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Mizar 
W tradycji tatarskiej duże znaczenie mają cmentarze, zwane mizarami. Są to miejsca szcze-
gólne, ich ziemia jest nietykalna, co uwidacznia się szczególnie w zwyczaju opiekowania się 
mogiłami nawet długie lata po tym, gdy Tatarzy opuszczą daną miejscowość.

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

W XVIII wieku na ziemiach Rzeczypospolitej utrwalił się nagrobek w postaci kamien-
nej płyty, ustawionej pionowo u wezgłowia mogiły. Wykonywana była najczęściej z piaskow-
ca, u bogatszych zaś Tatarów ze szlachetniejszego materiału: granitu, bazaltu lub marmuru. 
W XIX wieku zaczęły pojawiać się nowe, obce wzorom muzułmańskim, formy nagrobków  
w formie obelisków, kolumn, graniastosłupów. Wygląd nagrobka zależał od zamożności ro-
dziny zmarłego. Obecnie Tatarzy wybierają typowe dla cmentarzy chrześcijańskich nagrobki 
z betonu, lastrico lub w wersji bogatszej – z granitu. 

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

Teren cmentarza bywał zazwyczaj otoczaczany rowem, w późniejszym okresie zaczęto 
okalać go murem z kamieni, współcześnie betonowym, bądź metalową siatką.

W Polsce zachowały się trzy zabytkowe, nadal czynne mizary: w Bohonikach, Kruszy-
ninach oraz w Warszawie, a także trzy, również zabytkowe, ale wyłączone już z użytkowania: 
w Studziance, Zastawku i w Bohonikach. Są świadectwem życia religijnego wspólnoty tatar-
sko-muzułmańskiej i stanowią jedyne w swoim rodzaju zabytki polskiej architektury cmen-
tarnej.

Po roku 1945 Tatarzy, którzy osiedlili się w miastach na zachodzie i północy Polski, 
zaczęli korzystać z pochówków w kwaterach muzułmańskich, wydzielonych na terenach ne-
kropolii miejskich: na cmentarzu komunalnym „Srebrzysko” w Gdańsku, Cmentarzu Garni-
zonowym w Gdańsku, Cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu, Cmentarzu Miłostowskim  
w Poznaniu. Ponadto nagrobki tatarskie można odnaleźć na cmentarzach komunalnych, m.in. 
w Trzciance, Krośnie Odrzańskim, Rybocicach, Szczecinku i Szczecinie.
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In the Tatar tradition, cemeteries, called mizars, have a significant meaning. These are special 
places whose grounds are inviolable – something that is particularly visible in the way care is 
exercised over the graves, even many years after Tatars have left the given location. 

The graves used to be dug out on the East-West axis with the aim of mapping out the set 
up of believers during a prayer in a mosque – in parallel rows, safas. The graves, to highlight 
the equality of all Muslims, were not fenced off.  There were two stones placed on a grave – the 
larger on the side of the head, and the smaller where the feet are. The large stone would have 
the epitaph inscribed, and the sides of the grave would have three rows of smaller stones laid 
out. 

The 18th century Republic of Poland saw a trend solidify where a grave would take the 
form of a flagstone, set up vertically at the head of the grave. It would usually be made of sand-
stone, and for richer Tatars – of more expensive materials: granite, basalt or marble. The 19th 
century saw new, foreign to the Muslim patterns, forms of graves – taking shape of obelisks, 
columns, prisms. The form and look of the grave would depend on the wealth of the family of 
the deceased. Currently, Tatars opt for graves typical of Christian cemeteries – made of con-
crete, terazzo or, in an upgraded version, granite.

The epitaph usually consists of the statement of faith, Shahada in arabic: There is no God 
but Allah, and Muhammad is his messenger, and an invocation – Basmala: In the name of God, 
the Most Gracious, the Most Merciful. Furthermore, the grave is ornamented with the crescent 
moon and star.

The cemetery grounds used to be surrounded with a ditch, then they would be enclosed 
by a wall made of stones, and more recently concrete or metal net.

