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TATARSKI ŚWIAT 

od stuleci wpisany jest w polski krajobraz. Nasz, 
tutejszy, swojski, wielokroć tak bardzo, że aż nie-
dostrzegalny. Zmienia się, to prawda, ale podobnie 
zmienia się wszystko wokół nas. Z tego też powodu 
szczególnie cenne jest utrwalanie chwil, utrwalanie 
ludzi oraz zjawisk, które niepostrzeżenie przemijają. 
Są naszą, jakże często niedocenianą codziennością, 
nabierającą znaczenia, gdy już jej, niestety, nie ma. 

Album Tatarskim okiem stanowi niejako konty-
nuację serii publikacji, wydanych staraniem Najwyż-
szego Kolegium Muzułmańskiego MZR w RP, poczy-
nając od Tatariady, na Z bajramem! Tatarskie tradycje 
świąteczne kończąc. Zebrane w nim zdjęcia naszego 
fotografa, Krzysztofa Edema Mucharskiego, ukazują, 
przekrojowo rzec można, rzeczywistość polskiej spo-
łeczności tatarskiej. Przedstawione w nostalgicznej 
sepii snują opowieść o życiu, zapraszają do wejścia 

w nią, zachęcają do tworzenia własnych wersji, ale 
też do konfrontacji, sprawdzenia: tak było, tak jest, 
dlaczego, co to oznacza... 

Czas, jak wszyscy doskonale wiemy, mija. Wraz 
z nim zmienia się wokół nas obraz świata – zarówno 
ten daleki, jak i ten bliski – zmieniamy się i odchodzi-
my my sami. Pewne rzeczy, które pozostawimy, m.in. 
zdjęcia i książki, mają szansę przetrwać. Dzięki nim 
będzie miał możliwość przetrwania nasz tatarski 
świat, zatrzymany w obiektywie aparatu tatarskiego 
pasjonata fotografii. Doceńmy to.

Tomasz Miśkiewicz
Mufti Rzeczypospolitej Polskiej

Przewodniczący 
Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego 

MZR w RP
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CO OKO WIDZIAŁO

to człowiek zapamięta, można powiedzieć. Pamięć 
bywa jednak ulotna, tym bardziej, że każdego nie-
omal dnia spotykamy się z nowymi obrazami, z no-
wymi ludźmi, z nowymi wydarzeniami. Tyleż tego 
wszystkiego wartego zapamiętania, a żadna z tych 
rzeczy nie powtórzy się już w identycznej formie. 
Najtrudniej ponoć zauważyć jakiekolwiek różnice 
w tym, z czym mamy do czynienia na co dzień: w lu-
dziach, którzy nas otaczają, w zdarzeniach, w któ-
rych uczestniczymy, w krajobrazie, którego jeste-
śmy stałym elementem. W naszej najzwyklejszej 
codzienności. Bez wątpienia dlatego, że wraz z nią 
zmieniamy się my sami. Jesteśmy poddawani jed-
nakowemu procesowi zmian tak minimalnych, tak 
rozłożonych w czasie, że nawet nie zdajemy sobie 
z tego sprawy. Stają się jednak dostrzegalne, gdy 
sięgniemy np. po swoje zdjęcie, chociażby sprzed 
roku, dwóch. Patrzymy z zaskoczeniem: „Czy to na-
prawdę ja?”. 

Mijają lata, stajemy się bogatsi w doświadczenia 
i obrazy, a wraz z upływem czasu coraz chętniej się-
gamy do minionych chwil, spoglądamy w przeszłość, 
przywołujemy wspomnienia dzieciństwa i młodości. 
I chcemy jeszcze raz spojrzeć na twarze ludzi, któ-

rych niegdyś znaliśmy, zobaczyć nieistniejące już 
miejsca, powędrować przynajmniej pamięcią po nie-
gdysiejszych ścieżkach. „Tak było – szepczemy przy 
tym. – Taki był nasz świat…”. Okazję do przypomnie-
nia sobie właśnie naszego – tatarskiego – świata na 
polskiej ziemi, daje nam Krzysztof Edem Mucharski, 
Tatar podlaski, ale też zachodniopolski, bo przecież 
rodem z Gorzowa Wielkopolskiego. Z fotograficznym 
aparatem obeznany od małego, nigdzie ponoć się bez 
niego nie rusza. I dobrze, bo dzięki temu mógł zaist-
nieć album, który przed nami leży.

