowami, przeczytałem, 
co potwierdzam: podpis (O. Kryczyński).

Przesłuchiwał: st[arszy] pełnomocnik operac[yjny] 3 oddz[iału] lejt-
nant bezp[ieczeństwa] państ[wowego] (podpis).
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Zeznania oskarżonego Najman[a]-Mirzy-Kryczyńskiego 
Olgierd[a] Konstantynowicz[a] 25/II-1941

Przesłuchanie rozpoczęto o 11:00.

Pytanie: Opowiedzcie szczegółowo, gdzie mieszkaliście i czym zajmo-
waliście się do 1920 roku?
Odpowiedź: W 1895 roku wstąpiłem do pierwszego gimnazjum wileń-
skiego, gdzie uczyłem się do 1900 roku, a w 1900 roku ojciec został 
przeniesiony do m. Smoleńsk na stanowisko dowódcy pułku, dokąd 
razem z nim wyjechałem i wstąpiłem do gimnazjum smoleńskiego, 
które ukończyłem w 1903 roku. Po ukończeniu smoleńskiego gimna-
zjum rozpocząłem naukę na wydziale prawa Uniwersytetu Petersbur-
skiego, który ukończyłem w 1908 roku. Po ukończeniu uniwersytetu 
dostałem się do wileńskiego Sądu Okręgowego na stanowisko kandy-
data do stanowiska sądowego, na którym pracowałem do maja 1910 
roku, a potem byłem mianowany na stanowisko sekretarza przy pro-
kuratorze taszkienckiego Trybunału Sprawiedliwości, gdzie pracowa-
łem do 1911 rok[u].

Pod koniec 1911 roku zostałem wyznaczony na stanowisko za-
stępcy prokuratora Sądu Okręgowego w Samarkandzie, które zajmo-
wałem do 1913 roku, a w 1913 [r.] byłem przeniesiony z powrotem do 
m. Taszkient na stanowisko zastępcy prokuratora Sadu Okręgowego, 
gdzie przepracowałem do końca 1913 roku. Z końcem 1913 roku prze-
niesiono mnie do m. Winnica na stanowisko zastępcy prokuratora 
winnickiego Sądu Okręgowego, gdzie pracowałem na tym stanowisku 
do końca 1918 roku.

Pod koniec 1918 roku otrzymałem zaproszenie od ministra spra-
wiedliwości mieńszewickiego rządu Republiki Krymskiej Achmato-
wicza Aleksandra Matwiejewicza do przyjazdu do m. Symferopol na 
stanowisko okręgowego prokuratora symferopolskiego Sadu Okręgo-
wego. Stanowisko to zajmowałem do wiosny 1919 roku. Wiosną 1919 
roku, kiedy zbliżały się jednostki Armii Czerwonej, wyjechałem do 
Baku, gdzie otrzymałem stanowisko prokuratora bakińskiego Trybu-
nału Sprawiedliwości przy rządzie mieńszewickim, i zajmowałem je 
zaledwie dwa miesiące, a potem byłem mianowany zastępcą ministra 
sprawiedliwości w rządzie mieńszewickim [Usubbekow[a] Nasibbeka] 
w Republice Azerbejdżańskiej i stanowisko to zajmowałem do wiosny 
1920 roku.
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Wiosną 1920 roku wspólnie z ministrem azerbejdżańskiego rzą-
du mienszewickiego Has-Mamedowem Halil-Bejem wyjechaliśmy do 
Konstantynopola, skąd przez Rumunię wróciłem do Polski, a minister 
Has-Mamedow został w Konstantynopolu. Pod koniec 1920 roku przy-
jechałem do Polski – m. Wilno, gdzie mieszkała moja rodzina.

Pytanie: A gdzie przebywaliście i czym zajmowaliście się od 1920 do 
1939 roku, tj. do rozpadu państwa polskiego?
Odpowiedź: Miesiąc lub dwa po przyjeździe do Polski otrzymałem 
stanowisko sędziego pokoju w m. Oszmiana, gdzie pracowałem na tym 
stanowisku do 1926 roku, a stamtąd byłem przeniesiony na stanowi-
sko sędziego pokoju w m. Holszany, gdzie pracowałem do 1928 roku.

W 1928 roku zostałem mianowany zastępcą prokuratora wileń-
skiego Sądu Okręgowego, zaś po kilku miesiącach w tymże roku mia-
nowano mnie zastępca prokuratora wileńskiego Sądu Apelacyjnego, 
które to stanowisko zajmowałem do 1932 roku.

W 1932 roku objąłem stanowisko zastępcy prokuratora Sądu Ka-
sacyjnego m. Warszawa, po polsku „prokurator Sadu Najwyższego”, 
gdzie pracowałem na tym stanowisku do 1 sierpnia 1938 roku. Potem 
zostałem przeniesiony do m. Wilno na stanowisko zastępcy przewod-
niczącego Sądu Apelacyjnego do spraw cywilnych i pracowałem na 
tym stanowisku do upadku Państwa Polskiego w 1939 roku.

Pytanie: Gdzie mieszkaliście i czym zajmowaliście się od września 
1939 roku do dnia aresztowania 1941 roku?
Odpowiedź: We wrześniu 1939 roku i do dnia aresztowania mieszka-
łem w m. Wilno i nie pracowałem, a żona nauczała języka francuskiego 
i rosyjskiego w dziesiątym polskim gimnazjum.

Pytanie: Dokąd wybraliście się jako delegat mieńszewickiego rządu 
Azerbejdżanu w 1920 roku?
Odpowiedź: W 1920 roku byłem wyznaczony delegatem mieńszewic-
kiego rządu Azerbejdżanu na konferencję trzech państw – Azerbej-
dżanu, Gruzji i Armenii, która odbywała się w m. Tyflis[ie].

Pytanie: Jakie zagadnienia rozstrzygano na konferencji trzech państw, 
gdzie byliście delegatem?
Odpowiedź: Na konferencji trzech państw postawione były dwa za-
gadnienia: 1) uregulowanie spornych kwestii przygranicznych między 
Azerbejdżanem a Gruzją i między Gruzja i Armenią; 2) utworzenie 
Konfederacji Kaukaskiej.
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Pytanie: Jaki braliście udział w pracy konferencji, w sprawie uchwale-
nia decyzji odnośnie zagadnień konferencji?
Odpowiedź: Będąc delegatem konferencji trzech państw z ramie-
nia mieńszewickiego rządu Azerbejdżanu, złożyłem projekt uchwały 
o stworzeniu konfederacji trzech państw, tj. Azerbejdżanu, Gruzji i Ar-
menii, ale postanowień co do wszystkich punktów projektu nie zdążo-
no wnieść, gdyż w Azerbejdżanie rząd mieńszewicki został obalony 
przez zbuntowanych robotników i chłopów i ustanowiono tam władzę 
sowiecką, ja zaś z konferencji trzech państw więc[ej] do m. Baku nie 
wróciłem, a prosto z Tyflisu pojechałem do Polski.

Pytanie: Do jakich partii i organizacji politycznych należeliście w by-
łym Państwie Polskim?
Odpowiedź: Do politycznych partii i organizacji działających w by-
łym Państwie Polskim nie należałem; od 1929 roku do 1939 [roku] by-
łem członkiem Związku Kulturalno-Oświatowego Tatarów w Polsce, 
i w tym okresie od 1929 roku do 1939 roku, tj. do upadku Państwa Pol-
skiego, byłem przewodniczącym Rady Centralnej Związku Kultural-
no-Oświatowego Tatarów w Polsce. Oprocz tego od roku 1937 do roku 
1939 pozostawałem członkiem zarządu do muzułmańskich spraw re-
ligijnych (Najwyższego Kolegium Religijnego) w Polsce.

Pytanie: Jakie książki, gazety i czasopisma publikowała Centralna 
Rada Związku Kulturalno-Oświatowego Tatarów w Polsce?
Odpowiedź: Rada Centralna wydawała „Rocznik Tatarski”, który ukazywał 
się raz na trzy lata, a czasopism i gazet Rada Centralna nie publikowała.

Pytanie: Kto był redaktorem i wydawcą „Rocznika Tatarskiego”?
Odpowiedź: Redaktorem tego periodyku był mój brat Kryczyński Lew 
Konstantynowicz, a wydawcą byłem ja, ponieważ kierowałem Radą 
Centralną Związku Kulturalno-Oświatowego Tatarów.

Pytanie: Jakie jeszcze wydawaliście czasopisma i gazety organizacji 
tatarskich?
Odpowiedź: Od 1935 roku do 1937 roku byłem przewodniczącym war-
szawskiej wspólnoty muzułmańskiej, która publikowała czasopismo 
kwartalne „Przegląd Islamski”. Jego redaktorem był Tatar Dżabagi 
Wassan-Girej, mieszkał [w] m. Warszawie.
Pytanie: Jakie tatarskie organizacje młodzieżowe działały przy Cen-
tralnej Radzie Związku Kulturalno-Oświatowego Tatarów Polski?
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Odpowiedź: W rzeczywistości przy Radzie Centralnej Związku Kul-
turalno-Oświatowego Tatarów Polski żadne organizacje młodzieżowe 
nie istniały, ale funkcjonował Związek Młodzieży Tatarskiej, który dla 
prowadzenia swojej działalności wybrał własną Radę Centralną i uwa-
żał ją jako oddział Rady Centralnej Związku Kulturalno-Oświatowego 
Tatarów.

Pytanie: Od jakiego czasu utrzymywaliście kontakt z Dżafer[em] 
Sejdametem?
Odpowiedź: Dżafer[a] Sejdameta znam od roku 1918, kiedy byłem na 
Krymie, to on przyjechał na Krym z Niemiec i był ministrem spraw 
zagranicznych w krymskim rządzie krajowym, gdzie się z nim pozna-
łem. Będąc w Polsce, spotkałem się z nim raz w m. Wilnie i kilka razy 
w m. Warszawie, dokąd przyjeżdżał z m. Stambuł[u]. Z okazji jego przy-
jazdu Instytut Wschodni m. Warszawy organizował wieczory, na które 
dyrektor, generalny sekretarz Instytutu Wschodniego, Górka Olgierd, 
zapraszał również i mnie.

Pytanie: Jak często prowadziliście korespondencję z Dżafer[em] Sej-
dametem, mieszkającym w Stambule?
Odpowiedź: Od Dżafer[a] Sejdameta otrzymałem zaledwie jeden list 
ze Stambułu w języku tureckim i na ten list mu odpowiedziałem, ale 
więcej listów od niego nie dostałem i do niego nie pisałem.

Przesłuchanie zakończono o 16:10.

Protokół zapisany zgodnie z moimi słowami. 
Przeczytany przeze mnie osobiście zrozumiałym językiem: 

podpis (O. N. M. Kryczyński).

Przesłuchiwał: st[arszy] śledczy UGB mł[odszy] lejtnant GB (podpis).
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Zeznania oskarżonego Najman[a]-Mirzy-Kryczyńskiego 
Olgierd[a] Konstantynowicz[a] 25/III-1941

Przesłuchanie rozpoczęto o 22:00.

Pytanie: Kto jest organizatorem kontrrewolucyjnej organizacji „Zwią-
zek Młodzieży Tatarskiej”?
Odpowiedź: Związek Młodzieży Tatarskiej został zorganizowany 
kilka lat temu przez Edige Szynkiewicza i związkiem przez cały 
czas kierował też Szynkiewicz E. Ten związek miał wyłącznie cele 
kulturalno-edukacyjne, a działalnością kontrrewolucyjną się nie 
zajmował.

Pytanie: Odpowiedzcie śledztwu szczegółowo o swoim udziale w ta-
tarskich organizacjach kontrrewolucyjnych i Waszej praktycznej 
kontrrewolucyjnej działalności w tych organizacjach, skierowanej 
przeciwko Związkowi Sowieckiemu?
Odpowiedź: Do kontrrewolucyjnych organizacji tatarskich nie na-
leżałem i kontrrewolucyjną działalnością przeciwko Związkowi So-
wieckiemu się nie zajmowałem. W ogóle nic mi nie wiadomo o ist-
nieniu w b[yłym] Państwie Polskim kontrrewolucyjnych organizacji 
tatarskich.

Pytanie: Podczas rewizji skonfiskowano u Was kontrrewolucyjną li-
teraturę: „Rocznik Tatarski”, „Prometeusz” i in[ne], poprzez które pro-
wadzono działania kontrrewolucyjne przeciwko SSSR, i Wy byliście 
wydawcą tej literatury. Dlaczego więc uchylacie się od złożenia praw-
dziwych zeznań o swojej kontrrewolucyjnej działalności przeciwko 
SSSR?
Odpowiedź: „Rocznik Tatarski” wydawany był przez Radę Central-
ną Związku Kulturalno-Oświatowego Tatarów w b[yłej] Polsce, której 
przewodniczyłem, ale ten „Rocznik” nie był kontrrewolucyjny, tylko 
naukowy. 

Kontrrewolucyjne czasopismo „Prometeusz” otrzymałem z war-
szawskiego Instytutu Języków Wschodnich, który wydawał je dla stu-
dentów tego instytutu. Ja, jako przewodniczący warszawskiej gminy 
muzułmańskiej, często uczestniczyłem w publicznych prezentacjach 
wykładów, prowadzonych przez Instytut Języków Wschodnich m. 
Warszawy.



54    

Oprócz tego otrzymywałem kontrrewolucyjne książki i czasopisma 
z Berlina, Lwowa i in[nych] miast, które skonfiskowano u mnie pod-
czas rewizji, ale działalnością kontrrewolucyjną się nie zajmowałem.

Pytanie: W jakim celu i dla jakich spraw wszyscy składali przysięgę 
b[yłemu] rządowi polskiemu?

Odpowiedź: Byłem wybran[y] podczas zjazdu muzułmańskiego 
na członka najwyższego kierownictwa duchowego i jako członek tego 
kierownictwa, składałem przysięgę przed b[yłym] polskim rządem na 
wierność polskiemu prawu.

Protokół zapisany zgodnie z moimi słowami, przeczytany 
przeze mnie osobiście: podpis (Olgierd N. M. Kryczyński).

Przesłuchanie zakończono [o] 1:00 25/III-[19]41.
Przesłuchiwał: st[arszy] śledczy UGB mł[odszy] lejtnant GB (podpis).

Zeznania oskarżonego Najman[a]-Mirzy-Kryczyńskiego 
Olgierd[a] Konstantynowicz[a] 4/IV-1941 r.

Przesłuchanie rozpoczęto o 13:30.

Pytanie: Przez kogo i w jakim celu został stworzony szwadron tatarski 
w był[ej] armii polskiej?
Odpowiedź: Inicjatorem zorganizowania tatarskiego szwadronu był 
rotmistrz Jedigarow Wali, który poradził mi zwrócić się do minister-
stwa spraw wojskowych, aby zezwoliło na utworzenie w polskich for-
macjach szwadronu składającego się z żołnierzy tatarskich. Taką pe-
tycję napisałem i ministerstwo dało przyzwolenie na powołanie tego 
szwadronu, który był stworzony i działał do upadku był[ego] Państwa 
Polskiego.
Tatarski szwadron w siłach polskich sformowano w tym celu, aby od-
budować tradycje tatarskiej na terytorium b[yłej] Polski i tym samym 
ukazać b[yłemu] polskiemu rządowi „patriotyzm” tatarskiej społecz-
ności do b[yłego] polskiego rządu.

Pytanie: Jakie działania prowadziliście w szwadronie tatarskim jako 
przedstawiciele tatarskiej wspólnoty b[yłej] Polski?
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Odpowiedź: W szwadronie nie prowadziłem żadnej działalności, 
udzielałem tylko pomocy materialnej przy urządzaniu dla szwadronu 
klubu i podczas obchodzenia świąt narodowych.

Pytanie: Ile spraw na komunistów rozpatrywaliście jako prokurator 
Sadu Apelacyjnego i w jakich procesy przeciwko komunistom były 
z Waszym udziałem?
Odpowiedź: Spraw z komunistami nigdy nie rozpatrywałem, a w pro-
cesach politycznych jako prokurator Sądu Apelacyjnego nigdy nie 
uczestniczyłem.

Protokół zapisany zgodnie z moimi słowami, przeczytany 
przeze mnie osobiście: podpis (Ol[gierd] N. M. Kryczyński).

Przesłuchanie zakończono o 16:00.
Przesłuchiwał: st[arszy] śledczy UGB mł[odszy] lejtnant GB (podpis).

Zeznania oskarżonego Najman[a]-Mirzy-Kryczyńskiego 
Olgierd[a] Konstantynowicz[a] 21/IV–1941 r.

Przesłuchanie rozpoczęto o 12:30.

Pytanie: Jakie zadania otrzymaliście od Dżafer[a] Sejdameta do pro-
wadzenia działalności kontrrewolucyjnej wśród Tatarów b[yłej] Pol-
ski, skierowanej przeciwko SSSR?
Odpowiedź: Zadań od Dżafer[a] Sejdameta do prowadzenia działalno-
ści kontrrewolucyjnej przeciwko SSSR nie otrzymałem i działalnością 
kontrrewolucyjną przeciwko SSSR się nie zajmowałem.

Pytanie: Jakie odznaczenia otrzymaliście od był[ego] rządu polskiego 
i za co?
Odpowiedź: Od był[ego] rządu polskiego otrzymałem dwa odznacze-
nia, w 1938 roku dostałem Złoty Krzyż Zasługi za wzorową służbę sądo-
wo-prokuratorską, a w 1934 roku medal za 15-letnią służbę w sądow-
nictwie b[yłego] Państwa Polskiego. Oprócz tego, w 1925 roku byłem 
na Międzynarodowym Kongresie Geograficznym w Kairze w charak-
terze członka delegacji z b[yłego] Państwa Polskiego i na tym kongre-
sie otrzymałem order oficerski „Nil” od rządu egipskiego. Dostałem 
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ten order za uczestnictwo w kongresie geograficznym. Więcej odzna-
czeń nie otrzymałem.

Pytanie: Z jakimi odczytami występowaliście w radiu za b[yłego] rzą-
du polskiego do polskiej i tatarskiej ludności?
Odpowiedź: W 1930 roku z okazji przyjazdu do m. Warszawy afgań-
skiego króla Amatullaha na Uniwersytecie Warszawskim był zorgani-
zowany uroczysty wieczór, podczas którego wystąpiłem z informacją 
o historii Tatarów litewskich i pozdrowieniami dla narodu afgań-
skiego jako wyznającego religię muzułmańską. Moje przemówienie 
z tego wieczoru, emitowano przez radio. Więc[ej] z odczytami nie 
występowałem.

Protokół zapisany zgodnie z moimi słowami, przeczytany przeze 
mnie osobiście, co i podpisuję: podpis (Olgierd N. M. Kryczyński).

Przesłuchanie zakończono o 16:00.
Przesłuchiwał: st[arszy] śledczy UGB mł[odszy] lejtnant GB (podpis).

Zeznania oskarżonego Najman[a]-Mirzy-Kryczyńskiego 
Olgierd[a] Konstantynowicz[a] 13/V–1941 r.

Przesłuchanie rozpoczęto o 13:45.

Pytanie: Jak prawidłowo odczytywać Wasze nazwisko, imię i otczestwo?
Odpowiedź: Zgodnie z dokumentami moje nazwisko, imię i otczestwo 
– Najman-Mirza-Kryczyński Olgierd Konstantynowicz. Swojego na-
zwiska nigdy nie zmieniałem.

Pytanie: Powiedzcie szczegółowo o swojej praktycznej działalności 
jako prokurator Trybunału Sprawiedliwości m. Baku w 1919 roku? 
Odpowiedź: Będąc prokuratorem Trybunału Sprawiedliwości m. 
Baku, organizowałem przy Trybunale Sprawiedliwości nadzór proku-
ratorski i nadzór prokuratorski przy galszyńskim Sądzie Okręgowym, 
kierowałem przygotowaniem pracowników sądowych.

Pytanie: Ile spraw przeciwko komunistom i rewolucyjnym robotni-
kom rozpatrywaliście podczas Waszej pracy w m. Baku?
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Odpowiedź: Podczas mojej pracy w m. Baku nie rozpatrywałem ani 
jednej sprawy przeciwko komunistom i rewolucyjnym robotnikom.

Protokół zapisany zgodnie z moimi słowami, 
przeczytany przeze mnie osobiście, co i podpisuję: 

podpis (Olgierd N. M. Kryczyński).

Przesłuchanie zakończono o 14:15.
Przesłuchiwał: st[arszy] śledczy UGB mł[odszy] lejtnant GB (podpis).

Lietuvos ypatingasis archyvas (Litewskie Archiwum Specjalne), Wilno
K-1, op. 58, d. R-12811, l. 15–28.
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SPRAWA ŚLEDCZA ALEGO WORONOWICZA 

Archiwum Ludowego Komisariatu Spraw Wewnętrznych, 
obwód baranowicki.

Sprawa nr 87266 oskarżonego Woronowicza Alego Samuiłowicza, roz-
poczęta 21 stycznia 1941 roku, w jednym tomie, stron 333. Numer reje-
stru archiwalnego 075851.
W sprawie śledczej nr 87266 oskarżonego Woronowicza Alego Samu-
iłowicza znajdują się następujące dokumenty:
1.  Orzeczenie aresztu     – str. 1
2.  O wyborze środków zapobiegawczych  – str. 2
3.  Nakaz aresztowania    – str. 3
4.  Akt       – str. 4
5.  Protokół przeszukania nr 125   – str. 5
6.  Kopia pokwitowania nr 3402   – str. 6
7.  Pokwitowanie nr 3402    – str. 7
8.  Pokwitowanie nr 3401    – str. 8
9.  Kopia pokwitowania nr 3401   – str. 9
10.  Ankieta aresztowanego    – str. 10–11
11.  Karta daktyloskopijna    – str. 12
12.  Fotografie      – str. 13
13.  Protokół przesłuchania oskarżonego Woronowicza 

z 21 stycznia 1941 r.     – str. 14–15
14.  Protokół przesłuchania z 26 stycznia 1941 r. – str. 16–23
15.  Protokół przesłuchania z 27 stycznia 1941 r. – str. 24–29
16.  Nakaz oskarżenia     – str. 30
17.  Protokół przesłuchania z 1.02.1941 r.  – str. 31
18.  Protokół przesłuchania z 3.02.1941 r.  – str. 32–39
19.  Protokół przesłuchania z 4.02.1941 r.  – str. 40–45
20.  Protokół przesłuchania z 6.02.1941 r.  – str. 46–48
21.  Protokół przesłuchania z 7.02.1941 r.  – str. 49–61
22.  Protokół przesłuchania z 11.02.1941 r.  – str. 62–68
23.  Własnoręczne zeznania oskarżonego Woronowicza 

z 11.02.1941 r.      – str. 69–84
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24.  Własnoręczne zeznania oskarżonego Woronowicza z 12.02.1941 r.  
       – str. 85–108

25.  Własnoręczne zeznania oskarżonego Woronowicza z 13.02.1941 r.  
       – str. 108–121

26.  Własnoręczne zeznania oskarżonego Woronowicza z 14.02.1941 r.  
       – str. 122–125

27.  Własnoręczne zeznania oskarżonego Woronowicza z 11.02.1941 r.  
       – str. 126–150

28.  Własnoręczne zeznania oskarżonego Woronowicza z 12.02.1941 r.  
       – str. 151–153

29.  Własnoręczne zeznania oskarżonego Woronowicza z 13.02.1941 r.  
       – str. 154–163

30.  Własnoręczne zeznania oskarżonego Woronowicza z 14.02.1941 r.  
       – str. 164–166

31.  Własnoręczne zeznania oskarżonego Woronowicza z 25.02.1941 r.  
       – str. 167–184

32.  Własnoręczne zeznania oskarżonego Woronowicza z 26.02.1941 r.  
       – str. 185–187

33.  Własnoręczne zeznania oskarżonego Woronowicza 
z 25-26.02.1941 r.      – str. 188–214

34.  Własnoręczne zeznania oskarżonego Woronowicza z 3.03.1941 r.  
       – str. 215–219

35.  Własnoręczne zeznania oskarżonego Woronowicza z 6.03.1941 r.  
       – str. 220–253

36.  Własnoręczne zeznania oskarżonego Woronowicza z 8.03.1941 r.  
       – str. 254–263

37.  Własnoręczne zeznania oskarżonego Woronowicza z 26.03.1941 r.  
       – str. 264–270

38.  Własnoręczne zeznania oskarżonego Woronowicza z 24.01.1941 r.  
       – str. 271–274

39.  Orzeczenie o przedłużeniu okresu śledztwa  – str. 278-279
40.  Informacja do 3 oddziału GUWD N[K]GB ZSRR47 (Moskwa)  

       – str. 280
41.  Odpowiedź z Moskwy nr 34651   – str. 281
42.  Postanowienie o przekazaniu śledztwa i przetransportowaniu 

oskarżonego      – str. 282
43.  Pakiet z dokumentami osobistymi oskarżonego – str. 283

47 Gławnyje Uprawlenije Wnutriennich Dieł Narodnogo Komissariata Gosudarstwiennoj 
Biezopasnosti SSSR – Główny Zarząd Spraw Wewnętrznych Ludowego Komisariatu 
Bezpieczeństwa Państwowego ZSRR(wszystkie przypisy pochodzą od tłumacza) .
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44.  Kopie protokołów przesłuchań i własnoręczne zeznania  
       – str. 283–343

45.  Zaświadczenie     – str. 344
46.  Zapytanie      – str. 345–347
47.  Protokół przesłuchania    – str. 348–349
48.  Zaświadczenie     – str. 350
49.  Orzeczenie      – str. 351–352
50.  Załącznik      – str. 353

Oprócz tego akta zawierają:
1.  Kontrolę rachunków     – 354–356
2.  Weryfikacje z archiwów państwowych  – 357–366
3.  Zaświadczenia z biura adresowego   – 367
4.  Zaświadczenia śledcze    – 368
5.  Orzeczenie      – 369–370

Postanowienie o aresztowaniu

Ja, naczelnik 2 wydziału 3 oddziału UGB UNKWD BSRR48 na obwód ba-
ranowicki, mł. lejtnant bezpieczeństwa Gułubiow, po rozpatrzeniu znaj-
dujących się w NKWD ZSRR materiałów o działalności przestępczej Wo-
ronowicza Alego Samuiłowicza, ur. 1902 r. w m. Lachowicze, obwodzie 
baranowickim, zamieszkałym w m. Klecku, obwodzie baranowickim, 
pracującym jako nauczyciel w niepełnej szkole średniej, stwierdziłem, 
że Woronowicz A. S. w 1929 r. służył w byłej armii polskiej w stopniu ka-
prala, w 1932 r. ukończył Instytut Języków Wschodnich w m. Lwowie, od 
1933 do 1936 r. będąc w delegacji byłego rządu polskiego mieszkał w m. 
Kair (Egipt), od 1936 do 1939 r. pracował jako mułła w m. Warszawie 
i był członkiem kolegium Tatarów byłej Polski, okazując się członkiem 
kontrrewolucyjnej organizacji białej emigracji „Idel-Ural”.

Postanowiłem: Woronowicza Alego Samuiłowicza, zamieszkałego 
w m. Klecku, na ulicy Tołstoja nr 24, aresztować i poddać przeszukaniu.

Postanowienie podpisano przez naczelnika 2 wydziału 3 oddziału 
UGB UNKWD mł. lejtnanta Gołubiowa.

48 Uprawlenije Gosudarstwiennoj Biezopasnosti Uprawlenija Narodnogo Komissariata 
Wnutriennich Dieł Biełorusskoj Socjalisticzeskoj Riespubliki Sowieckoj – Zarząd Bezpie-
czeństwa Państwowego Kierownictwa Ludowego Komisariatu Spraw Wewnętrznych 
Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Sowieckiej. 
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Zatwierdził: naczelnik 3 oddziału UGB UNKWD obwodu baranowic-
kiego kapitan bezpieczeństwa państwowego Zajcew.

Decyzję o aresztowaniu zatwierdził 18 stycznia 1941 r. naczelnik za-
rządu NKWD49 obwodu baranowickiego, kapitan bezpieczeństwa pań-
stwowego Krysanow.
Areszt sankcjonował 20 stycznia 1941 r. prokurator okręgowy (podpis 
nieczytelny).

Sprawa nr 075851, str. 1–2

Decyzja o wyborze środka zapobiegawczego, 
m. Baranowicze, 17 stycznia 1941 r.

Ja, naczelnik 2 wydziału 3 oddziału UGB UNKWD BSRR obwodu bara-
nowickiego mł. lejtnant bezpieczeństwa państwowego Gułubiow, za-
poznawszy się z otrzymanymi przez NKWD materiałami, stwierdzam, 
że Woronowicz A. S. jest podejrzany o przestępstwa z art. 74 KK BSRR 
i biorąc pod uwagę, że znajdując się na wolności może uchylić się od 
śledztwa i sądu, postanowiłem wybrać jako środek zapobiegawczy 
przed uchylaniem się Woronowicza A.S. od śledztwa i sądu zatrzyma-
nie go pod strażą.

Powyższe postanowienie zostało przedstawione Woronowiczowi 
A.S. 21 stycznia 1941 r.

20 stycznia 1941 r., pracownikowi NKWD Ogorodnickiemu wydano 
nakaz przeprowadzenia przeszukania i aresztowania obywatela Wo-
ronowicza A.S., zamieszkałego w Klecku, na ul. Tołstoja nr 24.

W akcie kleckiego NKWD o przeprowadzeniu przeszukania stwier-
dzono, że u Woronowicza A. S. (świadkiem był mieszkaniec domu nr 
24 na ulicy Tołstoja I. Jakubowski) skonfiskowano:

1 książka polska, 2 paczki rękopisów w języku polskim – razem 
3 paczki książek. Akcja odbywała się 21 stycznia 1941 r. 

Ponadto w protokole NKWD nr 125 z 20.01.1941 r. stwierdzono, że 
u Woronowicza A. S. skonfiskowano w celu przekazania NKWD:
1. Paszport.
2. Książeczka wojskowa.
3. Legitymacja związku zawodowego.

49 Narodnyj Komissariat Wnutriennich Dieł – Ludowy Komisariat Spraw Wewnętrz-
nych. 
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4. Aparat fotograficzny.
5. Fotografie – 32 sztuki.
6. Różna korespondencja i dokumenty w języku polskim na 81 

kartkach.
7. Monety bilon polski 9 zł. 85 groszy.
8. Jedna moneta francuska – 5 franków.
9. Jedna moneta turecka wartości 1 rubla.
10. Moneta carska bilon 3 ruble.
11. Portfel.

Ankieta aresztowanego

Woronowicz Ali Samuiłowicz, urodzony w 1902 roku, obwód barano-
wicki, m. Lachowicze, mieszkał w m. Klecku, ul. Tołstoja nr 24, zawód – 
nauczyciel. Ostatnie miejsce pracy – nauczyciel niepełnej szkoły śred-
niej, w 1932 r. zakończył Wydział Historyczno-Filologiczny Uniwersy-
tetu Lwowskiego. W latach 1928–29 służył w armii polskiej w stopniu 
podchorążego (młodszy dowódca rezerwy).
Ojciec – Woronowicz Samuił Aliejewicz, zmarł w 1922 roku.
Matka – Szynkiewicz-Woronowicz-Smolska, 56 lat, gospodyni domowa.
Żona – Woronowicz Ewa Chasieniewna, urodzona w 1917 r., m. Kleck, 

gospodyni domowa.
Córka – Tahira – 1 rok.
Siostra – Półtorzycka Helena Samuiłowna, 39 lat, mieszkała we wsi Ol-

szymowo w rejonie wołkowyskim.
Brat – Woronowicz Mustafa Samuiłowicz, urodzony w 1905 r., zamiesz-

kiwał w m. Wilno, ul. Tartalal 19, rzemieślnik-garbarz.

Pierwsze przesłuchanie Woronowicza A. S. 
przeprowadzone 21 stycznia 1941 r. 

Rozpoczęto o godzinie 22.35 i zakończono o 23.15.
 

Pytanie: Kiedy i w jakim stopniu służyliście w byłej armii polskiej?
Odpowiedź: Służyłem od czerwca 1928 do października 1929 r. W tym 
okresie zakończyłem 9-miesięczną szkołę podchorążych rezer-
wy, a w przeciągu trzech miesięcy służyłem w pułku na stanowisku 
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kaprala podchorążego i w 1931 r. zostałem wzięty na sześć tygodni na 
powtórkę, po czym otrzymałem stopień podchorążego. Więcej w pol-
skiej armii nie służyłem.

Pytanie: Od kiedy mieszkacie w Klecku?
Odpowiedź: Do Klecka przybyłem dziewiątego września 1939 r.

Pytanie: Skąd przybyliście?
Odpowiedź: Z Warszawy.

Pytanie: Czym zajmowaliście się w Warszawie?
Odpowiedź: W Warszawie byłem mułłą.

24 stycznia 1941 r. przesłuchano w charakterze świadka żonę Woro-
nowicza – Woronowicz Ewę Chasieniewnę, urodzona r. 1917 w Tagan-
rogu, Tatarka, gospodyni domowa, z pracowników umysłowych, ojciec 
był buchalterem.
Skład rodziny:
Matka – Jakubowska Emilia Amuratowna, urodzona w 1883 r.
Brat – Jakubowski Ali Chasieniewicz, ur. w 1921 r., mieszka w Klecku.
Mąż – Woronowicz Ali Samuiłowicz – aresztowany.
Wykształcenie – nieukończone wyższe.

Pytanie: Od jakiego czasu mieszkacie razem ze swoim mężem – Wo-
ronowiczem Alim?
Odpowiedź: Od 28 września 1937 r.

Pytanie: Od jakiego czasu znaliście go wcześniej?
Odpowiedź: Znam go od 1931 r. On znał mnie wcześniej.

Pytanie: Jaka była wasza znajomość od 1931 r.?
Odpowiedź: Woronowicz Ali – mój mąż, jest kuzynem mojej matki. 
Urodził się w miasteczku Lachowicze w obwodzie baranowickim. Jego 
ojciec pracował wcześniej jako garbarz. Jego brat Mustafa Worono-
wicz, młodszy od Alego o 2 lata, mieszka gdzieś w Litewskiej SRR.

Mój mąż Woronowicz Ali do r. 1926 mieszkał razem ze swoimi ro-
dzicami początkowo w Lachowiczach, a później w Wilnie. Nie wiem, 
jak długo mieszkali w Wilnie, ale wiem, że jego matka później z Wil-
na wróciła do Słonimia. Do r. 1922 mój mąż Woronowicz Ali razem 
z rodzicami mieszkał na Krymie. Tam ukończył gimnazjum. W 1926 
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r. wstąpił na Uniwersytet Lwowski „Jana Kazimierza”, na Wydział Ję-
zyków Wschodnich, który zakończył w 1933 r. W tymże roku wyjechał 
do Kairu, gdzie studiował język arabski i otrzymywał stypendium od 
rządu polskiego. W sierpniu 1936 r., ukończył uniwersytet w Kairze 
i powrócił do Warszawy. Tam spotkałam się z nim, gdyż w tym czasie 
uczyłam się w politechnice. Mieszkał w Warszawie około jednego ty-
godnia i wyjechał do matki do Słonimia. W styczniu 1937 r., w związku 
z wyborami mułły w Warszawie, wrócił ze Słonimia na wybory. Został 
wybrany mułłą i zamieszkał w Warszawie. Po tym uzgodniliśmy spra-
wę małżeństwa. Rzuciłam studia i wyjechałam do Klecka do rodziców. 
Z Woronowiczem korespondowałam. Prawie każdego dnia przysyłał 
mi listy do Klecka. 28 października 1937 r. pobraliśmy się i zamiesz-
kaliśmy w Warszawie, gdzie pozostawaliśmy do 5 września 1939 r. 9 
września 1939 r. wyjechaliśmy do Klecka, gdzie mieszkamy do dziś. 
W Warszawie Woronowicz cały czas pracował jako mułła. Żyłam z jego 
pensji. W okresie zamieszkiwania w Warszawie z Woronowiczem dwa 
razy wyjeżdżaliśmy na letni odpoczynek do rodziców do Słonimia 
i Klecka. W sierpniu 1938 r. byliśmy u jego matki w Słonimiu około 7 
dni i 20 dni w Klecku u mojej matki. W końcu czerwca 1939 r. byliśmy 
w Słonimiu u jego matki, a w sierpniu w Klecku u mojej matki.

Pytanie: Mieszkając w m. Warszawie, dokąd jeszcze wyjeżdżał wasz 
mąż Woronowicz?
Odpowiedź: Będąc mułłą Woronowicz zajmował się w Najwyższym 
Kolegium Muzułmańskim sprawami religii muzułmańskiej. W spra-
wach kolegium kilka razy w roku wyjeżdżał do m. Wilna na zjazdy 
tego kolegium. W 1938 r. jeździł mniej więcej 3–4 razy, podobnie i w r. 
1939. Kolegium składało się z 4 osób. Należał do niego mój mąż Wo-
ronowicz, mułła o nazwisku Muchla, nie znam jego imienia, a także 
nie wiem, w jakiej parafii był mułłą. Do kolegium wchodziło jeszcze 
dwóch innych duchownych – jakiś Romanowicz i Kryczyński. Ale ja 
ich zupełnie nie znam, gdyż Romanowicz mieszkał w Wilnie, a Kry-
czyński chyba w Warszawie, nie wiem dokładnie. Nigdzie więcej mąż 
Woronowicz z Warszawy nie jeździł.

Pytanie: Gdy mieszkaliście w Warszawie, to których znajomych wa-
szego męża znaliście?
Odpowiedź: Znajomym Woronowicza w Warszawie był poprzedni 
mułła Fazilew, nie znam jego imienia. Handlarz mięsem – Ibrahim. 
Handlarz Eksain Gafur i wielu innych kazańskich Tatarów. Mąż ich 
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zna, bo był mułłą i spotykał się z nimi w sprawach religijnych. By-
wał czasem u nich w mieszkaniach, ponieważ w Warszawie nie było 
meczetu.

