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i. 95 LAT DZIAŁALNOŚCI MUZUŁMAŃSKIEGO 

ZWIĄZKU RELIGIJNEGO W RP

95. ROCZNICA POWSTANIA ZWIĄZKU
KULTURALNO-OŚWIATOWEGO TATARÓW RP

O Bitwie Warszawskiej 1920 roku i tatarskim udziale  
w wojnie polsko-rosyjskiej opowiedział dr Artur Konopacki.

Głos zabrał  Jan Adamowicz, prezes Rady Centralnej 
Związku Tatarów RP.

Okolicznościową modlitwę odmówił imam  
Mirzogolib Radzhabaliev. 

Członkowie Tatarskiego Zespołu Dziecięco-Młodzie-
żowego „Buńczuk” recytacją wierszy uczcili pamięć 

przodków poległych w walce o niepodległość Polski.

Odsłonięcia tablicy pamiątkowej dokonali:  
Mufti RP Tomasz Miśkiewicz                                                        

i prezes RC Związku Tatarów RP Jan Adamowicz.

Wśród przybyłych na uroczystość nie zabrakło Tatarów z Wybrzeża, na czele z Dże-
milą Smajkiewicz-Murman, przewodniczącą-senior gdańskiej gminy wyznaniowej. 



SZANOWNI PAŃSTWO,

Lato, lato i po lecie… Mamy jesień, niebawem nadejdzie zima, koronawirus wciąż pozostaje z nami, 
nawet wygląda na to, że zadomowił się wśród nas na dobre. Wiosną naiwnie sądziłem – wiele bo-
wiem oznak na ziemi i niebie na to wskazywało – że zagrożenie pozytywnie (choćby częściowo) 
wpłynie na codzienne nasze zachowania, głównie w kontaktach międzyludzkich. I tak przez jakiś 
okres było, ale wszystko wróciło do normy, to znaczy jest jak jest. Tylko, na szczęście, rozmaitego 
autoramentu tzw. celebryci mniej jakby celebrytują na każdym kroku. Z drugiej zaś strony co rusz 
rozbłyska mdłym światłem jakieś wydarzenie lub zabrzęczą fałszem czyjeś słowa – tyleż niepotrzeb-
ne, co po prostu wulgarne lub bezmyślne. Nie od dzisiaj wiadomo, że dobrostan ogłupia – zwłaszcza 
tych, którzy pragną zbić kapitał na promowaniu niedorzeczności, także w rodzaju rozmaitej po-
prawności politycznej i społecznej. O czasy, o obyczaje – chciałoby się westchnąć klasycznie…

Pozytywnym aspektem zaistniałej sytuacji okazało się powstrzymanie części Polaków przed 
zagranicznymi wyjazdami. Znacznie więcej niż zazwyczaj rozjechało się naszych rodaków na wa-
kacyjny odpoczynek po kraju. Wielu – po raz pierwszy w życiu – odwiedziło w tym roku Podlasie, 
a tam dotarli i do Bohonik, i do Kruszynian. Jakie widoki, jakie powietrze, jacy ludzie – usłyszałem. 
No i te meczety, te tatarskie mizary! A jakie smaczne tatarskie potrawy w Tatarskiej Jurcie! Bia-
łystok również się podobał, tylko dlaczego tatarskiej restauracji tam nie ma, padało pytanie. Ba! 
Gdybym to ja wiedział… Mnie też za tatarskimi daniami tęskno… W moim rodzinnym mieście, Wrocławiu, wcale ich przecież się 
nie uświadczy. Chociaż przepraszam: są tak zwane czebureki, ale z wieprzowiną, więc Bóg z nimi, jakie to niby tatarskie? 

Jednym znajomym bardziej podobały się Kruszyniany, bo wprawdzie dłużej się jedzie, ale na miejscu wszystko blisko  
i wszędzie miło: Tatarska Jurta z niepowtarzalną atmosferą i gospodynią, meczet, cmentarz. Drudzy znajomi stanowczo opo-
wiadali się za Bohonikami. Dojazd łatwiejszy, meczet ładniejszy, Dom Pielgrzyma tuż obok, zjeść w Zajeździe u Mahmeda 
– palce lizać – a przejść się wiejską drogą na cmentarz, sama przyjemność. Spacer i widoki nastrajają nostalgicznie, człowiek 
się wycisza, wchodzi na mizar w skupieniu, z powagą między mogiłami chodzi. A na kruszyniańskim cmentarzu ponoć inaczej. 
Nawet po nagrobkach ludzie chodzili – oburzał się kolega, który w tym roku po raz pierwszy tam się znalazł. Wszystko by 
zadeptali! O czasy, o obyczaje – znowu chciałoby się westchnąć…

Po tych wakacyjnych impresjach czas jednak wrócić do obecnego wydania „Przeglądu Tatarskiego”. Warto zapoznać 
się ze wszystkimi tekstami, żeby wszelako pozostać jeszcze w urlopowym klimacie polecam relację naszego ambasadora  
w Kazachstanie, Selima Chazbijewicza, z podróży do Buchary i Samarkandy, a także jego nowe wiersze. Tyle na zachętę. 

Pozdrawiam i do zobaczenia w przyszłym roku.
Musa Czachorowski
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 WERNISAŻ W BIAŁYMSTOKU (S. 6) 

Zd
ję

ci
a:

 K
rz

ys
zt

of
 E

de
m

 M
uc

ha
rs

ki
.