Bez wątpienia nazwać można Krzysztofa Ede-
ma piewcą tatarszczyzny, cierpliwym rejestratorem 
życia społeczności, którą ukochał. Mógłby pewnie 
bez niej żyć, ale cóż to byłoby za życie… Stąd to jego 
ciągłe działanie, angażowanie się w rozliczne przed-
sięwzięcia, w których towarzyszy mu również żona 
Anna, a także dzieci: Emilia i Selim. I zawsze prawie 
(może jednak zawsze) zabiera ze sobą fotograficzny 
aparat. Robi zdjęcia dla siebie, dla bliskich, dla zna-
jomych, do tatarskich czasopism i wydawnictw, do 
rozmaitych publikacji (np. naukowych), na wystawy 
i strony internetowe. Fotografuje wszystko: domy, 
pola, łąki, mizary, meczety, ludzi, spotkania, śluby, 
azany, pogrzeby. Z tych zdjęć, niczym ze swoistych 
komórek, tworzy wielostronny, pulsujący wizerunek 
tatarskiej wspólnoty. Liczy się tu nie wyłącznie mi-
strzowsko skadrowane ujęcie, ale rzetelność obrazu, 
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nieprzetworzona technicznie autentyczność. Swoj-
skość smaku. Smak przeżywania.

Autorski album Krzysztofa Edema jest dość 
skromny. Całość, utrzymana w sepii, nawiązuje do 
fotografii z przełomu XIX i XX wieku. Nie ma żad-
nych ramek, narożników ani jakichkolwiek innych 
ozdobników. Dostajemy prosty i czytelny przekaz, 
którego atmosferą nasycamy się, oddychamy. Mo-
żemy podążyć za tatarskim okiem autora lub, jeśli 
mieliśmy już okazję odwiedzić tatarskie Podlasie, 
wzbogacać tę podróż własnymi wspomnieniami. 
Niektóre zdjęcia prezentują się dość nieefektow-
nie, pozornie jednak. Oto np. droga do Kruszynian: 
pusta, nieutwardzona nawierzchnia z poboczami 
pełnymi zeschłych liści. Gdy uruchomimy wyobraź-
nię, to możemy zaludnić ją np. Tatarami, którzy za-
przężonymi w konie wozami i pieszo zmierzają do 
kruszyniańskiego meczetu na bajramową modlitwę. 
Albo droga na mizar w Bohonikach, jakże odmien-
na od tamtej. Polna, obsadzona gęsto drzewami, 
z nutą romantyzmu oraz pewnej melancholii. Czyż-
by to o niej pisał tatarski poeta w jednym ze swoich 
wierszy, że „idzie nią, aby wejść na niebiański step, 
wypasać tam tabuny i opijać się kumysem”1? Gdzie 
indziej w Polsce znajdzie się podobną? Nigdzie, od-
powiadam, nigdzie. 

1  M. Çaxarxan Czachorowski, * (Idę prostą drogą wśród 
podlaskich pól) [w:] Pamięć, Wrocław 1439/2018, s. 184.

Obie drogi, ta do Kruszynian i ta na bohonicki 
mizar, symbolicznie wprowadzają nas w polskotatar-
ski świat. Na pierwszy rzut oka podobny do każdego 
innego, jednak – gdy nieco się mu przyjrzymy – jak-
że odmienny. Zasadza się ta odmienność na mniej 
lub bardziej dostrzegalnej obecności w nim religij-
nych elementów. Nic w tym dziwnego, wszakże to 
religia od stuleci tworzy świadomość naszych rodzi-
mych muzułmanów. Ona zapewniła ich przetrwanie 
w chrześcijańskim środowisku, ona ukształtowała 
m.in. takie, a nie inne zasady świętowania, celebro-
wania rodzinnych uroczystości (azany, śluby), odpro-
wadzania zmarłych. Wywarła i bezustannie wywiera 
wpływ na ludzkie zachowania, na ich stosunek do 
świata. Mimo że nasi Tatarzy nie obnoszą się ze swo-
ją religijnością, jednak wyczuwa się ją, doświadcza 
we wszystkich nieomal działaniach wspólnoty. Nie 
przypadkowo więc inspiratorem i realizatorem więk-
szości znaczących przedsięwzięć jest Muzułmański 
Związek Religijny. Bez przesady można powiedzieć, 
że on to nadaje sens i rytm życiu społeczności, za-
pewnia pulsowanie krwi w jej arteriach. 