Pytanie: Kogo z rodziny waszego męża Woronowicza znacie?
Odpowiedź: Jak już mówiłam, znam jego brata Woronowicza Mustafę, 
mieszkającego gdzieś w Litewskiej SRR, pracuje w jakiejś wsi jako gar-
barz. Siostra Półtorzycka Alima zamieszkuje w jakiejś wsi w pobliżu 
Wołkowyska. Jej mąż Połtorzycki zajmuje się gospodarstwem rolnym, 
a ona, zdaje się, pracuje w prokuraturze m. Wołkowyska. Wuj Szyn-
kiewicz Jakub, w wieku około 55 lat, mieszka w m. Wilno, adresu nie 
znam. W 1937 r. mieszkał chyba na ulicy Metelskiego, także pracuje 
jako duchowny – jest muftim. To wyżej niż mułła. Bywał u nas w War-
szawie, gdy tam mieszkaliśmy. Przyjeżdżał w sprawach religii mu-
zułmańskiej, a widziałam go jeszcze wcześniej w Klecku, gdzie także 
przyjeżdżał w sprawach religijnych. W 1939 r., gdy rzuciłam uczelnię 
w Warszawie i wróciłam do Klecka, to w Wilnie zachodziłam do niego 
– Szynkiewicza, dlatego, że gdy bywał w Warszawie, to zachodził do 
nas.

Nikogo więcej z jego rodziny nie znam.

Protokół przesłuchania oskarżonego 
Woronowicza Alego Samuiłowicza z 26 stycznia 1941 r. 

Przesłuchanie rozpoczęto o godzinie 1.10.

Woronowicz A.S. urodzony w roku 1920, w m. Lachowiczach obwodu 
baranowickiego BSRR. Z pracowników umysłowych. Narodowość – Ta-
tar. Obywatel ZSRR z wyższym wykształceniem. Bezpartyjny.

Do aresztowania mieszkał w mieście Kleck obwodu baranowickiego. 
Pracował jako nauczyciel białoruskiej NSŚ [Niepełnej szkoły średniej].

Pytanie: Urodziliście się w miasteczku Lachowicze. W jakim okresie 
tam, tj. w Lachowiczach, mieszkaliście?
Odpowiedź: W Lachowiczem właściwie nie mieszkałem, z wyjątkiem 
dwóch lat w dzieciństwie. Od dzieciństwa do 1915 roku razem ze 
swoimi rodzicami mieszkałem w miasteczku Radziwiliszki byłej gu-
berni kowieńskiej powiatu szawelskiego. Tam ukończyłem trzy klasy 
gimnazjum.
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W roku 1915 razem ze swoją rodziną, ojcem i matką, wyjechałem 
do Lachowicz, gdzie mieszkaliśmy do miesiąca sierpnia tegoż 1915 
roku. W sierpniu przenieśliśmy się do miasta Wiaźma. Ojciec w tym 
czasie był w armii. Byliśmy z matką w Wiaźmie do 1917 roku. Tam już 
uczyłem się w piątej klasie gimnazjum.

W miesiącu sierpniu 1917 roku przeprowadziliśmy się z matką do 
m. Symferopol ze względu na to, że w tam w Symferopolu w tym czasie 
mieszkali nasi znajomi Tatarzy – Zachary Murzicz Zachary i Murzicz 
Mustafa.

W Symferopolu mieszkaliśmy do 1922 roku. Potem powróciliśmy 
do miasteczka Lachowicze jako uciekinierzy. W Symferopolu ukoń-
czyłem gimnazjum.

Po śmierci ojca, w roku 1922, razem ze swoją matką i młodszym bra-
tem Woronowiczem Mustafą Samuiłowiczem, urodzonym w 1905 roku, 
zamieszkującym do wojny polsko-niemieckiej w m. Wilnie, ulica Tartoni 
d. 19, zajmującym się wyprawianiem skór, wyjechaliśmy do miasta Wilna.

W m. Wilno mieszkałem do roku 1926. Byłem wolnym słuchaczem 
Uniwersytetu Wileńskiego.

W roku 1926 postąpiłem na Uniwersytet Lwowski „Jana Kazimie-
rza”, na Wydział Języków Wschodnich, który zakończyłem w roku 
1932. W tym okresie, w roku 1928, odbyłem służbę wojskową, otrzy-
mując stopień kaprala podchorążego artylerii.

Od 1932 do miesiąca lutego 1933 roku mieszkałem u swojej matki 
w m. Słonimiu, która do tego czasu przeniosła się z Wilna i zamiesz-
kała w Słonimiu.

W miesiącu lutym otrzymałem stanowisko w m. Wilnie w muzuł-
mańskim Muftiacie, gdzie katalogowałem księgi i rękopisy religii 
muzułmańskiej.

W miesiącu lipcu 1933 roku zostałem skierowany przez Minister-
stwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego b. Polski do egip-
skiego miasta Kair na Muzułmański Uniwersytetu Religijny na wy-
dział dla obcokrajowców w celu studiowania teologii i historii islamu. 
Na czas nauki Ministerstwo b. Polski ustanowiło dla mnie stypendium. 
Tam studiowałem do października 1936 roku. Nie ukończyłem. Dlate-
go, że nie musiałem kończyć pełnego kursu, a tylko teologię i historię 
islamu. Po przestudiowaniu danych przedmiotów powróciłem do b. 
Polski do m. Warszawy.

W miesiącu styczniu 1937 roku w m. Warszawie zostałem wybra-
ny mułłą warszawskiego muzułmańskiego związku religijnego, gdzie 
pracowałem do 5 września 1939 roku.
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9 września tegoż 1939 roku wraz z żoną wyjechałem do m. Klecka 
do rodziców żony, gdzie dostałem pracę nauczyciela NSŚ.

Pytanie: Wymieńcie swoich krewnych i wskażcie, gdzie mieszkają 
i pracują?
Odpowiedź: Oprócz brata Woronowicza Mustafy, odnośnie które-
go już wyjaśniałem, mam siostrę – Półtorzycką Helenę Samuiłowicz, 
urodzoną w roku 1901, zamieszkałą ze swoim mężem Półtorzyckim 
Konstantynem, nie znam jego otczestwa, we w. Olszymowo w rejonie 
wołkowyskim, zajmuje się gospodarstwem rolnym.

Wujek ze strony matki – Szynkiewicz Jakub Sulejmanowicz, w wie-
ku lat 55 lub 56, w b. Polsce był muftim wyznania muzułmańskiego. 
Do wojny polsko-niemieckiej mieszkał w mieście Wilnie na ulicy 
Sierakowskiego dom 21. Nie wiem, gdzie mieszka obecnie. Ostatni 
raz spotkałem się z nim w miesiącu czerwcu 1939 roku, u niego w m. 
Wilno.

Brat Szynkiewicza Jakuba – Szynkiewicz Mustafa Sulejmanowicz, 
w wieku lat około 60, mieszka w mieście Symferopol, przy szosie Teo-
dozyjskiej, nie pamiętam numeru domu. Pamiętam, że numer niski, 
2 lub 4. Nie wiem, czym się tam zajmuje. Ostatni raz widziałem się 
z nim w 1921 lub 1922 roku, dokładnie nie pamiętam. Dostałem je-
den list z Symferopola od jego żony w końcu 1939 lub początku 1940 
roku.

Pytanie: Czyżby ciocia nie podała wam w swoim liście, czym zajmuje 
się jej mąż Szynkiewicz Mustafa?
Odpowiedź: Pisała, że jest na zesłaniu. Powinien wrócić za półtora 
roku.

Pytanie: Dlaczego zeznaliście, że nie wiecie, czym się zajmuje?
Odpowiedź: Uważam, że po prostu nieprawidłowo się wyraziłem.

Pytanie: Czym zajmował się wasz wujek Szynkiewicz Mustafa?
Odpowiedź: Do rewolucji 1917 roku służył w armii carskiej w stopniu 
sztabskapitana. Nie wiem, czym zajmował się pod władzą sowiecką.

Pytanie: Kontynuujcie wymienianie waszych krewnych.
Odpowiedź: Oprócz wymienionych mam dwie kuzynki. Jedna z nich 
– Woronowicz Zofia Mustafowna, w wieku około 50 lat, niezamężna, 
mieszka w Lachowiczach.
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Druga – Murzicz Gala, mieszka ze swoim mężem – Murziczem Mu-
stafą, nie znam jego otczestwa, mającym lat około 55, zajmującym się 
w Lachowiczach rzemiosłem wyprawiania skór.

Drugi mąż mojej matki – Kamber Smolski, nie znam jego otcze-
stwa, w wieku około 67 lat, mieszka razem z moją matką w m. Słoni-
miu – mułła muzułmańskiej wspólnoty religijnej.

Nie znam więcej krewnych.

Przesłuchanie zakończone o godz. 3.40.

Protokół przesłuchania oskarżonego 
Woronowicza Alego Samuiłowicza z 27 stycznia 1941 r. 

Przesłuchanie rozpoczęto o godz. 14.10.

Pytanie: Wymieńcie swoich znajomych.
Odpowiedź: W Warszawie, gdzie mieszkałem do 1939 roku, znałem się 
z następującymi osobami:

Eksakow Gafur, nie znam jego otczestwa, i jego żona Eksakowa Mam-
bet. Narodowość – kazańscy Tatarzy. Mieszkają w mieście Warszawa – 
Niemcy. W b. Polsce Eksakow zajmował się handlem. Nasza znajomość 
miała czysto rodzinny charakter. Kilka razy zapraszał mnie na obiad.

Brat Eksakowa Gafura – Eksakow, nie znam jego imienia. Mieszka 
w m. Warszawie, ulica Furmańska, dom 16. Do roku 1939 Eksakow był 
moim zastępcą, tj. zastępcą mułły. Nie wiem, czym się teraz zajmuje. 
Jeśli do tej pory nie było tam wyborów mułły, to pozostał muezinem, 
czyli zastępcą mułły.

Fazlel Asfandijar, zamieszkały w m. Warszawie – Niemcy, ulica Do-
bra 20. Do roku 1937 pracował jako mułła. Został zmieniony ze wzglę-
du na podeszły wiek. Nie wiem, czym się teraz zajmuje.

Churamowicz Abdulhamid, lat powyżej 50, zamieszkały w m. Warsza-
wie. Do mojego wyjazdu z Warszawy pracował jako referent rachunków 
bieżących w kasie oszczędnościowej „PKO – Polska Kasa Oszczędno-
ściowa”, był także członkiem Komitetu Budowy Meczetu w Warszawie.

Górka Olgierd, lat powyżej 50, profesor historii Wschodu. Do mo-
jego wyjazdu z Warszawy pracował w Instytucie Wschodnim. Członek 
Komitetu Budowy Meczetu w Warszawie. Najczęściej zwracałem się 
do niego w sprawie pozwolenia na użytkowanie sali instytutu do po-
sług religijnych i spotkań.
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Zajączkowski Ananij, lat około 38, profesor, językoznawca plemion 
turkijskich. Do mojego wyjazdu z Warszawy pracował w instytucie i uni-
wersytecie. Pod jego kierownictwem pisałem pracę doktorską na temat 
„Poezja religijna polskich muzułmanów”. Nie zakończyłem tej pracy.

Połtorzycki Aleksander, lat około 60, zamieszkały w m. Warszawie. 
Pracował w kasie PKO, był sekretarzem Komitetu Budowy Meczetu 
w Warszawie.

Sajah Ahmed, poseł irański w Warszawie. W jego ambasadzie wy-
konałem trzy obrzędy religijne – dwa zaślubienia, tj. dałem ślub dwom 
parom i jedną z nich rozwiodłem. Miałem przy tym okazję długo z nim 
rozmawiać. Interesował się problemami życia muzułmanów w Polsce.

Kryczyński Olgierd – Tatar; mieszka, zdaje się, w Wilnie. W Warsza-
wie pracował jako prokurator Sądu Najwyższego i był przewodniczą-
cym religijnego zarządu muzułmańskiego w mieście Warszawie. Spo-
tykałem się z nim na zebraniach komitetu muzułmańskiego w Wilnie, 
a także byłem u niego na obiedzie. Na początku 1939 roku został prze-
niesiony z Warszawy do Wilna na stanowisko wiceprzewodniczącego 
sądu apelacyjnego.

Bazarewski Stefan, Tatar, lat około 68. Zamieszkały w m. Wilno, Sie-
rakowskiego, dom 21. Profesor. W ostatnich czasach był na emerytu-
rze. Jeszcze gdy byłem studentem we Lwowie, dwa razy przesyłał mi 
pieniądze z Wilna. Po przybyciu z Warszawy w 1939 roku nie spotyka-
łem się z nim.

Romanowicz Jakub, Tatar, lat około 65. Pułkownik byłej rosyjskiej 
armii carskiej. Mieszka w m. Wilno. Adresu domowego nie znam. Jest 
zastępcą muftiego i członkiem kolegium.

Smajkowicz Ibrahim, Tatar, lat około 65. Zamieszkały w m. Wilno, 
ulica Moniuszki. Mułła gminy muzułmańskiej miasta Wilna.

Mucha Ibrahim, Tatar, mój daleki krewny. Mieszka w m. Wilno, ale 
adresu domowego nie znam. Telegrafista na stacji towarowej. Ale było 
to w 1936 roku, gdzie pracuje obecnie, nie wiem.

Baranowski Stefan, Tatar, lat około 70. Mieszka w m. Wilno. Jest se-
kretarzem Muftiatu.

Szynkiewicz Edige Mustafowicz, lat około 27. Mieszkał wcześniej 
w ZSRR. Uciekł stamtąd do Polski w 1936 roku. Mieszkał w m. Wilno. 
Domowego adresu nie znam. Przed moim wyjazdem z Warszawy był 
u mnie w mieszkaniu. Potem wyjechał do Turcji. Szynkiewicz Edige 
jest moim kuzynem.

Przesłuchanie zakończono o godzinie 17.
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Protokół przesłuchania oskarżonego 
Woronowicza Alego Samuiłowicza z 1 lutego 1941 r.

Pytanie: Oskarżono was z art. 68 i 74 UK50 BSRR, tj. o to, że prowa-
dziliście działalność szpiegowsko-wywiadowczą przeciw ZSRR na 
korzyść obcych wywiadów. Od 1936 do 1939 roku służyliście w War-
szawie jako mułła i byliście członkiem Wyższego Kolegium Tata-
rów byłej Polski, członkiem kontrrewolucyjnej nacjonalistycznej 
organizacji „Idel-Ural”. Czy uznajecie się winnym przedstawionych 
zarzutów?
Odpowiedź: W przedstawionym mi oskarżeniu z art. 68 i 74 UK BSRR 
uznaję się winnym jedynie tego, że od stycznia 1937 r. do sierpnia 1939 r. 
służyłem jako mułła m. Warszawy, a także byłem członkiem Najwyż-
szego Kolegium Muzułmanów byłej Polski. Nigdy nie zajmowałem się 
szpiegostwem, nie należałem do organizacji „Idel-Ural”.

Pytanie: Gdzie uczyliście się w m. Kairze?
Odpowiedź: W Kairze uczyłem się na Muzułmańskim Uniwersytecie 
Religijnym „Al-Azhar”.

Pytanie: Na czyj koszt?
Odpowiedź: W Kairze na uniwersytecie uczyłem się na koszt Minister-
stwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego byłej Polski.

Protokół przesłuchania osk. 
Alego Samuiłowicza Woronowicza z 3 lutego 1941 r. 

Przesłuchanie rozpoczęto o godzinie 21.45.

Pytanie: Podczas przesłuchania z 26 stycznia 1941 roku, odpowiada-
jąc na pytanie o swoich krewnych, nie wymieniliście swojego kuzyna 
Szynkiewicza Edigeja?
Odpowiedź: Tak. Odpowiadając na pytanie o moich krewnych, nie wy-
mieniłem wśród nich Szynkiewicza Edigeja. Ale wymieniłem go na na-
stępnym przesłuchaniu, odpowiadając na pytanie o moich znajomych.

Pytanie: W związku z czym nie wymieniliście go na pierwszym 
przesłuchaniu?

50 Ugołownyj kodieks – Kodeks karny.
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Odpowiedź: Nie wymieniłem Szynkiewicza Edigeja w związku 
z tym, aby nie uznano mnie za współpracującego z nim w działal-
ności kontrrewolucyjnej, którą prowadził przeciwko Związkowi 
Sowieckiemu.

Pytanie: Na czym polegała działalność kontrrewolucyjna Szynkiewi-
cza Edigeja, którą prowadził przeciwko Związkowi Sowieckiemu?
Odpowiedź: Nie mogę powiedzieć nic konkretnego o działalności 
Szynkiewicza przeciwko Związkowi Sowieckiemu. Jego przestępcza 
działalność przeciwko Związkowi Sowieckiemu stała się mi wiado-
ma, ponieważ on – Szynkiewicz – wraz z nadejściem oddziałów Armii 
Czerwonej uciekł z terytorium byłej Polski.

Pytanie: Skąd dowiedzieliście się, że Szynkiewicz wraz z nadejściem 
oddziałów Armii Czerwonej uciekł z byłej Polski na terytorium Za-
chodniej Białorusi?
Odpowiedź: Dokładnie stwierdzić nie mogę, czy Szynkiewicz uciekł 
z byłej Polski przed, czy wraz z przyjściem oddziałów Armii Czerwo-
nej. Widziałem go osobiście w m. Warszawie 2 lub 3 września 1939 
roku. Po przyjeździe z Warszawy zamieszkałem w Klecku u swojej te-
ściowej Jakubowskiej. W listopadzie 1939 r., syn mojej teściowej, Jaku-
bowski Amurat Chasieniewicz, wyjechał z Klecka do m. Warszawy, aby 
przywieźć stamtąd moje rzeczy. Ale z Warszawy nie wrócił. W 1940 r. 
przysłał list z m. Stambuł (Turcja), że wyjechał z Warszawy do Turcji, 
gdzie mieszka, a także w swoim liście informował, że Szynkiewicz Edi-
gej również znajduje się w Stambule.

Pytanie: Zeznaliście, że o działalności kontrrewolucyjnej Szynkiewi-
cza wiecie tylko dlatego, że po wkroczeniu oddziałów Armii Czerwonej 
uciekł z terytorium byłej Polski. Teraz oświadczacie, że nie możecie 
stwierdzić – czy uciekł z terytorium byłej Polski przed wkroczeniem, 
czy po wkroczeniu oddziałów Armii Czerwonej.
Odpowiedź: Tak, nie mogę tego stwierdzić, gdyż nie wiem dokładnie, 
kiedy wyjechał z Warszawy do Turcji.

Pytanie: Skąd zatem i jak dowiedzieliście się o kontrrewolucyjnej 
działalności Szynkiewicza?
Odpowiedź: Po prostu tak przypuszczam, że (Szynkiewicz) zajmował 
się działalnością kontrrewolucyjną przeciwko Związkowi Sowieckiemu, 
gdyż w 1936 r. uciekł z ZSRR do Polski. Oprócz tego, opowiadano, że jego 
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ojciec – Szynkiewicz Mustafa, został aresztowany i skazany przez orga-
ny władzy sowieckiej.

Pytanie: Z jakiego powodu Szynkiewicz Edigej uciekł w 1936 r. z tery-
torium ZSRR do byłej Polski?
Odpowiedź: Nie mogę tego powiedzieć, gdyż nigdy mi o tym nie mówił. 
Przypuszczam, że będąc w ZSRR prowadził jakąś działalność wśród 
Tatarów w związku z odłączeniem Krymu od Związku ego i organizacji 
tam samodzielnego państwa tatarskiego.

Pytanie: Na jakiej podstawie powzięliście takie przypuszczenia?
Odpowiedź: Na podstawie jego działalności prowadzonej wśród Tata-
rów mieszkających na terytorium byłej Polski.

Pytanie: Jaką działalność prowadził Szynkiewicz wśród Tatarów na te-
rytorium byłej Polski?
Odpowiedź: W latach 1937–1939 Szynkiewicz uczył się w m. Wilnie 
w instytucie badającym obszary państw graniczących z Polską ze stro-
ny wschodniej. W czasie wakacji jeździł po tatarskich gminach, wśród 
których prowadził pogadanki o Tatarach krymskich, ich życiu i histo-
rii, sprowadzając je do tego, że Tatarzy zamieszkujący terytorium Pol-
ski są częścią Tatarów krymskich i również powinni dążyć do podboju 
Krymu i utworzeniu tam narodowego państwa tatarskiego – Krym-
skiego Chanatu–Skurułtaju.

Pytanie: Czy braliście udział w zebraniach Tatarów, na których Szyn-
kiewicz występował z wykładem?
Odpowiedź: Tak, w 1938 r. we wsi Iwanowo, zdaje się w rejonie klec-
kim. Brałem udział w jednym z takich zebrań. Ostatnie odbywało się 
w obecności wielu Tatarów i mieszkańców innych narodowości. Na ze-
braniu tym byli komuniści. Ale chcę zaznaczyć, że na wspomnianym 
zebraniu Szynkiewicz w swoim wystąpieniu w ogóle nie poruszał kwe-
stii podbicia Krymu.

Pytanie: Z ramienia jakiej organizacji w byłej Polsce Szynkiewicz jeź-
dził ze swoimi wykładami?
Odpowiedź: Oczywiście z ramienia kontrrewolucyjnej organizacji 
krymskiej, istniejącej na terytorium byłej Polski. Dokładnie nie wiem.

Pytanie: Jakiej krymskiej organizacji?
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Odpowiedź: Już zeznałem, że dokładnie nie wiem. On sam sformował 
wśród Tatarów mieszkających w Polsce tak zwaną organizację „Koło 
Młodzieży”, która początkowo w byłej Polsce istniała legalnie w charak-
terze organizacji oświatowej. Wśród członków danej organizacji propa-
gował swoją ideę przygotowania walki przeciw władzy sowieckiej w celu 
oderwania Krymu i utworzenia tam narodowego chanatu tatarskiego.

Przesłuchanie zakończono o godz. 5.

Protokół przesłuchania osk. 
Woronowicza Alego Samuiłowicza z 4 lutego 1941 r. 

Przesłuchanie rozpoczęto o godz. 23.40.

Pytanie: Opowiedzcie o swojej przynależności do muzułmańskiego 
ruchu skierowanego przeciwko Związkowi Sowieckiemu.
Odpowiedź: Nie należę do żadnych organizacji muzułmańskich, pro-
wadzących jakąkolwiek działalność przeciwko Związkowi Sowieckie-
mu. Z wyjątkiem udziału w ceremoniach prowadzonych przez białych 
emigrantów Tatarów krymskich i organizację „Idel-Ural”.

Pytanie: Na czym polegały ceremonie prowadzane przez białych 
emigrantów Tatarów krymskich i kontrrewolucyjną organizację 
„Idel-Ural”?
Odpowiedź: W roku 1937 lub 1938, dokładnie nie pamiętam, w m. 
Warszawie, w sali studentów Uniwersytetu Warszawskiego, przed-
stawiciele białoemigracyjnej kontrrewolucyjnej organizacji Tatarów 
krymskich przeprowadzili zebranie na temat „Jubileusz 20-lecia Ku-
rułtaju Tatarów krymskich”. Dane zebranie było zorganizowane i pro-
wadzone przez przedstawicieli białoemigracyjnej organizacji Tatarów 
krymskich, przybyłych z Rumunii i innych państw, zamieszkujących 
na terytorium byłej Polski. Zasadniczo rozpatrywano kwestie walki 
przeciwko władzy sowieckiej w celu podbicia Krymu i stworzenia bur-
żuazyjnego państwa tatarskiego.

Tym razem na zebraniu nie było przewodniczącego białoemigracyj-
nej organizacji tatarskiej – Sejdamata Dżafara, który mieszka w Turcji. 
Z kierownictwa białoemigracyjnych Tatarów na terytorium Polski w ze-
braniu uczestniczyli: doktor Abdullah Zihni – lektor języka tureckie-
go w Warszawskim Instytucie Wschodnim, Szynkiewicz Edigej, który 
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zbiegł z Krymu w 1936 r. i inni. Na to zebranie zostałem zaproszony jako 
mułła warszawskich muzułmanów. Później, w r. 1938, w m. Warszawie, 
przedstawiciele organizacji „Idel-Ural”, w osobie przewodniczącego tej 
grupy Ajaza Ishakiego przybyłego do Warszawy z Berlina, przeprowa-
dzili ceremonię złożenia wieńca na Grobie Nieznanego Żołnierza, a na-
stępnie odbyło się zebranie, również poświęcone rocznicy kurułtaju 
Tatarów kazańskich, w którym uczestniczyli Tatarzy z Filipin51 i Turcji, 
a także z białoemigracyjnej organizacji Tatarów krymskich mieszkają-
cych na terytorium Polski. Na tym zebraniu omawiano również kwestie 
walki z władzą sowiecką za podbicie terytorium Powołża. Ajaz Ishaki 
przekazał organizacji białych emigrantów Tatarów krymskich swoje 
życzenia sukcesu w podboju Krymu. W imieniu białoemigracyjnej or-
ganizacji krymskich Tatarów wystąpił na tym zebraniu Abdullah Zihni, 
przekazując organizacji „Idel-Ural” swoje życzenia powodzenia w pod-
boju Powołża. Ja również byłem zaproszony na tę ceremonię i zebranie 
jako mułła warszawskich muzułmanów.

Pytanie: Mówicie nieprawdę odnośnie swojego uczestnictwa w zebra-
niach prowadzanych przez członków białoemigracyjnej organizacji 
Tatarów krymskich i „Idel-Ural”. Czy braliście aktywny udział wśród 
muzułmanów w przygotowaniu walki przeciw władzy sowieckiej?
Odpowiedź: Nie, nie prowadziłem aktywnych działań w przygotowa-
niu walki przeciw władzy sowieckiej. Uczestniczyłem tylko w tym i po-
dobnych zebraniach.

Pytanie: Czym zatem była spowodowana konieczność waszego uczest-
nictwa w tych zebraniach?
Odpowiedź: Byłem zapraszany na te zebrania jako duchowny wyzna-
nia muzułmańskiego.

Pytanie: W jakim celu byliście zapraszani?
Odpowiedź: Byłem zapraszany jako człowiek, który bierze udział w ta-
kich zebraniach.

Pytanie: Przecież we wspomnianych przez was zebraniach brali 
udział członkowie kontrrewolucyjnej organizacji białych emigrantów 
Tatarów krymskich „Idel-Ural”?
Odpowiedź: Tak, istotnie.

51 Bez wątpienia chodzi o Finlandię.
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Pytanie: A zatem, wy także byliście zapraszani jako jeden z działaczy 
kontrrewolucyjnego ruchu muzułmanów?
Odpowiedź: Nie, byłem zapraszany jako duchowny miasta Warszawy.

Przesłuchanie zakończono o godz. 5.45.

Protokół przesłuchania oskarżonego 
Woronowicza Alego Samuiłowicza z 6 lutego 1941 r. 

Przesłuchanie rozpoczęto o godz. 0.35.

Pytanie: Na przesłuchaniu z 4 lutego 1941 r. zeznaliście, że braliście 
udział w zebraniach prowadzonych przez uczestników kontrrewolu-
cyjnej organizacji „Idel-Ural”, na które byliście zapraszani jako du-
chowny religijnego wyznania muzułmańskiego m. Warszawy. W jakim 
celu byliście zapraszani na te zebrania?
Odpowiedź: Zapewne w celu wykorzystania mnie dla działalności 
kontrrewolucyjnej wśród muzułmanów zamieszkujących na teryto-
rium b. Polski. Ale nie brałem aktywnego udziału w tej działalności 
ani nie podejmowałem żadnych czynności skierowanych przeciwko 
Związkowi Sowieckiemu. Uważałem za nierealne wymysły członków 
i kierownictwa organizacji „Idel-Ural” i krymskotatarskiej emigracji, 
którzy w zasadzie łączyli się w swoich działaniach z organizacją „Idel-
-Ural” w zamyśle odłączenia szeregu terytoriów od Związku Sowiec-
kiego i utworzenia tam samodzielnego burżuazyjnego państwa.

Pytanie: Przestaniecie kłamać?
Odpowiedź: Nie kłamię.

Pytanie: Jakie pełniliście funkcje, bywając na zebraniach kontrrewo-
lucyjnej organizacji „Idel-Ural”?
Odpowiedź: Nie pełniłem żadnych funkcji, a bywałem na nich zapra-
szany jako gość.

Pytanie: Mówicie nieprawdę. Będąc mułłą i jednym z kierowników 
kontrrewolucyjnego ruchu muzułmańskiego, prowadziliście aktyw-
ną działalność pośród muzułmanów, skierowaną przeciw Związkowi 
Sowieckiemu.
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Odpowiedź: Nie, nie prowadziłem aktywnej działalności przeciwko 
Związkowi Sowieckiemu, z wyjątkiem, jak już zeznałem, systematycz-
nego uczestnictwa w zebraniach przedstawicieli kontrrewolucyjnych 
organizacji muzułmańskich, na których rzeczywiście omawiano kwe-
stie walki ze Związkiem Sowieckim.

Pytanie: Czym się zajmowaliście na podobnych zebraniach?
Odpowiedź: Po prostu uczestniczyłem. Prawda, podczas ceremonii 
przy Mogile Nieznanego Żołnierza prowadziłem modlitwę.

Przesłuchanie zakończone o godz. 6, 6.02.1941 r.
Z moich słów zapisano prawidłowo, odczytano mi. A. Woronowicz.

Protokół przesłuchania oskarżonego 
Woronowicza Alego Samuiłowicza z 7 lutego 1941 r. 

Przesłuchanie rozpoczęto o godz. 2.

Pytanie: Kto był zapraszany na ceremonie prowadzone przez człon-
ków organizacji „Idel-Ural” i emigrację Tatarów krymskich?
Odpowiedź: Przedstawiciele różnych organizacji.

Pytanie: Jakich organizacji?
Odpowiedź: Nie znam wszystkich organizacji, których przedstawicie-
le brali udział w tych ceremoniach. Wiem, że byli to przedstawiciele 
emigrantów gruzińskich, Tatarów kazańskich – „Idel-Ural”, krym-
skich Tatarów, polskich Tatarów, jakiś organizacji Ukraińców i Pola-
ków, a także przedstawiciele „Idel-Ural” z Finlandii i Turcji.

Pytanie: Kto w szczególności z przedstawicieli tych organizacji brał 
udział w ceremoniach?
Odpowiedź: Z Tatarów kazańskich – przewodniczący organizacji „Idel-
-Ural” Ajaz Ishakow, przez większość czasu zamieszkały w Berlinie; 
Eksanow Zaryf – muezin religii muzułmańskiej, a dokładnie mój po-
mocnik – pomocnik mułły – mieszkaniec m. Warszawy i jego synowie 
Abubeker, Deln; brat Eksanowa – Gafur Eksanow, także mieszkaniec m. 
Warszawy; Muhomedżan handlarz w m. Warszawie i wielu innych mu-
zułmanów mieszkających w m. Warszawie; Fazlejew Asfandijar ze swo-
imi synami. Z Wilna był Wajsew – nie znam jego imienia, w wieku około 
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30 lat, z Tatarów kazańskich, w tym czasie uczący się w Warszawskim 
Instytucie Wschodnim; Szynkiewicz Edigej. Przedstawicielem Tatarów 
nowogródzkich był Miśkiewicz Ibrahim, w wieku około 40 lat. Ze Słoni-
mia Czaiński-Janowicz, nie znam jego imienia, major kawalerii b. Armii 
Polskiej, a także brał udział Kryczyński, o którym mówiłem już na wcze-
śniejszych przesłuchaniach. Z Tatarów krymskich był przewodniczący 
organizacji emigracyjnej, doktor Abdullah Zihni, a także wielu przy-
jezdnych, ale nie znam ich osobiście i nie wiem także, skąd przyjechali. 
Z organizacji emigrantów z Azerbejdżanu był Mirzobala, nie znam jego 
imienia, mieszkaniec m. Warszawy, nie znam jego roli w organizacji. 
Nie znam też przedstawicieli pozostałych organizacji.

Uczestniczyli również generalny sekretarz Warszawskiego Insty-
tutu Wschodniego, profesor Olgierd Górka, i redaktor biuletynu pol-
sko-ukraińskiego Bączkowski, nie znam jego imienia, przy podpisie 
zawsze stawiał inicjały – W. L. – ten ostatni brał udział w tych ceremo-
niach z ramienia polskiej organizacji „Prometeusz”. Aktywnie wystę-
powało na danych zebraniach wielu innych ludzi, do 400–500 osób.

Pytanie: Co wchodziło w zakres zadań organizacji „Prometeusz”?
Odpowiedź: To polska organizacja, która jednoczyła wszystkie organi-
zacje kontrrewolucyjne, szczególnie, o ile pamiętam, „Idel-Ural” i inne 
organizacje emigracyjne, w celu utworzenia jednego bloku tych orga-
nizacji do walki przeciwko Związkowi Sowieckiemu.

Pytanie: Oznacza to, że wymieniony aktyw uczestniczył w przeprowa-
dzanych ceremoniach kontrrewolucyjnych emigracyjnych organizacji 
muzułmańskich?
Odpowiedź: Tak, istotnie.

Pytanie: Jakie konkretnie zagadnienia dotyczące walki ze Związkiem 
Sowieckim były omawiane?
Odpowiedź: Wszystkie wystąpienia były przede wszystkim ukierun-
kowane na wezwanie do zjednoczenia wszystkich kontrrewolucyj-
nych muzułmańskich organizacji emigracyjnych do walki przeciwko 
Związkowi Sowieckiemu w celu oderwania szeregu terytoriów i stwo-
rzenie tam samodzielnego państwa burżuazyjnego. Dla Tatarów krym-
skich – terytorium Krymu, Azerbejdżanom – Zakaukazie, a Tatarom 
kazańskim – Powołża – terytorium pomiędzy Wołgą a Uralem. Obec-
ni przedstawiciele emigracyjnej organizacji Ukraińców-petlurowców 
mówili o swoich planach odbicia z rąk Związku Sowieckiego Ukrainy.
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Pytanie: Dlaczego zapraszano was na te zebrania?
Odpowiedź: Jako duchownego wyznania muzułmańskiego.

Pytanie: Po co?
Odpowiedź: Sądząc, że znajdą we mnie swego zwolennika.

Przesłuchanie zakończone o godz. 6. 7.02.1941 r.

Z moich słów zapisano prawidłowo, odczytano mi. A. Woronowicz.

Protokół przesłuchania oskarżonego 
Woronowicza Alego Samuiłowicza z 7 lutego 1941 r. 

Przesłuchanie rozpoczęto o godz. 23.40.

Pytanie: Biorąc udział w zebraniach prowadzonych przez przedstawicie-
li kontrrewolucyjnych emigracyjnych organizacji muzułmanów jako ich 
zwolennik, co należało do waszych zadań w kontrrewolucyjnej działalno-
ści wśród muzułmanów, skierowanej przeciw Związkowi Sowieckiemu?
Odpowiedź: Nie byłem zwolennikiem kontrrewolucyjnego elementu 
muzułmańskiej emigracji. Jak już zeznałem, brałem biernym uczest-
nikiem ceremonii, na których rzeczywiście omawiano kwestie walki 
przeciwko Związkowi Sowieckiemu.

Pytanie: Dlaczego w waszej obecności omawiano takie kwestie?
Odpowiedź: Te kwestie omawiano nie tylko w mojej obecności. Oprócz 
mnie, jak już zeznałem, na tych zebraniach było obecnych wielu in-
nych ludzi.

Pytanie: Do pytania dotyczącego innych jeszcze wrócimy. Opowiedz-
cie, dlaczego byliście zapraszani na zebrania, na których omawiano 
kwestie walki przeciwko Związkowi Sowieckiemu?
Odpowiedź: Byłem zapraszany na te zebrania jako duchowny religii 
muzułmańskiej. Ale z pewnością także w celu wykorzystania mnie 
do prowadzania wśród muzułmanów kontrrewolucyjnej propagandy 
przeciwko Związkowi Sowieckiemu.

Pytanie: Dlaczego właśnie was zapraszano w celu wykorzystania do 
działalności kontrrewolucyjnej?
Odpowiedź: Jako człowieka, w którym mieli nadzieję znaleźć poparcie.
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Pytanie: Dlaczego?
Odpowiedź: Nie wiem dlaczego. Nie mogę nawet dokładnie powie-
dzieć, jakiego wsparcia spodziewali się ode mnie, ponieważ mojego 
wsparcia religijnego nie potrzebowali.

Pytanie: Dlaczego na poprzednich przesłuchaniach próbowaliście 
utrzymywać, że byliście zapraszani na te zebrania tylko jako duchow-
ny wyznania muzułmańskiego?
Odpowiedź: Po prostu w tych zebraniach uczestniczyłem jako gość.

Pytanie: Jak wyjaśnicie rozbieżność swoich odpowiedzi? Zeznali-
ście, że zapraszano was na zebrania jako potencjalnego zwolennika 
elementu kontrrewolucyjnego, w celu wykorzystania was do kontrre-
wolucyjnej działalności wśród muzułmanów, skierowanej przeciwko 
Związkowi Sowieckiemu. Teraz odpowiadacie, że na uczestniczyliście 
w zebraniach jako gość?
Odpowiedź: Po prostu się zaplątałem. Na zebrania zapraszano mnie 
bez wątpienia jako duchownego wyznania muzułmańskiego, w celu 
wykorzystania do kontrrewolucyjnej działalności wśród muzułma-
nów, skierowanej przeciwko Związkowi Sowieckiemu. Być może, 
uważali mnie nawet za członka swojej organizacji, ale nie mam świa-
domego przekonania, aby brać udział w jakiejkolwiek organizacji 
kontrrewolucyjnej.

Pytanie: Dlaczego więc mogli uznać was za członka organizacji?
Odpowiedź: Przejęzyczyłem się. Nie uważali mnie za swojego członka, 
ale, być może, widzieli we mnie przyszłego członka ich kontrrewolu-
cyjnej organizacji.

Pytanie: Jak to mogli widzieć w was przyszłego członka organizacji 
kontrrewolucyjnej, skoro okazujecie się jednym z jej przewodniczących?
Odpowiedź: Temu zaprzeczam. Nie tylko [nie jestem] przewodni-
czącym, ale nie uważam się nawet za członka organizacji kontr-
rewolucyjnej.

Pytanie: Czy nie będąc członkiem organizacji kontrrewolucyjnej, mo-
gliście uczestniczyć w ich zebraniach?
Odpowiedź: Tak, mogłem, ponieważ oprócz bezpośrednich członków 
organizacji emigracyjnych w zebraniach uczestniczyli też ich zwolen-
nicy i osoby sympatyzujące z nimi.
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Pytanie: Ale przecież uczestniczyliście w zebraniach nie jako sympa-
tyk lub zwolennik, ale jeden z kierownictwa organizacji?
Odpowiedź: Nie. Nie byłem ani przewodniczącym, ani członkiem. Ze 
względu na swoje stanowisko duchownego wyznania muzułmańskie-
go, musiałem uczestniczyć w tych zebraniach jako przedstawiciel Ta-
tarów mieszkających na terytorium b. Polski, tj. m. Warszawy.