There are three historic and still open mizars in Poland: in Bohoniki, Kruszyniany and 
Warsaw. There are also three historic mizars which are no longer in use: in Studzianka, Zasta-
wek and Bohoniki. They are a testament to the religious life of the Tatar-Muslim community 
and form a unique type of monuments of the Polish cemetery architecture. 

After 1945, Tatars who settled down in cities in the west and north of Poland, started 
carrying out burials in Muslim quarters, carved out from municipal necropolis: in a communal 
cemetery “Srebrzysko” in Gdańsk, Garnizonowy Cemetery in Gdańsk, Osobowice Cemetery 
in Wroclaw, Municipal Cemetery Miłostowo in Poznań. Additionally, Tatar graves can be 
found in municipal cemeteries in, among others: Trzcianka, Krosno Odrzańskie, Rybocice, 
Szczecinek, Szczecin. 
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 المقبرة التتاریة (میزار)
بأھمیة كبیرة في العادات التتاریة. یعتبر التتار إن المقابر التتاریة (التي تسمى بالمیزارات) تتمیز 

 مواقعھا خاصة وأرضھا مقدسة إذ یعتنون بالقبور حتى بعد مرور سنوات طویلة من مغادرتھم البلدة.

في الماضي كانت القبور تُحفر في صفوف متوازیة من الشرق إلى الغرب ما یشبھ صفوف المصلین في 
اج من أجل الحفاظ على المساواة بین جمیع المسلمین. على القبر المسجد. القبور لم تكن محاطة بالسی

كانوا یضعون حجرین: الحجر األكبر في جھة الرأس واألصغر في جھة القدمین. على الحجر األكبر 
 كانوا ینقشون كتابات ویحیطون أطرافھ بثالثة صفوف من أحجار صغیرة.

انتشرت القبور على شكل لوحة حجریة  في القرن الثامن عشر في أراضي الجمھوریة البولندیة
موضوعة بشكل عمودي عند رأس القبر. كانت مصنوعة من الحجر الرملي، أما التتار األغنیاء كانوا 
یصنعونھا من مواد أثمن مثل الجرانیت والبازلت والرخام. في القرن التاسع عشر بدأت تظھر أشكال 

الت واألعمدة والمناشیر. كان یعتمد شكل القبر على القبور الغریبة على العادات اإلسالمیة مثل المس
المستوى المادي لعائلة المیت. حالیاً یختار التتار أشكال القبور المعتادة عند المسیحیین من الخرسان 

 وكسر الرخام أو، إذا أرادت العائلة مظھراً راقیاً، من الجرانیت.

: ال إلھ إال اللھ محمد رسول اللھ والبسملة: بسم اللھ عادةً تتضمن كتابات القبور الشھادة في اللغة العربیة
 الرحمن الرحیم. كما یوضع شكل الھالل مع النجم.

في األول كانت المقبرة محاطة بخندق وفیما بعد سیاج حجري وفي وقتنا الحاضر بسیاج خرساني أو 
 شبكة حدیدیة.

ھونیكي وكروشینیاني ووارسو وثالث ھناك ثالث مقابر تتاریة أثریة في بولندا تعمل لحد اآلن: في بو
أثریة التي لم تعد تعمل: في ستوجانكا وزاستافك وبوھونیكي. إنھا تعتبر معالم الحیاة الدینیة للطائفة 

 التتاریة المسلمة وآثاراً متمیزة في معمار المقابر البولندیة.