Z powodu tej stałej nieomal obecności religii 
wiele zdjęć Krzysztofa Edema mniej lub bardziej się 
z nią łączy. Stąd te liczne ujęcia z mizarów, mecze-
tów, muzułmańskich świąt. Przy okazji poznajemy 
imamów służących swojej wspólnocie. Tych, których 
już nie ma, jak np. Aleksander Chalecki i Stefan Mu-
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stafa Jasiński, oraz tych, którzy obecnie pełnią swo-
ją wyjątkową posługę. Wśród nich nasi pobratymcy 
z Litwy i Białorusi. Widzimy ich podczas modlitwy, 
w trakcie „przepiewania” – jak mówią już nieliczni – 
czyli błogosławienia sadogi – ofiary – zazwyczaj sło-
dyczy, czasem tatarskich bułeczek, składanych przez 
wiernych i następnie rozdawanych wśród obecnych. 
Uczestniczymy w nauce religii dla dzieci, działaniu 
wręcz niezbędnym dla istnienia społeczności. Mamy 
okazję zapoznania się z najważniejszymi życiowymi 
ceremoniami polskich Tatarów: azanami, czyli nada-
waniem imienia, a tym samym symbolicznym przy-
jęciem do społeczności, ślubami zawieranymi przed 
imamem, wreszcie z pogrzebami i z tym, co im towa-
rzyszy. 

Tatarzy nie są bynajmniej mniejszością koncen-
trującą się tylko na swoim wewnętrznym funkcjono-
waniu. Przeciwnie: są otwarci na uczestnictwo w ży-
ciu społecznym, biorą udział w uroczystościach na-
rodowych, np. Święcie Niepodległości, Święcie Trze-
ciego Maja, Narodowym Dniu Zwycięstwa, Święcie 
Wojska Polskiego. Ich delegaci goszczą przy rozma-
itych okazjach w Pałacu Prezydenckim, spotkać ich 
można na rozlicznych konferencjach naukowych, 
imprezach międzyreligijnych oraz międzykulturo-
wych. Sami też organizują rozmaite spotkania, np. 
promocje swoich wydawnictw, rocznicowe, okazjo-
nalne itp. Współpracują przy tym z rozmaitymi insty-

tucjami, m.in. z Muzeum Historycznym lub Centrum 
im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku, i chętnie za-
praszają wszystkich zainteresowanych, niezależnie 
od wyznania czy pochodzenia. Tatarski Zespół Dzie-
cięco-Młodzieżowy Buńczuk, od ponad dwudziestu 
lat istniejący przy Muzułmańskiej Gminie Wyzna-
niowej MZR w Białymstoku, występuje nie tylko na 
tatarskich imprezach. 

Tak, proszę Państwa: skromne, wydawałoby się, 
zdjęcia Krzysztofa Edema Mucharskiego, zawierają 
w sobie skondensowaną opowieść o ludziach i naj-
ważniejszych momentach w ich życiu. Nie narzucają 
się, nie epatują wymyślnymi ujęciami lub barwami. 
Są prawdziwe, są uczciwe. Otwórzmy szeroko serca, 
abyśmy mogli odczuć ich moc.

Daniel St. Czachorowski
12 kwietnia 2020 r.
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DO ALBUMU KRZYSZTOFA 
EDEMA MUCHARSKIEGO

Rodzinę Mucharskich znam od zawsze. Mieszkali-
śmy w tej samej miejscowości, w Niekraszuńcach, 
które po drugiej wojnie światowej znalazły się po 
stronie sowieckiej. Pozostając obywatelami polski-
mi, w ramach repatriacji obie nasze rodziny podą-
żyły za Polską. Rodzina Jabłońskich osiedliła się 
w Białymstoku, Mucharskich na Ziemiach Odzy-
skanych, bodajże w Gorzowie Wielkopolskim. Przez 
kilka lat spotykaliśmy się tylko podczas świąt mu-
zułmańskich, kiedy to Tatarzy z całej Polski przyjeż-
dżali do meczetów w Kruszynianach i Bohonikach 
na modlitwę oraz odwiedziny grobów bliskich na 
mizarach.

Po jakimś czasie, w latach sześćdziesiątych, sie-
demdziesiątych, a nawet osiemdziesiątych dwudzie-
stego wieku, wiele rodzin osiadłych na zachodzie 
Polski migrowało na Białostocczyznę, w tym rodzi-
na Krzysztofa. Zaprzyjaźnione rodziny Jabłońskich 
i Mucharskich wróciły do częstych spotkań i odwie-
dzin świątecznych. Godzinami wspominali dawne 
niekraszuńskie czasy i to, co się działo z nimi, kiedy 
mieszkali w różnych regionach Polski. Wspierali się 
w potrzebie.