Pytanie: Dlaczego musieliście występować w imieniu wszystkich Ta-
tarów mieszkających na terenie Warszawy, skoro to zebranie nie było 
w imieniu wszystkich Tatarów, a kontrrewolucyjnych organizacji 
emigracyjnych?
Odpowiedź: Ze względu na swoje stanowisko, będąc duchownym reli-
gijnym m. Warszawy, nie mogłem nie brać udziału w tych zebraniach. 
Ponieważ były rząd polski był w kontakcie z działalnością danej orga-
nizacji, tzn. organizacji „Prometeusz”, która jednoczyła wszystkie for-
macje emigracyjne, kierujące swoje działania przeciwko Związkowi 
Sowieckiemu, i wspierał ją finansowo.

Przesłuchanie zakończono o godz. 6. 8.02.1941 r.

Z moich słów zapisano prawidłowo, odczytano mi. A. Woronowicz.

Protokół przesłuchania oskarżonego 
Woronowicza Alego Samuiłowicza z 11 lutego 1941 r. 

Przesłuchanie rozpoczęto o godz. 9.20.

Pytanie: Podczas przesłuchania z 7 lutego 1941 r., zeznaliście, że ze 
względu na swoje stanowisko duchownego muzułmańskiego m. War-
szawy, nie mogliście nie brać udziału w ceremoniach prowadzonych 
przez emigracyjne organizacje kontrrewolucyjne?
Odpowiedź: Tak, rzeczywiście.

Pytanie: Co was do tego zobowiązywało?
Odpowiedź: Stosunek polskich władz do danego ruchu kontrrewo-
lucyjnego.

Pytanie: W czym się to wyrażało?
Odpowiedź: Byłe władze polskie całkowicie wspierały i w zasadzie 
kierowały danym ruchem kontrrewolucyjnym.
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Pytanie: I to zobowiązywało was do udziału w działalności organizacji 
kontrrewolucyjnej?
Odpowiedź: Tak, ponieważ przy zatwierdzeniu mnie na mułłę mia-
sta Warszawy, składałem przysięgę byłym władzom polskim, że całą 
swoją pracę będę kierował ku umocnieniu i ochronie byłego państwa 
polskiego.

Pytanie: Gdzie i kiedy przyłączyliście się do danego ruchu kontr-
rewolucyjnego?
Odpowiedź: Nie przyłączyłem się bezpośrednio do danego kontrre-
wolucyjnego ruchu emigrantów-muzułmanów. Utrzymywałem kon-
takty z kierownictwem tego ruchu, jak Ajaz Ishakow, Szynkiewicz Edi-
gej, doktor Abdullah Zihni i inni. W tej sprawie spotykaliśmy się na 
ceremoniach w 1937 r. w m. Warszawie.

Pytanie: Jak się z nimi spotykaliście?
Odpowiedź: Dokładnie to Ajaz Ishakow zwrócił się do mnie, abym 
w czasie ceremonii, podczas minuty milczenia, przeczytał modli-
twę pierwszego rozdziału Koranu. Co też uczyniłem. W czasie swoje-
go wykładu Bączkowski ogłosił milczenie w sali, wówczas czytałem 
modlitwę. To samo wykonałem na ceremonii emigrantów Tatarów 
krymskich.

Pytanie: Dlaczego na poprzednich przesłuchaniach zeznaliście, że 
w danych ceremoniach jedynie uczestniczyliście. Teraz mówicie, że 
czytaliście modlitwę?
Odpowiedź: Świadomie o tym nie mówiłem, gdyż fakt ten świadczy 
nie o moim biernym, jak to starałem się przedstawić, udziale w cere-
moniach prowadzonych przez emigracyjne organizacje, ale aktywnym 
udziale. Ale widzę, że zaplątałem się w swoich zeznaniach.

Pytanie: Dlaczego?
Odpowiedź: Ponieważ starałem się skryć swoją przynależność do 
kontrrewolucyjnych organizacji emigracyjnych i odczucia, które do 
nich miałem.

Pytanie: Do jakich emigracyjnych organizacji kontrrewolucyjnych 
należeliście?
Odpowiedź: Do zjednoczonych krymskotatarskiej i „Idel-Uralskiej” 
na terytorium byłej Polski.
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Pytanie: Jak nazywała się ta zjednoczona organizacja 
kontrrewolucyjna?
Odpowiedź: To była sekcja koordynująca między sobą wszystkie kwe-
stie organizacji Tatarów krymskich i „Idel-Ural”. Oprócz tego była bez-
pośrednio związana z sekcją młodzieżową – młodych orientalistów 
przy Warszawskim Instytucie Wschodnim i, swoją drogą, wchodziła 
w skład organizacji „Prometeusz”.

Pytanie: Kto kierował danymi organizacjami?
Odpowiedź: Filią organizacji „Idel-Ural” kierował Ajaz Ishakow i Kim-
birow Kibir; Tatarów krymskich: Dżefer Seidomet – mieszkaniec 
Stambułu (Turcja), doktor Abdułła Zihni – mieszkaniec m. Warszawy 
i Szynkiewicz Edigej – mieszkaniec m. Wilna. Organizacją „Promete-
usz” kierował Bączkowski, pod jego kierownictwem wydawano szereg 
publikacji danych organizacji i utrzymywano kontakt z Warszawskim 
Instytutem Wschodnim.

Pytanie: Kiedy i gdzie weszliście w skład danej organizacji?
Odpowiedź: Oficjalnie nie wszedłem w skład organizacji kontrrewo-
lucyjnej, zjednoczonej sekcji Tatarów krymskich i „Idel-Ural” – orga-
nizacji Tatarów kazańskich, a po prostu zacząłem z nią solidaryzować 
od 1938 r.

Pytanie: Jak wyrażało się wasze solidaryzowanie z wymienioną 
organizacją?
Odpowiedź: Podzielałem poglądy członków i kierownictwa tej orga-
nizacji, bywałem wraz z nimi na zebraniach i słuchałem wykładów, 
które były przygotowywane przez Warszawski Instytut Wschodni dla 
danych organizacji.

Pytanie: Jak jeszcze?
Odpowiedź: Więcej już nie, ale chcę jeszcze dodać, że wykłady nie były 
zamknięte, ale otwarte.

Przesłuchanie zakończono o godz. 17.30.
Z moich słów zapisano prawidłowo, odczytano mi. A. Woronowicz.
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Własnoręczne zeznania oskarżonego 
Alego Samuiłowicza Woronowicza z 11 lutego 1941 r.

W r. 1938, w Warszawie, przyłączyłem się do dwóch organizacji emi-
gracyjnych, a mianowicie: organizacji Tatarów kazańskich („Idel-
-Ural”) i Tatarów krymskich (Krymu), których przestępcza działalność 
była mi znana jeszcze przed nimi, ale zanim przedstawię charaktery-
stykę swojej działalności w tych dwóch organizacjach, z pełną świado-
mością opiszę cele i działania wszystkich organizacji emigracyjnych 
operujących na terytorium b. Polski i tych kierowanych przez polskie 
instytucje – organizacji „Prometeusz” i Instytut Wschodni.

Od r. 1933, kiedy przy okazji mojej delegacji do Egiptu po raz pierw-
szy zetknąłem się z Instytutem Wschodnim w Warszawie, wiedzia-
łem, że na terytorium b. Polski grupowały się wspólnoty emigrantów 
z terenów b. Imperium Rosyjskiego, mianowicie: Krymu, Północnego 
Kaukazu, Gruzji, Azerbejdżanu i tak zwanego Idel Uralu (Powołża), tzn. 
narodowe zrzeszenia Tatarów krymskich, górali Północnego Kaukazu, 
Gruzinów, Tatarów azerbejdżańskich i idel-uralskich. Wspomniane 
grupy narodowe, w zależności od konsekwentnej polityki ZSRR, zaczy-
nając od 1918 i kończąc w 1920, obowiązane były emigrować z tery-
torium ZSRR do Turcji, Polski, Niemiec, Francji, Finlandii i Rumunii. 
Znajdując w tych państwach większe lub mniejsze wsparcie material-
ne, utworzyły tam mniejsze lub większe centra walki z ZSRR o swoją 
niezależność. W szczególności przedstawię wspomniane przeze mnie 
grupy narodowe, z którymi zacząłem bliżej się kontaktować w latach 
1936–1939 w m. Warszawie, gdzie od stycznia 1937 r. do 5 września 
1939 r. pełniłem obowiązki mułły warszawskiej gminy muzułmań-
skiej. Tu muszę zaznaczyć, że pierwsze bezpośrednie kontakty z tatar-
skimi emigrantami Krymu i Idel Uralu, miały miejsce na pierwszym 
i drugim zjeździe polskich muzułmanów w Wilnie w 1925 i 1928 r., gdy 
w tych zjazdach uczestniczyli przedstawiciele danych grup, a miano-
wicie: Ajaz Ishakow, Asfandijar Fazlejew Sunczelej, którzy wtedy jesz-
cze wyrażali pragnienie znalezienia wśród polskich Tatarów dążenia 
do wspólnoty. Podczas 2 zjazdu delegatów tatarskich ze zjednoczenia 
kulturalno-oświeceniowego – Tatarów Polski, Ajaz Ishakow w swojej 
mowie powitalnej do Tatarów polskich powiedział, że Tatarzy Polski 
powinni powrócić do swojego macierzystego języka, który zapomnieli, 
żyjąc w Polsce przez około 500–600 lat. Uczestniczyłem wtedy w zjeź-
dzie jako prywatna osoba, byłem na urlopie z armii (Włodzimierz 
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Wołyński, w którym byłem w szkole podchorążych artylerii rezerwy). 
Znałem także dom emigranta, kazańskiego Tatara Ajana Wajsi, w któ-
rego cukierni pracowała moja siostra od momentu przyjazdu do m. 
Wilna latem 1922 r., a także moja matka w latach 1928–1931 do jej 
drugiego małżeństwa w 1931 r. z duchownym muzułmańskim m. Sło-
nimia Kamberem Smolskim. Wtedy też słyszałem w Wilnie od tegoż 
Ajana Wajsi, że na uniwersytecie w Krakowie pisze pracę doktorską 
Tatar krymski Abdułła Zihni, który przybył z Turcji. Poznałem Zihni 
później w Wilnie, następnie w Warszawie, gdzie był bibliotekarzem, 
podobnie jak w Krakowie – lektorem języka tureckiego.

Dla polskiej rzeczywistości charakterystyczny jest fakt rozwoju dzia-
łalności narodowych grup Krymu, Płn. Kaukazu, Gruzji, Azerbejdżanu 
i Idel Uralu w latach 1937 i 1938, gdy odbyły się uroczyste obchody 
w formie zjednoczonych zebrań: w 1937 r. „XX-lecia Kurułtaju Krymu” 
i w 1938 r. „XX-lecia Kurułtaju Idel-Uralu” i złożenie wieńca przez gru-
pę Tatarów-emigrantów z Idel-Uralu na polskim Grobie Nieznanego 
Żołnierza. Właśnie w 1938 r., gdy po wytycznych prof. Olgierda Górki 
z Instytutu Wschodniego przyłączyłem się do ruchu dwóch grup emi-
gracyjnych: Tatarów Krymu i Idel-Uralu – objawił mi się ogólnie znany 
fakt, że działalność grup emigracyjnych Krymu, Płn. Kaukazu, Gruzji, 
Azerbejdżanu i Idel-Uralu znalazła silne wsparcie instytucji – organiza-
cji b. Polski, takich jak „Prometeusz” i Instytut Wschodni, które wszelki-
mi sposobami: zebraniami, wydawnictwami i propagandą – starały się 
nadać szeroki rozgłos działalności wspomnianych grup emigracyjnych, 
skierowanej przeciwko ZSRR w celu oderwania terytoriów Krymu, Płn. 
Kaukazu, Gruzji, Azerbejdżanu i Idel-Uralu od ZSRR. W rezultacie po-
mocy polskich instytucji, a także wysiłków wszystkich wspomnianych 
grup emigracyjnych, jeszcze przed 1938 r. sformowano na terytorium b. 
Polski, w Warszawie, następujące zrzeszenia narodowe:
a)  Tatarzy Krymu, których aktywistami w Warszawie byli doktor Ab-

dułła Zihni (latem 1939 r. wyjechał do Rumunii) i Ortaj (był w War-
szawie), w Wilnie – Edigej Szynkiewicz (wyjechał z Warszawy do 
Turcji, do Stambułu), w Stambule – Dżafar Sejdimet;

b)  Płn. Kaukazu (grupa górali różnego pochodzenia), kierowana do 
1938 r. w Warszawie przez Gireja Dżabagi Wassaka (w 1938 r. wyje-
chał z rodziną do Turcji), od 1938 r. grupą górali Płn. Kaukazu kie-
rował podpułkownik b. polskiej armii Bahaeddin Chursz (w maju 
1939 r. widziałem go na pogrzebie majora Edigera w Warszawie);

c)  Gruzinów Gruzji. O tej grupie i kto nią kierował – niczego mi nie 
wiadomo;
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d)  Tatarów Azerbejdżanu, kierowanych przez Mirzę Bałoja, o którym 
niczego mi nie wiadomo;

e)  Tatarów kazańskich (Idel-Uralu), kierowanych w Warszawie przez 
Ajaza Ishakiego i Kabira Kembirowa, w Wilnie – przez Ajana Wajsi. 
Nic mi nie wiadomo o teraźniejszym miejscu pobytu wspomnia-
nych osób, z wyjątkiem Kembirowa Kembira, zamieszkałego teraz 
w Stambule;

f)  do wymienionych grup narodowych z Krymu, Płn. Kaukazu, Gruzji, 
Azerbejdżanu i Idel-Uralu przyłączyła się grupa Ukraińców-petlu-
rowców, kierowana przez nieznane mi osoby, nie znam również 
nazwisk występujących z mowami powitalnymi na ceremoniach – 
zebraniach „XX-lecia Kurułtaju Krymu i Idel-Uralu” w latach 1937 
i 1938.

Wszystkie grupy narodowe, opisane w punktach a-f, jednoczyły się 
w polskiej organizacji „Prometeusz” kierowanej przez Wł. Bączkow-
skiego (Polaka), redagującego do 1939 r. gazetę „Biuletyn Polsko-Ukra-
iński”, a od stycznia 1939 r., zamiast „Biuletynu Polsko-Ukraińskiego” 
– gazetę „Problemy Wschodu”. Organizacja „Prometeusz” kierowała 
nie tylko narodowymi grupami emigracyjnymi prowadzącymi walkę 
z ZSRR, ale wspierała też polskich publicystów, drukując ich prace 
związane ze Wschodem, bez rozróżnienia na Bliski i Daleki Wschód.

W ścisłym kontakcie z „Prometeuszem” pozostawał też Instytut 
Wschodni, kierowanym do końca 1938 r. przez profesora doktora Ol-
gierda Górkę (Rusin) i senatora Siedleckiego, którego nazywano prze-
wodniczącym instytutu. Górka był kierownikiem. Instytut Wschodni 
pozostawał, z jednej strony, do pewnego stopnia instytucją naukową, 
gdyż był szkołą wyższą (co prawda, bez praw państwowych WUZ52-ów) 
zajmującą się nowożytnymi językami wschodnimi z wydziałami Bli-
skiego i Dalekiego Wschodu, z katedrami i lektorami filologii arab-
skiej, tureckiej, japońskiej, chińskiej i indyjskiej. Profesorami i wy-
kładowcami Instytutu Wschodniego byli naukowcy pracujący w War-
szawskim Uniwersytecie Państwowym i Warszawskiej Wyższej Szkole 
Handlowej, a także lektorzy: Arab Ahmed Herbi, Tatar krymski Abduł-
ła Zihni (zdaje się, do 1937 r.), lektorzy języków japońskiego, indyjskie-
go, chińskiego i japońskiego, przy czym język japoński prowadził pra-
cownik ambasady japońskiej w Warszawie. Profesorami byli: Olgierd 
Górka, Zajączkowski, Szajer i inni, których nie znam osobiście, nie 
znam także ich nazwisk. Z drugiej zaś strony, grupował „Koło Młodych 

52 Wysszeje uczebnoje zawiedienije – Wyższy Zakład Naukowy.
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Orientalistów” z sekcjami Krymu, Płn. Kaukazu, Gruzji, Azerbejdża-
nu, Idel-Uralu i Dalekiego Wschodu, w których studenci Instytutu 
Wschodniego pracowali nad pogłębieniem swojej wiedzy i przygoto-
wywali wykłady jednej z dowolnych sekcji dla wszystkich pozostałych, 
dosyć często z referatami na różne tematy.

Na początku 1939 r. Abdullah Zihni opuścił Warszawę i wyjechał 
do Rumunii, przed nim, jeszcze na początku 1937 r., do Turcji wyje-
chał Wali Selim (Tatar krymski), a w 1939 r. Ajaz Ishaki do Niemiec, do 
Berlina. Ze względu na mój wyjazd z Warszawy na urlop do m. Kleck 
i potem, 5 września 1939 r., ucieczkę z Warszawy z powodu działań 
wojennych, nie wiem, jak przebiegała dalsza reorganizacja i scalanie 
„Prometeusza” z Instytutem Wschodnim w nowy Instytut Wschodni 
od końca czerwca 1939 r. do początku wojny polsko-niemieckiej. Po-
zostawało wydawnictwo „Instytutu Wschodniego” – „Wschód”, gdyż 
jeszcze w kwietniu 1939 r., Bączkowski projektował numer „Wschodu” 
poświęcony problemom narodów pochodzenia turkijskiego i rozma-
wiał ze mną o przygotowaniu artykułu dotyczącego geografii i poło-
żenia politycznego narodów pochodzenia turkijskiego. Wraz z dużą 
aktywnością grup emigracyjnych w latach 1937–1938 zwiększyła się 
również liczba wydawnictw Instytutu Wschodniego, z których, jak mi 
wiadomo, ukazały się drukiem ze stemplem Instytutu Wschodniego 
następujące książki w języku polskim: „Niepodległy Krym” Ortaja, 
„Szamil w walce o niepodległość Kaukazu” pułkownika Chursza Baha-
eddina, „Idel-Ural” Ajaza Ishakiego (być może wcześniej), „Krymskie 
jarłyki” doktora Abdułły Zihni, a także praca profesora Olgierda Górki 
o liczebności wojsk tatarskich w walkach z Rosją i Polską w okresie 
Chanatu Krymskiego i inne, których autorów i tytułów nie pamiętam, 
ale swoją treścią odnoszące się do kwestii przeszłości, teraźniejszości 
i przyszłości narodów Bliskiego Wschodu.

Charakter działalności „Prometeusza” i Instytutu Wschodniego 
uwarunkowywał bieg prac grup emigracyjnych, wprowadzających 
w życie te lub inne zarządzenia i całkowicie podlegających dyrekty-
wom wspomnianych wyżej „Prometeusza” i Instytutu Wschodniego.

Teraz przechodzę do charakterystyki swojej działalności wśród 
emigrantów Idel-Uralu i Krymu. Po raz pierwszy zapoznanie z działal-
nością obu wymienionych grup emigracyjnych nastąpiło w 1936 i 1937 
r., gdy spotkałem się w m. Wilno ze swoim kuzynem Edige Szynkiewi-
czem, który przez Iran i Turcję uciekł z ZSRR do Polski. Edige Szyn-
kiewicza znałem już w latach 1917–1918, gdy mieszkał ze swoją matką 
i ojcem Mustafą Szynkiewiczem w Bachczysaraju, a ja ze swoją matką, 
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bratem i siostrą w Symferopolu. Edige był wtedy niedużym chłopcem. 
Jest ode mnie młodszy o 10–11 lat. Pierwsze spotkanie z Edige Szyn-
kiewiczem nastąpiło w 1936 r., w miesiącu grudniu lub listopadzie, po 
moim przyjeździe z Egiptu w październiku 1936 r. Edige nie wywarł 
wtedy najlepszego wrażenia: miłośnik wódki i hulanki. Po spotkaniu 
ze mną milczał o przyczynach swojej emigracji z ZSRR. Domyślałem 
się, że ucieczka Edige z ZSRR została powzięta z powodu jego dążeń 
do niezależności Krymu. Przy następnych spotkaniach bezskutecznie 
ponawiałem próby dowiedzenia się o przyczynach emigracji Edige 
Szynkiewicza, ale on milczał i nie wtajemniczał mnie.

W 1937 r. dowiedziałem się od Edige, że jego ojciec Mustafa Szyn-
kiewicz został aresztowany, że Mustafie Szynkiewiczowi grozi najwyż-
szy wymiar kary, ale mówiąc o tym, Edige nie chciał przedstawić mi 
przyczyn konfliktu ojca z prawodawstwem ZSRR. W końcu Edige po-
wiedział mi, że zapewne jego ojca nie ma już wśród żywych. Po zajęciu 
przez RKKA53 regionów Zach. Białorusi, napisałem list do matki Edige 
Szynkiewicza, Lejli Szynkiewicz, zamieszkałej w Symferopolu, Teodo-
zyjska Szosa nr 2 i 4, i w 1940 r. dostałem odpowiedź, że Mustafa Szyn-
kiewicz odbywa karę i wróci do domu za 1,5 roku.

Po przyjeździe do Polski Edige Szynkiewicz zaczął energicznie 
propagować ideę narodowego powstania wśród polskich Tatarów, 
z których 75% uważało się za Polaków wiary muzułmańskiej. 

Apele Edige znalazły odzew wśród młodzieży, która zaczęła inte-
resować się historyczną przeszłością narodu tatarskiego. Jednocze-
śnie Edige Szynkiewicz zaczął wzywać polskich Tatarów do zbliżenia 
z Tatarami krymskimi, co napotkało znaczny opór ze strony starszych, 
oprócz braci Olgierda i Lwa Kryczyńskich, było to w 1937 r. Edige Szyn-
kiewicz, przy spotkaniach z nim, proponował mi włączyć się w działal-
ność emigracyjnych Tatarów krymskich na terytorium m. Warszawy, 
gdzie zacząłem wypełniać obowiązki mułły, ale ja ciągle nie zgadza-
łem się i do 1938 r. nie podtrzymywałem kontaktów z grupami (Tata-
rów) Idel-Uralu i Krymu. Dyskusje z generalnym sekretarzem Instytu-
tu Wschodniego prof. Olgierdem Górką, którego znałem jeszcze z cza-
sów swoich studiów w Uniwersytecie Lwowskim w latach 1926–1932, 
gdzie był docentem i wykładał historię średniowiecza, a także z okre-
su 1933 r. do 1936 r., gdy przesyłałem do Instytutu Wschodniego swoje 
raporty o studiach w muzułmańskim uniwersytecie Al-Azkar w Ka-
irze i działalności wśród narodowych grup studenckich w Al-Azkarze 

53 Rabocze-kriestjanskaja krasnaja armija – Robotniczno-Chłopska Czerwona 
Armia.
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i społeczności egipskiej (o czym będę pisał poniżej), przekonały mnie 
do przyłączenia się do działalności tatarskich grup Idel-Uralu i Krymu, 
zgodnie z instrukcjami prof. Olgierda Górki. Instrukcje prof. Olgierda 
Górki nie wymagały specjalnej aktywności, ale określając charakter 
działalności w Warszawie, związaną z działalnością „Prometeusza” 
i Instytutu Wschodniego, skierowanych przeciwko ZSRR, potrzebo-
wały mojej obecności na świętach: zebrań „XX-lecia Kurułtaju” Krymu 
i Idel-Uralu, które w 1937 r. były w programie działań „Prometeusza”, 
Instytutu Wschodniego i grup tatarskich – Uralu i Krymu. Zetknięcie 
się z działalnością wspomnianych grup i rozmowa z profesorem Ol-
gierdem Górką spowodowały moją obecność, początkowo jako osoby 
oficjalnej z zaproszeniem, w 1937 r. na ceremonii „XX-lecia Kurułtaju 
Tatarów Krymu”, a także ceremoniach w 1938 r.: złożenie wieńca na 
Mogile Polskiego Nieznanego Żołnierza przez grupę Tatarów „Idel-
-Uralu” i „XX-lecia Kurułtaju Tatarów Idel-Uralu”. Na wspomnianych 
trzech ceremoniach miałem odczytać modlitwę za zmarłych, 1 surę 
Koranu „Al-Fatiha”, przy czym w 1938 r. nastąpiła zamiana – moja wi-
zyta u przewodniczącego emigrantów tatarskich „Idel-Uralu” Ajaza 
Ishakiego. Muszę zaznaczyć, że moje zbliżenie z Tatarami Idel-Uralu, 
a w szczególności z grupą Tatarów kazańskich, kierowanych przez by-
łego przede mną mułłę Asfandijara Fazlejewa, utrudnione było przez 
wrogi do mnie stosunek części Tatarów kazańskich, którzy chcieli wi-
dzieć na stanowisku mułły w Warszawie kazańskiego, a nie polskie-
go Tatara. Dopiero w 1938 r., po moim spotkaniu z Ajazem Ishakim, 
nastąpiło pełne uznanie mnie za mułłę m. Warszawy przez Tatarów 
Idel-Uralu. O prawdziwości tego faktu świadczy to, że synowie Asfan-
dijara Fazlejewa, Dajan i Bekir, a także syn Muhamedżana Ibrahima, 
Abdul-Karim, będąc słuchaczami muzułmańskiego uniwersytetu Al-
-Azkar w Kairze w latach 1933–1938 i przebywając w Kairze, trzymali 
się blisko Pawła Korwina-Pawłowskiego, który w 1933 r. przyjął religię 
muzułmańską w Jerozolimie i w latach 1928–1931 był generalnym se-
kretarzem Instytutu Wschodniego z mianowania profesora Olgierda 
Górki. Tym samym wspomniani Dajan i Bekir Fazlejewowie byli prze-
znaczeni przez ich ojca Asfandijara Fazlejewa na stanowisko mułły. 
Sam były mułła Warszawy Asfandijar Fazlejew – bogaty właściciel 
wielkiego domu w Warszawie, przez długi czas domagał się od Mu-
ftiatu w Wilnie jakichś pieniędzy za odsunięcie od obowiązków mułły 
i przy każdej okazji źle mówił o mnie i muftim Polski Jakubie Szyn-
kiewiczu. Poniżej napiszę o stosunkach moich i Mustafy Aleksandro-
wicza, z którym byłem w Kairze na uniwersytecie Al-Azkar, z grupą 



90    

Polaków, którzy przyjęli islam, kierowanych przez Korwina-Pawłow-
skiego, a składającą się z lekarza Stankiewicza, „szofera” króla Saudii 
Ibn-Sauda, Jawłowskiego, i trzymających się z nimi Dajana i Bekira 
Fazlejewów z Abdul-Kajumem Muhamedżanem. Tu tylko wskazuję, 
że wspomniana grupa Polaków-renegatów i trzech Tatarów karaim-
skich54 wszelkimi sposobami starała się przeszkadzać mnie i Mustafie 
Aleksandrowiczowi. Powodem tego był fakt, że zarówno ja, jak i Musta-
fa Aleksandrowicz odmówiliśmy współpracy z nimi. Ale o tym poniżej.

Od momentu mojego spotkania z Ajazem Ishakim, który obiecał 
wspierać mnie jako mułłę Warszawy, tatarskie grupy emigracyjne 
zapraszały mnie, a także Instytut Wschodni, na otwarte wykłady sek-
cji „Koła Młodych Orientalistów” i zebrania poświęcone działalności 
zmarłego Gasprinskiego (Krym), podboju Kazania przez Rosjan (Idel-
-Ural). Poczynając od końca 1937 r. i kończąc na początku 1939 r., bra-
łem udział w trzech dużych ceremoniach-zebraniach organizowa-
nych przez grupy Tatarów Idel-Uralu i Krymu w specjalnie wynajętych 
w tym celu salach (I. „XX-lecie Kurułtaju Krymu” i II. „XX-lecie Kuruł-
taju Idel-Uralu”, III. ceremonia złożenia wieńca na Mogile Polskiego 
Nieznanego Żołnierza) i 5 pomniejszych zebraniach, zorganizowanych 
w sali Instytutu Wschodniego (I. Gasprinski (Krym), II. podbój Kaza-
nia (Idel-Ural), III. herbatka na cześć gości z Rumunii, Turcji (Krymu), 
IV. herbatka na cześć gości z Finlandii, Niemiec, Turcji (Idel-Ural), V. 
spotkanie muzułmanów m. Warszawy z pierwszym charge Egiptu (In-
stytut Wschodni). We wspomnianych większych ceremoniach I i II 
uczestniczyły wszystkie grupy emigracyjne przebywające w Polsce, 
przedstawiciele emigrantów z Finlandii, Rumunii, Turcji i Niemiec, 
a także około 400–450 osób ze społeczności polskiej, wśród których 
byli przedstawiciele polskich Tatarów. 1. Olgierd Kryczyński – Prze-
wodniczący Rady Centralnej „Związku Kulturalno-Oświatowego Tata-
rów Rzeczypospolitej Polskiej” (stowarzyszenie kulturalno-oświatowe 
Tatarów Polski), będący także przewodniczącym Duchowego Zarządu 
gminy muzułmańskiej m. Warszawy, zajmujący stanowisko w Sądzie 
Najwyższym Polski; 2. Abdul-Hamid Churamowicz – Przewodniczący 
Warszawskiego Oddziału Związku Kulturalno-Oświatowego Tatarów 
Rzeczypospolitej Polskiej, także referent Polskiej Kasy Oszczędno-
ściowej w Warszawie; 3. Major Janowicz-Czaiński ze Słonimia; 4. Ibra-
him Miśkiewicz z Nowogródka; 5. Edige Szynkiewicz z m. Wilno, i inni 
z innych miejscowości, których nie pamiętam, nie znałem.

54 Bez wątpienia chodzi o Tatarów kazańskich.
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Uczestniczyło także wielu muzułmanów m. Warszawy, większość 
z zapraszanych, około 400 ludzi, składała się z przedstawicieli społecz-
ności polskiej, zgrupowanych w różnych organizacjach politycznych 
i społecznych. Przedstawiciele byłych władz polskich we wspomnia-
nych ceremoniach nie brali udziału. W 3-ciej dużej ceremonii uczest-
niczyły grupy narodowe emigracji Idel-Uralu, Krymu, Azerbejdżanu, 
Gruzji, Ukrainy, Płn. Kaukazu mieszkające w Warszawie, a także Tatarzy 
Idel-Uralu przyjeżdżający z Finlandii, Turcji i Niemiec. Ceremonie I i II 
odbywały się rankiem do obiadu, na nich występowali: na I – profesor 
Olgierd Górka, z Instytutu Wschodniego – Bączkowski, z „Prometeusza” 
– kierujący grupami emigrantów z powitaniami. Na II – Ajaz Ishaki, 
Bączkowski, kierujący grupami emigrantów z powitaniami. Na ceremo-
nii Tatarów Krymu była wystawa rękodzielnictwa Tatarów krymskich 
z Rumunii. Wieczorem, na ceremoniach „XX-lecie Kurułtaju Krymu” 
i „XX-lecie Kurułtaju Idel-Uralu”, były ogólnoeuropejskie tańce. W tych 
wieczorach z tańcami, ja, jako duchowny, nie brałem udziału. Główna 
tematyka wykładów i powitań dotyczyła wydarzeń z przeszłości grup 
narodowych, a także problemów odzyskania niezależności poprzez 
oderwanie Krymu, Idel-Uralu i innych obszarów od ZSRR.

Na wspomnianych pięciu małych zebraniach, oprócz profesorów 
Górki i Bączkowskiego, udział brały emigracyjne grupy Idel-Uralu, 
Krymu, Azerbejdżanu i Płn. Kaukazu, a także przedstawiciele różnych 
polskich organizacji społecznych.

W wykładach otwartych sekcji „Koła Młodych Orientalistów” i od-
czytach profesorów i znawców Wschodu zwykle uczestniczyła niewiel-
ka liczba słuchaczy, składająca się z młodzieży studenckiej Instytutu 
Wschodniego – Instytutu Orientalistyki, wydziału historyczno-filolo-
gicznego Warszawskiego Uniwersytetu Państwowego, a także niewiel-
kiej grupy Polaków. Rzadko bywałem na tych wykładach.

W sali Instytutu Wschodniego, prócz wykładów i odczytów, Oddział 
Warszawski Związku Kulturalno-Oświatowego Tatarów organizował 2 
razy w roku na duże doroczne muzułmańskie święta Ramazan Bajram 
i Kurban Bajram wieczorki taneczne, na których zbierała się młodzież 
i dorośli wyznania muzułmańskiego, a także zaproszeni spośród nie-
muzułmanów. Wieczorki taneczne rozpoczynały się od występów mło-
dzieży. Dzieciom rozdawano podarki. Dorośli tańczyli i był bufet. Te 
spotkania miały za cel jednoczenie różnych grup narodowościowych. 
Na oficjalnych ceremoniach i zebraniach występowałem w stroju du-
chownego, na wykładach i wieczorkach tanecznych byłem w ubraniu 
cywilnym.
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Wracając do swojej działalności w grupach tatarskiej emigracji 
z Krymu i Idel-Uralu, podkreślam swoją krótkotrwałą działalność od 
1938 r., polegającą na możliwie najlepszym obrazie troski byłego rzą-
du polskiego o polskich Tatarów, a także, zgodnie z instrukcjami pro-
fesora Olgierda Górki, ukierunkowanej na zjednoczenie grup muzuł-
manów, wśród których obok przyjacielskich stosunków bywały i spo-
ry. Tatarska emigracja na terytorium byłej Polski była nieliczna: grupa 
Tatarów Krymu składała się przez pewien czas z 3 ludzi – Weli Selima, 
Ortaja i Abdułły Zinhni, grupa Tatarów Idel-Uralu była liczniejsza, ale 
składała się głównie z Tatarów kazańskich, mieszkających z rodzina-
mi w Warszawie 40–50 lat, jak Aksanowie, Fazlisowie, Muhamedżano-
wie, Kuramszynowie. Muzułmański element m. Warszawy był płynny, 
było wielu sezonowych handlarzy – Persów, Turków – właścicieli cu-
kierni i piekarni, którzy nie brali udziału w życiu społecznym. Grupa 
polskich Tatarów składała się z całego szeregu urzędników w instytu-
cjach państwowych, studentów i wojskowych, którzy w większości nie 
uczestniczyli w ruchu tatarskich grup emigracyjnych, skierowanych 
przeciwko ZSRR.

Wymienione powyżej dwie większe ceremonie – zebrania świę-
towania „XX-lecia Kurułtaju Tatarów Krymu” i „XX-lecia Kurułtaju 
Tatarów Idel-Uralu” były szeroko opisywane w polskiej prasie przez 
korespondentów gazet zaproszonych na ceremonie. Opisy ceremonii 
równie szeroko zostały podane w gazetach grup emigracyjnych, takich 
jak „Płn. Kaukaz” (Paryż), „Milli Bajrok” – organ Idel-Uralu wydawany 
w Mukdenie, „Dogru Jol” – organ Tatarów krymskich zamieszkałych 
w Rumunii, „Jany Jol” – organ Idel-Uralu wydawany w Berlinie.

Rozmowa z profesorem Olgierdem Górką, która spowodowała moje 
zbliżenie z tatarskimi emigracjami Idel-Uralu i Krymu, dotyczyła rów-
nież moich obecności w ambasadach Turcji, Egiptu i Iranu. Te obec-
ności były związane w ambasadzie Turcji ze śmiercią Kemala-Paszy 
i rocznicą Republiki Tureckiej, w ambasadzie Egiptu – pracą Komite-
tu Budowy Meczetu w Warszawie. Były nadzieje, że ambasada Egiptu 
przyjdzie z pomocą materialną w budowie meczetu. Najlepiej znałem 
posła Iranu Ahmeda Sijahę, co wiązało się z faktem 2 ceremonii ślub-
nych w ambasadzie Iranu, a także rozwodem jednej pary, której wcze-
śniej dałem ślub. Małżeństwa w samej ambasadzie były spowodowane 
tym, że obywatele Iranu, z których jeden mieszkał w Berlinie, a drugi 
– w Bernie, żenili się z Niemkami. Ambasady Turcji, Iranu i Egiptu za-
praszały mnie jako duchownego muzułmańskiego m. Warszawy, a ja 
ze swojej strony, w rozmowach z członkami ambasady i znajdującymi 
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się tam gośćmi, mówiłem według instrukcji doktora Olgierda Górki 
o sytuacji muzułmanów w Polsce, ukazując ją z jak najlepszej strony.

Dalej przechodzę do charakterystyki swojej działalności, według 
instrukcji tegoż profesora Olgierda Górki, w latach 1933–1936 wśród 
narodowych grup studentów Al-Azkaru i społeczności egipskiej.

A. Woronowicz

Własnoręczne zeznania oskarżonego 
Woronowicza Alego Samuiłowicza z 12 lutego 1941 r.