نون موتاھم في أقسام التتار الذین استوطنوا في مدن غرب وشمال بولندا صاروا یدف 1945بعد عام 
إسالمیة في المقابر العامة منھا المقبرة العامة "سریبجیسكو" في غدانسك والمقبرة العسكریة في غدانسك 
ومقبرة "أوسوبوفیتسكي" في فروتسواف ومقبرة "میوستوفسكي" في بوزنان. كما تتواجد القبور التتاریة 

 ا وریبوشیتسا وشتشیتشینك وشتشیتشین.في المقابر العامة في تشتشیانكا وكروسنو أودجانسكی
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إسالمیة في المقابر العامة منھا المقبرة العامة "سریبجیسكو" في غدانسك والمقبرة العسكریة في غدانسك 
ومقبرة "أوسوبوفیتسكي" في فروتسواف ومقبرة "میوستوفسكي" في بوزنان. كما تتواجد القبور التتاریة 

 ا وریبوشیتسا وشتشیتشینك وشتشیتشین.في المقابر العامة في تشتشیانكا وكروسنو أودجانسكی
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Bohoniki 
mizar czynny 

Mizar w Bohonikach, wsi w województwie podlaskim, powiat sokólski, gmina Sokółka, jest 
największym czynnym cmentarzem muzułmańskim w Polsce. Położony za wsią w kierunku 
Malawicz stanowi jedną z głównych nekropolii polskich Tatarów. 

Założony w drugiej poł. XVIII w., a następnie powiększony do dzisiejszych rozmia-
rów w XIX wieku, zajmuje powierzchnię 2 ha. Całość otoczona jest niewysokim kamien-
nym murem z lat 60. XX wieku. Większość nagrobków, ponad dwieście pięćdziesiąt, pochodzi  
z okresu powojennego i wyglądem nie odbiega od nagrobków na cmentarzach chrześcijań-
skich. Zachowują jednak muzułmański charakter – inskrypcjom w języku polskim (niegdyś 
rosyjskim) towarzyszą wersety z Koranu, wyryte wyznanie wiary oraz półksiężyc z gwiazdą. 
W centralnej części cmentarza, na stokach niewielkiego wzniesienia, zachował się najstarszy 
nagrobek pochodzący z roku 1796, a także około trzydziestu z drugiej poł. XIX wieku i blisko 
sto sprzed roku 1945. Najstarsze kamienie nagrobne mają zatarte napisy, większość z nich osia-
dła w gruncie. Są to zazwyczaj granitowe głazy o gładkim licu, zaokrąglone u góry. 

Mizar należy do Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej Muzułmańskiego Związku Reli-
gijnego w Rzeczypospolitej Polskiej w Bohonikach. Wpisany do wojewodzkiego rejestru zabyt-
ków decyzją z 31 marca 1988 r., nr rejestru A-61. Rozporządzeniem Prezydenta RP z 22 paź- 
dziernika 2012 roku wraz bohonickim meczetem uznany został za Pomnik Historii.  

Wśród osób pochowanych na cmentarzu są m.in. Stefan Mustafa Jasiński, imam spra-
wujący posługę w Kruszynianach, Bohonikach i Białymstoku w latach 1975–2015; Józef Jusuf 
Konopacki, podlaski działacz tatarski, założyciel „Letniej Akademii Wiedzy o Tatarach” oraz 
długoletni przewodniczący Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej MZR w RP w Bohonikach, 
Konstanty Szczęsnowicz, imam bohonicki w latach 1998–2012, a także Lut Muchla, imam 
sprawujący posługę w Słonimiu i Dowbuciszkach, a po drugiej wojnie światowej pierwszy 
imam białostockiej gminy wyznaniowej. 

Dzięki rządowemu programowi „Ochrona Zabytków”, organizowanemu przez ministra 
kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2020, Fundacja Dziedzictwa Kulturowego uzyskała 
dofinansowanie  na prace konserwatorskie kamiennych nagrobków na bohonickim cmentarzu. 
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Bohoniki
mizar is open

Mizar in Bohoniki, a village in Podlaskie province, Sokółka district, Sokółka commune, is 
the largest open Muslim cemetery in Poland. Located on the outskirts of a village en route to 
Malawicze, it constitutes one of the main necropolis of the Polish Tatars.