Krzysztof, jako piętnastoletni chłopiec, chodził 
na lekcje religii z maluchami, nie krępował się tym, 
szybko nadrabiał braki. Interesowała go również 
działalność kulturalna. W roku 1989 był współor-
ganizatorem Koła Młodzieży Tatarskiej, mającego 
w programie działania edukacyjne, kulturalne i spo-
łeczne. Organizowali spotkania z ciekawymi, za-
służonymi osobami, obozy i wycieczki turystyczne. 
W latach 2007–2011 był członkiem Zarządu Muzuł-
mańskiej Gminy Wyznaniowej w Białymstoku. Od 
samego początku wspierał, wraz z żoną – Anną, dzia-
łalność Tatarskiego Zespołu Dziecięco-Młodzieżowe-
go Buńczuk. Anna z córką Emilką i synem Selimem 
są członkami zespołu.

Krzysztofa z tamtych lat pamiętam jako mło-
dzieńca bardzo ciekawego świata. Wszystko go in-
teresowało, ale był bardzo dyskretny, taktowny, po-
godny, chociaż uparty w swoich postanowieniach 
(mężczyźni mówią, że są stanowczy, a baby uparte). 
Zauważyłam, że często chodził z aparatem i „cykał” 
zdjęcia. Pierwsze bodajże jego fotografie kojarzę 
z obchodami czterdziestolecia istnienia Muzuł-
mańskiej Gminy Wyznaniowej w Białymstoku. Były, 
według mnie, niedoskonałe, źle wykadrowane, ale 
też bardzo cenne jako zapis danej, ważnej dla całej 
naszej społeczności, chwili. Na wystawie, ukazują-
cej Tatarów w obiektywie Krzysztofa Mucharskiego, 
niektóre pozostawiały jeszcze nieco do życzenia. Był 
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jednak konsekwentny, doskonalił swój warsztat, gro-
madził sprzęt dobrej klasy. Stał się fotodokumenta-
listą Tatarskiego Zespołu Dziecięco-Młodzieżowego 
Buńczuk i wielu wydarzeń w środowisku, nie tylko 
tatarskim. Prowadzi archiwum zdjęciowe (jak nie-
gdyś nasz przyjaciel Jerzy Świerad). Zamienił chęci 
i zainteresowania w swoją pasję. Teraz nie wyobra-
żam sobie spotkań bez „cykającego” Krzysztofa Mu-
charskiego i bez jego uwag – „Ależ, pani Halinko…” – 
i cmoknięcia w policzek na odchodne.

Cieszę się bardzo z albumu Krzysztofa, ponieważ 
dokumentuje ciężki wysiłek wielu ludzi, ich trwa-
nie w tradycji przy poszanowaniu dorobku dawnych 
pokoleń. Zdjęcia te stanowią jego trzydziestoletni 
wkład w ukazanie historii Tatarów, żyjących w Polsce 
w „morzu chrześcijaństwa”. Pozwalają zrozumieć, 
co sprawiło, że Tatarzy, jako niewielka grupa żyjąca 
pośród ludzi o odmiennej tradycji, zachowali swoją 
religię i tradycję, będąc jednocześnie patriotami no-
wej ojczyzny. W obliczu wieków jest to tylko chwila, 
ale życie składa się przecież właśnie z takich właśnie 
chwil, które następnie tworzą wieki. 

Zdjęcia Krzysztofa mają dla mnie ogromne zna-
czenie, gdyż chwytają życie Tatarów na gorąco. Cza-
sem w ujęciach zaskakujących dla samego autora, bo 
w pewnych momentach ręka chwyta bezwiednie za 
aparat. Są nieraz niedoskonałe, niewykadrowane, ale 
nieomal zawsze mówią więcej niż tzw. artystyczne, 

ustawiane. Pokazują uczucia bez zakłamania, w na-
turalnej formie. Patrząc na nie, odgaduję charakter 
wielu osób, bo spojrzenie, swobodny ruch ciała wiele 
mówią. Oczywiście fotografie ustawiane, chociażby 
grupowe, pamiątkowe, są również pożądane, bowiem 
uwieczniają wszystkich uczestników danego wyda-
rzenia. Życzę Krzysztofowi, aby nadal tworzył foto-
graficzną, autentyczną dokumentację naszego tatar-
skiego życia.

Cieszę się z tego albumu. Wszystkim zaś, którzy 
będą oglądać zamieszczone w nim zdjęcia Krzyszto-
fa Edema Mucharskiego, życzę miłych wrażeń i po-
godnej zadumy nad przedstawionym na nich tatar-
skim światem.