W swojej autobiografii wspomniałem, że po ukończeniu wydzia-
łu wschodniego fakultetu historyczno-filologicznego Uniwersyte-
tu Lwowskiego w 1932 r. nie miałem pracy, mieszkałem w Słonimiu 
w domu swojej matki od lipca 1932 r. do lutego 1933 r., gdy dostałem 
wiadomość z muftiatu, że starania ich i Rady Głównej Związku Kul-
turalno-Oświatowego Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej w Minister-
stwie Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego zakończyły się 
sukcesem i zostanę skierowany do Kairu, do muzułmańskiego uni-
wersytetu Al-Azkar, a jednocześnie zaproponowano mi skatalogowa-
nie biblioteki muftiatu i rękopisów religijnych w Wilnie do początku 
lipca 1933 r. Na początku lipca 1933 r. dostałem wezwanie z Instytutu 
Wschodniego w Warszawie o przybycie tam z paszportem zagranicz-
nym. Po otrzymaniu paszportu przybyłem do Warszawy i zjawiłem się 
w Instytucie Wschodnim, którego sekretarz generalny Olgierd Górka 
wręczył mi zaświadczenie ambasady egipskiej w Berlinie, poświad-
czające o tym, że jadę na muzułmański uniwersytet Al-Azkar w Kairze 
i proszące władze o okazanie mi każdej możliwej pomocy na teryto-
rium Egiptu. Jednocześnie profesor Olgierd Górka dał mi przepisa-
ne na maszynie instrukcje, które stwierdzały że wyjeżdżam na dwa 
lata studiów na uniwersytecie Al-Azkar, że powinienem zamieszkać 
w akademiku studentów pochodzenia tureckiego, że powinienem za-
chowywać się zgodnie z etyką studentów muzułmańskiego uniwer-
sytetu teologicznego i że co trzy miesiące (nie rzadziej) powinienem 
składać raporty o swojej nauce do Instytutu Wschodniego i ambasady 
polskiej w Kairze. Już ustnie, profesor Olgierd Górka w kategorycznej 
formie przekazał mi, że powinienem nawiązać kontakty z grupami 
turkijskimi uczącymi się na Al-Azkarze, a także innymi, jak malajska, 
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chińska i indyjska, i z tych kontaktów będę posyłać raporty do Instytu-
tu Wschodniego; że powinienem wszędzie podawać się za muzułma-
nina pochodzenia tatarskiego, następnie zaś, gdy dostatecznie zapo-
znam się z językiem arabskim w mowie i piśmie, będę musiał napisać 
możliwie duże artykuły o Polsce i położeniu Tatarów polskich w Pol-
sce w egipskiej prasie arabskiej, a także nieustannie zaznajamiać się 
z duchem różnych grup narodowościowych z całego muzułmańskiego 
Wschodu, uczęszczając na te lub inne manifestacje polityczne w Egip-
cie i, w miarę możliwości, w krajach sąsiednich. Jednocześnie profesor 
Olgierd Górka zakazał mi zbliżać się do Pawła Korwina-Pawłowskie-
go, który był generalnym sekretarzem Instytutu Wschodniego w War-
szawie przed profesorem Górką. W tym samym dniu profesor Olgierd 
Górka skierował mnie do Ministerstwa Spraw Zagranicznych w War-
szawie, gdzie zostawiłem swój paszport zagraniczny w celu szybszego 
otrzymania wiz – tranzytowej rumuńskiej i egipskiej na pobyt. W cza-
sie dwuletniego pobytu w Warszawie zatrzymałem się w pensjonacie 
domu studentów m. Warszawy. Nie mając w Warszawie przyjaciół 
i znajomych, postanowiłem powiedzieć profesorowi Olgierdowi Gór-
ce, aby jak najszybciej przesłano [paszport] z wizami do Lwowa na ad-
res Uniwersytetu Lwowskiego. Mój paszport został wysłany do Berlina 
w celu uzyskania wizy egipskiej, gdyż w 1933 r. w Polsce nie było jesz-
cze ani ambasady ani konsulatu. We Lwowie przebywałem do 19 lipca 
1933 r. Miałem we Lwowie wielu znajomych studentów – towarzyszy 
z uniwersytetu. Po otrzymaniu paszportu zagranicznego z wymagany-
mi wizami wyjechałem pociągiem ze Lwowa na Śniatyń, Czerniowce, 
Konstancę, skąd 21 lipca na rumuńskim parowcu „Dacja”, bezpośred-
nio przez Stambuł i Pireus, przybyłem 25 lipca 1933 r. do Aleksandrii, 
a stamtąd pociągiem – do Kairu. Po przyjeździe do Kairu odwiedzi-
łem ambasadę polską, która zorganizowała mi pobyt w polskim pen-
sjonacie „Polonia” w Heluanie (27 km od Kairu) i rozpoczęła starania 
o umieszczenie mnie w akademiku studentów Al-Azkaru, co nastąpiło 
w pierwszych dniach sierpnia. Teoretyczny i praktyczny kurs języka 
arabskiego, który otrzymałem na Uniwersytecie Lwowskim, był niedo-
stateczny, dlatego od razu, z pomocą jednego ze studentów Al-Azkaru, 
przystąpiłem do pogłębiania wiedzy o języku arabskim. W paździer-
niku 1933 r. zapisałem się na wydział studentów pochodzenia nie-
egipskiego uniwersytetu Al-Azkar i zacząłem uczęszczać na wykłady 
z gramatyki arabskiej, historii islamu i teologii muzułmańskiej. Już 
w miesiącu sierpniu przyszedł do mnie Paweł Korwin-Pawłowski, po-
dając się za muzułmanina, w celu zapoznania się ze mną i projektami 
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mojej działalności w Kairze. Pamiętając słowa profesora Olgierda 
Górki, byłem z nim bardzo ostrożny. Korwin-Pawłowski powiedział 
mi, że przyjął islam w Jerozolimie, a potem dowiedziałem się, że roz-
wiódł się z żoną, pojedynkował się, wyjechał z Polski do Jerozolimy, 
gdzie przyjął islam. W 1933 r. przybył do Kairu i zapisał się na ten sam 
wydział uniwersytetu Al-Azkar Abdul-Kajum Muhamedżanow (tenże 
Ibrahimow, jak nazywał siebie w Al-Azkarze). Na początku 1934 r. do 
Kairu przybył i zapisał się do Al-Azkaru mój kolega z wydziału orien-
talistyki Uniwersytetu Lwowskiego Mustafa Aleksandrowicz, który za-
mieszkał ze mną w jednym pokoju tegoż akademika „Rewak-al-Atrak” 
(„Dom Turków”). I ja, i Mustafa Aleksandrowicz mieliśmy jednakowe 
instrukcje od profesora Olgierda Górki, co zbliżało nas do siebie, tym 
bardziej, że znałem Mustafę Aleksandrowicza jeszcze ze Lwowa, on 
rok później otrzymał dyplom z tej samej specjalizacji – „Historia Is-
lamu” (w 1933 r.). Stypendia moje i jego równały się 6 funtom angiel-
skim miesięcznie (150 złotych polskich) dla każdego, dostawaliśmy je 
regularnie co miesiąc w polskiej ambasadzie w Kairze. Już w końcu 
1934 r. ambasada polska zleciła nam przekład na język polski „Zielo-
nej Książki”, wydanej przez rząd króla Saudii Ibn-Sauda i zawierającą 
korespondencję dyplomatyczną Saudii i Jemenu, i usprawiedliwiają-
cą wojnę Saudii z Jemenem o prowincję Asir. Za tłumaczenie zapła-
cono nam 4 funty egipskie (100 złotych) i zlecono nam przekłady in-
formacji prasy arabskiej o Polsce dla ambasady. W tym celu ambasada 
dała nam środki na gazety i niektóre magazyny wydawane w Egipcie, 
a także płaciła nam od 1,5 do 2 funtów miesięcznie każdemu za prze-
kłady. Tłumaczeń o Polsce było mało, gdyż w Egipcie nie interesowano 
się Polską. Sytuacja zmieniła się, gdy Polska podpisała w 1935 r. pakt 
o nieagresji z Niemcami. Wtedy zabrano od nas przekłady i zlecono 
specjalnemu tłumaczowi – Arabowi – wersję francuską.

W 1935 r. do Kairu przybyli bracia Dajan i Bekir Fazlejewowie, aby 
zapisać się do Al-Azkaru. W tym czasie, do początku 1935 r., zacząłem 
używać języka arabskiego w mowie, i trzeba było przystąpić do propa-
gandy o Polsce wśród grup narodowościowych – słuchaczy Al-Azkaru. 
W Al-Azkarze było około 1000 obcokrajowców różnych ras i narodo-
wości, ale dla tej działalności potrzebne było inne miejsce. Ambasada 
polska zgodziła się, i ja z Mustafą Aleksandrowiczem przenieśliśmy 
się do trzypokojowego mieszkania na placu Muhammeda Alego w Ka-
irze. Ambasada dała nam środki na mieszkanie, dodając nam do sty-
pendiów po 2 funty angielskie. W tym mieszkaniu rozpoczęła się dzia-
łalność propagandowa. Dowiedziawszy się, jakie istnieją organizacje 
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studenckie, zaczęliśmy je odwiedzać. Nasz krąg znajomych na tyle 
się zwiększył, że zaczęliśmy się już poznawać ze studentami Uniwer-
sytetu Państwowego im. króla Fuada w Kairze, Wyższej Szkoły Han-
dlowej w Kairze, a także organizacji społecznych, jak Klub Młodzieży 
Muzułmańskiej m. Kairu, klub studentów stowarzyszenia polityczne-
go „Bafd”, stowarzyszenie religijne „Al-Islam” itd. Jednocześnie pod-
trzymywaliśmy kontakty z różnymi grupami studentów Al-Azkaru: 
malajską, chińską, indyjską, czerkieską (studenci – potomkowie emi-
grantów z Kaukazu z czasów Szamila), a także z grupą studentów przy-
byłych z Europy – Jugosłowianami, Bułgarami itd. Utworzył się krąg 
znajomych zarówno spośród mieszkańców Egiptu, jaki i spośród grup 
narodowościowych studentów Muzułmańskiego Uniwersytetu Al-Az-
kar i Państwowego Uniwersytetu imienia króla Fuada I. W tym okresie 
zaczęliśmy próby zamieszczania krótkich notek o Polsce i polskich 
Tatarach w arabsko-muzułmańskiej prasie egipskiej. Gazety przyjmo-
wały notki i od razu prosiły o nowe. Oprócz zamieszczania informacji 
o Polsce i polskich Tatarach w prasie, staraliśmy się przyciągnąć do 
siebie sympatię niektórych bardziej rozwiniętych kolegów wśród stu-
dentów i innych znajomych, zapraszając ich do siebie do domu. W tym 
celu, od czasu do czasu, przyjmowaliśmy u siebie w domu znajomych 
różnych muzułmańskich narodowości, organizując herbatki lub kawę 
za środki otrzymywane z polskiej ambasady. Takie przyjęcia były bar-
dzo tanie, za 1 funt można było przyjąć i ugościć herbatą lub kawą 
15–20 ludzi. Równolegle z moją i Mustafy Aleksandrowicza pracą na 
rzecz polskiej propagandy, pracował także Paweł Korwin-Pawłow-
ski razem z braćmi Fazlejewami i Abdul-Kajumem Muhamedżanem 
wśród studentów Al-Azkaru i emigracyjnych grup Tatarów Idel-Uralu 
i Krymu, którzy przybyli w 1935 r.: Idel-uralcy z Mandżurii w liczbie 6 
osób w wieku od 12 do 16 lat, którzy zapisali się do medresy Al-Azkara, 
i Krymcy z Bazarczuka (Rumunia) w liczbie 4 osób w wieku 15–18 lat, 
którzy również zapisali się do medresy Al-Azkaru (medresa – średnia 
instytucja szkolna).

Jeszcze w 1934 r. Korwin-Pawłowski zaproponował mnie i Musta-
fie Aleksandrowiczowi, aby wejść z nim w bliskie kontakty i praco-
wać w tejże propagandzie. Widząc, że pragnie on wykorzystać naszą 
wiedzę naukową, a sam, nie mając specjalistycznego przygotowania 
orientalistycznego i będąc człowiekiem 50-letnim, nie mógł tak szyb-
ko oswoić się z językiem arabskim, odmówiliśmy współpracy z nim. 
Wtedy zaczął pisać na nas donosy do ambasady w osobie Alfonsa Kuli, 
co pewnego razu postawiło nas pod groźbą utraty stypendiów, ale po 
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rozeznaniu się w sprawie pracowaliśmy dalej sami, bez kontaktów 
z Pawłem Korwinem-Pawłowskim, Fazlejewami i Abdul-Kajumem 
Muhamedżanem, których praca toczyła się oddzielnie, tym bardziej, 
że nasze mieszkanie znajdowało się daleko od akademika Turków, 
gdzie wyżej wymienieni cały czas mieszkali. O ile było mi wiadomo, 
Korwin-Pawłowski przedstawiał się w środowiskach egipskich jako 
były sekretarz generalny instytutu żywych języków wschodnich, funk-
cjonował jako oficjalny agent PAT-u (Polskiej Agencji Telegraficznej), 
kontaktował się z lekarzem-dentystą Stankiewiczem, który przy-
jął islam w Egipcie, byłym nadwornym dentystą króla Fuada I, oraz 
„szoferem” Jabłońskim, który w latach 1931–193? (nie wiem) kierował 
garażami samochodów kursujących między Mekką i Medyną na tery-
torium król Ibn-Sauda i także, jak Korwin-Pawłowski i lekarz Stan-
kiewicz, przyjął religię muzułmańską. Niczego mi nie wiadomo o cha-
rakterze działalności wspomnianych Stankiewicza i Jabłońskiego, być 
może byli agentami Polski na terytorium Egiptu i Arabii Ibn-Sauda. 
Lekarz Stankiewicz przewodniczył niewielkiej kolonii polskiej Kairu 
i Heluanu, składającej się z rodziny Richtera i Sokolskiego w Heluanie 
– właścicieli pensjonatów „Polonia” i „Jola”, oraz kilku kairskich ro-
dzin Żydów-handlarzy, inżyniera Zabłockiego i polskich robotników 
pracujących w fabryce włókienniczej wspólnoty egipskiej koło Kairu, 
lekarza Goldberga i przybyłych z Polski na leczenie w siarkowych źró-
dłach Heluanu, zamieszkałych w pensjonatach „Polonia” i „Jola”.

Latem 1935 r. ze względu na zakończenie 2-letniego okresu dele-
gacji w uniwersytecie Al-Azkar w Kairze, zwróciłem się z podaniem 
do ambasady polskiej w Kairze i Instytutu Wschodniego w Warszawie 
o przedłużenie delegacji o jeszcze jeden rok, co zostało spełnione po 
okazaniu zaświadczenia z rektoratu Al-Azkaru o dalszych studiach 
teologicznych.

Regularnie wysyłałem raporty o nauce i kontaktach z różnymi na-
rodowymi grupami studentów Al-Azkaru dotyczących propagandy 
Polski i dobrego traktowania przez nią Tatarów polskich, a także o ma-
nifestacjach studentów Al-Azkaru i Państwowego Uniwersytetu imie-
nia króla Fuada I. Trzeci rok pobytu w Kairze, gdzie przebywałem bez 
wyjazdów, zajmowałem się pisaniem materiałów o Polsce i polskich 
muzułmanach w kairskich gazetach „Al-Balag”, „Al-Mukattam”, „Al-
-Ahram”, „Al-Islam”, ogólna liczba moich materiałów opublikowanych 
w tym okresie – około 15. Pisałem je z pomocą któregoś dobrze mi zna-
nego studenta. On poprawiał materiały stylistycznie, za co odwdzię-
czałem mu się jakimś ugoszczeniem. Podobne materiały dotyczące 
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Polski i polskich Tatarów pisał Mustafa Aleksandrowicz, i równie re-
gularnie, jak ja, wysyłał raporty do ambasady polskiej w Kairze i Insty-
tutu Wschodniego w Warszawie.

Jednocześnie przygotowywałem do druku niewielką książeczkę 
w języku arabskim „Islam w Polsce” („Al-Islam Bulunija”), a mój ko-
lega Mustafa Aleksandrowicz – książkę „Józef Piłsudski – jego życie 
i działalność”. Tematy książek były ustalone przez ambasadę w Kairze 
i Instytut Wschodni w Warszawie. „Islam w Polsce” pisałem nie sam, 
ale z Egipcjaninem Sejidem Hamawi, który latem 1935 r. był w War-
szawie na praktyce w polskim banku jako student wyższej szkoły han-
dlowej w Kairze. Książeczka była formatu dużej broszury i liczyła 76 
stron druku, podpisana przez dwóch autorów: Sejida Hamawi i mnie 
– opublikowana w nakładzie 3000 egzemplarzy ze środków ambasa-
dy polskiej w Kairze wiosną 1936 r.; zawartość książki odpowiadała 
okładce, składającej się z zieleni flagi Egiptu i bieli z czerwienią pol-
ską na zielonym tle, a także tytułowi – „Islam w Polsce”. Książka zawie-
rała kilka rozdziałów w następującym porządku: Tatarzy polscy, ich 
pochodzenie, historia Tatarów polskich od bitwy pod Grunwaldem 
w 1410 r. do „złotego wieku” Polski. Od „złotego wieku” do zaborów Pol-
ski. Zabory Polski i Tatarzy polscy do 1918 r. Utworzenie niepodległej 
Polski i wojna z Sowietami (w tym rozdziale ukazywałem udział mu-
zułmanów Polski w wojnie z Sowietami, opisując formację kawalerii 
Tatarów Rzeczypospolitej, której członkami byli nie tylko polscy Tata-
rzy, ale też muzułmanie z Kaukazu, Krymu i innych narodowych grup 
rozbitej Białej Armii). Kolejne rozdziały były poświęcone organizacji 
Tatarów w Polsce: a) muftiat, meczety, cmentarze, wychowanie religij-
ne, podręczniki religii; b) działalności kulturalno-oświatowa polskich 
Tatarów, Związek Kulturalno-Oświatowy, wydawnictwa polskich Tata-
rów „Życie Tatarskie”, „Rocznik Tatarski”, „Przegląd Islamski”. Ostatni 
rozdział książeczki poświęcony był budowie meczetu w Warszawie 
z wezwaniem o darowizny na meczet w Warszawie. Książeczka-bro-
szura była sprzedawana w cenie 1 piastra i została rozprowadzona na 
sprzedaż w księgarniach różnych dzielnic Kairu. 500 egzemplarzy za-
kupiła ambasada, 150 – Instytut Wschodni, 75 – muftiat. Koszty własne 
wydania książki zostały opłacone, pozostałe dostałem jako honora-
rium, a także mój współpracownik Sejid Hamawi.

Książka Mustafy Aleksandrowicza o Piłsudskim została wydana 
w Kairze w lipcu 1936 r. w nakładzie 2000 egzemplarzy, również ze 
środków ambasady i zatrzymana w ambasadzie do rozpowszechnia-
nia przez nich samych.
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Także tu, w Kairze, przygotowałem do druku dwie prace naukowe: 
„Szczątki językowe Tatarów litewskich” i „Kitab Tatarów litewskich 
i jego zawartość”, które opublikowano w drugim tomie „Rocznika Ta-
tarskiego” w 1935 r. Oprócz tych prac naukowych opublikowałem sze-
reg materiałów o Egipcie, islamie, meczetach itp. w wydawnictwach 
polskich Tatarów, takich jak „Życie Tatarskie” i „Przegląd Islamski”. Za-
mieściłem także szereg materiałów popularno-naukowych o Egipcie 
i islamie w polskiej prasie: „Słowo” (gazeta polska) w Wilnie, „Chwila” 
we Lwowie, „Wschód” w Warszawie (o uniwersytecie Al-Azkar).

W październiku 1936 r. Instytut Wschodni poinformował mnie 
i mojego kolegę Mustafę Aleksandrowicza o zakończeniu delegacji 
i 22 października 1936 r., przez Aleksandrię, Wenecję i Wiedeń, przy-
jechaliśmy do Warszawy. Środki na drogę powrotną dała ambasada 
polska w Kairze.

Następnego dnia przyszliśmy do Instytutu Wschodniego, gdzie 
profesor Olgierd Górka zapytał nas, jakiego rodzaju pracę chcemy 
sobie wybrać. Mustafa Aleksandrowicz chciał pracować w Minister-
stwie Spraw Zagranicznych byłej Polski, a ja, jeszcze będąc w Kairze, 
wyraziłem życzenie pełnić obowiązki mułły gminy muzułmańskiej 
m. Warszawy. Podczas swojego pobytu w Warszawie dowiedziałem 
się, że w Instytucie Politechnicznym uczy się moja krewniaczka Ewa 
Chasieniewna Jakubowska. Pospieszyłem ją znaleźć, znalazłem, i po 
spędzeniu tygodnia w Warszawie wyjechałem do Słonimia, do swojej 
matki Aminii Smolskiej. Ze Słonimia pojechałem do Wilna, do swo-
jego brata Mustafy Woronowicza, u którego spotkałem się z moim 
kuzynem Edigejem Szynkiewiczem. O tym, że Edige jest w Polsce, 
wiedziałem w Kairze z listów mojej matki i ojczyma. Później widzia-
łem Edige w Słonimiu, przyjeżdżał do swojej dzisiejszej żony Tamary 
Bielak, słonimskiej Tatarki. Edige Szynkiewicz starał się nawiązać ze 
mną kontakt odnośnie swojej pracy, ale ze względu na moją nieupo-
rządkowaną sytuację materialną nie mogłem wtedy nic zrobić ani 
dyskutować, tym bardziej, że nasze wzajemne stosunki nie układały 
się poprawnie. Wpłynęły na to działania mojego wuja Jakuba Szynkie-
wicza, który wyłożył dużo pieniędzy na materialne urządzenie Edige, 
a także negatywnie wyrażającego się o ideach Edige Szynkiewicza, 
mówiącego o niezależności Krymu. W tym momencie bardziej in-
teresowała mnie sprawa wybrania mnie na mułłę miasta Warszawy, 
a także rodząca się już myśl o ślubie z Ewą Jakubowską. Muftiego nie 
było w Wilnie, znajdował się wówczas w Indiach, gdzie zbierał wśród 
muzułmanów, a w szczególności u nizama Hajdarabadu, środki na 
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budowę meczetu w Warszawie. Zastępca muftiego Jakub Romanowicz 
poinformował mnie, że wybór mnie na mułłę m. Warszawy odbędzie 
się nie wcześniej niż w styczniu 1937 r. i że wiążą się z postanowie-
niem prawa o muzułmańskich gminach religijnych w Polsce, przyję-
tym przez Sejm Polski w 1936 r., ze zgodą wojewody warszawskiego na 
moją kandydaturę na mułłę m. Warszawy. Dlatego też powróciłem do 
Słonimia, do mojej matki, gdzie cierpliwie oczekiwałem zawiadomie-
nia muftiatu o dniu wybrania mnie na mułłę m. Warszawy i pisałem 
listy do swojej przyszłej żony. Czas mijał i w końcu dostałem zawiado-
mienie, że 17 stycznia 1937 r. odbędą się wybory mułły. Otrzymawszy 
przy tym od muftiatu 100 zł na początek życia w Warszawie, wyjecha-
łem ze Słonimia. 17 stycznia 1937 r. ogólne zebranie muzułmanów m. 
Warszawy wybrało mnie na mułłę i tym samym mogłem przystąpić do 
wypełniania swoich obowiązków. Rozpocząłem je wizytą w Instytucie 
Wschodnim u profesora Olgierda Górki, którego zapytałem o zgodę na 
wykonywanie tam modlitw piątkowych i większych corocznych świąt 
muzułmańskich. Mój poprzednik Alfandijar Fazlejew również korzy-
stał z sal Instytutu Wschodniego. Profesor Olgierd Górka powiedział 
mi przy tym, że bardzo chętnie będzie widział mnie i muzułmanów 
w murach Instytutu Wschodniego, i że jako duchowny powinienem 
koniecznie znać wszystkich muzułmanów m. Warszawy, a także zało-
żyć sobie alfabetyczny notatnik o wszystkich muzułmanach przyjeż-
dżających i mieszkających na terytorium m. Warszawy. Jednocześnie 
poradził mi nie zwracać uwagi na pewne niewygody w Instytucie, co 
zrozumiałem jako pragnienie widzenia we mnie człowieka mogące-
go żyć zgodnie ze wszystkimi grupami muzułmanów w m. Warszawie. 
W tymże czasie dowiedziałem się, że mój kolega Mustafa Aleksandro-
wicz otrzymał skierowanie do konsulatu w Palestynie, w Jerozolimie, 
i ma tam wyjechać w pierwszych dniach lutego 1937 r.

Nie miałem jeszcze pokoju, mieszkałem w centralnym hotelu, ale 
nie patrząc na to, odnaleźli mnie korespondenci warszawski gazet, 
sfotografowali, przeprowadzili ze mną wywiad i 20 stycznia 1937 r. 
ogłosili Warszawie o istnieniu nowego mułły miasta Warszawy, za-
mieścili moją fotografię, krótką biografię, a także zdjęcie planu me-
czetu projektowanego w Warszawie. Materiały ze stołecznej prasy były 
przedrukowane w prowincjonalnych gazetach. Tak szerokie obwiesz-
czenie o nowym mulle m. Warszawy zostało dokonane przez Instytut 
Wschodni i przewodniczącego Zarządu Duchowego Związku Muzuł-
mańskiego m. Warszawy Olgierda Kryczyńskiego, będącego także 
przewodniczącym Rady Głównej Związku Kulturalno-Oświatowego 
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Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej i prokuratorem Sądu Najwyższego 
Polski, a także Komitet Budowy Meczetu w Warszawie w osobie Abdul 
Hamida Churamowicza – referenta Polskiej Kasy Oszczędnościowej, 
i Aleksandra Połtorzyckiego – dyrektora jednego z oddziałów tejże 
Polskiej Kasy Oszczędnościowej.

Znalazłszy umeblowany pokój na ulicy Leszno 54, przeniosłem się 
tam z hotelu. Później wyprawiłem się do Olgierda Kryczyńskiego, któ-
ry zdał mi akta, aktywa i pasywa zarządu duchowego gminy muzuł-
mańskiej m. Warszawy, gdyż zgodnie z ustawą z 1936 r. o Muzułmań-
skim Związku Religijnym zarząd duchowy przestał istnieć i mułła był 
jedynym dysponentem Muzułmańskiego Związku Religijnego m. War-
szawy, tzn. jego opiece podlegał majątek Związku. Następnego dnia, 
a było to pod koniec stycznia 1937 r., nastąpiło przekazanie mi przez 
mojego poprzednika Alfandijara Fazlejewa (ul. Dobra nr 20) ksiąg me-
trykalnych i pieczęci gminy religijnej m. Warszawy. Pozostało mi tylko 
poznać się z moim zastępcą, muezinem Zarifem Eksanowem (Fur-
mańska 16), który okazał się mało rozgarniętym człowiekiem lat około 
60, staroświeckim, zajmującym się handlem starzyzną i wykonującym 
obowiązki muezina bez wynagrodzenia. Następne dni poświęciłem na 
zaznajomienie się z muzułmanami m. Warszawy, na początku z posia-
dającymi rodziny, pozostałych zostawiając na później.

21 stycznia 1937 r. poprosiłem o rękę Ewę Jakubowską, zwracając 
się z tym do jej matki Aminii Jakubowskiej, mojej kuzynki, i zosta-
łem przyjęty. Jednocześnie zbliżyłem się z bratem mojej narzeczonej, 
Amuratem Jakubowskim, który w niedzielę przyjechał do mnie, do 
Warszawy, z Modlina, gdzie odbywał służbę w szkole podchorążych 
saperów rezerwy. W pierwszych dniach lutego określono wysokość 
mojej pensji – 250 złotych miesięcznie, na rękę 231 złotych po odlicze-
niu podatku dochodowego. Moja narzeczona i jej brat nie mieli środ-
ków finansowych i często bywając w domu studentek, gdzie mieszkała 
moja narzeczona, jedliśmy razem kolację, a czasem i obiad. Widząc, że 
mojej narzeczonej nauka nie idzie najlepiej, zacząłem codziennie do 
niej chodzić i postanowiliśmy, że rzuci instytut politechniczny i prze-
prowadzi się do matki do Klecka, a po ślubie zapisze się na wydział 
historyczno-filologiczny Warszawskiego Uniwersytetu Państwowego. 
I w marcu moja narzeczona opuściła Warszawę, a ja zacząłem jeździć 
do Klecka każdego miesiąca, pozostawiając tam po 2–3 tygodnie. Na-
bożeństwa piątkowe się nie odbywały, szukali mnie w Warszawie, a ja 
byłem w Klecku. Krótko przed wyjazdem narzeczonej do Klecka było 
święto Kurban Bajram (jeśli się nie mylę, mógł być Ramazan Bajram), 
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odbyło się nabożeństwo (miałem już strój duchownego uszyty na koszt 
muftiatu) i wieczorek taneczny w Instytucie, na którym poznałem pra-
wie wszystkich muzułmanów m. Warszawy.

Organizatorem tego wieczorku był Kebir Kembirowicz, którego 
spotkałem jeszcze w 1932 r. w Słonimiu, gdzie przyjeżdżał sprzedawać 
rysowane przez niego wersety z Koranu, i od którego dowiedziałem 
się, że on – Kembirowicz – uciekł z szeregów Armii Czerwonej do Pol-
ski. Początkowo był na Wołyniu, później przeniósł się do Warszawy, 
gdzie uczęszczał na kursy eksternistyczne. W Warszawie Kembiro-
wicz uczył muzułmańskie dzieci prawa Bożego, a dzieci Tatarów ka-
zańskich (Idel-Uralu) – języka tatarskiego, za co dostawał od muftiatu 
50 złotych miesięcznie (uczył raz w tygodniu, 2 godziny w niedzielę). 
Gdy Kembirowicz dostał pismo, że teraz dzieci będę uczył ja, a nie on, 
że te 50 złotych wliczono do mojej pensji, że ja, jako nieznający języka 
tatarskiego, pozostawię dzieci kazańskich Tatarów bez ich macierzy-
stego języka, zaczęło się wśród Tatarów Idel-Uralu bojkotowanie lekcji 
prawa Bożego, dzieci Idel-Uralu przestały uczęszczać na moje lekcje 
prawa Bożego. Dopiero wmieszanie się w te sprawy Olgierda Kryczyń-
skiego i jego list do muftiego doprowadziło do pojednania. Kembiro-
wicz zaczął uczyć języka tatarskiego i za to w latach 1937–1938 dosta-
wał od muftiatu 25 złotych miesięcznie, a w roku szkolnym 1938–1939 
muftiat cofnął Kembirowiczowi i to, dochodząc do wniosku, że muftiat 
jako instytucja religijna nie jest zobowiązany do nauczania języka ta-
tarskiego. Asfandijar Fazlejew nie mógł zapomnieć obrazy wyrządzo-
nej mu przez muftiat, a dokładnie: jeszcze przed moim przyjazdem 
z Egiptu mufti polecił odprawić nabożeństwo Arabowi Ahmedowi 
Herbiemu – lektorowi języka arabskiego na Uniwersytecie Państwo-
wym i w Instytucie Wschodnim, a Fazlejewa odsunął. Fazlejew uważał, 
że przy odsunięciu powinien dostać pensję za trzy miesiące. I ta obra-
za Fazlejewa i obraza Kembirowicza doprowadziły do tego, że nikt nie 
przychodził na piątkowe nabożeństwa. Z moim mianowaniem i wy-
borem na mułłę m. Warszawy wśród Tatarów kazańskich (Idel-Uralu) 
utworzyły się jakby dwie partie: fazlejewców i eksanowców. Eksanowcy 
popierali muftiat i mnie, fazlejewcy – byli przeciwko mnie i muftiato-
wi. Fazlejew, będąc mułłą, nie zezwalał muezinowi Zarifowi Eksano-
wowi wzywać na nabożeństwa – jednym słowem, sytuacja wymagała 
wmieszania się Ajaza Ishakiego i Olgierda Kryczyńskiego. Pojednanie 
dwóch „partii” dokonało się na obiedzie, wydanym przez Gafura Eks-
anowa (Browarna 15), w którym uczestniczyli idel-uralcy, Ajaz Isha-
ki i ja z Olgierdem Kryczyńskim. Było to jesienią 1937 r., gdy Ishaki 
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przybył z Berlina do Warszawy, to jest przed uroczystością „XX-lecia 
Kurułtaju” – Kulyman. Na tym na długo się zatrzymało, ale ten w rze-
czywistości „głupi” przykład wystarczająco dowodzi o stanie umysłów 
kolonii Idel-Uralu, a także o warunkach, w jakich musiałem zaczynać 
swoją pracę na nowym dla mnie terenie.

Wracając do dalszego opowiadania, przerwanego konfliktem fa-
zlejewców i eksanowców – myślałem tylko o ślubie i jeździłem do 
Klecka do narzeczonej. W maju 1937 r. znalazłem mieszkanie, skła-
dające się z pokoju i kuchni z wygodami, na peryferiach m. Warsza-
wy – Grochowie, ul. Grochowska 83 m. 11. Gafur (brat Zarifa) poręczył 
moje weksle na sumę 650 złotych, które byłem winien za meble do 
mieszkania, i które miałem zwracać po 50 złotych miesięcznie. W po-
łowie maja, być może czerwca 1937 r., przeniosłem się do własnego 
mieszkania i zacząłem popędzać narzeczoną ze ślubem, ale o ślubie 
zdecydowaliśmy latem, gdy byłem w Klecku, w dniu 28 sierpnia 1937 
r. Tymczasem, w czerwcu 1937 r., do Warszawy przyjechał Edige Szyn-
kiewicz i odwiedził mnie, ale widząc, że moje mieszkanie leży daleko 
od centrum miasta, to jest od Instytutu Wschodniego i „Prometeusza”, 
przenocował u mnie i zatrzymał się gdzieś indziej, nie mówiąc gdzie. 
Przypuszczam, że był u Selima Weli lub Ortaja – Tatarów krymskich. 
Nocując u mnie, Edige Szynkiewicz wspominał, że podejmie jakieś 
kroki w celu uratowania swojego ojca Mustafy Szynkiewicza, znajdu-
jącego się w więzieniu w Moskwie pod groźbą rozstrzelania. Jednocze-
śnie mówił też o przypuszczalnym kongresie muzułmanów polskich 
w celu wyborów najwyższego kolegium muzułmanów, co było aktual-
ne od przyjęcia przez Sejm Polski prawa o Muzułmańskim Związku 
Religijnym w 1936 r., które przewidywało wybory kolegium, a także 
wspominał o projektowanym równocześnie zjeździe delegatów od-
działów Związku Kulturalno-Oświatowego Tatarów Rzeczypospolitej 
Polskiej w celu wyborów nowej Rady Centralnej, proponując mi, abym 
opowiedział się razem z nim za wpisaniem do statutu Związku Kultu-
ralno-Oświatowego Tatarów Koła Młodzieży, którego zadaniem będzie 
ożywić działalność zamierającego Związku Kulturalno-Oświatowego 
Tatarów, a także wykształcić kadry przyszłych pracowników kultury 
i oświaty wśród ludności tatarskiej i miasteczek był. Polski, rozwija-
jąc w nich poczucie przynależności do narodowości tatarskiej, a tym 
samym kształtować w nich poczucie wspólnoty z turkijsko-tatarski-
mi żywiołami poza granicami Polski. Nie przyjąłem propozycji Edi-
ge Szynkiewicza, co jeszcze bardziej nas rozdzieliło, i w ostatecznym 
rezultacie Edige Szynkiewicz więcej do mnie nie zachodził do 1938 r.
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Ile czasu spędził wtedy w Warszawie i co robił – nie wiem. Dalsze 
wydarzenia charakteryzują się – piszę krótko, nie zatrzymując się na 
faktach niemających związku ze sprawą – ślubem, przeprowadzką 
żony do Warszawy, przybyciem do mnie w październiku 1937 r. bez-
robotnego po służbie wojskowej brata żony z uniwersytetu, udziałem 
w uroczystych ceremoniach „XX-lecia Kurułtaju Krymu i Idel-Uralu” 
i moim stopniowym zbliżaniem się do grup emigrantów tatarskich 
Idel-Uralu i Krymu, co opisałem już na początku własnoręcznych ze-
znań z dnia 11 lutego (patrzcie na zeznania z dnia 11 lutego 1941 r.).

W takich okolicznościach na początku 1938 r. w Wilnie zebrał się 
kongres delegatów muzułmańskich z każdej gminy muzułmańskiej 
w liczbie 19, po jednym delegacie duchownym i jednym świeckim 
z mniejszych muzułmańskich skupisk i w większej liczbie delegatów 
z większych skupisk i miast.

Kongres trwał jeden dzień: wybory Prezydium, wybory członków 
Najwyższego Kolegium Muzułmanów Rzeczypospolitej Polskiej, skła-
dającego się z 2 członków duchownych i 2 świeckich, a także ich za-
stępców – 2 duchownych i 2 świeckich na okres 5 lat, raport zastępcy 
muftiego o wydatkach i przedsięwzięciach muftiatu w latach 1926–
1937, zamknięcie kongresu.

W kongresie uczestniczył wojewoda wileński jako przedstawi-
ciel rządu i szereg oficjalnych przedstawicieli społeczności polskiej 
m. Wilna.

Po części oficjalnej i wyjeździe wojewody, kongres miał bardzo 
ożywiony charakter, który wniosła grupa Tatarów na czele z majo-
rem Janowiczem-Czaińskim, domagająca się spełnienia żądania zie-
mi przez biednych Tatarów, tj. wstawić się o ziemię u władz. Dopiero 
po wyjaśnieniu niestosowności wystąpienia z takiego rodzaju żąda-
niami na kongresie religijnym, porządek dnia został zakończony. 
Członkami kolegium wybrano: z duchownych mułłę miejscowości 
Niekraszuńce i mnie; ze świeckich: Jakuba Romanowicza i Olgierda 
Kryczyńskiego; wybrano także zastępców członków kolegium: dwóch 
duchownych i dwóch świeckich. Raport zastępcy muftiego wyzwał 
ożywioną krytykę i żądanie bardziej szczegółowego określenia wy-
datków. Ale na tym się skończyło. Następnego dnia po kongresie 
zebrał się zjazd delegatów oddziałów Związku Kulturalno-Oświa-
towego Tatarów Rzeczypospolitej. Delegatów było mało. Oddziały 
Związku Kulturalno-Oświatowego nie pracowały, nie zbierały skła-
dek członkowskich i żadna siła nie mogła pomóc w tej sytuacji. Cięż-
kie położenie materialne Tatarów ze wsi i małych miasteczek, gdzie 
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zajmowali się rzemiosłem, takim jak wyprawianie skór lub ogrod-
nictwo, wymagało jakiś nowych rozwiązań i wysiłku ludzi, dążących 
do zmian kierunków prac Rady Centralnej, która przedstawiła na 
zjeździe wątpliwe rezultaty w obrazie 3 tomów „Rocznika Tatarskie-
go”, dwóch kontaktów z władzami w kwestii nadawania ziemi bez-
rolnym Tatarom, a także podkreślania specjalnego znaczenia faktu 
sformowania w końcu 1937 r. tatarskiego szwadronu w Nowej Wi-
lejce – w 13 Pułku Ułanów. To wszystko spowodowało szereg ostrych 
wystąpień, w szczególności podkreślających wewnętrzną sytuację 
Tatarów i przedstawienie ich na zewnątrz przed Radą Centralną jako 
zjednoczonej masy. Wybrano nową Radę Centralną, a także przyję-
to postanowienie o uprawomocnienie Koła Młodzieży przez władze 
polskie, czego jednak Rada Centralna nie zrobiła.

Po powrocie z kongresu i zjazdu muftiat rozpoczął w Warszawie 
starania w Ministerstwie Spraw Wojskowych o wyznaczenie mnie do 
opieki religijnej nad żołnierzami szwadronu tatarskiego, co też stało 
się 1 maja 1938 r. Biuro Wyznań Niekatolickich Ministerstwa Spraw 
Wojskowych był. Polski zatwierdziło mnie jako kontraktowego du-
chownego do opieki religijnej nad żołnierzami był. polskiej armii 
w szwadronie tatarskim, przydzielając mi według kontraktu 80 zło-
tych miesięcznie i zobowiązując do prowadzenia raz w miesiącu na-
bożeństwa w Nowej Wilejce (gdzie był szwadron), a także przyjmowa-
nia przysięgi od przyjętych na służbę żołnierzy, co wykonywałem od 
1938 r. do lipca 1939 r.