It was established in the second half of the 18th century, and subsequently expanded in 
the 19th century to reach today’s size spanning the area of 2 ha. It is surrounded in its entirety 
by a small stone wall built in the 1960s. The majority of gravestones, over 250, date back to 
the post-war period and look no different than the ones found in Christian cemeteries. They 
do, however, keep their Muslim character – the inscriptions in Polish (once Russian) are ac-
companied by verses from the Quran - a carved statement of faith and a symbol of the crescent 
moon and star. In the central part of the cemetery, on a little hill, sits the oldest surviving grave, 
which dates back to 1796. There are also circa 30 graves from the second half of the 19th cen-
tury and almost 100 graves from the pre-1945 times. The inscriptions on the oldest headstones 
are barely legible and most of the stones have sunk into the ground. They tend to be made of 
granite boulders with a smooth front and a round top. 

The mizar belongs to the Muslim Religious Commune of Bohoniki, part of the Muslim 
Religious Union in Poland. It was entered into the provincial register of historical monuments 
by decision made on 31 March 1988, register number A-61. On 22 October 2012 the mizar, 
together with the Bohoniki mosque, was pronounced a Historic Monument by the power of 
decree of the President of Poland. 

Amongst those buried in the cemetery, there are: Stefan Mustafa Jasiński, an imam 
serving in Kruszyniany, Bohoniki and Białystok during the 1975–2015 period; Józef Jusuf  
Konopacki, a Tatar activist from Podlasie, the founder of the “Summer Academy of Know-
ledge about Tatars” and a long-standing chairman of the Muslim Religious Commune of Bo-
honiki, part of the Muslim Religious Union in Poland; Konstanty Szczęsnowicz, a Bohoniki 
imam in 1998–2012, and also Lut Muchla, an imam serving in Słonim and Daubutiškės and 
post-WWII the first imam of the religious commune in Białystok. 

Owing to the governmental programme called “Monument protection”, organised by the 
minister of Culture and National Heritage in 2020, the Cultural Heritage Foundation received 
funding for conservation work on stone graves in the Bohoniki cemetery.
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 بوھونیكي

 المقبرة العاملة

المقبرة اإلسالمیة (میزار) في بوھونیكي، وھي قریة في محافظة بودالسكیا، دائرة سوكووكا، بلدیة 
مقبرة إسالمیة عاملة في بولندا. الواقعة على أطراف القریة باتجاه قریة ماالفیتشا  سوكووكا، ھي أكبر

 تعتبر من أھم المقابر بالنسبة للتتار البولندیین.

تم إنشاء المقبرة في النصف الثاني من القرن الثامن عشر وتم توسیعھا لحجمھا الحالي وھو ھكتاران في 
جري المنخفض الذي یعود إلى ستینیات القرن العشرین. معظم القرن التاسع عشر. یحیطھا السیاج الح

تعود إلى الفترة ما بعد الحرب وال تختلف شكالً عن القبور في المقابر المسیحیة، مع  250القبور وھي 
أنھا تحتفظ بخصوصیتھا اإلسالمیة حیث تكون الكتابات باللغة البولندیة (وفي الماضي الروسیة) مرفقة 

والشھادة المنقوشة والھالل مع النجم. في وسط المقبرة، على منحدر التل الصغیر ھناك  بآیات من القرآن
وحوالي ثالثین قبراً من النصف الثاني من القرن التاسع عشر وحوالي مائة  1796أقدم قبر یعود إلى سنة 
. أحجارھا أقدم القبور نقوشھا ممسوحة ومعظمھا ردمت جزئیاً في األرض. 1945من الفترة ما قبل عام 

 عادة تكون جرانیتیة بواجھة ملساء ودائریة الشكل في األعلى.