Halina Szahidewicz
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KILKA SŁÓW NA TEMAT

Od kiedy sięgam pamięcią, to w moim domu, pod-
czas rozmaitych rodzinnych spotkań i uroczystości, 
nader często używany był aparat fotograficzny. Mój 
tata i wujek, Aladyn Korycki, fotografowali w Go-
rzowie Wielkopolskim, gdzie mieszkali. W czasach 
szkolnych tata należał do kółka fotograficznego i tam 
zgłębiał tajniki swojego hobby. Wyruszając na har-
cerskie wędrówki i obozy, uwieczniał na kliszy ota-
czający go świat. I mnie zaraził tą pasją. 

Będąc chłopcem, pierwsze zdjęcia robiłem jesz-
cze aparatem marki „Smiena”. Z chwilą pojawienia 
się aparatów cyfrowych, robienie zdjęć stało się ła-
twiejsze i przyjemniejsze. Spowodowało to, że za każ-
dym razem, gdy gdzieś się wybieram, zabieram ze 
sobą aparat. Staram się uwiecznić każdą chwilę z ży-
cia mojej rodziny i wszystkich Tatarów. 

Zdjęcia, które zrobiłem, często pojawiają się 
w naszych tatarskich publikacjach. W roku 2015 mia-
łem możliwość pokazania swojego dorobku fotogra-
ficznego na wystawie pt. „Tatarzy polscy w obiektywie 
Krzysztofa Mucharskiego”, z okazji 90-lecia Muzuł-
mańskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej 
Polskiej. Od roku 2009 współpracuję z kwartalni-
kiem „Przegląd Tatarski” jako redakcyjny fotograf. 

Pragnę utrwalać wydarzenia, które obecnie są 
naszą codziennością, ale z czasem będą zapisanym 
na fotografiach naszym dziedzictwem. Oglądając je, 
przyszłe pokolenia będą mogły zobaczyć, jak wyglą-
dało niegdysiejsze tatarskie życie. Będą miały okazję 
ujrzeć twarze swych ojców i dziadków.

Album ten dedykuję moim wspaniałym rodzi-
com, kochanej żonie i cudownym dzieciom.

Krzysztof Edem Mucharski
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☚ 1. Oto droga w tatarski 
świat: z meczetu na 
mizar w Kruszynianach 
(3.04.2010 r.).

2. Tędy zaś dojdziemy 
na mizar w Bohonikach 

(17.08.2009 r.). ☛
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☚ 3. Bajramowa kolacja w białostockim 
Domu Kultury Muzułmańskiej 
(5.06.2019 r.).

4. Dumni 
tatusiowie ze 

swoimi pociechami 
na pikniku 
rodzinnym 

(13.10.2019 r.). ☛
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5. Zina i Aladyn Mucharscy, radośni podczas Kurban Bajramu (27.11.2009 r.).



17
6. Nasz senior Maciej Konopacki w towarzystwie Dżemili Smajkiewicz-Murman (po lewej) i Lilli Świerblewskiej 

(Sopot, 15.08.2014 r.).



18

7. Aleksander Świerblewski w Domu 
Kultury Muzułmańskiej w Białymstoku 
(1.04.2016 r.).



19

8. Irena Aleksandrowicz z wnuczką 
Sonią Popławską, za nimi Emir 

Aleksandrowicz, podczas promocji 
albumu Tatarskie love story. Rytuały 

przejścia Tatarów polskich – ślub 
w Muzeum Historycznym 

w Białymstoku (22.02.2017 r.).  



20

9. Był to akurat Kurban 
Bajram, Selim Mucharski 
zasłuchał się i zapatrzył. 
Za nim plansze wystawy 
o polskich Tatarach 
(21.12.2007 r.). 



21
10. Nasi czcigodni seniorzy, od lewej: Aleksander Miśkiewicz, Jan Sobolewski, Stefan Milkamanowicz, 

Stefan Mustafa Mucharski w Domu Kultury Muzułmańskiej w Białymstoku (15.04.2012 r.). 



22

11. A tu Józef Jusuf 
Konopacki i Jan 

Sobolewski przed 
Domem Pielgrzyma 

w Bohonikach 
(12.10.2010 r.). 



23

12. 
Artur Konopacki 

z sokołem!  Sokolarnia 
Podlaskiego Muzeum Kultury 

Ludowej w Wasilkowie (9.08.2015 r.). 



24
13. Promocja albumu Tatarskie love story. Rytuały przejścia Tatarów polskich – ślub, Muzeum Historyczne w Białymstoku. 

Redaktorki w welonach, od lewej: Lilla Świerblewska, Anna Mucharska, Barbara Pawlic-Miśkiewicz (22.02.2017 r.).  