Latem 1938 r., gdy byłem na urlopie w Klecku, zostałem zaproszo-
ny przez Koło Młodzieży do przeprowadzenia nabożeństwa w me-
czecie Osmołowa, a wieczorem tego dnia we wsi Iwanowo w rejonie 
kleckim Koło Młodzieży obchodziło „Dożynki”. Na święcie „Dożynek” 
była obecna policja, nie było żadnych przemówień. To był mój pierw-
szy kontakt z Kołem Młodzieży, o który prosił mnie Edige Szynkiewicz. 
Nie mogłem odmówić przeprowadzenia nabożeństwa. Moja obecność 
na święcie „Dożynek”, zorganizowanym przez Koło Młodzieży, świad-
czyła o solidarności z Edige Szynkiewiczem.

Muszę zaznaczyć, że od dnia 1 czerwca 1938 r., moja pensja zosta-
ła podwyższona do 100 złotych, co znacznie polepszyło moją sytuację 
materialną.

Przynależność do kolegium nie wiązała się z jakąkolwiek zapłatą. 
Na zebraniach kolegium bywałem raz na trzy miesiące, otrzymywa-
łem z muftiatu środki na bilet z Warszawy do Wilna i z powrotem, oraz 
delegację – 20 złotych.
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Na zebraniach kolegium omawiano rozwody, planowano budżet na 
remont meczetów i utrzymanie duchownych, a także kwestie związa-
ne z muzułmańskim kultem religijnym.

Jak opisałem w swoich zeznaniach z 11 lutego 1941 r., zimą 1938–
1939 r. byłem zajęty zbliżaniem się do grup emigracyjnych Tatarów 
Idel-Uralu i Krymu, a także zaproszeniami na przyjęcia w ambasa-
dach Turcji, Iranu i Egiptu, gdzie występowałem jako duchowny mu-
zułmański m. Warszawy, a w rozmowach z różnymi ludźmi, zgodnie 
z instrukcjami profesora Olgierda Górki, mówiłem, gdy tego dotyczyła 
rozmowa, o sytuacji muzułmanów w Polsce.

30 sierpnia 1939 r. wróciłem z Klecka do Warszawy. 1 września wy-
buchła wojna polsko-niemiecka. 2 lub 3 września do Warszawy przy-
jechał Edige Szynkiewicz, który zatrzymał się u mnie. Nie spędziwszy 
nawet doby i przeżywszy ze mną i moim świekrem Amuratem Jaku-
bowskim fałszywy alarm gazowy, oddalił się i od tego czasu więcej go 
nie widziałem.

W jakich sprawach Edige Szynkiewicz przybył do Warszawy – nie 
mówił. 5 września wyjechałem z Warszawy do Klecka, gdzie dotarłem 
9 września. Nigdzie z Klecka nie wyjeżdżałem.

A. Woronowicz

Własnoręczne zeznania oskarżonego 
Alego Samuiłowicza Woronowicza z 12 lutego 1941 r.

W związku z ogólnym szkicem aktywności i wzajemnych kontaktów 
grup emigracyjnych Tatarów Krymu, Idel-Uralu i innych działających 
przeciwko ZSRR na terytoriach różnych państw, ukazuję wszystko, 
co jest mi znane z tego punktu widzenia, z różnych źródeł ustnych 
i drukowanych na przestrzeni wielu lat: organizacje emigracyjne, 
działające na terytorium b. Polski i prowadzące zebrania poświęco-
ne różnym zagadnieniom ze swojej historii, posiadały w m. Warsza-
wie jednoczącą ich organizacje – instytucję „Prometeusz”, która wraz 
z Instytutem Wschodnim w Warszawie wykonywała w swoim kie-
rownictwie zadania II Oddziału Sztabu Generalnego Ministerstwa 
Spraw Wojskowych b. Polski. Fakt takich związków stał się dla mnie 
jasny w toku śledztwa, kiedy złożyłem własnoręczne zeznania z dnia 
11 i 12 lutego 1941 r. Do chwili, w której zacząłem pisać zeznania, 
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w mojej świadomości nie pojawiła się myśl, że występując w tej czy 
innej roli, występowałem przeciwko ZSRR jako człowiek związany 
z celami b. władz polskich, skierowanymi przeciw ZSRR na wszelkie 
możliwe sposoby. Wyjaśnienia te niczego nie zmieniają – trzeba wró-
cić do zeznań.

Nastroje i ceremonie prowadzone w 1937 i 1938 r. „XX-lecie Idel-
-Uralu” i „Krymu” z udziałem różnych grup emigracyjnych, jak Idel-
-Ural, Krym, Płn. Kaukaz, Azerbejdżan, Ukraina i Gruzja, świadczy-
ły, że wszystkie grupy emigracyjne miały wspólnego wroga – ZSRR, 
przeciwko któremu występowały. Fakt, że w tych ceremoniach brali 
udział przedstawiciele Idel-Uralu z Finlandii, Niemiec, Polski, Turcji 
i przedstawiciele z Krymu, Polski, Rumunii i Turcji, w dużym stopniu 
potwierdza ustalenia o wzajemnych kontaktach emigracyjnych grup 
Tatarów z Idel-Uralu i Krymu. 

Opisując oddzielne grupy emigracyjne, można prześledzić w jed-
nakowej mierze nie tylko całokształt sił zebranych wokół tego lub 
innego lidera, ale też drogi ich zjednoczenia, wiążącego siły każdej 
z grup w jedną całość, wspólnie skierowaną przeciw ZSRR. Postaram 
się nakreślić obraz wszystkich grup emigracyjnych, oczywiście w ra-
mach znanych mi z różnych źródeł faktów.

A. Organizacja Idel-Ural

Grupuje Tatarów Powołża i Tatarów kazańskich i orientuje się na 
terytoria między Idelem (Wołgą) a Uralem. Jednoczy kazańskich 
Tatarów emigrantów i nieemigrantów, zamieszkałych na tery-
torium:
1.  Polski w Warszawie (większość) i Wilnie (jedna rodzina);
2.  Niemiec w Berlinie, gdzie jest wydawany organ Idel-Uralu „Doru 

Jol”. Jeśli się nie mylę, nazwa oznacza „Prostą Drogę”, a być może 
„Jangy Jol” – „Nowa Droga”. Jeden z organów należy do Idel-Uralu, 
drugi do Krymu, wydawany w Rumunii; który z nich do Idel-Uralu, 
który do Krymu – nie pamiętam. Wiadomo mi było, że w Berlinie 
mieszka Ajaz Ishaki, doktor (nazwisko mi nieznane), redaktor wy-
żej wspomnianego organu Idel-Uralu. Czy dziś w Berlinie miesz-
kają kazańscy Tatarzy – nie wiem.

3.  Finlandii w Helsingforsie i innych, nieznanych mi, miejscowo-
ściach. Mieszka tam znacząca liczba Tatarów kazańskich zajmu-
jących się handlem, uczących się w szkołach średnich i wyższych, 
nazwisk nie znam.
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4.  Turcji w Stambule i innych miejscowościach w nieznanej mi licz-
bie, ale więcej niż w Finlandii, nazwisk nie znam. Czy mają organ 
prasowy – nie wiem.

5.  Egiptu w Kairze, Musa Begijew – czym się zajmuje – nie wiem, a także 
Tagir – pracownik biblioteki Uniwersytetu Kairskiego imienia króla 
Fuada I. Oprócz nich grupa studentów Al-Azkaru, przybyła z Man-
dżurii i wspomniana przeze mnie w zeznaniach z dnia 11–12 lutego.

6.  Mandżurii w Mukdenie, duża kolonia Tatarów kazańskich, głów-
nie handlarzy. W Mukdenie wydają organ Idel-Uralu „Milli-Baj-
rok” – „Sztandar Ludowy”. Słyszałem, że pewna liczba kazańskich 
Tatarów żyje w Dajrenie. Nie znam nazwisk Tatarów kazańskich 
mieszkających w Mandżurii (Mandżukuo).

7.  Japonii w Tokio i Kobe, są meczety i szkoły. A zatem liczba Tatarów 
kazańskich w tych miastach jest znaczna, nazwisk nie znam.

8.  Możliwe, że pojedynczy Tatarzy kazańskich znajdują się w Rumu-
nii, a także na terytorium Saudii.

Głównym liderem Tatarów Idel-Uralu jest Ajaz Ishaki. Bywał on 
w Finlandii, Mandżurii, Japonii, Turcji, Egipcie, Rumunii, Niemczech 
i b. Polsce. Gdzie się teraz znajduje – nie wiem. W Warszawie Ajazowi 
Ishakiemu pomagał Kebir Kembirowicz.

B. Organizacja Krymu

Grupa Tatarów z Półwyspu Krymskiego jednoczy Tatarów krymskich 
zamieszkałych na terytoriach:
1.  Polski w Warszawie, Poznaniu – student Sabri, Wilnie – Edige Szyn-

kiewicz i jeszcze jeden Tatar krymski o nieznanym mi nazwisku. 
Z Tatarów polskich Adam Muchla w Słonimiu (być może się mylę) 
i Aleksandrowicz (nie znam imienia). W Nowogródku nie znam.

2.  Rumunii w Bazarczuku i innych miejscowościach, ogólna licz-
ba Tatarów krymskich zamieszkałych na obszarze Rumunii jest 
dosyć wysokie – około 60–70 tysięcy. Są potomkami emigrantów 
z Krymu, od czasów podboju Krymu przez Rosję (nazwisk nie 
znam). Czy mają jakiś organ prasowy – nie wiem.

3.  Egiptu. Jeszcze w 1936 r. była grupa studentów Al-Azkaru, czy jest 
tam ktoś teraz – nie wiem.

Głównym liderem Tatarów z Krymu jest Ddżafer Sejdamet za-
mieszkały w Stambule. Był w Polsce i Rumunii. W Polsce przewodni-
czyli Edige Szynkiewicz i doktor Abdułła Zihni, zeznawałem o nich 11 
i 12 lutego 1941 r.
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Własnoręczne zeznania oskarżonego 
Alego Samuiłowicza Woronowicza z 13 lutego 1941 r.

Zanim przystąpię do kontynuowania zeznań, muszę stwierdzić, że 
wczoraj nieprawidłowo opisałem organizację Krymu, nie podając 
imion przy nazwiskach Adama Muchli i Aleksandrowicza, zamieszka-
łych w mieście Słonimiu i zbliżonych do organizacji Krymu: zrobiłem 
to bezmyślnie. Dane nazwiska z jakiegoś powodu utkwiły mi w pa-
mięci, nie mogę określić dlaczego. Napisałem te nazwiska zupełnie 
nieświadomie. Pod tym względem organizacja Krymu jest mi mało 
znajoma.

C. Północny Kaukaz

Grupy emigracyjne, skupione pod nazwami Płn. Kaukazu, Gruzji 
i Azerbejdżanu, jednoczą kaukaskie narody Płn. Kaukazu, Gruzji 
i Azerbejdżanu; jakie narodowości skupiała organizacja Płn. Kaukazu 
– nie wiem. Z osób zachowanych w mojej pamięci i należących do or-
ganizacji Płn. Kaukazu, pamiętam nazwisko Wassana Gireja Dżabagi, 
który do swojego wyjazdu do Turcji w 1938 r. (być może w końcu 1937 
r.) był redaktorem „Przeglądu Islamskiego”, wychodzącego w Warsza-
wie jako organ Muzułmańskiego Związku Religijnego m. Warszawy. 
Wassan Girej Dżabagi był Osetyńcem związanym z Dagestanem. Kto 
jeszcze był razem z nim w Warszawie – nie wiem. Ani razu nie zda-
rzało mi się być na zebraniach-ceremoniach organizacji Płn. Kaukazu.

Przypominam sobie, że po jakimś czasie narody Płn. Kauka-
zu, Gruzji i Azerbejdżanu należały do jednej wspólnej organizacji, 
a mianowicie Federacji Narodów Kaukazu. Czytałem o tym w gaze-
cie „Kaukascy Górale”, wydawanej w językach rosyjskim i azerskim 
i wspominającej, jeśli mnie pamięć nie myli, o federacji narodów 
Kaukazu jako formie państwowotwórczej i zjednoczeniu ich w walce 
z ZSRR. Wiem, że na terenie Warszawy byli ogólnie emigranci z Kau-
kazu, ale nie wiem, do jakich grup etnicznych należeli. Słyszałem 
także, że nie wszyscy członkowie organizacji emigracyjnych grup 
Kaukazu byli stronnikami Federacji Narodów Kaukazu, że część emi-
gracji z Kaukazu znajdowała się w Paryżu, gdzie wydawali rosyjsko-
języczną gazetę „Kawkaz”, którą przypadkowo zobaczyłem u jednego 
złotnika mieszkającego koło Al-Azkaru w Kairze, wykonującego dla 
mnie monogram na papierośnicy. On też robił dla mnie obrączkę 
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i kupiłem u niego tanią bransoletę ze skarabeuszem. Polecił mi go 
Abdul Kajum Muhamedżan (onże Ibrahimow), jako taniego i uczci-
wego, znającego język rosyjski. Któregoś dnia na stole jego maleńkiej 
pracowni zauważyłem gazetę „Kawkaz”, chwyciłem i przejrzałem, 
zapytałem, gdzie jest wydawana – gazeta była podniszczona i bez 
okładki. Odpowiedź była – w Paryżu. Teraz przypominam sobie, że 
w Egipcie było dosyć wielu studentów z Kaukazu w Al-Azkarze, nie-
którzy z nich zachodzili do mnie, do mojego kolegi Mustafy Aleksan-
drowicza w czasie, gdy mieszkaliśmy w Rezak Al-Atrak koło Al-Az-
karu, a moim nauczycielem, zaraz po przybyciu do Kairu, był student 
Al-Azkaru z Kaukazu, który znał trochę język rosyjski, ale niewystar-
czająco, byśmy mogli się porozumieć.

Postaram się uporządkować zeznania dotyczące emigracji 
kaukaskiej:
1.  Na terytorium b. Polski, a przede wszystkim w Warszawie, żyła 

grupa emigrantów z Kaukazu różnych narodowości: osetyńskiej, 
gruzińskiej, azerbejdżańskiej i swoje wystąpienia na ceremo-
niach, na których, jak stwierdziłem wcześniej, bywałem, prezen-
towali w pojedynkę lub w kilku, ale zawsze w imieniu wszystkich 
z Kaukazu, tzn. Federacji. Nie przypominam sobie na tych cere-
moniach i zebraniach mówcy, który by przemawiał po rosyjsku 
albo po polsku. Mówili językiem bliskim tureckiemu lub tatar-
skiemu. Z występujących, w mojej pamięci pozostały nazwiska: 
Mirza-Bala i Bajtuhan. Widziałem w Instytucie Wschodnim do-
syć grubą książkę „Azerbejdżan” napisaną po polsku, nie pamię-
tam autora książki.

  W czasie mojego pobytu w Warszawie ani razu nie uczestniczy-
łem w ceremoniach specjalnie poświęconym narodom Kaukazu. 
W bibliotece Instytutu Wschodniego pracował człowiek z Kauka-
zu, jego syn przychodził na lekcje prawa Bożego, nie przypominam 
sobie teraz, jakie było jego nazwisko, ale znałem jego nazwisko, 
figurujące w spisie dzieci uczęszczających na lekcje prawa Boże-
go. Także w lekcjach prawa Bożego uczestniczyło trzech uczniów: 
synów pułkownika Armii Polskiej Kazem-beka, jeśli się nie mylę, 
chodziła do zakończenia gimnazjum na lekcje religii w 1937 r. byw. 
Wassan Girej Dżabagi. Teraz przypominam sobie nazwisko czło-
wieka z Kaukazu z biblioteki Instytutu Wschodniego – nazywał się 
Chawżoko.

  Oprócz wymienionych, byli mi znani: pułkownik wojsk polskich 
Chursz Bagajedin – autor pracy w języku polskim o walce Kaukazu 
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z Rosją za Szamila. Pułkownik Chursz był u mnie w mieszkaniu 
w Warszawie, w związku ze śmiercią na początku lata 1939 r. ma-
jora 1 Pułku Strzelców Konnych w Garwolinie Edigara (Edigera), 
imię chyba Israfil. Edigar także był z Kaukazu i miał brata, również 
oficera Armii Polskiej. Nie wiem, gdzie był brat majora Edigara. 
Na ceremonii pochówku majora Edigara, zmarłego po operacji 
pęcherza moczowego w szpitalu wojskowym m. Warszawy, były 
osoby w cywilnej odzieży, przybyłe z różnych miejscowości w Pol-
sce, ale kim byli i jak się nazywali – nie wiem. Pułkownik Chursz 
Bagajedin był członkiem Komitetu Budowy Meczetu w Warszawie, 
również członkiem tegoż Komitetu był inny człowiek z Kaukazu 
o nazwisku Czukna, widziałem go na zebraniu Komitetu Budowy 
Meczetu. 

  Pułkownika Beka Israfila znałem z piechoty Armii Polskiej. Żył 
w Warszawie jeszcze w 1937 r., w tym roku pochowałem jego żonę 
Fatmę, która zmarła po operacji w szpitalu wojskowym m. War-
szawy. Tenże pułkownik Bek Israfil miał brata – studenta, ale nie 
wiem, jak się nazywał. Było też kilku studentów z Kaukazu i stu-
dentka – Gruzinka. Widziałem ich na ceremoniach i zebraniach. 
Czy byli emigranci z Kaukazu w innych miejscowościach – nie 
wiem, słyszałem, że było około 15–20 oficerów z Kaukazu różnych 
narodowości na służbie kontraktowej w Armii Polskiej. Słysza-
łem z wielu ust, że służyli „kontraktowo”. Na ile wiem, oficerowie 
ci brali udział w formowaniu pułku jazdy tatarskiej, uczestniczyli 
w wojnie Polski z ZSRR 1919–1920 r., organem prasowym Kaukazu 
w Polsce była chyba gazeta „Górale Kaukazu” w językach rosyjskim 
i tureckim (?). Nie wiem, czy wskazani przeze mnie ludzie z Kau-
kazu mieli jakiś inny organ prasowy. Kaukaz w Warszawie przed-
stawiał sobą najlepiej rozwinięty element emigracji, co świadczy 
o ich znaczeniu dla Polski i objaśnia ich tak silne zgrupowanie 
w stolicy.

2.  We Francji, w Paryżu, jeśli tam był wydawany „Kawkaz”, to musiały 
być tam narodowe grupy z Kaukazu. Nic mi o nich nie wiadomo.

3.  W Turcji, sądząc po literaturze historycznej, musi być wielu po-
tomków emigrantów z Kaukazu z różnych okresów. Rząd turecki 
osiedlał ich kiedyś w Syrii, Palestynie i Egipcie. Nie jest mi znane, 
jak przedstawia się organizacja tych emigrantów i jak odnoszą się 
wobec emigracji od 1917 r. 

4.  W Syberii [Syrii] i Palestynie, jak ukazałem powyżej, jest wielu po-
tomków kaukaskiej emigracji z różnych okresów. Słyszałem, że są 
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tam oddziały „Czerkiesów”, czyli ludzi z Kaukazu, na służbie woj-
skowej i policyjnej francuskiej administracji Syrii i angielskiej Pa-
lestyny. W Al-Azkarze w Kairze, w latach 1933–1938, była pewna 
liczba studentów-Kaukazców z Syrii i Palestyny. Nie wiem, czy byli 
dziećmi starej emigracji, czy nowej od 1917 r.

5.  W Egipcie większość pochodzi od Kaukazców, będących na służbie 
Ottomańskiej Turcji, którzy pozostali na służbie angielskiej, w za-
sadzie rządzących współczesnym Egiptem. W Al-Azkarze w Rezak-
-al-Abrak byli słuchacze-uchodźcy z Kaukazu po 1917 r., żyjący ze 
środków wakufów – darowizn miejscowych muzułmanów w celach 
religijnych. Środki dla każdego studenta Al-Azkaru spoza Egiptu, 
mieszkających w różnych domach dla słuchaczy Al-Azkaru, wy-
nosiły 1,5–2 funty egipskie. Ja także je dostawałem. Kierownikiem 
Rewak-al-Abraku był człowiek z Kaukazu, także jego pomocnicy, 
nie pamiętam, jak oni wszyscy się nazywali. Ale ci, którzy mieli 
bezpośredni nadzór nad Rewak-al-Abrakiem, nazywali się Szejch 
Ahmed i Szejch Szemseddin. Przypominam sobie zaproszenie do 
uczestniczenia w zebraniu słuchaczy Al-Azkaru z różnych naro-
dowych grup kaukaskich, na kiedy było zaproszenie – zapomnia-
łem, ale ja z moim kolegą Mustafą Aleksandrowiczem na nim nie 
byłem. Zebranie te organizował Paweł Korwin-Pawłowski razem 
z Abdul-Kajumem Muhamedżanem (Ibrahimowem). Nie wiem, co 
omawiano na zebraniu. Przypominam sobie jednocześnie przypa-
dek, gdy Korwin-Pawłowski chciał utworzyć jakieś stowarzyszenie 
muzułmańskie, mówił o tym ze mną i Mustafą Aleksandrowiczem. 
Głównym powodem niezgody było to, że Korwin-Pawłowski żądał, 
byśmy nazywali się muzułmanami-Polakami, a nie Tatarami, co 
sprzeciwiało się instrukcjom prof. Olgierda Górki. Odmówiliśmy 
tego, tak samo jak i w ogóle kontaktów z Korwinem-Pawłowskim. 
Dziś, przy zeznaniach w śledztwie, staje mi się jasna rola Korwi-
na-Pawłowskiego – właśnie kontrola nad nami. Pośród słuchaczy 
Al-Azkaru z Kaukazu byli studenci z Palestyny, Syrii a także z Kau-
kazu po 1917 r., nie znam ich nazwisk, byli to ludzie wschodniej 
tradycji, z którymi mało się spotykaliśmy.

  Nie jest mi wiadomo, kto przewodniczył ruchowi emigrantów 
z Kaukazu na innych terytoriach, z wyjątkiem Mirzy Bali i, zdaje 
się, Bajtuhana (oni występowali z przemowami na ceremoniach 
i zebraniach), zamieszkałych w Warszawie, jednakże istniał mię-
dzy nimi jakiś kontakt, świadczący o jednakowym celu, tzn. walce 
z ZSRR.
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D. Organizacja Ukrainy

Mało wiem o przedstawicielach organizacji Ukrainy, słyszałem wystą-
pienia dwóch różnych osób na zebraniach i ceremoniach, zdaje się by-
łych wojskowych armii petlurowskiej. Przedstawiali sobą grupę stron-
ników federacji z Polską, dążąc do oderwania terytorium Ukrainy od 
ZSRR. Nie wiem, kto kierował danym ruchem w Warszawie. Zazwyczaj 
przedstawiciele Ukrainy mówili mało i zaraz po swoich przemowach 
wychodzili. Może się to objaśniać pewnymi niezgodnościami ich celów 
z celami Tatarów Krymu czy Idel-Uralu. Ponadto, byłe władze polskie 
nie widziały w Ukraińcach swoich przyjaciół, na terytorium b. Polski 
(w zachodnich obwodach USRR) operowały różne grupy o różnych 
nazwach, o których słyszałem będąc studentem we Lwowie, takie jak 
Rusini, Rosjanie, ogólnie Ukraińcy, Ukraińcy-petlurowcy. Nie intere-
sowałem się tymi ruchami, a słyszałem o nich od studentów Polaków 
lub czytałem w polskiej prasie.

Powyższe zeznania, świadczące o szeroko rozpowszechnionej 
działalności różnych grup emigracyjnych – starych i nowych, a tak-
że o pomocy okazywanej na obszarze Polski przez b. instytucje pol-
skie – organizacje „Prometeusz” i Instytut Wschodni, kierowane, jak 
dowiedziałem się w toku śledztwa, przez II Oddział Sztabu General-
nego, stawia mnie, będącego tylko narzędziem w rękach tych insty-
tucji, w ciężkim położeniu odpowiedzialnego za winy popełnione bez 
świadomości następstw. I w Warszawie, i wyjeżdzając do Egiptu, nie 
znałem swojej roli, którą odegrałem pomimo swojej pasywności. Te-
raz, gdy w śledztwie nadeszła świadomość moich win, kończąc moje 
postępki-przestępstwa wobec ZSRR, a z nimi kara.

Pytanie 1: Opiszcie szczegółowo znane wam kontrrewolucyjne orga-
nizacje na terytorium b. Polski, ich założenia programowe i taktyczne, 
i na jakich kręgach się opierały?
Odpowiedź: Na terytorium b. Polski działały organizacje k-r [kontrre-
wolucyjne] jednoczące grupy emigrantów Azerbejdżanu, Gruzji, Płn. 
Kaukazu, tak zwanego Idel-Uralu, Krymu i Ukrainy. Wspomniane or-
ganizacje k-r kierowały się w swoich ideach politycznych zewnętrzną 
polityką rządu b. Polski, która uwarunkowywała większą lub mniej-
szą aktywność organizacji k-r w zależności od takiej lub innej sytuacji 
międzynarodowej, wyrazem czego były opisane przeze mnie w zezna-
niach ceremonie-zebrania „XX-lecia Kurułtaju Krymu i Idel-Uralu” na 
terytorium b. Polski, w m. Warszawie w końcu 1937 i pierwszej połowie 
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1938 r., zbiegające się z wydarzeniami w Czechosłowacji i zewnętrzną 
polityką Niemiec wobec b. Polski. Programem wyżej wymienionych 
organizacji k-r było oderwanie obszarów wchodzących w skład ZSRR 
i ustanowienie na nich rządów burżuazyjnych. Taktyka tych organi-
zacji k-r opierała się na wykorzystywaniu często zmieniającej się sy-
tuacji międzynarodowej, głównie na zmianach polityki zewnętrznej 
b. Polski, graniczącej z ZSRR i Niemcami. W pierwszej kolejności or-
ganizacje k-r starały się dogadać ze sobą, ustanowić wspólne intere-
sy, a potem szukały pomocy w kręgach stojących blisko Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych i Ministerstwa Spraw Wojskowych, szczególnie 
Instytutu Wschodniego i „Prometeusza”.

Pytanie 2: Opowiedzcie o kontaktach emigracyjnych formacji k-r w b. 
Polsce z analogicznymi ugrupowaniami innych państw, a także z ofi-
cjalnymi instytucjami tych państw, oraz o znanych wam drogach i for-
mach tego kontaktu?
Odpowiedź: O kontaktach emigracyjnych formacji k-r w b. Polsce 
z analogicznymi ugrupowaniami innych państw zeznawałem w dniu 
11 i 12 lutego 1941 r., a konkretnie przy opisie „XX-lecia Kurułtaju Kry-
mu i Idel-Uralu”, gdzie wskazałem skład występujących na ceremo-
niach. Bardziej szczegółowych danych – nie znam. W 1938 r. Abdułła 
Zihni, Edige Szynkiewicz i Ortaj jeździli do Tatarów krymskich w Ru-
munii, gdzie przeprowadzali wykłady o Krymie. Latem 1939 r. Abduł-
ła Zihni wyjechał do Rumunii. Nic nie wiem o kontaktach formacji 
emigracyjnych w b. Polsce z oficjalnymi instytucjami innych państw. 
Gdy byłem w Egipcie, kontakt z ambasadą polską utrzymywał Szejch 
– kierownik akademików Al-Azkaru dla słuchaczy z Europy (głównie 
Turków), ale nazwiska tego Szejcha, pochodzącego z Kaukazu, dziś już 
nie pamiętam, ale jego podpis znajduje się na dokumencie wydanym 
przez niego i świadczącym, że jestem słuchaczem Al-Azkaru. Ten do-
kument jest w śledztwie. Jakiego rodzaju był to kontakt – nie wiem (ze 
wspomnianym Szejchem kontaktował się pracownik ambasady pol-
skiej w Kairze Sokulski – właściciel polskiego pensjonatu w Heluanie 
(27 km od Kairu).

Pytanie 3: Dajcie dowód istnienia związków organizacji k-r z drugim 
oddziałem polskiego Sztabu Gen.
Odpowiedź: Moje kontakty z emigrantami w Warszawie przechodziły 
przez Instytut Wschodni. Nie byłem tak głęboko zakorzeniony w pra-
cach b. polskich instytucji-organizacji z formacjami emigracyjnymi 
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w b. Polsce, żeby znać wszystkie ich działania. Kierował mną Instytut 
Wschodni, nie informował o swoich planach, przez co do ostatniej 
chwili nie miałem świadomości związków z instytucjami kierującymi 
Instytutem Wschodnim, jak Ministerstwo Spraw Zagranicznych czy 
drugim oddziałem polskiego Sztabu Gen. Mogę jedynie przypuszczać. 
Do 1933 r. nie wiedziałem nawet o Instytucie Wschodnim. Także do 
1933 r. nigdy nie byłem w Warszawie. Do 1938 r. kontaktowałem się 
tylko z Instytutem Wschodnim, od 1939 r. zgodnie z zaleceniami prof. 
Olgierda Górki zacząłem brać udział w ceremoniach i zebraniach. 
Dalsze zbliżenie być może zaznajomiło by mnie ze wszystkimi źródła-
mi kontaktów.

Pytanie 4: Podajcie szczegółowo instrukcję profesora Górki o k-r dzia-
łalności organizacji tatarskich przeciwko Związkowi Sowieckiemu, 
którą osobiście dostaliście przed wyjazdem do Kairu, i dlaczego prof. 
Górka to zrobił?
Odpowiedź: Instrukcja nie dotyczyła k-r działalności organizacji ta-
tarskich przeciwko Związkowi Sowieckiemu. Zawierała szereg punk-
tów określających charakter delegacji i wstąpienia delegowanego do 
uniwersytetu Al-Azkar w Kairze, a dokładnie: wstęp instrukcji mówił 
o konieczności o przygotowaniu w Polsce duchownych spośród mu-
zułmanów tatarskiego pochodzenia.

Następnie określono okres delegacji na 2 lata (później przedłu-
żonej na moją prośbę do 3 lat), charakter delegacji na muzułmański 
uniwersytet Al-Azkar w Kairze polskiego Tatara, pochodzącego z ta-
tarskich rodziców, wschodniej religii, dobrego prowadzenia się, chęt-
nego do nauki i lubiącego muzułmański Wschód. Część końcowa do-
tyczyła dokładnego wypełnienia zaleceń władz uniwersyteckich i pod-
porządkowania się wewnętrznym zasadom akademika studentów 
Al-Azkaru oraz wskazania na autorytet ambasady polskiej w Kairze. 
W Kairze dowiedziałem się od Koryczyńskiego, pracownika ambasady, 
że wspomnianą instrukcję sporządził Adam Benis – ówczesny amba-
sador przy ambasadzie w Kairze. Instrukcja ta, wypełniona pismem 
maszynowym i bez podpisu, objętości 2 stron, została mi wręczona 
przez prof. Górkę z polecenia ambasadora Adama Benisa. Jednocze-
śnie prof. Górka dał mi szereg zaleceń dotyczących raportów o naro-
dowościowych grupach studentów Al-Azkaru, ich działaniach, mani-
festacjach, społeczeństwie egipskim, a głównie o propagandzie Polski 
i polskich Tatarów wśród słuchaczy Al-Azkaru i w Kairze (Egipcie). 
O mojej pracy w zakresie propagandy Polski, razem z moim kolegą 
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Mustafą Aleksandrowiczem, zeznałem szczegółowo 11 i 12 lutego 1941 
r. Profesor Olgierd Górka nie zlecał mi żadnej działalności wśród grup 
emigracyjnych, te prace wypełniali inni, wskazani przeze mnie w ze-
znaniach z 12 lutego.

Pytanie 5: Opiszcie prawdziwy cel waszej wizyty u przewodniczą-
cego k-r organizacji Idel-Uralu i Krymu Ajaza Ishakiego i przebieg 
rozmowy.
Odpowiedź: W swoim zeznaniu z dnia 11 i 12 lutego 1941 r. odpowie-
działem, że do 1938 r. w ogóle nie zbliżałem się do ruchu grup emigra-
cyjnych Idel-Uralu i Krymu, że według instrukcji prof. Olgierda Górki 
uczestniczyłem w ceremoniach i zebraniach, również przedstawio-
nych w tym zeznaniu. Wcześniejszemu zbliżeniu nie pomagała sytu-
acja, w jakiej okazałem się w Warszawie od stycznia 1937 r., a pierwsze 
kroki mojego zbliżenia się z „fazlejewcami” rozpoczęły się jesienią 
1937 r. od obiadu u Hafura Eksanowa, w którym uczestniczyli Ajaz 
Ishaki i Olgierd Kryczyński. Nigdy nie byłem w prywatnym mieszka-
niu Ajaza Ishakiego, on także nie był u mnie. Moja sytuacja materialna 
nie pozwalała przyjmować u siebie i wizytować innych. Moje kontak-
ty z członkami formacji emigracyjnych ograniczały się do ceremonii, 
gdzie oprócz mnie była masa innych osób, z którymi musiał się kon-
taktować Ajaz Ishaki, mnie zaś, jako duchownego, traktowano uprzej-
mie, ale nie widzieli we mnie pomocnika w działaniach wspomnia-
nych grup. Również prof. Olgierd Górka nie zaliczał mnie do członków 
danych organizacji i jedyne, czego ode mnie wymagał, i to w bardzo 
grzecznej formie – to uczestnictwo w ceremoniach i zebraniach, na 
które wysyłano mnie poprzez zaproszenia. Ajaz Ishaki nie był prze-
wodniczącym Krymu. Znane były wzajemne stosunki Idel-Uralców 
z Krymcami, którzy uważali się za lepiej zorganizowanych. Można to 
było usłyszeć na zebraniach od zaproszonych osób, nienależących do 
żadnej z grup emigracji Idel-Uralu i Krymu. Tatarzy kazańscy długo 
odnosili się wrogo wobec mnie, dogadując, jaki ze mnie mułła, skoro 
nie mówię po tatarsku. Te słowa słyszałem i od mojego poprzednika 
Asfandijara Fazlejewa. Nie prowadziłem rozmów z Ajazem Ishakim, 
on również nie wyrażał na to chęci.

Pytanie 6: Opiszcie zawartość i istotę „Zielonej Książki”.
Odpowiedź: „Zielona Księga” była zbiorem korespondencji dyploma-
tycznej między królami Saudii Ibn Saudem i Jemenu Jachją, odnośnie 
terytorium zwanego Asir, które stanowiło powód ich sporu. Książka 
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była wydana przez rząd Saudii i przedstawiała działania króla Jemenu 
Jachji na podstawie dokumentów dyplomatycznych, przedstawionych 
w świetle przychylnym dla Ibn Sauda. Księga ta rozpoczyna się wstę-
pem, ilustrującym zachowanie niektórych rodów arabskich na teryto-
rium Asiru, do którego miał prawa król Saudii. W książce zamieszczo-
na jest korespondencja delegatów Saudii i Jemenu do swoich królów 
i rokowania w celu zakończenia sporu dwóch królów drogą pokojową. 
„Zielona Książka” może być przykładem górnolotności wschodniego 
stylu i dokumentem usprawiedliwiającym działania Ibn Sauda, który 
wypowiedział wojnę Jachji i oderwał Asir od Jemenu.

Pytanie 7: Opiszcie szczegółowo k-r działalność Edigeja Szynkiewicza 
na terytorium Związku Sowieckiego, zwłaszcza na Krymie do 1936 r., 
tzn. do jego ucieczki do b. Polski. Z kim był tam związany, w składzie 
jakiej k-r organizacji prowadził swoją działalność przestępczą, o kie-
rowniczym centrum tej organizacji i jej składzie, o metodach kontak-
towych tej organizacji z formacjami k-r w innych państwach i o celu 
ucieczki Edigeja Szynkiewicza do Polski?
Odpowiedź: Twierdziłem w swoich zeznaniach, a także twierdzę teraz, 
że Edige Szynkiewicz nie wtajemniczał mnie w swoje sekrety. Tym sa-
mym nie jestem w stanie niczego zeznać o kontaktach Edigeja Szynkie-
wicza w Związku Sowieckim i Krymie z organizacjami k-r. Edige Szyn-
kiewicz nie mówił mi o swojej działalności lub działaniach organizacji, 
do której mógł należeć na terytorium ZSRR. Nie wtajemniczał mnie 
również w cele swojej ucieczki do Polski, mogę jedynie mówić o jego 
działalności w b. Polsce, która (działalność) nie wzbudzała we mnie za-
ufania do niego, a związana była z pracą wśród polskich Tatarów.

A. Woronowicz

Własnoręczne zeznania oskarżonego 
Alego Samuiłowicza Woronowicza z 14 lutego 1941 r.