المقبرة تابعة لالتحاد الدیني اإلسالمي في جمھوریة بولندا فرع بوھونیكي. تم إدراجھا في قائمة اآلثار في 
أكتوبر/تشرین األول بقرار رئیس  22وفي  A-61، رقم السجل 1988آذار/مارس  31المحافظة في 

 ریة تم إدراجھا مع جامع بوھونیكي في قائمة المعالم التاریخیة.الجمھو

من بین األشخاص المدفونین في المقبرة ستیفان مصطفى یاشینسكي، إمام في كروشینیاني وبوھونیكي 
ویوزف كونوباتسكي، ناشط تتاري في منطقة بودالشیا ومؤسس  2015–1975وبیاوستوك في سنوات 

التتار ورئیس فرع بوھونیكي في االتحاد الدیني اإلسالمي وكونستانتي  الندوة الصیفیة للمعرفة حول
ولوط موخال، إمام سوونیم ودوفبوتیشكي وبعد  2012–1998شتشاسنوفیتش، إمام بوھونیكي في سنوات 

 الحرب العالمیة الثانیة أول إمام لفرع بیاوستوك.

حصل  2020فة والتراث الوطني في عام بفضل برنامج حمایة اآلثار الحكومي المنظم من قبل وزیر الثقا
 صندوق التراث الثقافي على التمویل من أجل تنفیذ أعمال الصیانة ألحجار القبور في مقبرة بوھونیكي.
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 تعتبر من أھم المقابر بالنسبة للتتار البولندیین.

تم إنشاء المقبرة في النصف الثاني من القرن الثامن عشر وتم توسیعھا لحجمھا الحالي وھو ھكتاران في 
جري المنخفض الذي یعود إلى ستینیات القرن العشرین. معظم القرن التاسع عشر. یحیطھا السیاج الح

تعود إلى الفترة ما بعد الحرب وال تختلف شكالً عن القبور في المقابر المسیحیة، مع  250القبور وھي 
أنھا تحتفظ بخصوصیتھا اإلسالمیة حیث تكون الكتابات باللغة البولندیة (وفي الماضي الروسیة) مرفقة 

والشھادة المنقوشة والھالل مع النجم. في وسط المقبرة، على منحدر التل الصغیر ھناك  بآیات من القرآن
وحوالي ثالثین قبراً من النصف الثاني من القرن التاسع عشر وحوالي مائة  1796أقدم قبر یعود إلى سنة 
. أحجارھا أقدم القبور نقوشھا ممسوحة ومعظمھا ردمت جزئیاً في األرض. 1945من الفترة ما قبل عام 

 عادة تكون جرانیتیة بواجھة ملساء ودائریة الشكل في األعلى.

المقبرة تابعة لالتحاد الدیني اإلسالمي في جمھوریة بولندا فرع بوھونیكي. تم إدراجھا في قائمة اآلثار في 
أكتوبر/تشرین األول بقرار رئیس  22وفي  A-61، رقم السجل 1988آذار/مارس  31المحافظة في 

 ریة تم إدراجھا مع جامع بوھونیكي في قائمة المعالم التاریخیة.الجمھو

من بین األشخاص المدفونین في المقبرة ستیفان مصطفى یاشینسكي، إمام في كروشینیاني وبوھونیكي 
ویوزف كونوباتسكي، ناشط تتاري في منطقة بودالشیا ومؤسس  2015–1975وبیاوستوك في سنوات 

التتار ورئیس فرع بوھونیكي في االتحاد الدیني اإلسالمي وكونستانتي  الندوة الصیفیة للمعرفة حول
ولوط موخال، إمام سوونیم ودوفبوتیشكي وبعد  2012–1998شتشاسنوفیتش، إمام بوھونیكي في سنوات 

 الحرب العالمیة الثانیة أول إمام لفرع بیاوستوك.

حصل  2020فة والتراث الوطني في عام بفضل برنامج حمایة اآلثار الحكومي المنظم من قبل وزیر الثقا
 صندوق التراث الثقافي على التمویل من أجل تنفیذ أعمال الصیانة ألحجار القبور في مقبرة بوھونیكي.
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 بوھونیكي

 المقبرة العاملة

المقبرة اإلسالمیة (میزار) في بوھونیكي، وھي قریة في محافظة بودالسكیا، دائرة سوكووكا، بلدیة 
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التتار ورئیس فرع بوھونیكي في االتحاد الدیني اإلسالمي وكونستانتي  الندوة الصیفیة للمعرفة حول
ولوط موخال، إمام سوونیم ودوفبوتیشكي وبعد  2012–1998شتشاسنوفیتش، إمام بوھونیكي في سنوات 
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Bohoniki  

mizar nieczynny 

Zabytkowy mizar, będący pierwszym cmentarzem muzułmańskim, został odkryty przypadkowo w 

latach 80. XX w., podczas wydobywania w tym miejscu żwiru. Tam również stał pierwszy meczet.  