25

14. Adam Szahidewicz, 
przy starym nagrobku 

na bohonickim 
mizarze, snuje 

wnukowi, Krzysiowi 
Ziółkowskiemu,  jakieś 

opowieści  (12.08.2007 r.). 



26

15. Emilia 
Ziółkowska 
(po lewej) i Anna 
Mucharska 
na V Festiwalu 
Tatarskim 
w Podlaskim 
Muzeum Kultury 
Ludowej 
w Wasilkowie 
(30.07.2017 r.). 



27

16. Mistrzyni tatarskiej kuchni Maria Radecka pokazuje, jak robi się 
pierekaczewnik. Tatarskie gotowanie, warsztaty organizowane 

przez Muzułmańską Gminę Wyznaniową MZR 
w Białymstoku (1.04.2017 r.). 



2817. Dzieci uczą się lepić tatarskie kołduny. III Międzynarodowy Obóz Młodzieży Tatarskiej (15.08.2013 r.). 



29

18. A tu Halina 
Szahidewicz 
przygotowuje halwę 
podczas warsztatów 
kulinarnych w Domu 
Kultury Muzułmańskiej 
w Białymstoku 
(19.01.2008 r.). 



30
19. Gotowa halwa, cięta obowiązkowo w romby, i tradycyjny kompot – specjalnie na Dzień Aszura, Dom Kultury 

Muzułmańskiej w Białymstoku (30.09.2017 r.). 



31

20. Rodzinna wizyta w Trzciance, od lewej: Emilia, 
Anna i Selim Mucharscy 
(2.05.2013 r.). 



32
21. Ślub religijny Barbary i Tomasza Miśkiewiczów, prowadzony przez imama Stefana Mustafę Jasińskiego. 

Pałac Ślubów USC w Białymstoku (28.11.2009 r.). 



33

22. Imam Aleksander Chalecki prowadzi 
azan Emilii Mucharskiej (28.12.2000 r.). 



3423. Pogrzeb Adama Szahidewicza, mizar w Bohonikach (12.10.2010 r.). 



35

24. Pogrzeb 
Józefa Konopackiego, 
mizar w Bohonikach 
(1.07.2012 r.). 



36

☚ 25. Pogrzeb Abdul Kibira 
Aleksandrowicza, 
mizar w Bohonikach (19.09.2009 r.). 

26.  Mizar 
w Kruszyninach 

(15.10.2017 r.). ☛



37



38

27. Muzułmański Cmentarz 
Tatarski w Warszawie, tabliczki 
upamiętniające tatarskich 
wojskowych zamordowanych 
w Katyniu (23.09.2011 r.). 



28. Mizar 
w Kruszynianach (3.05.2012 r.). 



40

29. Mizar w Kruszynianach 
(22.09.2012 r.). 



41

30. Halina Szahidewicz 
modląca się na mizarze 

w Kruszynianach 
(22.09.2012 r.). 



4231. Mizar w Studziance (14.07.2013 r.). 



43

32. Mizar w Bohonikach 
(23.05.2015 r.). 



44



45

☚ 33. Mizar 
w Studziance 
(14.07.2013 r.).

34. Pogrzeb Sadyki Konopackiej, po prawej 
imam Konstanty Szczęsnowicz, mizar 
w Bohonikach (17.03.2006 r.).  



4635. Mizar w Studziance, mufti Tomasz Miśkiewicz odczytuje inskrypcje na grobie (14.07.2013 r.). 



47

36. Dua przy grobie, modlący 
mufti Tomasz Miśkiewicz. 
Pierwsza rocznica śmierci 

Mierjemy Chaleckiej-
-Gembickiej, mizar 

w Kruszynianach 
(25.08.2017 r.). 



48

37. Meczet w Kruszynianach 
(22.09.2012 r.). 



4938. Meczet w Bohonikach (14.07.2018 r.). 



50
39. Meczet 
w Gdańsku (15.10.2017 r.). 



51
40. Sala modlitwy w Domu Kultury Muzułmańskiej w Białymstoku, imam Aleksander Chalecki (10.01.2006 r.). 



52
41. Sala modlitwy w Domu Kultury Muzułmańskiej w Białymstoku, dwóch braci: 

imam Stefan Mustafa Jasiński i muezin Józef Jasiński (20.03.2008 r.). 



53

42. Pierwsza rocznica po śmierci Abdul Kibira Aleksandrowicza, modlący: Stefan Mustafa Jasiński i Jakub Abramowicz, 
Białystok (18.09.2010 r.). 