Zatrzymując się na działalności Edigeja SZYNKIEWICZA w Polsce, 
skierowanej przeciwko Związkowi Sowieckiemu, a także jego osądach 
przeszłości na Krymie, przypuszczam, że Edigej SZYNKIEWICZ był 
w kontakcie z grupą Tatarów krymskich kierowaną przez IBRAHIMO-
WICZA i innych uczestników dużego procesu sądowego w 1928–1932 r., 
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którego opis podaje Dżafer SEJDAMET w książce „Krym”, wydanej po 
polsku przez Instytut Wschodni w Warszawie. Edige SZYNKIEWICZ 
nie mówił mi o swojej rewolucyjnej działalności na Krymie i tym bar-
dziej nie mogę opisać żadnych konkretnych faktów o jego kontrrewo-
lucyjnej aktywności na Krymie do 1933 r., gdzie przybył z terytorium 
Persji, kontaktując się z ambasadą polską w Teheranie. Fakty te stały 
mi się znane ze słów Jakuba SZYNKIEWICZA, który polecił mi wiosną 
1933 r. pójść do województwa w Wilnie i dać oświadczenie, potrzebne 
do uzyskania paszportu dla Edige SZYNKIEWICZA w związku z jego 
przybyciem do Polski. Edige SZYNKIEWICZ przybył do Polski w 1936 r. 
O jego przyjeździe do Polski dowiedziałem się od swoich krewnych, 
piszących mi do Kairu. W tymże 1936 r. pisał do mnie do Kairu i Edige 
SZYNKIEWICZ, ale nasza korespondencja ograniczała się do wymia-
ny grzeczności. Co robił Edige SZYNKIEWICZ między 1933 a 1936 r., 
stało mi się wiadome dopiero później. W tych latach, Edige SZYNKIE-
WICZ, jako obywatel b. Polski, wyjechał z Persji do Stambułu w Tur-
cji, gdzie nawiązał kontakt z Dżaferem SEJDAMETOWEM, liderem 
kontrrewolucyjnego emigracyjnego ruchu Tatarów Krymu. W b. Pol-
sce Edige SZYNKIEWICZ mieszkał jako obywatel Iranu. Rezultatem 
kontaktu Edige SZYNKIEWICZA z Dżaferem SEJDAMETEM w Tur-
cji – było przybycie na terytorium Polski, głównie do Warszawy, stu-
dentów ORTAJA, Selima WELI, doktora Abdułły Zihni i SABRI do m. 
Poznania. Edige SZYNKIEWICZ rozpoczyna szeroko zakrojoną dzia-
łalność pośród polskich Tatarów od momentu swojego przybycia do 
Polski, w czym znajduje silne poparcie u braci Lwa (Arslana) i Olgierda 
KRYCZYŃSKICH, zamieszkałych w Wilnie, a później Lwa w Gdyni (wi-
ceprzewodniczący sądu okręgowego w Gdyni, główny redaktor „Rocznika 
Tatarskiego”, przewodniczący Związku Kulturalno-Oświatowego Tatarów 
Rzeczypospolitej Polskiej od 1938 r.), OLGIERDA w Warszawie i od końca 
1938 r. znów w Wilnie. Edige SZYNKIEWICZ zaczął odwiedzać główne 
miejsca osadnictwa polskich Tatarów, jak Słonim, Nowogródek, Kleck, 
Iwanowo i inne, gdzie przystępuje do tworzenia organizacji „Koło Mło-
dzieży”, jako przyszłych aktywistów w sprawie walki z ZSRR i odebra-
niu od niego terytorium Krymu. Jednocześnie Edige SZYNKIEWICZ 
pisze materiały o Krymie i ZSRR do polskiej prasy, a także kontaktuje 
się z Tatarami krymskimi w Rumunii, czego rezultatem było przyby-
cie do Wilna studenta SERWERA jesienią 1938 r. Organizuje w 1938 r. 
wycieczkę „Koła Młodzieży” po różnych miejscach osadnictwa tatar-
skiego w Polsce, gdzie wędrująca młodzież daje wieczory twórczości, 
wykonując tatarskie pieśni Krymu i polskie.
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Utworzone przez Edige SZYNKIEWICZA „Koło Młodzieży” i jej 
członkowie noszą znak krymskiej tamgi, razem ze znakami innych 
grup emigracyjnych należących do „Prometeusza”, na tarczy, przez 
którą przebiegają kolory flagi Polski.

W 1937 r. bracia KRYCZYŃSCY i inni członkowie społeczności ta-
tarskiej Polski proszą Ministerstwo Spraw Wojskowych Polski o utwo-
rzenie oddzielnego szwadronu tatarskiej kawalerii, co spełniło się 
w końcu 1937 r. 1 szwadron 13 Pułku Ułanów znajdujący się koło Wilna 
w Nowej Wilejce otrzymuje nazwę „Szwadronu Jazdy Tatarskiej”, pod 
dowództwem rotmistrza JELIASZEWICZA, a biuro wyznań niekato-
lickich Ministerstwa Spraw Wojskowych, w porozumieniu z wydzia-
łem wyznań Ministerstwa Spraw Zagranicznych, wyznaczyło mnie 
na religijnego „pomocnika duchownego” szwadronu, dla którego raz 
w miesiącu spełniałem nabożeństwa w Nowej Wilejce, a w latach 1938 
i 1939 przyjmowałem przysięgę żołnierzy szwadronu tatarskiego na 
wierność Polsce.

Szeroka aktywność Edige SZYNKIEWICZA wiąże się z prywatnymi 
kontaktami Edige SZYNKIEWICZA z „Prometeuszem”. Edige SZYN-
KIEWICZ często bywał w Warszawie, ale do mnie zachodził bardzo 
rzadko, nie zatrzymywał się, nocował u Krymczan, głównie ORTAJA 
i Abdułły Zihni i nie porozumiewał się ze mną w sprawach swojej dzia-
łalności, co nie wyklucza mojej możliwej aktywności w organizacji 
Tatarów polskich według idei Edige SZYNKIEWICZA. Moje stosunki 
z Edige SZYNKIEWICZEM przy pierwszym naszym spotkaniu w Sło-
nimiu, a potem w Wilnie, nie były serdeczne. Edige nie rozmawiał 
ze mną o swojej działalności na Krymie od czasu jego ucieczki z te-
rytorium ZSRR do Persji. Wyjątkowe związki Edige SZYNKIEWICZA 
z aktywnością na Krymie i waga tego faktu, postawiła również mnie, 
jako absolutnie niezwiązanego z Edige SZYNKIEWICZEM, w położe-
nie bez wyjścia. Wzajemne stosunki Jakuba SZYNKIEWICZA i Edi-
geja SZYNKIEWICZA miały jeszcze bardziej jaskrawy charakter. Ja-
kub SZYNKIEWICZ odnosił się negatywnie wobec działalności Edige 
wśród Tatarów polskich. Jakub SZYNKIEWICZ wyraźnie nie zgadzał 
się z linią działalności KRYCZYŃSKICH, JANOWICZA-CZAIŃSKIEGO, 
moją i był zdecydowanie przeciwny jakiejkolwiek społecznej aktyw-
ności i wystąpieniom, co spowodowało wrogie postrzeganie Jakuba 
SZYNKIEWICZA w tatarskich osadach b. Polski. Spory Tatarów mię-
dzy sobą o pierwszeństwo i przewodnictwo znalazły swój wyraz na po-
czątku 1938 r., gdy część społeczności tatarskiej chciała zerwać obrady 
kongresu, a potem zjazdu Związku Kulturalno-Oświatowego Tatarów 
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Polski. Zamierająca działalność starszych i wzrastająca u młodzieży 
kierowanej przez Edigeja SZYNKIEWICZA, skłaniały Jakuba SZYN-
KIEWICZA do myśli o pozostawieniu urzędu muftiego i dopiero wy-
bory 1938 r. Wyższego Kolegium Muzułmańskiego zdjęły z niego od-
powiedzialność z kierowania Tatarami i ułatwiły jego sytuację wobec 
tej części Tatarów, która pisała memoriały do Ministerstwa Wyznań 
Religijnych z różnymi propozycjami, włącznie ze zdjęciem Jakuba 
SZYNKIEWICZA z urzędu muftiego.

Własnoręczne zeznania oskarżonego 
Alego Samuiłowicza Woronowicza z 25 lutego 1941 r.

Na początku swojego zeznania charakteryzującego tok mojej działal-
ności, chcę zatrzymać się na faktach, które do pewnego stopnia okre-
śliły to, że zacząłem uważać się za kogoś odrębnego, jako Tatar, a do-
kładnie: będąc uczniem I–III klas gimnazjum m. Szawle był. guberni 
kowieńskiej, potem uczniem IV i V klasy gimnazjum m. Wiaźmy gub. 
smoleńskiej, napotykałem tam uczniów innych narodowości, którzy 
nie zawsze patrzyli na mnie jak na równego i starali się podkreślić, że 
jestem gorszy od nich – pokazywali mi świńskie ucho, rysowali krzyż 
na ramionach lub plecach, nazywali „tatarską mordą”, „tatarską łopat-
ką”, kniaziem itp. Te momenty niepojętej dla mnie natury budziły we 
mnie sprzeciw. Oprócz tego, na lekcjach rosyjskiej historii, w tworzą-
cej się tam atmosferze, czułem się gorszy niż moi koledzy i gdy wra-
całem do domu, byłem bardzo smutny. Rewolucja burżuazyjna z po-
czątku 1917 r., a byłem wtedy w Wiaźmie w V klasie, wiele zmieniła, 
ale obecność w klasie uczniów wyrażających różne sympatie poli-
tyczne, szczególnie kadeckie, stawiało mnie, jako Tatara, w także dość 
ciężkim położeniu. Jako polski Tatar, tj. nieznający języka tatarskie-
go i niemający w domu niczego innego, oprócz odmiennego sposobu 
modlitwy, niż moi szkolni koledzy, ciągle jeszcze nie mogłem znaleźć 
tej rozstrzygającej różnicy, która mogłaby oddzielać mnie od innych 
uczniów w szkole. Jednak już latem 1917 r., gdy w m. Wiaźmie napo-
tykałem na ulicy żołnierza o tatarskiej twarzy, podchodziłem do nie-
go, zaznajamiałem się i, odczuwając z nim coś wspólnego, siadałem 
w miejskim ogrodzie i dopytywałem o jego życie, kraj, skąd pochodził, 
i robiło mi się lżej. Z tych rozmów dowiadywałem się, że w był. Rosji 
jest wielu Tatarów. Przede wszystkim spotykałem Tatarów z Powołża. 
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Widziałem też kierujące się gdzieś duże grupy Sartów, ale nie mogłem 
się z nimi dogadać, chociaż czułem coś z nimi wspólnego – przynależ-
ność do muzułmańskiej religii. Mówiąc krótko, stosunki z innymi na-
rodowościami i poczucie wspólnoty z nimi można nazwać początkiem 
przyszłych przeżyć, a potem i działań.

Jesienią 1917 r., moja matka ze mną, siostrą i bratem pojechaliśmy 
do m. Symferopol, gdzie było dość wielu polskich Tatarów. Byli między 
nimi, jak wspominałem wcześniej, lachowiczanie [Tatarzy z Lacho-
wicz], a w m. Bachczysaraju mieszkała matka, a także siostry mojej 
matki, które przyjechały na Krym przed nami. Właśnie to było przy-
czyną naszej przeprowadzki z Wiaźmy do m. Symferopol.

W m. Symferopolu było wielu Tatarów krymskich. W tym mieście 
pierwszy raz w życiu zobaczyłem masy Tatarów, wielkie meczety, a tak-
że pierwszy raz w życiu moja rodzina otrzymała pomoc od tatarskiego 
komitetu pomocy uchodźcom: znaleźli dla nas pokój i płacili za naukę 
w gimnazjum dla mnie, siostry i brata. Ale sytuacja polskich Tatarów 
i tu była dziwna – nie znali języka, modlili się jednakowo, ale byli ina-
czej wychowani. To wszystko zmuszało do namysłu. Krym od 1917 r. do 
listopada 1920 r. przeszedł wiele zmian. Jesień 1917 r. to otwarcie I Ku-
rułtaju i ogłoszenie tatarskiego dyrektoriatu, jednocześnie burżuazyj-
ne władze rosyjskie przeprowadzały aresztowania, ale powinny uwol-
nić z aresztu CZELEBIJEWA, później 1-a władza sowiecka i śmierć 
CZELEBIJEWA; wiosną 1918 r. przyszli hajdamacy, Niemcy, powstał 
rząd gen. SULKIEWICZA, potem Solomona KRYMA, Biali ochotnicy; 
wiosną 1919 r. do lata tegoż roku 2-a władza sowiecka, denikinowcy, 
wranglowcy. W maju 1920 r., za wranglowców, ukończyłem gimnazjum. 
W okresie od jesieni 1917 r. do maja 1920 r. zaczęła w mojej świado-
mości krystalizować się głęboka sympatia do Tatarów, a z drugiej zaś 
strony, jeszcze jesienią–zimą 1918 r. w przedstawicielstwie konsular-
nym Polski, które znajdowało się w Domu Polskim w m. Symferopolu, 
otrzymałem polski paszport na wyjazd, jako uchodźca, do Lachowicz. 
Jeszcze w 1918 r. wiele się mówiło o tym, że są polscy Tatarzy, którzy po 
demobilizacji chcą zostać w Symferopolu i z innymi polskimi Tatara-
mi zajmować się wyprawianiem skór, ale ja nie chciałem o tym słyszeć 
i cały czas marzyłem o powrocie do ojczyzny. Ale czas mijał, uchodź-
cy nie wyjeżdżali, zmieniały się władze i warunki życia. Wydarzenia 
mnie interesowały. Człowiek nie wnikał w politykę, wiele nie rozumiał, 
sympatie się zmieniały, rzeczy nie układały się tak, by można było od 
razu określić cele. W maju 1920 r. Biali ogłosili mobilizację i ja, koń-
czący gimnazjum i mający skończone 18 lat, powinienem postarać się 
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o zwolnienie z mobilizacji. Nie podlegałem mobilizacji jako obywatel 
polski, ale musiałem przejść komisję gen. BABOCZKINA, która rozpa-
trzyła mój polski paszport uchodźcy i uzyskałem rosyjski dokument, 
dający mi odroczenie na pół roku pod warunkiem wyjazdu do Polski 
pierwszym transportem uchodźców. Eszelonu nie było. Znajomi po-
radzili mi, bym złożył prośbę do tatarskiego wydziału wykształcenia, 
którym kierowała Tatarka ISCHAKOWA. Tak uczyniłem. ISCHAKOWA 
wyznaczyła mnie na stanowisko nauczyciela języka rosyjskiego we wsi 
Iki-Aziz 22 km od Symferopola, dokąd wyjechałem, w końcu sierpnia 
1920 r. określając się jako student wydziału agronomii Uniwersytetu 
Taurydzkiego, utworzonego w 1917 r. w m. Symferopolu. Nauczycie-
lem w Iki-Aziz nie byłem długo. Wraz z przyjściem Armii Czerwonej 
w listopadzie 1920 r., zwolniłem się u ISCHAKOWEJ z posady, wróci-
łem do Symferopola, odnowiłem swój zapis na uniwersytecie, prze-
mianowany na Uniwersytet im. Frunze, i rozpocząłem naukę. Uczyłem 
się, nigdzie nie pracując, w roku akademickim 1920–1921 do listopa-
da. Głodny rok 1921 zmusił mnie, aby z nauką połączyć pracę w in-
stytucjach. Od października do stycznia–lutego 1922 r. pracowałem 
w Narkomnacie [Ludowy Komisariat do Spraw Narodowości] Krymu, 
początkowo jako pisarz, później jako kancelista, po obcięciu etatów 
od lutego 1922 r. w bibliotece pedagogicznej m. Symferopola, potem 
przeniesiono mnie do Centralnej Biblioteki Tatarskiej, w której praco-
wałem do kwietnia 1922 r., czyli do odprawienia 2 transportu uchodź-
ców i wyjazdu moich rodziców ze mną, bratem i siostrą do Lachowicz 
– miejsca urodzenia.

W okresie od 1917 do 1922 r. na Krymie mieszkali moi krewni: 1) 
Mustafa SZYNKIEWICZ z rodziną, onże ojciec Edigeja SZYNKIEWI-
CZA (mieszkają i dziś w Symferopolu – szosa Teodozyjska nr 2 lub 4); 2) 
Jakub SZYNKIEWICZ (do 1918 r. mieszkał we wsi koło Jałty, był człon-
kiem magistratu miejskiego lub wiejskiego; jesienią 1918 r. w Niemczech, 
gdzie ukończył języki wschodnie, i w 1926 r. przyjechał do Wilna, tam wy-
brany muftim na kongresie muzułmanów Polski w grudniu 1925 r.; teraz 
mieszka w Wilnie, ul. Sierakowskiego 21); 3) siostra mojej matki Tenzi-
la MIŚKIEWICZ (do 1922 r. mieszkała w Bachczysaraju, zmarła z głodu 
w 1922 r., pozostawiając po sobie syna Ibrahima Miśkiewicza i córkę Seli-
mę Miśkiewicz, wychowanych w przytułku. Ibrahim mieszka teraz w Jał-
cie, ul. Wołodarskiego 5, pracuje jako zecer w drukarni, gdzie Selima – nie 
wiem, zdaje się w Symferopolu); 4) siostra mojej matki Merjema ALEK-
SANDROWICZ, mieszka cały czas w Symferopolu, pracuje jako sprzą-
taczka, szosa Teodozyjska nr 2 lub 4; 5) Sofia ALEKSANDROWICZ 
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– kuzynka matki, mąż Jachja BAJRASZEWSKI, umarła, nie pamiętam 
w którym roku, nie wiem, co robi i gdzie mieszka jej mąż; 6) Tenzi-
la ALEKSANDROWICZ – kuzynka matki, nauczycielka, mąż Ramazan 
ALEKSANDROWICZ. Ibrahim MIŚKIEWICZ pisał mi w końcu 1940 r., 
że Ramazan ALEKSANDROWICZ był narkomem Oświaty Krymskiej 
ARRS, że przez niego cierpi Mustafa Szynkiewicz i że nie wie, gdzie 
Ramazan ALEKSANDROWICZ z żoną mieszkają lub się znajdują. 
Oprócz wspomnianych, do 1922 r. w Symferopolu była moja krew-
na Gala MURZICZ, która teraz od 1922 r. z mężem Mustafą mieszka 
w Lachowiczach.

W Symferopolu do 1922 r. byli i inni polscy Tatarzy. Część powró-
ciła do miejsc urodzenia, część pozostała. Nie wiem, kto został, bo nie 
pisali mi o tym moi krewni.

Z miejscowymi Tatarami zacząłem stykać się od przyjazdu w maju 
1922 r. do Lachowicz w był. Polsce, a później, po wyjeździe do Wilna, 
po śmierci ojca 15.06.1922 r. Poraziło mnie w nich to, że młodzież nie 
umie się nawet modlić. W Wilnie, jako pierwszym, zetknąłem się z Ta-
tarem, profesorem uniwersytetu Stefanem BAZAREWSKIM (mieszka 
w Wilnie, ul. Sierakowskiego 21), który dał mi u siebie pracę, potem pra-
cowałem od 1923 r. w KUK (Komenda Uzupełnień Koni) jako komisarz 
wojskowy, a od 1924 r. Lew KRYCZYŃSKI pomógł mi dostać pracę pi-
sarza w Wileńskim Sądzie Okręgowym. Lwa KRYCZYŃSKIEGO pozna-
łem na Krymie w 1918 r., gdzie przepisywałem dla niego akta kancela-
rii Gubernatora Taurydzkiego dotyczące polityki rządu carskiego wo-
bec Tatarów krymskich. Lew KRYCZYŃSKI był kierownikiem kance-
larii pierwszego ministra generała SULKIEWICZA, lidera krymskiego 
rządu burżuazyjnego. Akta zebrane przez KRYCZYŃSKIEGO zostały 
wydane w Azerbejdżanie, gdzie Lew KRYCZYŃSKI przeniósł się po 
likwidacji rządu SULKIEWICZA i wejściu rządu Solomona KRYMA. 
W tym czasie w Azerbejdżanie był brat Lwa KRYCZYŃSKIEGO, Olgierd 
KRYCZYŃSKI (przed wojną polsko-niemiecką Lew KRYCZYŃSKI miesz-
kał w Gdyni, Olgierd zaś w Wilnie). Olgierd KRYCZYŃSKI był wicemini-
strem sprawiedliwości przy azerbejdżańskim rządzie burżuazyjnym, 
ale jaką rolę spełniał Lew KRYCZYŃSKI – nie wiem dokładnie, zdaje 
się, że pracował w azerbejdżańskim Ministerstwie Spraw Wewnętrz-
nych. Z polskich Tatarów pracujących w burżuazyjnym Azerbejdża-
nie znani mi są Abdul Hamid CHURAMOWICZ (Ministerstwo Spraw 
Zagranicznych) – osoby te opisałem wcześniej; do wojny polsko-nie-
mieckiej mieszkali w Warszawie, były aktywnymi członkami Komite-
tu Budowy Meczetu, a CHURAMOWICZ – przewodniczącym Związku 
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Kulturalno-Oświatowego Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej – oddział 
w Warszawie (na członka tego warszawskiego oddziału zostałem i ja wy-
brany w końcu 1937 r.).

Dzięki obu wspomnianym braciom – Lwu i Olgierdowi KRYCZYŃ-
SKIM, będąc w Wilnie dowiedziałem się o innych „wpływowych” Ta-
tarach, jak : 1) generał Aleksander ROMANOWICZ – dowódca Pułku 
Kawalerii Tatarskiej w latach 1919–1920 (Aleksander ROMANOWICZ 
zmarł w 1934 r. w czasie mojego pobytu w Kairze); 2) Aleksander ACH-
MATOWICZ (były wiceprzewodniczący sądu apelacyjnego w Wilnie, 
a przed tym dyrektor Departamentu Sprawiedliwości Litwy Środkowej lub 
obwodu wileńskiego, a także były minister sprawiedliwości, gdy ministrem 
spraw zagranicznych Krymu był Dżafer SEJDAMET); 3) Bogdan ACH-
MATOWICZ – byłym sędzią sądu apelacyjnego w Wilnie (wymienieni 
bracia Aleksander i Bogdan ACHMATOWICZOWIE mieszkają w Wilnie, 
na Krymie zbliżyli się do murzakama Ismaila Murzy Mufti-Zade KARA-
SZAJSKIEGO); 4) Adam MURZA-MURZICZ – były wiceprzewodniczący 
sądu okręgowego w Wilnie (zdaje się, że zmarł jako notariusz w 1935 r.).

Jeszcze przed tym, w 1922 r., poznałem rodzinę Hadżiego Ajana 
WAJSOWA – właściciela kilku cukierni w Wilnie, u którego praco-
wały moja siostra i potem matka w charakterze robotnic przy kasie 
i w magazynie.

W 1924 r. poznałem przybyłych do Wilna Jakuba ROMANOWICZA 
– brata generała Aleksandra ROMANOWICZA z byłej armii polsko-ro-
syjskiej, od końca 1925 r. zastępcy muftiego byłej Polski i byłej armii 
polsko-rosyjskiej; Stefana TUHAN-BARANOWSKIEGO – sekretarza 
muftiatu. Wiadomo mi, że Jakub ROMANOWICZ był instruktorem 
w szkole czerwonej kawalerii, nie wiem gdzie, zdaje się, że na Powołżu. 
Stefan BARANOWSKI mieszkał przed przyjazdem do Polski w Ukra-
inie, pracował w młynie.

Przebywając od lipca 1922 r. w Wilnie, byłem jednym z młodszych 
polskich [Tatarów] wśród znacznie starszych ode mnie osób, które in-
teresowały się sytuacją Tatarów polskich. Razem ze mną z młodzieży 
byli synowie Aleksandra ACHMATOWICZA: Osman (przed wojną pol-
sko-niemiecką profesor chemii Państwowego Uniwersytetu Warszaw-
skiego); Leon (lekarz, był w Baranowiczach); Stefan ROMANOWICZ, syn 
generała Aleksandra ROMANOWICZA, w ostatnich czasach sędzia 
sądu wileńskiego. Pośród młodzieży, która chciała widzieć w pol-
skich Tatarach jakąś określoną masę, odbywały się zebrania Tatarów 
i oto w 1924 r., powstała komisja według projektu Aleksandra ACH-
MATOWICZA i Adama MURZY-MURZICZA, która rozpoczęła starania 
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w Ministerstwach Wyznań Religijnych i Spraw Zagranicznych o utwo-
rzenie oddzielnego autokefalicznego muftiatu polskich muzułmanów. 
W tym kierunku działały też osoby wyżej wymienione przeze mnie: 
A. POŁTORZYCKI, CHURAMOWICZ, bracia KRYCZYŃSCY, Aleksander 
ROMANOWICZ. Dążenie do autokefalii muftiatu Polski opierało się 
z jednej strony na tym, że przed powstaniem Polski w 1918 r., polscy 
muzułmanie podlegali muftiemu Krymu na podstawie prawa rosyj-
skiego, po 1918 r. zostali bez muftiatu, a z drugiej strony bracia KRY-
CZYŃSCY i CHURAMOWICZ, blisko związani z byłymi burżuazyjnymi 
rządami Krymu i Azerbejdżanu, widzieli w powstaniu muftiatu w Pol-
sce politykę umocnioną w 1924 r. w Lozannie paktem przyjaźni Polski 
i Turcji. Właśnie w tym 1924 r. polscy Tatarzy, w osobach KRYCZYŃ-
SKICH, ACHMATOWICZÓW, CHURAMOWICZA i innych, napisali 
do polskiego rządu adres z okazji traktatu przyjaźni z Turcją. Adres 
ten został odczytany w uroczystej formie w sejmie polskim w 1924 r. 
przez posła DEMSKIEGO, co stanowiło rozpoczęcie polskiej wystawy 
w Stambule w 1924 r. i umowę o śmierci z Turcją. Ponadto, wspomnia-
ni ludzie mieli nadzieję, że polscy Tatarzy będą wykorzystani przez 
polskie władze jako nić wiążąca byłą Polskę z muzułmańskim Wscho-
dem, a muzułmanie z byłej Rosji – w okoliczności, jeśli ZSRR będzie 
w zagrożeniu.

Wiem, że w latach 1924 i 1925 do Warszawy jeździli w sprawach 
muftiatu Aleksander ACHMATOWICZ i Adam MURZA-MURZICZ, 
a z nimi chodzili po ministerstwach Wyznań Religijnych i Spraw Za-
granicznych CHURAMOWICZ i Aleksander POŁTORZYCKI. Jednocze-
śnie z tym rozpoczęła się praca nad Statutem Związku Kulturalno-
-Oświatowego Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej. W komisji pracowali 
Adam MURZA-MURZICZ, A. ACHMATOWICZ, prof. Stefan BAZAREW-
SKI, generał Aleksander ROMANOWICZ, a także ja, ale moje nazwi-
sko nie figuruje w tym zatwierdzonym przez Ministerstwo Spraw We-
wnętrznych – wojewodę województwa wileńskiego. Po zatwierdzeniu 
Statutu Związku Kulturalno-Oświatowego Tatarów Rzeczypospolitej 
Polskiej rozpoczęły się prace przygotowawcze do zjazdu, który miał 
dwa cele: 1) wybory muftiego; 2) wybory Rady Głównej Związku. Pie-
niądze na zjazd dało Ministerstwo Wyznań Religijnych, zjazd odbył 
się 25 grudnia 1925 r. i pojawiły się na nim dwa, a nawet trzy stron-
nictwa: ACHMATOWICZOWIE i Olgierd KRYCZYŃSKI głosowali na 
muftiego Jakuba SZYNKIEWICZA, część Tatarów chciała wybrać Ada-
ma MURZĘ-MURZICZA, część widziała muftim słonimskiego Tatara 
ALEKSANDROWICZA, nie znam imienia, byłego pułkownika armii 
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rosyjskiej. Wtedy major JANOWICZ-CZAIŃSKI podał swoją kandyda-
turę na zastępcę muftiego, grupa delegatów prowadzona przez gene-
rała Aleksandra ROMANOWICZA chciała wybrać na zastępcę muftie-
go Jakuba ROMANOWICZA. W końcu ACHMATOWICZOWIE i KRY-
CZYŃSKI dogadali się z grupą generała Romanowicza i na muftiego 
wybrano Jakuba SZYNKIEWICZA, a na zastępcę muftiego – Jakuba 
ROMANOWICZA. Na tymże zjeździe podnoszono kwestię Najwyższe-
go Kolegium przy muftim, ale nie omówiono tej kwestii ze względu na 
jej nieprzygotowanie. Po wyborach muftiego i zastępcy, na podstawie 
zatwierdzonego Statutu, wybrano Radę Główną Związku Kulturalno-
-Oświatowego Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej. W skład Rady weszli: 
jako przewodniczący – Aleksander ACHMATOWICZ lub Olgierd KRY-
CZYŃSKI (nie pamiętam dokładnie) i członkowie – JANOWICZ-CZAIŃ-
SKI (Słonim), CHURAMOWICZ (Warszawa), Chasień SMAJKIEWICZ 
(Wilno, pracownik byłej Izby Skarbowej Akcyz i Monopoli) i inni, których 
nie mogę sobie przypomnieć. Wymieniona Rada w tym składzie dzia-
łała do 2 zjazdu w 1928 r., o którym zeznawałem już wcześniej.

Praca pisarza w sądzie okręgowym odciągała mnie od nauki. Do-
piero w 1926 r. mogłem pomyśleć o wyjeździe do Lwowa na języki 
wschodnie. Pod wpływem bliskiego kontaktu ze sprawami dotyczący-
mi polskich Tatarów, stopniowo zaczęły zmieniać się moje zaintere-
sowania. Jeszcze na Krymie interesowałem się Wschodem, w Wilnie 
to już się ustaliło, zacząłem czytać i uczyć się i do 1926 r. określiłem 
swoje zainteresowania. Swoje zrobiło i utworzenie muftiatu, i sym-
patie do mnie wyżej wspomnianych osób, które chciały we mnie wi-
dzieć pierwszego młodego człowieka wśród polskich Tatarów lubią-
cego muzułmański Wschód. Wiele przy tym obiecywano – będziesz 
członkiem Najwyższego Kolegium, będziesz w Warszawie tym, kim 
był mułła BAJAZYTOW w Petersburgu – to wszystko pobudziło mnie 
do bliższego zainteresowania się i w końcu ACHMATOWICZOWIE, 
a także bracia KRYCZYŃSCY, którzy znali profesora Zygmunta SMO-
GORZEWSKIEGO (docent Uniwersytetu S.-Petersburskiego, później pra-
cował w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, profesor uniwersytetu we 
Lwowie, umarł w 1931 r.) rekomendowali mnie jako odpowiedniego 
człowieka. I od jesieni 1926 r. ja – student Uniwersytetu Lwowskiego 
i szybko stypendysta. Jednocześnie nie zrywałem kontaktów z Tatara-
mi Polski. Będąc we Lwowie dowiedziałem się, że w Krakowie lekto-
rem języka tureckiego jest Abdułła Zihni, w tym samym czasie piszący 
dysertację doktorską. Dowiedziałem się o nim od swojego znajomego 
krymskiego uchodźcy, Karaima Ananiasza ZAJĄCZKOWSKIEGO (od 
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1932 r. – profesor turkologii Uniwersytetu Warszawskiego), także studen-
ta orientalistyki w Krakowie. W domu ZAJĄCZKOWSKIEGO w Wilnie 
spotykam się i zaznajamiam z Abdułłą Zihni. Jeszcze przed jego po-
znaniem, zawieram w Wilnie znajomość z Tatarem Akdesem NIGMA-
TOWEM, który w 1923 r., a może w 1924 r., uciekł z ZSRR i siedział 
w więzieniu w Wilnie za przekroczenie sowiecko-polskiej granicy, zo-
stał uwolniony za poręczeniem grupy wileńskich Tatarów: ACHMATO-
WICZÓW, BAZAREWSKIEGO i pracował przez pewien czas w majątku 
profesora BAZAREWSKIEGO, a potem wyjechał do Turcji (zdaje się 
w końcu 1924 r. lub na początku 1925 r.). Te pierwsze kontakty z Ajanem 
WAMSOWEM, Abdułłą Zihnim i Akdesem NIGMATOWEM zbliżają 
mnie z ruchami emigracji Powołża i Krymu. Jak zeznałem wcześniej, 
Aleksander ACHAMOTOWICZ pracował z Disaferem SEJDAMETEM, 
KRYCZYŃSCY działali na Krymie i w Azerbejdżanie – wieści o tym do 
mnie dochodziły; oprócz tego słyszałem, że Disafer SEJDAMET był na 
audiencji u Józefa Piłsudskiego, zdaje się w 1928 r., był także u Alek-
sandra ACHMATOWICZA – to wszystko dawało mi pewne wyobraże-
nie o ruchu, któremu w Polsce przewodzili KRYCZYŃSCY, CHURAMO-
WICZ i POŁTORZYCKI.

Wspominając o profesorze Ananiaszu ZAJĄCZKOWSKIM, wska-
zuję teraz wcześniej pominięte fakty o kontakcie Karaimów polskich 
z grupą emigracyjną Tatarów krymskich, a konkretnie obecność dele-
gatów karaimskich z m. Halicza na zebraniach w l. 1937–1938 opisa-
nych przeze mnie powyżej. Na zebraniu nie było delegata z Trok koło 
Wilna, ale był zaproszony profesor ZAJĄCZKOWSKI, który brał udział, 
ale nie występował.

Na 2 zjeździe Tatarów w 1928 r., jak już zeznawałem w dniach 11–13 
lutego, uczestniczył Ajaz ISCHAKOW i SUNCZELEJ. Wszystko to ra-
zem wzięte, mówiło o wielu rzeczach, ale nie zdawałem sobie z tego 
jeszcze sprawy.

Przypominam sobie inne spotkanie w Słonimiu latem 1932 r., kiedy 
mieszkałem u swojej matki w oczekiwaniu delegacji do Kairu na uni-
wersytet Al-Azkar, z Kebirem KEMBIROWICZEM, Tatarem z Powołża, 
emigrantem z ZSRR, sprzedającym w Słonimiu „muhiry” – cytaty z Ko-
ranu; widziałem go w rodzinie BAJRASZEWSKICH, mieszkającej teraz 
w obwodzie archangielskim.

Właśnie praca przy 1-ym zjeździe Tatarów, spotkania z emigranta-
mi, a także studia w wydziale orientalistyki fakultetu historyczno-fi-
lologicznego Uniwersytetu Lwowskiego, zbliżyły mnie z jednej strony 
z przedmiotami politycznej i kulturowej historii islamu, a z drugiej 
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strony, rozmowy z braćmi KRYCZYŃSKIMI i innymi dały mi „pew-
ność”, że polscy Tatarzy rzeczywiście mogą być dla Zachodu solidnym 
pomostem z całym Wschodem, Polski z muzułmańskim Wschodem 
i muzułmańskimi narodami ZSRR, szczególnie w okresie wojny. I za-
cząłem podzielać te idee, pojmować tok polskiej polityki wobec pol-
skich Tatarów z jednej strony, a z drugiej – wobec różnych grup emi-
gracyjnych, które starały się oderwać określone obszary od ZSRR.

Tatarzy polscy, liczący ponad 6000 ludzi, byli dla polskich instytucji 
i rządu dowodem wiecznej przyjaźni Polski z muzułmańskim Wscho-
dem, który zbierał w Polsce swoje ugrupowania, próbujące oderwać 
się od ZSRR, robiące wiele szumu i podnoszące kwestie emigracji 
Idel-Uralu, Krymu, Płn. Kaukazu, Gruzji i Azerbejdżanu na poziom 
nieosiągnięty nigdzie indziej, poza Turcją do określonego okresu – do 
1936 r.

Rząd polski, a zwłaszcza Ministerstwo Spraw Zagranicznych, nada-
wał duże znaczenie różnego rodzaju delegacjom polskich Tatarów. 
Tylko tym można objaśnić: 1) obecność prawnika Olgierda KRYCZYŃ-
SKIEGO w 1924–1925 r. na międzynarodowym kongresie w Kairze, 
gdzie otrzymał odznaczenie; 2) muftiego Jakuba SZYNKIEWICZA na 
Muzułmańskim Kongresie Powszechnym w Kairze w 1926 r. i dwóch 
wyjazdach muftiego Jakuba SZYNKIEWICZA do muzułmanów Jugo-
sławii w 1928 i 1932 r. (jeśli nie mylę lat); delegowania muftiego SZYN-
KIEWICZA razem z ambasadorem Polski RACZYŃSKIM w 1931 czy 
1932 r. do króla Ibn Sauda (Hedżas) w celu oficjalnego uznania Saudii 
przez Polskę, uczestnictwo muftiego i CHURAMOWICZA w 1935 r. na 
kongresie muzułmanów Europy w Genewie; wyjazd muftiego do Indii 
do nizama Hajdarabadu w celu zebrania pieniędzy na budowę mecze-
tu w Warszawie (bez rezultatu – pieniędzy nie zebrał); 3) delegowanie 
2 uczniów (w 1935 r.) do muzułmańskiej szkoły religijnej (medresy) 
w Sarajewie w Jugosławii; 4) obecności Lwa KRYCZYŃSKIEGO w 1935 r. 
na audiencji u beja Maroka; 5) delegowanie mnie i mojego kolegi Mu-
stafy ALEKSANDROWICZA na uniwersytet, a także obecność w latach 
1933–1937 w Kairze braci FAZLEJEWÓW i Abdul-Kajuma MUHAME-
DŻANA (Ibrahimowa), o których już zeznawałem.

Z drugiej strony – wzajemne wizyty jugosłowiańskich muzułma-
nów w Polsce w Wilnie u muftiego, wycieczka 94 studentów szkół wyż-
szych Kairu w 1935 r. do Polski, odwiedzenie Warszawy i Zakopanego, 
praktyki 2 studentów z Egiptu w 1934 r. w polskich bankach w War-
szawie – to wszystko jasno przedstawiało istotę działań byłego rządu 
polskiego wobec polskich Tatarów.
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Tatarzy polscy dostawali rocznie 57000 złotych, czyli prawie 10 
złotych na człowieka, na swoje potrzeby religijne, jak pensje dla du-
chownych, remonty meczetów i budowę nowych, ale za to musieli być 
gotowi odpowiedzieć na każdy zew polskiego rządu.

Liderzy polskich Tatarów to uwzględniali i rozumieli, i całą swą ak-
tywność zwracali w tym kierunku, tj. zawsze i wszędzie mówili, jak to 
polskim Tatarom jest dobrze, przepięknie, że była Polska – prawdzi-
wy przyjaciel muzułmańskiego Wschodu. Polski rząd karmił u siebie 
wrogów ZSRR w postaci różnych grup emigracyjnych, wspierał ich i ci 
także zawsze i wszędzie krzyczeli, że była Polska – przyjaciel islamu 
i Tatarów.

I oto, od momentu mojego kontaktu z Instytutem Wschodnim 
w 1933 r., przez który jedno z ministerstw – Wyznań Religijnych lub 
Spraw Zagranicznych, dało mi delegację do Kairu na uniwersytet Al-
-Azkar, rozpoczyna się moja „działalność” skierowana przeciwko 
ZSRR, bazująca na hymnach pochwalnych ku czci Polski opiekującej 
się muzułmanami żyjącymi w Polsce. Propaganda Polski na każdym 
kroku – o takiej pracy dla Polski mówił mi profesor Olgierd GÓRKA, 
o takiej pracy pisali mi i bracia KRYCZYŃSCY, z którymi podtrzymy-
wałem korespondencję w czasie pobytu w Kairze. Raporty wysyłałem 
do Instytutu Wschodniego w Warszawie, ambasady polskiej w Kairze, 
a także do Olgierda KRYCZYŃSKIEGO, jako przewodniczącego Rady 
Głównej Związku Kulturalno-Oświatowego Rzeczypospolitej Polskiej. 
Te same raporty wysyłałem do muftiatu, gdyż i Rada Główna i muftiat 
starały się dla mnie o delegację do Kairu. Również zebrania w domu 
studentów różnych narodowości, opisane przeze mnie w zeznaniach 
z 11–13 lutego 1941 r., można objaśnić tą samą propagandą Polski.