Po meczecie nie ma śladu, a o istnieniu mizaru świadczą jedynie wystające fragmenty kamieni – 

dawne nagrobki. Obecnie teren jest ogrodzony i opatrzony tablicą informacyjną. Dokładna data 

powstania nie jest znana, prawdopodobnie założyli go pierwsi osadnicy muzułmańscy w Bohonikach, 

tzn. pod koniec XVII w. 

 

Bohoniki 

mizar is closed  
 
A historic mizar and the first Muslim cemetery – it was accidentaly discovered in the 1980s during 

gravel extraction carried out in the area. The first mosque stood there too. 

 

There are no traces of the mosque left and the existence of the mizar can only be gleaned from the 

fragments of stones peering out from the ground – former gravestones. Currently, the area is fenced 

and has a mounted sign providing information about the place. The exact date when the cemetery was 

established is unknown. It presumably was created by the first Muslim settlers in Bohoniki, around the 

end of the 17th century.  

 

 

 بوھونیكي

 المقبرة غیر العاملة

ي القریة عن طریق المصادفة في ثمانینات القرن تم اكتشاف المقبرة األثریة التي تعد أول مقبرة إسالمیة ف
 العشرین أثناء استخراج الحصى. كان ھناك أیضاً أول جامع في المكان ذاتھ.

أجزاء القبور القدیمة. حالیاً المنطقة  –الجامع لم یبق منھ أثر أما المقبرة فتشھد على وجودھا قطع حجریة 
محاطة بالسیاج الذي ُوضعت علیھ لوحة إرشادیة. التاریخ الدقیق لتأسیس المقبرة لیس معروفاً ولكن 

 یُحتمل أنھا أُسست من قبل أول مستوطنین مسلمین في بوھونیكي أي في نھایة القرن السابع عشر.
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Bohoniki 
mizar nieczynny

Zabytkowy mizar, będący pierwszym tutejszym cmentarzem muzułmańskim, został odkryty 
przypadkowo w latach 80. XX w., podczas wydobywania w tym miejscu żwiru. Tam również 
stał pierwszy meczet. 

Po meczecie nie ma śladu, a o istnieniu mizaru świadczą jedynie wystające fragmenty 
kamieni – dawne nagrobki. Obecnie teren jest ogrodzony i opatrzony tablicą informacyjną. 
Dokładna data powstania nie jest znana, prawdopodobnie założyli go pierwsi osadnicy muzuł-
mańscy w Bohonikach, tzn. pod koniec XVII w.

Bohoniki
mizar is closed 

A historic mizar and the first Muslim cemetery – it was accidentaly discovered in the 1980s 
during gravel extraction carried out in the area. The first mosque stood there too.

There are no traces of the mosque left and the existence of the mizar can only be gleaned 
from the fragments of stones peering out from the ground – former gravestones. Currently, the 
area is fenced and has a mounted sign providing information about the place. The exact date 
when the cemetery was established is unknown. It presumably was created by the first Muslim 
settlers in Bohoniki, around the end of the 17th century. 
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latach 80. XX w., podczas wydobywania w tym miejscu żwiru. Tam również stał pierwszy meczet.  

Po meczecie nie ma śladu, a o istnieniu mizaru świadczą jedynie wystające fragmenty kamieni – 

dawne nagrobki. Obecnie teren jest ogrodzony i opatrzony tablicą informacyjną. Dokładna data 

powstania nie jest znana, prawdopodobnie założyli go pierwsi osadnicy muzułmańscy w Bohonikach, 

tzn. pod koniec XVII w. 