54
43. Pogrzeb Abdul Kibira Aleksandrowicza, Bohoniki. Modlący od lewej: Konstanty Szczęsnowicz, 
Stefan Mustafa Jasiński, Jakub Abramowicz, Janusz Aleksandrowicz, Józef Jasiński (19.09.2009 r.). 



55
44. Od lewej: Józef Jasiński, Halina Szahidewicz oraz Stefan Mustafa Jasiński, 

Dom Kultury Muzułmańskiej w Białymstoku (26.02.2010 r.). 



56

45. Ślub religijny Barbary i Tomasza Miśkiewiczów, 
imam prowadzący Stefan Mustafa Jasiński. 
Pałac Ślubów USC w Białymstoku 
(28.11.2009 r.).



5746. Wizyta imama Stefana Mustafy Jasińskiego na lekcji religii, Szkoła Podstawowa nr 28 w Białymstoku (11.04.2010 r.). 



5847. Mufti RP Tomasz Miśkiewicz w odwiedzinach u imama Stefana Mustafy Jasińskiego, Białystok (23.01.2015 r.). 



48. Imam 
Aleksander Bazarewicz 

prowadzi modlitwę podczas Kurban Bajramu, 
meczet w Bohonikach (15.10.2013 r.). 



60

49. Mufti RP 
Tomasz Miśkiewicz podczas 
świątecznej modlitwy z okazji 
Kurban Bajramu, Dom Kultury 
Muzułmańskiej w Białymstoku 
(4.10.2014 r.). 



61

50. Imam Ramil Khayrov, Dzień 
Islamu w Kościele katolickim 

w Warszawie (26.01.2016 r.). 



62

☚ 51. Imam Mirzogolib 
Radzhabaliev, dua 
w intencji Ojczyzny, 
Święto 
Niepodległości, 
Dom Kultury 
Muzułmańskiej 
w Białymstoku 
(11.11.2016 r.)

52. Ramadan Bajram 
w Bohonikach, 

dzielenie sadogi 
(28.07.2014 r.). ☛



63



64

53. Ramadan Bajram, mufti Tomasz Miśkiewicz, obok imam Ramil Khyrov, Dom Kultury Muzułmańskiej 
w Białymstoku, przemodlenie sadogi (17.07.2015 r.). 



65

54. Zwierzę ofiarne na Kurban Bajram, Bohoniki (24.09.2015 r.). 



66

55. Modlitwa o Pokój 
i Sprawiedliwość na Świecie, 
meczet w Bohonikach (23.05.2015 r.). 



6756. Kurban Bajram, na minbarze imam Aleksander Bazarewicz, meczet w Bohonikach (1.09.2017 r.). 



68

57. Imam Ramil Khayrov 
prowadzi modlitwé po rozdaniu 
świadectw z nauki religii, 
Tatarskie Centrum Kultury 
Islamu w Suchowoli  
(16.06.2019 r.). 



58. Nauka czytania Koranu, 
Dom Kultury Muzułmańskiej w Białymstoku 

(16.11.2014 r.). 



70
60. Modlitwa o Pokój i Sprawiedliwość na Świecie, Bohoniki. Przemawia bp Henryk Ciereszko, 

po jego lewej stronie: mufti RP Tomasz Miśkiewicz i imam Mirzogolib Radzhabaliev (30.06.2017 r.). ☛

59. Wspólna modlitwa dzieci i młodzieży – zajęcia nauki religii, 
Dom Kultury Muzułmańskiej w Białymstoku (16.11.2014 r.). 



71



72

61. Prezydent RP Bronisław Komorowski odznacza muftiego RP Tomasza Miśkiewicza Złotym Krzyżem Zasługi, 
uroczystości z okazji 85-lecia Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP, Pałac Prezydencki w Warszawie (17.02.2011 r.). 



73

62. Od lewej: Prymas Polski bp Wojciech Polak, Mufti RP Tomasz Miśkiewicz oraz Naczelny Rabin Polski Michael 
Schudrich na spotkaniu noworocznym przedstawicieli kościołów i związków wyznaniowych działających w Polsce, 

Pałac Prezydencki w Warszawie (14.01.2020 r.). 



74

63. XI Dzień Islamu 
w Kościele katolickim. 
Halina Szahidewicz 
uhonorowana została 
tytułem „Człowiek 
Dialogu”. Przemawia 
bp Romuald Kamiński, 
Warszawa (26.01.2011 r.). 



75

64. Tatarzy ze Stanów Zjednoczonych podczas wizyty w Domu Kultury Muzułmańskiej w Białymstoku wręczyli 
muftiemu Tomaszowi Miśkiewiczowi pamiątkową fotografię meczetu w Nowym Jorku (11.09.2018 r.). 