W swoich wcześniejszych zeznaniach pisałem o obecności na uni-
wersytecie (medresie) Al-Azkar grupy Tatarów Idel-Uralu z Japonii 
i Mandżurii (5 osób) i Tatarów krymskich z Rumunii (4 osoby), a tak-
że braci Dajana i Bekira FAZLEJEWÓW, Abdul-Kajuma MUHAME-
DŻANA (Ibrahimowa) i Tatarów Idel-Uralu z Polski (Warszawy). Wyżej 
wspomniani zajmowali się działalnością wśród grup emigracyjnych, 
przede wszystkim Czerkiesów z Syberii, Palestyny, także emigrantów 
z Kaukazu po 1918 r. Chcieli też, abym ja i mój kolega Mustafa ALEK-
SANDROWICZ pracowali razem z nimi, żebyśmy razem – Tatarzy Idel-
-Uralu, Krymu i polscy – utworzyli oddzielną grupę Tatarów – słucha-
czy Al-Azkaru, byśmy włączyli do tego grupy emigracyjne w Egipcie, 
byśmy pisali materiały prasowe o muzułmanach i Tatarach w ZSRR. 
Ale nie weszliśmy w skład tej grupy Tatarów, gdyż zalecenia Instytutu 
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Wschodniego dotyczyły tylko propagandy Polski. Grupą tą kierował 
Paweł KORWIN-PAWŁOWSKI, jak wspominałem wcześniej, w wieku 
ponad 50 lat, były sekretarz generalny Instytutu Wschodniego w War-
szawie, katolik, przyjął islam, słuchacz Al-Azkaru, agent oficjalnej Pol-
skiej Agencji Telegraficznej (P.A.T.), kontaktujący się z ambasadą Polski 
w Kairze, grający rolę lidera emigracji z ZSRR w Kairze. Podtrzymywał 
także związki ze wspólnotą Malajczyków uczących się w szkołach Ka-
iru. Wspólnota ta liczyła ponad 200 ludzi. Pewnego razu odwiedził ich 
pracownik ambasady polskiej Alfons KULA ze swoją żoną. Malajczycy 
przedstawiali swoje ludowe tańce i muzykę. Jak później się dowiedzia-
łem (ja także uczestniczyłem), było to w związku z możliwością nauki 
Malajczyków (2 lub 3) w polskiej szkole lotniczej. Mnie osobiście inte-
resowały grupy studentów Al-Azkaru: Chińczycy i Hindusi, jako przed-
stawiciele dużej grupy muzułmanów: Chińczycy 45–50 milionów, Hin-
dusi 70–80 milionów.

Pod koniec mojej delegacji, razem z moim kolegą Mustafą ALEK-
SANDROWICZEM, zwróciliśmy się do Ministerstwa Spraw Zagranicz-
nych, przez ambasadę polską w Kairze i Instytut Wschodni w Warsza-
wie, z projektem naszego wyjazdu na hadżdż do Mekki. Ale odmówio-
no nam tego. Potrzebne były dosyć duże środki, trzeba liczyć do 30 
funtów ang. na osobę. Proponowaliśmy w czasie hadżdżu prowadzić 
propagandową działalność Polski. Po odmowie zwróciłem się do In-
stytutu Wschodniego z prośbą o delegację do Turcji – odpowiedź była 
taka, że nie czas teraz na taką delegację. Tym samym mój pobyt na Bli-
skim Wschodzie miał ograniczać się do Kairu – Turcja mnie bardzo 
interesowała, szczególnie jej nowoczesne dążenia związane z rozdzia-
łem meczetów od państwa, wyzwoleniem kobiet, narodowym ruchem 
tureckim, a także jego związkami z muzułmańskim Wschodem, ze-
rwanymi stosunkami Kemala Paszy z Kalifatem, o którym tak wiele 
mówiło się w Egipcie i do którego mieli pretensje król Egiptu Fuad, 
potem Faruk i również król Nedżu i Hedżasu IBN SAUD.

W październiku 1936 r. wróciłem do Polski i tym sposobem zakoń-
czył się pierwszy okres mojej działalności, tj. propaganda Polski wśród 
różnych narodowości uczęszczających na Al-Azkar, zakończyło się 
także moje przygotowanie do objęcia obowiązków mułły m. Warszawy, 
a rozpoczęła aktywność dotycząca kontaktów z grupami emigrantów 
z ZSRR, działającymi w Polsce przeciwko ZSRR.

Podczas swojego pobytu w Kairze nigdzie, oprócz Aleksandrii, nie 
wyjeżdżałem. W Aleksandrii byłem dwa dni, odwiedziłem tam jed-
ną znajomą – żonę marynarza polskiego parowca „Polonia”, który 
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kursował wtedy między Konstancą, Hajfą i Aleksandrią. Do Aleksan-
drii skierował mnie „Sentyment”. Poznałem ją w Heluanie, 27 km od 
Kairu, w pensjonacie Sokolskiego, o którym zeznawałem już 11–13 lu-
tego 1941 r. W Heluanie bywałem dość często, przybywając w dni wolne 
i w święta na zaproszenia pensjonatów „Polonia” i „Jola”, gdzie przeby-
wali chorzy z Polski. Latem 1936 r. po wydrukowaniu mojej broszury 
„Islam w Polsce”, wysłałem po egzemplarzu redakcjom „Płn. Kaukazu”, 
„Milli Bajrak” w Mukdenie i „Dogru Iol” lub „Jany Iol” w Berlinie. Ga-
zety te widziałem u Abdul-Kajuma MUHAMMEDŻANA (Ibrahimowa) 
i według adresów na okładce wysłałem „Islam w Polsce”, także wy-
słałem oddzielne egzemplarze do czasopism „Wschód” w Warszawie, 
„Słowo” w Wilnie, „Ilustrowany Kurier Codzienny” w Krakowie, „Życie 
Tatarskie” w Wilnie i „Przegląd Islamski” w Warszawie. W wymienio-
nych gazetach, oprócz „Płn. Kaukazu”, „Milli Bajrak” i „Dogru Iol”, za-
mieszczałem swoje materiały na różne tematy popularno-naukowe. 
W czasie mojego pobytu w Kairze nie miałem więcej kontaktów z jaki-
mikolwiek grupami emigracyjnymi, jeśli nie liczyć jednego listu Edige 
SZYNKIEWICZA do mnie z pozdrowieniami z Polski i mojej odpowie-
dzi – nie pamiętam, kto z nas napisał pierwszy, być może ja.

Myślałem i przypomniałem sobie, że Edige SZYNKIEWICZ pisał 
do mnie pierwszy. W swoim piśmie prosił o przesłanie drugiego listu, 
włożonego do wspólnej koperty. Na drugiej kopercie miałem napisać 
adres: Turcja, Stambuł, Disafer Sajdamet, nie pamiętam już adresu. Nie 
znam zawartości listu, chociaż był w niezamkniętej kopercie, ale na-
pisany po tatarsku i dotyczył jego przyjazdu do Polski, jak donosił mi 
Edige SZYNKIEWICZ. W liście do mnie prosił o napisanie do jakichś 
znanych mi kairskich gazet artykułu o Krymie i Tatarach krymskich 
skierowany przeciwko ZSRR, ale nie zrobiłem tego i w odpowiedzi na 
pozdrowienia i prośby Edige SZYNKIEWICZA napisałem, że nie mogę 
napisać artykułu o Krymie, gdyż wszystko, co piszę, musi być przed 
tym sprawdzone przez Ambasadę w Kairze, i że piszę tylko o Polsce 
i polskich Tatarach.

Od 22 do 27 października 1936 r. byłem w Warszawie, odwiedziłem 
Instytut Wschodni, gdzie profesor Olgierd GÓRKA, jak już zeznałem 
wcześniej, zapytał mnie, co zamierzam robić. Jeszcze w Kairze pisa-
łem do muftiego, który obiecał dać mi posadę mułły w Warszawie, to 
samo obiecali mi i Olgierd KRYCZYŃSKI, także Leon KRYCZYŃSKI 
w Gdyni i CHURAMOWICZ w Warszawie. Odpowiedzią było, że będę 
mułłą w Warszawie. Mufti, a także KRYCZYŃSCY zapewniali mnie, że 
włączą mnie również do Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego, że 
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będę miał dość dobrą pensję, i uważałem siebie za praktycznie urzą-
dzonego. Profesor Olgierd GÓRKA skierował mnie do Ministerstwa 
Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, do kierownika wy-
działu wyznań religijnych, abym się pokazał. Dyrektorem był wtedy 
hrabia POTOCKI, który nakazał mi przysłać życiorys i spis publikacji 
zamieszczonych w gazetach i czasopismach Egiptu oraz Polski, które 
wysłałem mu później w listopadzie z m. Słonimia.

Przypominam sobie jeszcze niektóre fakty. Do 1932 r. przychodziły 
czasem listy od krewnych z Krymu: Mustafy SZYNKIEWICZA i Jachji 
BAJRASZEWSKIEGO, męża Sofii ALEKSANDROWICZ (patrz str. 3 ze-
znań z 25.02.1941 r.). Mustafa SZYNKIEWICZ zwykle prosił o pomoc 
materialną, którą okazywał mu jego brat, mufti Jakub SZYNKIEWICZ; 
Jachja BAJRASZEWSKI napisał do mnie dwa listy, ostatni w 1931 r., 
w których prosił mnie o informacje o polskich Tatarach, ich liczbie, 
strukturze społecznej, religijnych rękopisach, obyczajach, co obszer-
nie czyniłem, tzn. wysyłałem mu do Symferopolu długie listy na poru-
szone przez niego w dwóch listach tematy. Donosił, że zamierza zostać 
docentem i pisze pracę o polskich Tatarach. Nie pamiętam jego adre-
su i nie ma z nim kontaktu od 1931 r. Tak samo z Mustafą SZYNKIE-
WICZEM od 1932 r. Po przyłączeniu Obwodów Zachodnich BSRR do 
Obwodów Wschodnich BSRR, nawiązałem kontakt z jego żoną Lejlą 
SZYNKIEWICZ i kuzynem Ibrahimem MIŚKIEWICZEM. Lejla SZYN-
KIEWICZ i Ibrahim MIŚKIEWICZ pisali do mnie w 1940 r., informując 
o swoim życiu i ja także pisałem o swoim życiu.

Wracając do Warszawy. W październiku 1936 r., po moim przedsta-
wieniu się POTOCKIEMU w Ministerstwie Wyznań Religijnych, byłem 
wieczorem u Olgierda KRYCZYŃSKIEGO, który wyraził swoje zadowo-
lenie z mojej pozycji mułły m. Warszawy, pochlebnie wypowiedział się 
o mojej broszurze i ogólnie o propagandzie Polski w Egipcie, wskazał 
mi na znaczenie „oświeconego mułły” w stolicy Polski i powiedział, że 
wkrótce przekaże mi redagowanie „Przeglądu Islamskiego”, który pro-
wadzi z Wasanem Girejem DŻABAGI, ten bowiem, jak zeznałem 11–13 
lutego 1941 r., wyjechał do Turcji w końcu 1937 lub na początku 1938 r. 
Jednocześnie podkreślił, że w Warszawie jest wiele tatarskiej mło-
dzieży studenckiej z polskich Tatarów, Idel-Uralu, Krymu i Kaukazu, 
że obowiązkowo muszę znać wszystkich muzułmanów m. Warszawy, 
a jednocześnie przestrzegł mnie przed Abdul Halidem CHURAMO-
WICZEM, wobec którego Olgierd KRYCZYŃSKI był bardzo krytyczny 
i otwarcie podejrzewał o kombinacje z sumami zebranymi na budo-
wę meczetu w Warszawie. Komitet Budowy Meczetu w Warszawie 
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zorganizował się w 1928 r. i do 1936 r. zebranych pieniędzy było 26 
tysięcy, z czego 6 tysięcy gotówką, a pozostałe oddane na konkurs pro-
jektu meczetu i inne cele, takie jak propaganda budowy meczetu za 
granicą itp. Tak samo Olgierd KRYCZYŃSKI wyraził się o Aleksandrze 
POŁTORZYCKIM, który szedł ręka w rękę z CHURAMOWICZEM prze-
ciwko braciom KRYCZYŃSKIM. Spory KRYCZYŃSKICH–ACHMATO-
WICZÓW z CHURAMOWICZEM–POŁTORZYCKIM dotyczyły nie me-
czetu w Warszawie, a były głębsze – i jedni i drudzy starali się prze-
trzeć sobie drogi przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Wyznań 
Religijnych, mieć wpływy wśród polskich Tatarów, w ugrupowaniach 
emigracyjnych z jednej strony a z drugiej – w ministerstwach. KRY-
CZYŃSKI starał się o subsydiowanie „Rocznika Tatarskiego”, CHURA-
MOWICZ o subsydiowanie „Życia Tatarskiego”. „Rocznik Tatarski”, któ-
rego redaktorem był Leon KRYCZYŃSKI, a członkiem komisji redak-
cyjnej byłem od 1935 r., miał bardzo szeroki program. Z jednej strony 
opisywał historyczną przeszłość polskich Tatarów, z drugiej podsu-
mowywał działania KRYCZYŃSKICH, ACHMATOWICZÓW jako lide-
rów – wodzów polskich Tatarów wśród narodowości zgrupowanych 
w organizacjach emigracyjnych. Z tego punktu widzenia bardzo inte-
resujące są tomy I i II „Rocznika Tatarskiego”, wydane w 1932 i 1935 r. 
Nie patrząc na ostrzeżenie Olgierda KRYCZYŃSKIEGO odnośnie 
CHURAMOWICZA, byłem u CHURAMOWICZA, z którym nie mówiłem 
o niczym ważnym. Do POŁTORZYCKIEGO nie poszedłem, bo nie uwa-
żałem tego za konieczne. Nie miał on wpływów pośród muzułmanów 
m. Warszawy. Pozostały czas do 27 października spędziłem u swojej 
obecnej żony i nikogo więcej nie odwiedzałem. Później, jak zeznawa-
łem 11–13 lutego, byłem w Słonimiu, gdzie odbyło się moje pierwsze 
spotkanie z Edige SZYNKIEWICZEM. Edige SZYNKIEWICZ spędził 
lato 1936 r. w Słonimiu u mojej matki, był także kilka dni w Klecku, 
jako gość mojego przyszłego świekra Amurata JAKUBOWSKIEGO, bę-
dącego teraz w Turcji, w Stambule. Już wiosną 1933 r. dowiedziałem 
się, że Edige jest w Teheranie, że uciekł z Krymu, nie wiem dokładnie 
w jakim miejscu – teraz chodziłem do wojewody z objaśnieniami po-
trzebnymi dla wyrobienia polskiego dokumentu dla Edige SZYNKIE-
WICZA. Kolejne wiadomości o Edige SZYNKIEWICZA miałem w 1936 r. 
w Kairze od swoich krewnych, oraz list (patrz str. 11 i 12 zeznań z 25 
lutego 1941 r.) od Edige SZYNKIEWICZA w Kairze. Nie pamiętam do-
kładnie, kiedy odbyło się moje pierwsze spotkanie z Edige w Słonimiu 
– ale było to, zapewne, w listopadzie 1936 r. Był on już wtedy studentem 
Mustafy WORONOWICZA (ul. Tartaki 19a). Za polskiej władzy mój brat 
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służył za „dozorcę” – stróża-strażnika więzienia Łukiszki w Wilnie, 
pracę w więzieniu w 1935 r. załatwił mu na moją prośbę Olgierd KRY-
CZYŃSKI, brat był bez pracy, ja pomagałem mu z Kairu. Przed służbą 
w Wilnie mój brat pracował w Białymstoku jako konduktor na linii au-
tobusowej i został bez pracy, teraz mój brat wyprawia skóry wraz z oj-
cem jego żony SZCZUCKIM – rzemieślnikiem we w. Butrymańce koło 
Ejszyszek, poczta Ejszyszki. Swojego brata widziałem 2–2,5 miesiąca 
temu w Klecku, dokąd przybył z Lachowicz, gdzie szukał możliwości 
wstąpienia do cechu garbarzy, chciał być bliżej mnie i naszej matki 
SMOLSKIEJ, mieszkającej w Słonimiu, ul. Puszkina 76. Mój brat nie 
ma wykształcenia, w r. 1922 skończył szkołę I stopnia w Symferopolu.

W rozmowie ze mną Edige SZYNKIEWICZ dużo mówił o ożywieniu 
działań wśród polskich Tatarów, szczególnie młodzieży, i proponował 
mi w tym kierunku wpłynąć w przyszłości na Radę Główną Związku 
Kulturalno-Oświatowego Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej. Mówił, że 
on te prace aktywizujące zaczął w Słonimiu i Wilnie, szczególnie w Wil-
nie, gdzie utworzyło się koło młodzieży tatarskiej, że stara się o świetli-
cę dla młodzieży, że starsi Tatarzy powinni mu w tym pomóc pieniędz-
mi, że zakłada znalezienie pomocy w przyszłym Najwyższym Kolegium 
Muzułmańskim i ja, prawdopodobny jako członek tego kolegium, po-
mogę młodzieży i jemu. Edige SZYNKIEWICZ mówił mi, że po przyjeź-
dzie do Polski, do Wilna, związał się z redaktorem polskiej gazety mo-
narchistycznej „Słowo” MACKIEWICZEM i napisał dla „Słowa” szereg 
artykułów o sytuacji w ZSRR, skierowanych przeciwko ZSRR. Na moje 
pytania o działalności na Krymie i powodach ucieczki z ZSRR do Tehe-
ranu, Edige niczego konkretnie mi nie mówił. Mogłem przypuszczać, 
że działalność ta była skierowana przeciw ZSRR. Edige był pionierem, 
komsomolcem, ale nacjonalno-szowinistyczne odchylenie uczyniło go 
wrogiem władzy sowieckiej. Wspominając o Teheranie, Edige mówił, że 
wypił wiele whisky z urzędnikiem Ambasady Polskiej TOMASZEWI-
CZEM. Obiecałem Edige SZYNKIEWICZOWI popracować wśród pol-
skich Tatarów i pobudzić ich uczucia narodowe. Wielu z Tatarów nie 
umiało się modlić, żegnali się znakiem krzyża. Zrobił to nawet Lew 
KRYCZYŃSKI w 1923 r., gdy żenił się z Polką-katoliczką, a potem prze-
szedł z powrotem na islam w 1928 r., jego brat Olgierd KRYCZYŃSKI 
był żonaty z Rosjanką, synowie Aleksandra ACHMATOWICZA ożenili 
się z Polkami itd. Ogólnie, cała wykształcona masa Tatarów wyrzekała 
się islamu i określania się Tatarami, z wyjątkiem KRYCZYŃSKICH, 
ACHMATOWICZÓW, ROMANOWICZÓW, którzy uznawali się za Tata-
rów. Te wspólne momenty w Polsce wśród polskich Tatarów, a także 
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uczucia, które wywoływały we mnie nazwy różnych Tatarów ZSRR 
i muzułmańskich narodów kuli ziemskiej, zachęcały mnie do odnale-
zienia w burżuazyjnych warunkach był. Polski gruntu do działalności 
dla dobra Tatarów i islamu. Dlatego też swojej roli mułły m. Warszawy 
nadawałem jakieś specjalnie znaczenie, przechodzące w ostatecznym 
rezultacie w walkę z ZSRR i kontakty z emigracyjnymi grupami Idel-
-Uralu, Krymu, Azerbejdżanu, muzułmanami Płn. Kaukazu. Długa roz-
mowa z Edige o losach Tatarów w Polsce i ZSRR zakończyła się popija-
wą w restauracji Słonimska i wyjazdem Edige do Wilna. Drugi raz wi-
działem Edige później (w grudniu) w Wilnie, także w 1936 r. W tym cza-
sie muftiego w Wilnie nie było, był w podróży do Indii, gdzie zbierał 
pieniądze na budowę meczetu w Warszawie. Edige, jak mówił, mieszkał 
u mojego brata, ale często nie nocował w domu. W Wilnie był też Musta-
fa ALEKSANDROWICZ, z którym byłem w Kairze, i także mówił o Tata-
rach, a potem byliśmy na popijawie w dwóch restauracjach. Ze słów 
Edige wyjaśniło się, że był on w kontakcie z Instytutem Wschodnim 
w Warszawie, głównie z sekcją Krymsko-Idel-Uralską Koła Młodzieży, 
ale, że cała jego działalność, prawdę mówiąc, kończyła się na bliskim 
kontakcie z BĄCZKOWSKIM, przewodniczącym „Prometeusza”. Z prze-
milczeń Edige SZYNKIEWICZA można było sądzić, że ma jakieś związ-
ki z II Oddziałem Polgiensztaba [polskiego Sztabu Generalnego], z któ-
rym, ze względu na swoje stanowisko, BĄCZKOWSKI powinien być bli-
sko związany. Pierwszy raz spotkałem się z BĄCZKOWSKIM w Instytu-
cie Wschodnim w 1933 r., prosił on wtedy, aby napisać coś do czasopi-
sma „Wschód”. W 1934 r. pojawił we „Wschodzie” mój artykuł pod tytu-
łem „Al-Azgar”, charakteryzujący sytuację Al-Azgaru z punktu widze-
nia współczesnej nauki, a także zaznajamiający czytelników „Wschodu” 
z różnorodnym narodowościowym spektrum studentów, ich obyczaja-
mi, akademikami i pierwszymi krokami w uniwersytecie Al-Azgar. 
Później dowiedziałem się, że artykuł ten został przetłumaczony na ję-
zyk francuski i bez mojego pozwolenia został wydrukowany w 1935 r. 
w organie studenckiej federacji zbliżenia międzynarodowego [?]. 
W okresie 1933–1937 nie miałem więcej kontaktów z BĄCZKOWSKIM. 
W styczniu 1937 r. wybrano mnie mułłą m. Warszawy, o tym pisałem 
obszernie w zeznaniach 11–13 lutego 1941 r. W końcu marca i początku 
kwietnia 1937 r. byłem w Klecku u swojej narzeczonej Ewy JAKUBOW-
SKIEJ. I oto w Klecku zwróciłem się do burmistrza, pułkownika rezer-
wy CHMIELEWSKIEGO (wywieziony we wrześniu 1939 r. do ZSRR) 
z propozycją organizacji tatarskiego oddziału „Strzelca” w Klecku. Mu-
szę tu zaznaczyć, że tatarscy „Strzelcy” istnieli do 1937 r. w Słonimiu, 
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początkowo prowadził ich były pułkownik polskiej armii, Tatar Maciej 
BAJRASZEWSKI (wywieziony do obwodu archangielskiego), potem 
SZESZDEWICZ [SZEHIDEWICZ], porucznik rezerwy, referent staro-
stwa w Słonimiu; byli także tatarscy „Strzelcy” w Nowogródku – począt-
kowo prowadził ich Ibrahim MIŚKIEWICZ, znam go ze spotkań na 
ogólnotatarskich wieczorkach w Wilnie i zjazdach Tatarów w Wilnie, 
zebraniach poświęconych Kurułtajowi w Warszawie, tj. w latach 1924–
1925. Po MIŚKIEWICZU strzelców prowadził BAJRASZEWSKI, zdaje 
się podchorąży rezerwy – nie znam go osobiście, gdyż nie kontaktowa-
łem się ze „Strzelcami” w Słonimiu i Nowogródku, tym bardziej że ta-
tarscy „Strzelcy” w Słonimiu rozpadli się jeszcze w 1936 r. lub 1937 r., 
„Strzelcy” w Nowogródku istnieli do likwidacji Polski. Burmistrz Klec-
ka CHMIELEWSKI i kierownik szkoły podszefnej [sponsorowanej] 
BRODNICKI (oficer rezerwy i naczelnik „Strzelca” gminy kleckiej) wyrazili 
swoją zgodę, było zebranie Tatarów, wprawdzie w niewielkiej liczbie, 
na którym spisano protokół podpisany przez CHMIELEWSKIEGO, 
BRODNICKIEGO i mnie o utworzeniu oddziału „Strzelca” i na tym 
wszystko się skończyło, bo pośród Tatarów Klecka nie znalazła się do-
stateczna liczba młodzieży, chcącej przyłączyć się do „Strzelca”. Kiero-
wałem się myślą, że „Strzelec” ożywi Tatarów w Klecku, ale pomyliłem 
się w swych rachunkach. Nie decydowałem się więcej na organizowa-
nie „Strzelców”. W ten sposób, faktyczni tatarscy „Strzelcy” istnieli tyl-
ko w Nowogródku, gdzie dobrze dbali o nich „Strzelcy” Polacy. Do jesie-
ni 1937 r. nie brałem udziału w zebraniach w Warszawie. Budowanie 
życia osobistego, wakacje letnie, spory fazlejewców i eksanowców – to 
wszystko nie sprzyjało uczestnictwu. Wszystko to szczegółowo opisa-
łem w zeznaniach 11–13 lutego 1941 r. Od końca 1937 r., po obiedzie 
u Gafura EKSANOWA z udziałem Ijaza ISAKOWA i Olgierda KRYCZYŃ-
SKIEGO, zacząłem uczęszczać na zebrania w Instytucie Wschodnim 
w Warszawie, a także być obecny na ceremoniach-obchodach poświę-
conym tym lub innym rocznicom (wymienione: patrz w zeznaniach z 11–
13 lutego 1941 r.). Stosunki z Edige SZYNKIEWICZEM nadal się nie 
układały. Nie przyczyniało się do tego jego życie osobiste, stosunek do 
ludzi, zwłaszcza do mnie. Spotykając się z nim na ceremoniach-obcho-
dach, rozmawiamy o Tatarach. Na obchodach „XX-lecia Kurułtaju Kry-
mu”, Edige SZYNKIEWICZ wtajemniczył mnie w projekt organizacji 
„Koła Młodzieży Tatarskiej” i prosi na zjeździe, który odbędzie się na 
początku 1938 r., aby zwrócić szczególną uwagę na to koło, co czynię, 
ale projekt „Koła Młodzieży” nie wszedł oficjalnie do Statutu Związku 
Kulturalno-Oświatowego Tatarów Rzeczypospolitej, chociaż kółka i tak 
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zaczęły powstawać. Pierwsze koło było w Wilnie. W kółku omawiano, na 
ile mi wiadomo, sytuację tatarskich grup narodowościowych, uczono 
się pieśni Tatarów krymskich, melodie tańców, a także myślano o przy-
wiezieniu z Rumunii próbek rękodzielnictwa Tatarek krymskich i za-
korzenić je wśród tatarskiej młodzieży żeńskiej w Polsce. Praca w kole 
szła w stronę związania polskich Tatarów, w swej większości historycz-
nie pochodzącymi z Krymu, z krymskimi, w mniejszej mierze z Powoł-
ża. Działalność Edige SZYNKIEWICZA znalazła żyzny grunt wśród 
młodzieży. Najbardziej aktywni w tym kierunku w Wilnie byli bracia 
POŁTORZYCCY (dzieci pracownika poczty w Wilnie), Samuel (Soma) 
Bogdanowicz (syn Macieja BOGDANOWICZA z Lachowicz) uczący się 
w Wilnie, CHALECCY (synowie muezina CHALECKIEGO w Wilnie) i inni, 
nieznani mi z nazwisk. Była to młodzież w wieku 13–17 lat kierowana 
przez Edige SZYNKIEWICZA. Po zjeździe na początku 1938 r., gdy wy-
brano Najwyższe Kolegium Muzułmańskie i nową Radę Główną Związ-
ku Kulturalno-Oświatowego Tatarów Rzeczypospolitej, Edige SZYN-
KIEWICZ zaplanował wycieczkę młodzieży do innych osad tatarskich 
i w tym celu „Koło Młodzieży” w Wilnie zwróciło się z prośbą do Kole-
gium o środki na wycieczkę. Na posiedzeniu Kolegium Olgierd KRY-
CZYŃSKI, ja i Jakub ROMANOWICZ zwróciliśmy się do muftiego i mu-
fti zgodził się dać na wspomnianą wycieczkę 200 złotych. Wycieczka 
odbyła się w 1938 r., zdaje się w sierpniu. Przed tym, w lipcu 1938 r., 
widziałem Edige SZYNKIEWICZA w Słonimiu u swojej matki, u której 
spędziłem ze swoją żoną tydzień przed Kleckiem. SZYNKIEWICZ pro-
sił, abym był na nabożeństwie w meczecie w Osmołowie koło Iwanowa, 
dokąd powinna przybyć wycieczka. Będąc w Klecku, odprawiałem na-
bożeństwo. Było te święto „Tatarskich Dożynek”, czyli zakończenia żniw 
w piątek, nie pamiętam daty. Potem w Iwanowie był wieczór z tańcami, 
w którym brali udział Tatarzy z Nowogródka, Klecka, Miru, Ordy i Iwa-
nowa. Nie było nikogo z emigrantów, oprócz Edige SZYNKIEWICZA. Ze 
względu na obecność polskiej policji, zabawa miała charakter wieczor-
ka polskich Tatarów. Młodzież – członkowie wycieczki – występowała 
w bluzach z błękitnymi krawatami (narodowy kolor burżuazyjnych Tata-
rów). Na nabożeństwie powiedziałem z minbaru (ambony) meczetu 
krótkie kazanie po polsku, wspomniałem o miłości do ziemi zmarłych 
przodków, a także o „tatarskich dożynkach”, jako nowej tradycji Tata-
rów żyjących na terytorium Polski. Nie byłem do końca na wieczorku 
tanecznym. Następnego dnia Edige SZYNKIEWICZ był u mnie w Klec-
ku, ale wyjechał po śniadaniu, zdaje się do Lachowicz. Jak się dowie-
działem, Edige później na wieczorku spił się i prawie doszło do bójki. 
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W jakich miejscowościach powstały „Koła Młodzieży”, wskazałem 11–
13 lutego 1941 r. Działalność „Koła Młodzieży” była dopiero w powija-
kach. Powodem był brak stałego kierownictwa. Zimą aktywność w ta-
tarskich osadach zamierała – młodzież uczyła się, a latem wiejska mło-
dzież tatarska pracowała w polu i trudno ją było wezwać. Sam się o tym 
przekonałem, gdy latem 1933 r. w Klecku organizowałem w pomiesz-
czeniu polskiej szkoły podszefnej lekcje prawa Bożego dla młodzieży. 
Chodziły tylko dzieci w wieku od 8 do 12 lat (a i te nieregularnie), a star-
szej młodzieży nie było w ogóle. W każdym razie, bodziec dany przez 
Edige SZYNKIEWICZA mnie i innych, wskazanym na str. 18, dał pewne 
rezultaty. Biedniejsze osady, jak Lachowicze, Kleck, Widze, Mir, Horo-
dyszcze, żyły nadzieją emigracji do Turcji, co niektórzy uczynili w 1937 
i 1938 r. Emigracja do Turcji nie spotykała się z poparciem KRYCZYŃ-
SKICH i innych działaczy, jako idąca przeciwko interesom Polski. Rząd 
polski nie uznawał emigracyjnych praw Tatarów polskich, tzn. nie wy-
dawał im bezpłatnych paszportów zagranicznych. Również turecka 
ambasada nie wychodziła naprzeciw, nie mówiła o możliwościach emi-
gracji, ogólnie nie uważała polskich Tatarów za element w 100% po-
trzebny tureckiej państwowości narodowo-szowinistycznej.

Latem 1937 r., po odbyciu służby wojskowej, mój świekr Amurat JA-
KUBOWSKI przyjechał do mnie do Warszawy. Szukał pracy. Przyjechał 
do mnie w październiku 1937 r. i nie miał pracy do końca listopada, po-
tem rozpoczął pracę w jakieś pracowni produkcji pudełek, ale w koń-
cu grudnia 1937 r. został wezwany do Wilna przez dyrekcję Wileńskich 
Kolei Żelaznych, dokąd wysłał zgłoszenie, ale w Wilnie nie przyjęto go, 
dlatego ponownie wrócił do nas do Warszawy, gdzie po długich stara-
niach dostał pracę w firmie „Stiger” [Stigler] produkującej windy. Mój 
świekr ukończył w Wilnie średnią szkołę techniczną, dobrze znał Edige 
od 1936 r. i dobrze odnosił się do działalności Edyge SZYNKIEWICZA. 
Pracując w firmie „Stigler” [Stigler], świekr znalazł sobie pokój na ul. 
Grochowskiej 275 (my mieszkaliśmy na tej samej ulicy pod nr 85), dosyć 
daleko od nas. Potem świekr załatwił sobie lepszą pracę w fabryce ma-
szyn RZEWUSKIEGO, a w końcu 1938 lub na początku 1939 r. zaczął 
pracować w Państwowych Zakładach Inżynieryjnych, już w przedsię-
biorstwie państwowym. Z opowiadań świekra wiedziałem, kiedy Edige 
SZYNKIEWICZ bywał w Warszawie, ale przychodził do mnie bardzo 
rzadko na obiad lub herbatę. Świekr spotykał się z nim i podtrzymywał 
również kontakty z Ortajem, Selimem Weli i Abdułłą Zihnim. Oprócz 
tego, świekr zapisał się na kurs języka tureckiego przy Uniwersytecie 
Państwowym w Warszawie i uczęszczał na zebrania sekcji orientalistów 
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„Koła Młodzieży” przy Instytucie Wschodnim. Jednym słowem, mój 
świekr wciągnął się w działalność emigrantów krymskich. Od niego 
mogłem wiedzieć, że Edige SZYNKIEWICZ szczególnie kontaktuje się 
z BĄCZKOWSKIM. Amurat JAKUBOWSKI nie był u swojej matki w Klec-
ku od początku 1938 r. do 18 września 1939 r. (z Wilna, dokąd był we-
zwany przez dyrekcję Wileńskich Kolei Żelaznych, pojechał na kilka dni do 
Klecka). W czasie letnich wakacji, gdy byliśmy z żoną na urlopie w Sło-
nimiu i Klecku w 1939 r., Amurat przeniósł się do mojego mieszkania 
ze względu na moją nieobecność. W ten sposób, w końcu sierpnia (29) 
był u mnie w mieszkaniu. 1 września 1939 r. zaczęła się wojna, 2 lub 
3 września do Warszawy przyjechał Edige SZYNKIEWICZ, nie znalazł 
Amurata JAKUBOWSKIEGO na Grochowskiej 275 i zajechał do mnie, 
ale już 4 września wyjechał ode mnie i więcej go nie widziałem. 5 wrze-
śnia wyjechałem z Warszawy z żoną do Klecka na podwodzie, do Klec-
ka przybyłem 9 września. Mój świekr został zmobilizowany, ale jako 
technik został w przedsiębiorstwie państwowym i spędził w Warszawie 
jeszcze parę dni. Później, widząc beznadziejność sytuacji, wyjechał po-
ciągiem z Warszawy, szedł piechotą, jechał itp., i koniec końców dotarł 
do Klecka, dokąd przyprowadzono go pod eskortą z w. Żerebkowicze. 
Było to dla nas nieoczekiwane. Spędził w Klecku dwa miesiące. Jeździł 
do Baranowicz, chciał pracować na kolei, a w końcu postanowił poje-
chać do Warszawy po rzeczy moje i mojej żony, gdyż my, wyjeżdżając 
z Warszawy, wzięliśmy tylko trochę bielizny i odzieży, zostawiliśmy cie-
płe palto itp. W ten sposób świekr chciał mi się odwdzięczyć za utrzy-
mywanie go podczas bezrobocia w Warszawie. Ale jak się okazało, miał 
inne zamiary. Wyjechał do Warszawy i nie wrócił, raz doniósł z Berlina, 
że jest w drodze do Turcji, było to na początku lub w połowie 1940 r.; 
niedługo przed moim aresztowaniem pisał ze Stambułu, przepraszając 
mnie i moją żonę za swój wyjazd do Turcji i pozostawienie pod moją 
opieką swojej matki i brata. Napisałem o świekrze, aby być spokojnym. 
List matki do syna Amurata znajduje się w aktach śledztwa.

Na początku 1940 r. zjawił się u mnie w Klecku były ułan Szwadro-
nu Tatarskiego BAJRASZEWSKI lub MIŚKIEWICZ ze Słonimia, z proś-
bą o świadectwo ślubu dla jego brata i WIESNOWSKIEJ (Tatarki z La-
chowicz). Jego brat znajdował się wtedy w Warszawie i służył w polskiej 
policji. Ksiąg metrykalnych i pieczęci nie było w Warszawie, zabrałem 
je ze sobą, wyjeżdżając z Warszawy 5 września 1939 r. do Klecka. Nie 
mogłem wydać świadectwa, dlatego też proponowałem, aby zabrał ode 
mnie księgi metrykalne i pieczęci i przewiózł je do Warszawy do mo-
jego zastępcy, muezina Zarifa Eksanowa, tym bardziej, że wspomniany 
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BAJRASZEWSKI czy MIŚKIEWICZ ze Słonimia kierował się do War-
szawy. W ten sposób przekazałem mu księgi metrykalne i pieczęci 
mułły m. Warszawy. Nie wiem, czy doniósł je do Warszawy dla wyko-
nania ślubu swojego brata policjanta z WIESNOWSKĄ. To była moja 
ostatnia aktywność jako duchownego m. Warszawy. Mylę nazwisko, bo 
dokładnie go nie znam. Matka WIESNOWSKIEJ, narzeczonej BAJRA-
SZEWSKIEGO-MIŚKIEWICZA, mieszka w Lachowiczach.

Wspominając kwestię kontaktu muzułmańskiej organizacji kontr-
rewolucyjnej z II Odziałem Polgiensztaba, mogę przypuszczać, że taki 
związek musiał istnieć. Nie jest mi wiadomo, na czym polegał ani jakie 
środki dostawały różne grupy emigracyjne. Ale ich działalność w „Pro-
meteuszu”, związek Edige SZYNKIEWICZA z BĄCZKOWSKIM, a także 
innymi, jak Ajaz ISCHAKOW, BAJRUGAN, w dużej mierze kontrakty 
oficerów-Gruzinów i Azerbejdżan, wynikała z samego stanu rzeczy 
w II Oddziale. Wszelkie obchody i zebrania odbywały się przy cichej 
zgodzie władz polskich, które musiały ukrywać działalność II Oddzia-
łu, dokonującą się w organizacji „Prometeusz” i grupach emigracyj-
nych prowadzących walkę przeciwko ZSRR.

Kończąc swoje zeznania z 25 lutego 1941 r., proszę o pomoc i na-
stępne pytania.

Woronowicz

Kontynuacja własnoręcznych zeznań oskarżonego 
Alego Samuiłowicza Woronowicza z 25 lutego 1941 r.

W swoich zeznaniach z 11–13 lutego 1941 r. mówiłem o reorganizacji 
„Prometeusza” i Instytutu Wschodniego, o połączeniu ich w jedną or-
ganizację pod nazwę Instytut Wschodni, odejściu profesora Olgierda 
GÓRKI z Instytutu. Było to wiosną 1939 r., „Wschód” o narodach pocho-
dzenia turkijskiego, położonych na terytorium ZSRR. Był to mój drugi 
bezpośredni kontakt z Bączkowskim. O tym fakcie pisałem już wcze-
śniej. W maju lub początku czerwca zwrócił się do mnie przedstawi-
ciel polskiego radia z propozycją przekazania nabożeństwa przez radio. 
Prosił mnie o wskazanie, którą część nabożeństwa warto zapisać na pły-
ty radiowe. Według mojej propozycji przekazano część chutby – kazania, 
w którym wymienia się prezydenta Polski Ignacego Mościckiego i arab-
ski tekst modlitwy za wszystkich muzułmanów, co zostało zapisane na 
płyty, a następnego dnia Polskie Radio wyemitowało część nabożeństwa 
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na całą Polskę w programie kroniki tygodnia. W końcu 1938 r. lub na 
początku 1939 r. zostałem zaproszony przez profesora Olgierda Górkę 
na zebranie organizacyjne towarzystwa polsko-egipskiego, mającego 
za cel zbliżenie dwóch państw: Polski i Egiptu. Zebranie organizacyjne 
nastąpiło w domu Przeździeckich. Uczestniczyli w nim Przeździecki, 
ambasador Egiptu, dwaj pracownicy ambasady, profesor Olgierd Gór-
ka, Abdul Hamid Churamowicz, przedstawiciel Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych, żona byłego konsula w Egipcie Jaroszewicza i ja. Zebra-
nie zakończyło się podpisaniem protokołu, wyborami kierownictwa to-
warzystwa (ja nie wszedłem) i rozdaniem Statutu, a także zebraniem po 
12 złotych składek członkowskich. Na tym zebraniu milczałem, byłem 
tam przecież jako przedstawiciel społeczności muzułmańskiej. Fakty te, 
a także inne, wcześniej przeze mnie ukazane, mówią o roli, jaką miałem 
odgrywać w Warszawie. Ale przecież byłem duchownym w Warszawie 
2,5 roku, z czego około roku nie odwiedzałem ambasad Egiptu, Iranu 
i Turcji, jak zeznawałem wcześniej, do 1938 r. miałem dość luźne związ-
ki z grupami emigrantów, tym samym nie zdążyłem dostatecznie wnik-
nąć w skomplikowaną pracę, jaką prowadził polski rząd w odniesieniu 
do polskich Tatarów i innych Tatarów w szczególności.

W pełni zdaję sobie sprawę, że wszystko co zeznałem, obwinia mnie 
i sprowadzało do walki z ZSRR.

Przypominam sobie jeszcze niektóre detale wyznaczenia mnie na 
„pomocniczego duchownego” dla służby religijnej wśród muzułma-
nów, służących w polskiej armii. Jako duchowny m. Warszawy złożyłem 
przysięgę na ręce starosty „śródmieścia” (centralnej części) m. Warszawy. 
Przysięga odbyła się w końcu 1937 r., tj. prawie rok po wybraniu mnie na 
mułłę i wielokrotnego sprawdzania mojej lojalności przez różne osoby, 
przychodzące pod różnymi pretekstami do mojego mieszkania: w celu 
przyjęcia islamu, rozwodu, ślubu. W każdym przypadku musiałem da-
wać odpowiedzi zgodne z prawami ustanowionymi dla był. Królestwa, 
czyli według kodeksu Napoleona, który obowiązywał w Warszawie du-
chownych wyznań judaistycznego i muzułmańskiego, i według kodek-
su Napoleona, niemających prawa przyjmowania do islamu, rozwodzić 
zaślubionych w cerkwi lub kościele, a także zaślubiać osób różnych 
wyznań, tzn. chrześcijanki z muzułmaninem i chrześcijanina z muzuł-
manką. Po przysiędze, według formuły określonej przez Ustawę z 1936 
r. i 1937 r., mogłem występować oficjalnie, i to dokładnie wyjaśnia fakt 
moich wizyt w ambasadach Iranu, Egiptu i Turcji dopiero od 1938 r. Do 
tych ambasad wprowadził mnie Abdul Hamid Churamowicz, a później 
już dostawałem zaproszenia. Po przysiędze można było już rozpocząć 
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starania o wyznaczenie mnie na „pomocniczego duchownego” w woj-
sku. Pierwsze kroki w tym kierunku zrobił Muftiat, osobiście mufti 
w Ministerstwie Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, ale, jak 
się później okazało, brało w tym udział także Ministerstwo Spraw Zagra-
nicznych w postaci KOWIELAŃSKIEGO [Kobylańskiego] – kierownika 
Wydziału Wschodniego tegoż Ministerstwa Spraw Zagranicznych, który 
na początku 1938 r. skierował mnie do biura wyznań niekatolickich Mi-
nisterstwa Spraw Wojskowych. Biuro zabrało ode mnie dokumenty i ży-
ciorys i 1 maja 1938 r. podpisało ze mną umowę, według której, za wyna-
grodzeniem 30 złotych miesięcznie, miałem raz w miesiącu jeździć do 
Szwadronu Kawalerii Tatarskiej na nabożeństwa, a także przyjmować 
przysięgę od nowych żołnierzy-Tatarów Szwadronu w Nowej Wilejce 
koło Wilna, co wykonywałem do lipca 1939 r.. Tatarów w Szwadronie 
było niewielu. Pobór z jednego roku wynosił 26 żołnierzy, służba w Pol-
sce w kawalerii trwała 2 lata, zatem żołnierzy było około 50. Szwadron 
został zorganizowany, jak wcześniej się dowiedziałem, w 1937 r. i było to 
całkowicie dzięki braciom Kryczyńskim i Achmatowiczom. Organizacja 
Szwadronu stawiała Tatarów Polski w trudnym położeniu służby w ka-
walerii, uważanej za cięższą od służby w piechocie.

Woronowicz

Własnoręczne zeznania oskarżonego 
Alego Samuiłowicza Woronowicza z 26 lutego 1941 r.

Organizacja szwadronu wywołała na zjeździe Tatarów na początku 1938 
r. wielki spor między Olgierdem Kryczyńskim i majorem Jakowiczem-
-Czaińskim [Janowiczem-Czaińskim]. W każdym razie służba tylko w ka-
walerii raczej źle oddziaływała na Tatarów, w większości pochodzących 
z biednych rodzin i przychodzących do armii w słabej kondycji fizycznej.

Istnienie w Polsce niewielkiej grupy Tatarów w liczbie nieco ponad 
6000 ludzi, którzy mieli muftiego, tatarski szwadron, wydawali trzy 
czasopisma, wystawiali oddział „Strzelca”, projektowali budowę me-
czetu w Warszawie na sumę 600 tysięcy złotych, a także należeli do 
Związku Kulturalno-Oświatowego „Koła Młodzieży”, dla każdego czło-
wieka wydawało się czymś ogromnym i nawet niemożliwym. Dlatego 
też powstaje pytanie: komu to było potrzebne, w jakich celach i jak 
w rzeczywistości wyglądały te wszystkie organizacje?
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Rząd polski potrzebował dokładnie takiej sytuacji wśród polskich 
Tatarów dla swojej wewnętrznej i zewnętrznej polityki. Był w tym 
wszystkim zainteresowany, a w tym czasie Tatarzy żyjący we wsiach 
marzyli o polepszeniu swojej sytuacji materialnej i starali się znaleźć 
jakieś wyjście, choćby w emigracji do Turcji.

Mufti 6000 ludzi w Polsce był nikim albo po prostu duchownym kie-
rującym grupą „wiernych”, za granicą mufti Polski jawił się kimś waż-
nym, z autorytetem – dlatego rząd polski posyłał go do krajów z mu-
zułmańskim społeczeństwem, gdzie prowadził propagandę dla Polski. 
Tatarski szwadron dla Tatarów w Polsce to kara, ciężka służba w kawa-
lerii 25–27 ludzi każdego roku za „honor” noszenia na kołnierzu zna-
ku półksiężyca z gwiazdą, ale dla zagranicy to fakt, że Tatarzy w Polsce 
mają swój własny szwadron – to dla Polski dowód, że jest tolerancyjna, 
że jest opiekunem muzułmanów, obrońcą interesów Wschodu, „gnębio-
nych narodów”. Na utrzymanie muftiatu i muzułmańskich duchownych 
Polska wydawała 57 tysięcy złotych, co daje prawie 10 złotych na jedną 
duszę tatarską, w porównaniu z katolikami, którzy dostawali po 6 zło-
tych na człowieka lub żydami, którzy dostawali jeszcze mniej, mówi, że 
to przede wszystkim interes Polski, a nie tatarskiej społeczności. Polscy 
Tatarzy wydawali trzy czasopisma o szumnych nazwach, ale wszystkie 
były subsydiowane: „Rocznik Tatarski” z Funduszu Kultury Narodowej, 
„Przegląd Islamski” z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, a „Życie Ta-
tarskie” miało pomoc Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia. 
Co te czasopisma dawały Tatarom żyjącym we wsiach? Niczego, oprócz 
pustych dla nich nazw, dat, zawartość nie odpowiadała potrzebom wsi 
i skierowane były na inne cele, umacniające misję Polski w stosunku 
do narodów Wschodu, głównie Tatarów. Czasopisma mówiły, że Tatarzy 
w Polsce są kulturalni, wykształceni, dążą do kontaktów z muzułmań-
skim Wschodem i Tatarami. W samej rzeczy wioski nie czytały tych cza-
sopism, nie rozumiały, jako że duch i ukierunkowanie tych czasopism 
były im obce. Jedynie „Życie Tatarskie” mogło ich interesować, ale i to 
nie zawsze. Nazywały się periodycznymi, ale wychodziły w bardzo nie-
określonych okresach, zależących od subsydiów polskiego rządu. Tylko 
jedno „Życie Tatarskie”, poczynając od 1934 r., wychodziło comiesięcz-
nie, regularnie i prawie zwracało się z pieniędzy prenumeraty. „Rocznik 
Tatarski” wyszedł trzy razy: w 1931 lub 1932, 1935 i 1939 r., „Przegląd 
Islamski” powinien być wydawany 4 razy w roku, ale czasami, poczyna-
jąc od 1930 r., wychodził tylko jeden numer. Ale czasopisma figurowały 
w statystyce, a to było potrzebne dla propagandy Polski, dla krzyku, jak 
to Tatarom w Polsce wspaniale się żyje.
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Jak wskazywałem, faktycznie istniał tylko jeden oddział tatarskiego 
„Strzelca” w Nowogródku, ale za granicą mówiło się po trzykroć gło-
śniej i wychodziło, że muzułmanie w Polsce są świetnie zorganizowa-
ni, mają związek przygotowania wojskowego.

Projekt meczetu w Warszawie prowadzony był zgodnie z ideami i ce-
lami Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Muzułmanów w Warszawie 
było trochę ponad 250, z których chciało i umiało się modlić, i to tylko 
w coroczne święta, 60–70 osób – i to dla nich był potrzebny meczet za 
600 tysięcy złotych, z 4 minaretami, fontannami w podwórcu, parkiem 
itp. planami za 20 tysięcy złotych, tworzonymi przez 10 lat istnienia 
Komitetu Budowy Meczetu od 1928 r. Plan budowy meczetu w Warsza-
wie był znany na całym muzułmańskim Wschodzie. Apele o ofiary na 
meczet w Warszawie były wydrukowane w języku polskim, francuskim, 
arabskim i tureckim i wszędzie je rozsyłano, ale ofiar nie było. Sam rząd 
polski był zainteresowany nie budową meczetu, a tylko szumem o budo-
wie meczetu. O tym mówią fakty: Ajan Wasiow w Wilnie i Asfandijar Fa-
zlejew w Warszawie dawali w 1938 r. po 25 tysięcy złotych każdy, ale pod 
warunkiem, że postawi się meczet nie w miejscu projektowanym przez 
magistrat m. Warszawy, ale na starym cmentarzu muzułmańskim (ul. 
Młynarska w Warszawie) i w skromnych rozmiarach, odpowiadających 
potrzebom muzułmanów m. Warszawy, na co nie zgadzali się członko-
wie Komitetu Budowy Meczetu: Churamowicz, Połtorzycki, Górka, po-
wiązani z Ministerstwem Spraw Zagranicznych.

Związek Kulturalno-Oświatowy Tatarów Rzeczypospolitej Polski 
powinien istnieć w każdej osadzie, a faktycznie istniał tylko w Wil-
nie, Słonimiu, Nowogródku, Warszawie, tj. tam, gdzie byli ludzie ro-
biący politykę. Rada Główna tego związku powinna, zgodnie ze Sta-
tutem, być wybierana ponownie co roku, zaś wybory były tylko dwa 
razy: w 1928 i 1938 r. Mówi to o tym, że Związek nie był aktywny we 
wsiach, że Rada Główna w prawie tym samym składzie kierowała nie 
tyle wśród Tatarów, a reprezentowała Tatarów przed władzami i mu-
zułmanami innych krajów, tzn. że przewodniczący Rady Centralnej 
Lew Peremenko czy Olgierd Kryczyński robili rzeczy potrzebne tylko 
im i grupie ulubieńców, którymi właśnie kierowali. „Koła Młodzieży”, 
jak wcześniej wskazałem, również nie wszędzie działały. Co prawda, Koło 
Młodzieży pod kierownictwem Edige Szynkiewicza działało, ale w swych 
rezultatach nie osiągnęło jakiś określonych celów.

Z wyżej wymienionego staje się jasne, że to wszystko było potrzeb-
ne dla polskiego rządu, który wykorzystywał polskich Tatarów jak 
przyczółek swoich planów w walce z ZSRR. Było to potrzebne też tym 
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polskim Tatarom, którzy interesowali się polityką Polski i dla których 
fakt, że kierują danymi organizacjami – instytucjami, czasopismami, 
mógł dać lub dawał jakiś realny pożytek lub zaszczyt, istnienie lub 
możliwość pokazania się.

Prostej i ufnej masie tatarskiej mówiło się, że polski rząd dobrze 
odnosi się do Tatarów za ich uczciwość, wierność i sprawiedliwość, 
że Polska spłaca Tatarom dług za ich historyczną służbę, w rzeczywi-
stości rozumiało się, że jeśli nie będziesz chwalić Polski, że jeśli nie 
będziesz robić tego, co ci każą – polscy Tatarzy znajdą się w położe-
niu bez wyjścia, bo te 6000 osób to tylko resztki Tatarów, którzy kiedyś 
w znacznie większej liczbie zamieszkiwały te ziemie. Masy wprowa-
dzano w błąd, co było przestępstwem. Ciemny Tatar-garbarz siedział 
bez pracy i chleba, małorolny Tatar wegetował, a powinien słuchać ba-
jek, fałszu, legend o sobie i swojej przyszłości.

Muzułmańsko-tatarskie grupy emigracyjne znalazły w Polsce 
określone miejsce. Dla zbliżenia z nimi, polski rząd wykorzystywał 
polskich Tatarów kierowanych przez Tatarów. W tym celu Warszawa 
została centrum emigracyjnych ugrupowań Idel-Uralu, Krymu, Azer-
bejdżanu, Płn. Kaukazu. Szczególne znaczenie miał fakt, poczynając 
od lat 1936–1937, gdy w Warszawie przebywali w latach 1937 i 1938, jak 
wcześniej zeznawałem, przedstawicieli grup emigracyjnych z różnych 
krajów: Niemiec, Finlandii, Turcji, Rumunii. To wszystko odpowiadało 
projektom „Prometeusza”, który uważał, że narody wchodzące w skład 
ZSRR, jak Tatarzy Idel-Uralu, Krymu, Płn. Kaukazu, Azerbejdżanu, 
Gruzji i Ukrainy, powinny z pomocą Polski urzeczywistnić swoje plany 
oderwania się od ZSRR i pod przewodnictwem Polski utworzyć szereg 
państw podporządkowanych polityce „Mocarstwowej Polski od Morza 
Bałtyckiego do Czarnego”. Państwowość polska tworzyła się na planie 
zjednoczenia pod egidą Polski całego szeregu małych państw na te-
rytoriach oderwanych od ZSRR. Polska, jako taka, mogła mieć tylko 
jednego silnego sąsiada: albo Niemcy, albo ZSRR. W tym czasie Pol-
ska nie zamierzała wojować z Niemcami, dlatego też wszystkie plany 
polityczne o zajęciu cudzych terytoriów skierowała na Wschód, czyli 
ZSRR. Polska chciała zagrać rolę „wyzwoliciela narodów”, o której pol-
scy działacze marzyli od czasów rozbiorów Polski, dlatego skierowała 
swój zachłanny apetyt na małe narody zamieszkujące ZSRR, leżące 
w pasie przyległym do Morza Czarnego. Polska, która stawała się fa-
szystowska, nie mogła pogodzić się z sytuacją na jej wschodnich gra-
nicach. Polskie apetyty rosły i Polska zaczęła opiekować się swoimi Ta-
tarami. Od 1918 do 1939 r. Polska występuje jako sojusznik Turcji, dla 
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swojego autorytetu na muzułmańskim Wschodzie, dlatego też przygo-
towuje polskich Tatarów dla ich przyszłej misji pomostu między Pol-
ską a muzułmańskim Wschodem.

Protokół przesłuchania oskarżonego 
Alego Samuiłowicza Woronowicza z 3 marca 1941 r.

Przesłuchanie rozpoczęto o godz. 21.30.

Pytanie: Kiedy i gdzie weszliście w skład kontrrewolucyjnej organiza-
cji muzułmańskiej?
Odpowiedź: W końcu 1937 r. w m. Warszawie.

Pytanie: Jak zostaliście wciągnięci?
Odpowiedź: Wszedłem w skład kontrrewolucyjno-emigracyjnej organi-
zacji po propozycji kierowników danych organizacji: byłego sekretarza 
generalnego Warszawskiego Instytutu Wschodniego Olgierda Górki, by-
łego prokuratora Sądu Najwyższego Polski, przewodniczącego Związku 
Kulturalno-Oświatowego Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej i przewod-
niczącego Muzułmańskiego Zarządu Duchownego m. Warszawy Olgier-
da Kryczyńskiego, wiceprzewodniczącego Sądu Okręgowego w Gdyni, 
wiceprzewodniczącego Związku Kulturalno-Oświatowego Tatarów Rze-
czypospolitej i redaktora rocznika tatarskiego, czyli czasopisma, które 
wychodziło raz w roku, Lwa Kryczyńskiego, lektora języka tureckiego 
w Warszawskim Instytucie Wschodnim doktora Abdułły Zihni i ucieki-
niera w 1933 r. z ZSRR do Teheranu, a potem do Polski Edige Szynkie-
wicza, który dostał zadanie prowadzenia wśród polskich Tatarów pracy, 
skierowanej przeciw Związkowi Sowieckiemu, jeszcze w Turcji od Żefe-
ra Sejdometa, który w 1918 r. był ministrem spraw zagranicznych Krym-
skiej Republiki Burżuazyjnej. W rezultacie emigrował do Turcji. Jest li-
derem kontrrewolucyjnej emigracyjnej organizacji Tatarów krymskich.

Przesłuchanie przerwane o godz. 1.50 4.03.1941 r.

Z moich słów zapisano prawidłowo, odczytano mi. 
Woronowicz

Przesłuchał: Zast. nacz. I wy-łu 3 oddz. UGW UNKWD obw. 
Baranowickiego.
Mł. lejtnant Bezpieczeństwa Pań. /Iwankow/
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Protokół przesłuchania oskarżonego 
Alego Samuiłowicza Woronowicza z 6 marca 1941 r.

Przesłuchanie rozpoczęto o godz. 10.20.

Pytanie: W skład jakiej organizacji kontrrewolucyjnej wchodziliście 
i jak się ona nazywała?
Odpowiedź: W końcu 1937 r. wszedłem w skład dwóch kontrrewolucyj-
nych organizacji emigracyjnych – organizacji Tatarów krymskich i or-
ganizacji Tatarów kazańskich, czyli Idel-Uralu, które miały takie same 
cele i zadania. Razem ze wskazanymi formacjami na terytorium był. Pol-
ski istniały i działały w porozumieniu z organizacjami Tatarów krym-
skich i kazańskich, kontrrewolucyjne organizacje emigracyjne Płn. 
Kaukazu, Gruzji, Azerbejdżanu i petlurowców Ukrainy. W rezultacie, 
wszystkie te organizacje zjednoczyły się pod egidą Warszawskiego In-
stytutu Wschodniego i organizacji „Prometeusz”, mających materialne 
wsparcie i przewodnictwo Ministerstwa Spraw Zagranicznych (Wydział 
Wschodni) i Ministerstwa Spraw Wojskowych (II Oddział Polgławsztaba), 
we wspólną kontrrewolucyjną emigracyjną formację muzułmańską, 
z ogólnym zadaniem walki przeciwko Związkowi Sowieckiemu.

Pytanie: Opiszcie okoliczności, podczas których weszliście w skład 
emigracyjno-kontrrewolucyjnej formacji?
Odpowiedź: Poglądy nacjonalistyczne zaczęły się u mnie kształto-
wać jeszcze w wieku szkolnym, gdy w szkołach byłej Rosji ciągle by-
łem prześladowany jako Tatar. Po przybyciu w r. 1922 do był. Polski 
stopniowo zacząłem się stykać z literaturą o krymskich i kazańskich 
Tatarach. Już w latach 1925–1928, będąc w m. Wilnie, brałem udział 
w zjazdach polskich muzułmanów, gdzie zapoznałem się z kierownic-
twem muzułmańskiej formacji kontrrewolucyjnej – Ajazem Ishakim, 
Asfandijarem Fazlejewem i Sumczelejem, którego w ogóle mało zna-
łem. Wyrażali wówczas pragnienie utworzenia narodowo-burżuazyj-
nego państwa tatarskiego, co całkowicie odpowiadało moim poglą-
dom. Będąc studentem w Lwowskim Instytucie Wschodoznawczym 
w latach 1926–1932 r., zapoznałem się z wieloma pracami Tatarów-
-emigrantów, w szczególności przeczytałem książkę napisaną przez 
Tatara krymskiego Żefera Sejdometowa [Dżafera Sejdameta] o „nie-
podległym Krymie”, po której stało się dla mnie zrozumiałe dążenie 
Tatarów-emigrantów do zjednoczenia w celu wspólnej walki prze-
ciwko Związkowi Sowieckiemu. Zdarzało mi się także przeczytać na 
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ten temat wiele innych książek i czasopism, wydawanych przez pol-
ską prasę. To wszystko pobudziło mnie do wzięcia udziału w ruchu 
kontrrewolucyjnym. Zacząłem przybliżać się do znaczących liderów 
tatarskich grup w był. Polsce. Będąc na wakacjach u swojej matki w m. 
Wilnie, dowiedziałem się, że w tym czasie w Wilnie przebywał i pisał 
pracę doktorską przybyły ze Stambułu Tatar krymski Abdułła Zihni, 
z którym od razu się zapoznałem, choć nie dostałem wtedy politycz-
nych wytycznych – to było w okresie 1927 r.

W 1933 r., za pośrednictwem swojego wujka, muftiego Muzułmańskie-
go Związku Religijnego Rzeczypospolitej Polskiej – Jakuba Szynkiewicza, 
zapoznałem się z sekretarzem generalnym Warszawskiego Instytutu 
Wschodniego Olgierdem Górką, którego wykłady zdarzało mi się słu-
chać jeszcze w Instytucie Lwowskim, i redaktora czasopisma „Wschód” 
– Bączkowskiego, dzięki którym, zwłaszcza Olgierdowi Górce, poprzez 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Wojskowych był. Polski, formalnie 
załatwiono moją delegację do Kairu na studia w muzułmańskim uni-
wersytecie teologicznym Al-Azhar. Otrzymawszy zadanie prowadzenia 
odpowiedniej działalności na terytorium Egiptu na korzyść był. państwa 
polskiego i instrukcji od Olgierda Górki, do października 1936 r. znajdo-
wałem się w Kairze, gdzie w zakresie swojej pracy byłem bezpośrednio 
związany z polską ambasadą, która znajdowała się w m. Kairze.

Po przybyciu do m. Warszawy w końcu 1936 r. poszedłem prosto 
do Olgierda Górki, który w rozmowie ze mną zaproponował, abym zo-
stał mułłą Związku Muzułmańskiego w Warszawie, o czym pisali mi 
wcześniej Olgierd Kryczyński i mufti Jakub Szynkiewicz. Tym razem 
odwiedziłem w Warszawie Olgierda Kryczyńskiego i naczelnika wy-
działu wyznań religijnych Potockiego, i do momentu wyboru mułły, 
na którego byłem planowany, wyjechałem do krewnych do m. Słonim.

W Słonimiu, w mieszkaniu swojej matki, spotkałem zbiegłego z ZSRR 
Edige Szynkiewicza, który w pełni wtajemniczył mnie w pracę kontrre-
wolucyjno-emigracyjną wśród Tatarów zamieszkujących na terytorium 
był. Polski, prowadzoną przez organizacje kontrrewolucyjno-emigranc-
kie, sprowadzającą się do pragnienia zjednoczenia Tatarów-emigrantów 
w celu walki ze Związkiem Sowieckim i utworzenia na jego obszarze 
burżuazyjnego nacjonalistycznego państwa tatarskiego. Ponieważ dzia-
łalność ta zgadzała się z moimi poglądami, a Szynkiewicz odpowiedział, 
że zaraz po urządzeniu się, tzn. określeniu zadań, przystąpię do aktyw-
nej działalności pośród Tatarów polskich w danym kierunku.

Po wyborze mnie na mułłę Związku Muzułmańskiego m. Warszawy 
w 1937 r., jako duchowny wyznania muzułmańskiego, znalazłem się 
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bliżej kierownictwa kontrrewolucyjno-emigracyjnych formacji na te-
rytorium był. Polski, spośród których nawiązałem ścisłe kontakty z Ol-
gierdem Górką, będąc w zasadzie jego studentem, Olgierdem Kryczyń-
skim, Abdul Hamidem Churamowiczem, doktorem Abdułłą Zihnim, 
Selimem Welim i studentem Państwowego Uniwersytetu Prawniczego 
Ortajem – osobami mającymi bezpośredni kontakt z Warszawskim In-
stytutem Wschodnim i organizacją „Prometeusz”, jednoczącymi i kie-
rującymi wszystkimi muzułmańskimi organizacjami emigracyjnymi na 
terytorium był. Polski. W rozmowach z Olgierdem Górką, Kryczyńskim, 
Churamowiczem, Abdułłą Zihnim w mieszkaniach prywatnych i na ze-
braniach, ukazano mi cele i zadania kontrrewolucyjno-emigracyjnej 
grupy muzułmanów w Polsce. W szczególności Olgierd Górka i Abdułła 
Zihni zaproponowali mi, jako duchownemu Muzułmańskiego Związ-
ku Religijnego, przyłączenie się do prowadzania dalszego formowania 
i jednoczenia Tatarów-emigrantów na terytorium m. Warszawy, bez 
względu na to, skąd pochodzili, z dalszym zamiarem stania się liderem 
w walce przeciwko Związkowi Sowieckiemu, o podbicie Krymu, Azer-
bejdżanu, Powołża, Gruzji, Płn. Kaukazu i Ukrainy, czego bezsprzecznie 
nie mogłem odmówić, gdyż zgadzało się to z moimi zainteresowaniami.

Pytanie: Podajcie cele i zadania kontrrewolucyjnej formacji emigran-
tów-muzułmanów?
Odpowiedź: Głównym zadaniem tej kontrrewolucyjnej formacji było 
zbrojne oderwanie terytoriów od Związku Sowieckiego i utworzenie 
burżuazyjnego nacjonalistycznego państwa, z uwzględnieniem działań 
taktycznych, bazując na wykorzystaniu często zmieniającej się sytuacji 
międzynarodowej, w szczególności na zmianach zewnętrznej polityki 
był. Polski, ściśle graniczącej z terytorium Związku Sowieckiego.

W pierwszym rzędzie dane kontrrewolucyjne organizacje dążyły 
do porozumienia się między sobą i określenia wspólnych interesów, 
potem szukały pomocy w kręgach bliskich Ministerstwach Spraw Za-
granicznych i Spraw Wojskowych był. Państwa Polskiego. Z drugiej 
strony – porozumienia z analogicznymi ugrupowaniami kontrrewo-
lucyjnymi, istniejącymi w innych państwach, w celu wspólnej walki ze 
Związkiem Sowieckim.

Przesłuchanie przerwano o godz. 16.15.

Z moich słów zapisano prawidłowo, odczytano mi.
Woronowicz
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Przesłuchanie wznowione o godz. 21.20.

Pytanie: Scharakteryzujcie znane wam kontrrewolucyjne emigracyj-
ne organizacje muzułmanów, które istniały na terytorium był. Polski.
Odpowiedź: Na terytorium był. państwa polskiego formowały się 
i prowadziły działalność przeciwko Związkowi Sowieckiemu następu-
jące organizacje muzułmanów:

Tak zwana organizacja Krymu, składająca się z krymskich Tatarów-
-emigrantów. Chcę powiedzieć, że organizacja ta na terytorium był. 
Polski miała bardzo niewielu członków, gdyż na obszarze był. Polski 
zamieszkuje niewielu Tatarów krymskich. Przewodniczącymi danej 
organizacji na terytorium był. Polski byli: w m. Warszawa – Abdułła 
Zihni – wyjechał z m. Warszawy do Rumunii na początku 1939 r., nie 
wiem, gdzie dziś się znajduje. Student Warszawskiego Państwowego 
Uniwersytetu Prawniczego Ortaj, aż do mojego wyjazdu mieszkał w m. 
Warszawie. Do 1938 r. Selim Weli, Tatar krymski, mieszkał bez okre-
ślonego zajęcia na utrzymaniu był. Państwa Polskiego, sam poddany 
turecki, w 1938 r. wyjechał z był. Polski do Turcji, nie wiem z jakim 
zadaniem.

W m. Poznaniu – Tatar krymski Sabri, nie znałem się z nim 
osobiście.

W m. Wilnie – Edige Szynkiewicz i przybyły w 1938 r. z Rumunii 
Serwer, zdaje się, że późniejszy student Wileńskiego Instytutu Orien-
talistyki razem z Edige Szynkiewiczem. Nie wiem, czy obecnie miesz-
ka w m. Wilnie, czy, być może, z nastaniem władzy sowieckiej gdzieś 
wyjechał.

W organizacji Tatarów kazańskich „Idel-Ural” kierującymi na tery-
torium był. Polski byli: Ajaz Ishaki, będący przewodniczącym nie tylko 
na obszarze był. Polski, ale i w innych państwach; w Warszawie nie 
mieszkał na stałe, w większości przebywał w Berlinie, gdzie zapewne 
jest i teraz.

W m. Warszawie Kebir Kembirowicz – zbiegły z ZSRR, nie wiem, 
w którym roku. Aż do mojego wyjazdu mieszkał w m. Warszawie.

Wajsow – nie znam jego imienia, syn Ajaza Wajsowa zamieszkałego 
w m. Wilnie od 1938 r., słuchacz Warszawskiego Instytutu Wschodnie-
go, nie wiem, gdzie dziś mieszka, powinien być w Wilnie.

Omar Fazlejew – syn Asfandijara, byłego mułły m. Warszawy, nie-
emigrant, Tatar kazański zamieszkały na terytorium był. Polski. Jego 
ojciec – Asfandijar Fazlejew, były mułła m. Warszawy, właściciel domu 
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70-mieszkaniowego i garażu w m. Warszawie, już starszego wieku. 
Okazywał znaczną pomoc materialną kontrrewolucyjnej formacji 
„Idel-Ural”.

Właściciel domu w m. Warszawie Muhomedżan Ibrahimow.
Handlarz końskim mięsem w m. Warszawie Gafur Eksanow, jego 

brat – muezin Muzułmańskiego Związku Religijnego w m. Warszawie 
– Zaryf Eksanow.

Kuramszin – imienia nie znam, nie wiem też, czym zajmował się 
ostatnimi czasy. Nie pełnił kierowniczej roli w organizacji „Idel-Ural”, 
ale brał udział we wszystkich zebraniach i w pełni podzielał poglądy 
uczestników kontrrewolucyjnej formacji „Idel-Uralu”. Chcę zapewnić, 
że muezin Muzułmańskiego Związku Religijnego m. Warszawy Zaryf 
Eksanow także nie pełnił żadnej kierowniczej roli w składzie organi-
zacji „Idel-Ural”.

W Wilnie właściciel 4 cukierni i młyna Ajan Wajsow, przybyły na 
terytorium był. Polski z nieznanego mi miejsca.

Solidaryzowali się i wiązali swoją kontrrerwolucyjną działalność 
z organizacjami Tatarów krymskich i „Idel-Uralem” z organizacji pol-
skich Tatarów, którzy przyjeżdżali na przeprowadzane zebrania i wy-
stępowali z mowami powitalnymi, major był. Armii Polskiej Janowicz-
-Czaiński, nie znam jego imienia, mieszkaniec Słonimia, nie wiem, 
czy w danym momencie mieszka w m. Słonimiu. Jak dowiedziałem 
się od mojego ojczyma Kamberga Smolskiego – Janowicz-Czaiński, 
jako osadnik, w 1940 r. został deportowany poza granice Zachodniej 
Białorusi.

Przewodniczący oddziału kulturalno-oświatowego muzułmanów 
m. Nowogródka i przewodniczący organizacji „Strzelec” Ibrahim Miś-
kiewicz, mieszkaniec m. Nowogródka.

W m. Warszawie do danych emigracyjnych kontrrewolucyjnych 
formacji z polskich Tatarów należeli: Olgierd Kryczyński, Abdul Ha-
mid Churamowicz i Aleksander Połtorzycki, a także mój świekr Amu-
rat Jakubowski, w r. 1940 do Turcji. Student Warszawskiego Uniwer-
sytetu Państwowego, wydziału wschodoznawstwa Aleksander Murza-
-Murzicz, mieszka teraz w m. Nowogródku i jeszcze wielu szerego-
wych członków danej formacji kontrrewolucyjnej, których nazwisk 
sobie nie przypominam. Prawda, straciłem z oczu i nie nazwałem jed-
nego ze znaczących liderów kontrrewolucyjnej organizacji polskich 
Tatarów, wchodzącej w skład organizacji Tatarów krymskich, byłego 
senatora Polski i wiceprzewodniczącego sądu apelacyjnego m. Wil-
na, dawnego ministra sprawiedliwości byłej burżuazyjnej Republiki 
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Krymskiej, Aleksandra Achmatowicza, zamieszkałego w m. Wilnie na 
ulicy Nadbrzeżnej, nie znam numeru domu. Był osobiście związany 
z Dżaferem Sejdemetem – liderem kontrrewolucyjnych organizacji 
Tatarów krymskich w kilku państwach. Leon Kryczyński w Gdyni brał 
udział w tworzeniu kontrrewolucyjnych organizacji Tatarów krym-
skich i „Idel-Uralu”.

Wiedziałem od Edige Szynkiewicza, że formowaniem kontrrewo-
lucyjno-muzułmańskiego elementu w m. Wilnie zajmowali się: bracia 
Połtorzyccy, nie znam ich imion, wiem, że starszy z nich był podcho-
rążym był. Armii Polskiej, oboje powinni mieszkać w m. Wilnie. Bracia 
Chaleccy, imion również nie znam, synowie muezina Wileńskiego Mu-
zułmańskiego Związku Religijnego. Ali Achmatowicz, także powinien 
mieszkać w m. Wilnie, Samuel Bogdanowicz, którego ojciec mieszka 
w m. Lachowiczach. Być może teraz także mieszka w m. Lachowiczach. 
Wcześniej uczył się w jakiejś szkole handlowej w m. Wilnie.

Organizacja zwana „Północny Kaukaz”, jednocząca kontrrewolu-
cyjny emigracyjny element górali Kaukazu różnego pochodzenia, była 
kierowana w m. Warszawie przez publicystę Wassana Gireja Dżabagi, 
który w 1938 r. wyjechał na pobyt stały do Turcji. Po wyjeździe z Pol-
ski Wassana Gireja Dżabagi, daną organizacją kierował pułkownik był. 
polskiej armii Bahaedin Chursz.

Nie znam nikogo z kierownictwa ani składu szeregowego organi-
zacji emigrantów Gruzji. Dana organizacja składała się w większości 
z Gruzinów-emigrantów, wojskowych służących w był. polskiej armii.

Liderami organizacji emigrantów z Azerbejdżanu na terytorium 
był. Polski byli: Mirza Balan Bajtuhan, pułkownik był. polskiej armii 
Kazun Bek i pułkownik był. polskiej armii Isrofil Bej, który w 1938 r. 
wyjechał z Warszawy do jakiegoś innego miasta. Bardzo mało wiem 
o wymienionych osobach. Spotykałem się z nimi tylko na zebraniach 
prowadzonych przez liderów wspomnianych przeze mnie organiza-
cji kontrrewolucyjnych. Dane organizacje, tzn. Północnego Kaukazu, 
Azerbejdżanu i Gruzji, połączyły się w jedną formację, tak zwaną „Fe-
derację” i na wszystkich zebraniach występowały jako Federacja tych 
organizacji, a nie w imieniu poszczególnych organizacji.

Oprócz wymienionych przeze mnie organizacji, na terytorium był. 
Polski istniała kontrrewolucyjna organizacja Ukraińców-petlurow-
ców, która także poprzez Warszawski Instytut Wschodni i organiza-
cję „Prometeusz” utrzymywała związki z kontrrewolucyjną formacją 
muzułmańską, której przedstawiciele brali udział w prowadzonych 
zebraniach. Występowali z mowami powitalnymi, ale zawsze oddalali 
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się z zebrania po wystąpieniu. Nie znam nikogo z danej organizacji, tj. 
Ukraińców-petlurowców, nie wiem także, kto był jej liderem.

Wszystkie te organizacje, jak już zeznałem, jednoczyły się pod 
egidą Warszawskiego Instytutu Wschodniego na czele z generalnym 
sekretarzem Olgierdem Górką, dawniej majorem był. polskiej armii, 
i przewodniczącym Siedleckim, polskim senatorem; i organizacji 
„Prometeusz”, kierowanej przez publicystę-Polaka Bączkowskiego, 
który natomiast był ściśle związany z Ministerstwami Spraw Zagra-
nicznych i Wojskowych był. państwa polskiego.

Przesłuchanie przerwane o godz. 2.10. 7.03.1941 r.

Z moich słów zapisano prawidłowo, odczytano mi.
Woronowicz

Przesłuchiwał: zast. nacz. 1 wy-łu 2 oddz. UGB UNKWD obw. 
baranowickiego.
Mł. lejtnant Bezpieczeństwa Nar. /Iwankow/
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