76

65. Tatarski taniec kukułka w wykonaniu dziewcząt z Tatarskiego Zespołu Dziecięco-Młodzieżowego „Buńczuk” 
(Dżaneta Miśkiewicz i Kamila Iljasiewicz-Leszczyńska) na uroczystości z okazji 85-lecia Muzułmańskiego Związku 

Religijnego w RP, Pałac Prezydencki w Warszawie (17.02.2011 r.). 



77

66. Promocja 
wydania Sonetów Krymskich 
Adama Mickiewicza w języku polskim 
i krymskotatarskim, spotkanie prowadzi Musa Czachorowski, 
Dom Kultury Muzułmańskiej w Białymstoku (18.06.2013 r.). 



7867. IV Obóz Tatarski, wizyta w Gdańsku, Stocznia Gdańska (16.08.2014 r.). 



79

68. Delegacja tatarska podczas obchodów Święta Niepodległości w Białymstoku, 
od lewej: Janusz Majewski, Tomasz Majewski i Anna Mucharska (11.11.2014 r.). 



80



81

70. Lekcja języka tatarskiego w Białymstoku (9.04.2016 r.). 

☚ 69. Wieczór Patriotyczny „Tatarzy dla Niepodległej”, promocja albumu Tatarzy 
w służbie Polsce 1918–2018 wydanego z okazji 100. rocznicy odzyskania 
niepodległości przez Polskę, Muzeum Historyczne w Białymstoku (30.11.2018 r.). 



82

71. Musa 
Czachorowski 
czyta tatarskie 
bajki 
w białostockich 
Spodkach 
(22.09.2012 r.). 



83

72. Akademia 
z okazji Święta 

Niepodległości, 
Adam Półtorzycki, 

Białystok 
(12.11.2017 r.). 



84

73. 10 lat kwartalnika „Przegląd Tatarski”, mufti RP Tomasz Miśkiewicz wręcza pamiątkowy obraz 
redaktorowi naczelnemu Musie Czachorowskiemu. Obok Barbara Pawlic-Miśkiewicz prowadząca Wieczór 

Patriotyczny „Tatarzy dla Niepodległej”, Muzeum Historyczne w Białymstoku (30.11.2018 r.).



85

74. Dziewczęta 
z Tatarskiego 

Zespołu Dziecięco-
Młodzieżowego 

„Buńczuk”, od lewej: 
Elwira Szehidewicz 

(z d. Miśkiewicz), 
Monika Szczęsnowicz 
(z d. Milkamanowicz), 

Felicja Popławska 
(z d. Aleksandrowicz), 

w wózku Selim Mucharski 
(7.10.2005 r.). 



86

75. Występ Tatarskiego Zespołu 
Dziecięco-Młodzieżowego „Buńczuk” 
w Muzeum Wojska w Białymstoku, 
śpiewa i gra Elwira Kudrzycka 
(z d. Szehidewicz) (29.04.2002 r.). 



87
76. Występ Tatarskiego Zespołu Dziecięco-Młodzieżowego „Buńczuk” w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, 

Emilia Mucharska (20.01.2015 r.). 



88
77. Występ Tatarskiego Zespołu Dziecięco-Młodzieżowego „Buńczuk”, Muzyczny Środek Europy, Konstantynów Łódzki, 

od lewej: Adam Półtorzycki, Anna Mucharska, Selim Mucharski (21.09.2018 r.). 



89

78. Tancerze 
z Tatarskiego Zespołu 
Dziecięco-Młodzieżowego „Buńczuk”, od lewej: 
Selim Mucharski, Stefan Szehidewicz, Adam Półtorzycki, 
Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej, VII Festiwal Kultury Tatarskiej (29.06.2019 r.). 



90

79. Tańczą Adam Półtorzycki 
i Selim Mucharski z Tatarskiego 
Zespołu Dziecięco-Młodzieżowego 
„Buńczuk”, Podlaskie Muzeum Kultury 
Ludowej, VII Festiwal Kultury Tatarskiej 
(29.06.2019 r.).



91
80. Nagranie teledysku do tatarskiej płyty Karoliny Cichej, tancerze z Tatarskiego Zespołu Dziecięco-Młodzieżowego 

„Buńczuk”, Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej (30.04.2017 r.). 



9282. Wciąż są tu jeszcze konie… Pasą się nieopodal Bohonik (30.06.2017 r.). . ☛

81. Emilia i Selim 
Mucharscy, Podlaskie 
Muzeum Kultury Ludowej 
(30.04.2017 r.).
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