 

Bohoniki 

mizar is closed  
 
A historic mizar and the first Muslim cemetery – it was accidentaly discovered in the 1980s during 

gravel extraction carried out in the area. The first mosque stood there too. 

 

There are no traces of the mosque left and the existence of the mizar can only be gleaned from the 

fragments of stones peering out from the ground – former gravestones. Currently, the area is fenced 

and has a mounted sign providing information about the place. The exact date when the cemetery was 

established is unknown. It presumably was created by the first Muslim settlers in Bohoniki, around the 

end of the 17th century.  

 

 

 بوھونیكي

 المقبرة غیر العاملة

ي القریة عن طریق المصادفة في ثمانینات القرن تم اكتشاف المقبرة األثریة التي تعد أول مقبرة إسالمیة ف
 العشرین أثناء استخراج الحصى. كان ھناك أیضاً أول جامع في المكان ذاتھ.

أجزاء القبور القدیمة. حالیاً المنطقة  –الجامع لم یبق منھ أثر أما المقبرة فتشھد على وجودھا قطع حجریة 
محاطة بالسیاج الذي ُوضعت علیھ لوحة إرشادیة. التاریخ الدقیق لتأسیس المقبرة لیس معروفاً ولكن 

 یُحتمل أنھا أُسست من قبل أول مستوطنین مسلمین في بوھونیكي أي في نھایة القرن السابع عشر.
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Bohoniki 
mizar nieczynny
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przypadkowo w latach 80. XX w., podczas wydobywania w tym miejscu żwiru. Tam również 
stał pierwszy meczet. 

Po meczecie nie ma śladu, a o istnieniu mizaru świadczą jedynie wystające fragmenty 
kamieni – dawne nagrobki. Obecnie teren jest ogrodzony i opatrzony tablicą informacyjną. 
Dokładna data powstania nie jest znana, prawdopodobnie założyli go pierwsi osadnicy muzuł-
mańscy w Bohonikach, tzn. pod koniec XVII w.

Bohoniki
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A historic mizar and the first Muslim cemetery – it was accidentaly discovered in the 1980s 
during gravel extraction carried out in the area. The first mosque stood there too.

There are no traces of the mosque left and the existence of the mizar can only be gleaned 
from the fragments of stones peering out from the ground – former gravestones. Currently, the 
area is fenced and has a mounted sign providing information about the place. The exact date 
when the cemetery was established is unknown. It presumably was created by the first Muslim 
settlers in Bohoniki, around the end of the 17th century. 
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Kruszyniany 
mizar czynny 

Jeden z najstarszych czynnych cmentarzy muzułmańskich w Polsce, położony w centralnej 
części wsi, w województwie podlaskim, w powiecie sokólskim, gmina Krynki. Usytuowa-
ny jest ok. 200 m od meczetu. Założony prawdopodobnie pod koniec XVII lub na początku  
XVIII wieku, zajmuje powietrznię ok. 2.5 ha., otoczoną niewysokim murem z potężnych ka-
mieni. 

Najstarsze nagrobki, pochodzące z XVII i XVIII w., są nieociosanymi kamieniami bez 
inskrypcji. W pobliżu wejścia znajdują się nowe mogiły – zgodne z obowiązującym stylem, 
gdzie wyróżnik stanowią stylizowane arabskie inskrypcje. Natomiast w głębi usytuowanych 
jest wiele starych nagrobków, które mają formę nieociosanych kamieni z wyrytymi napisami 
w języku polskim, arabskim, a także rosyjskim (po 1863 r.). 

Mizar należy do Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej Muzułmańskiego Związku Reli-
gijnego w Rzeczypospolitej Polskiej w Kruszynianach. Wpisany do wojewódzkiego rejestru za-
bytków 31 grudnia 1986 r., nr rejestru A-63. Na mocy rozporządzenia Prezydenta RP z 22 paź- 
dziernika 2012 r. uznany wraz z meczetem za Pomnik Historii. 

Wśród osób pochowanych na cmentarzu w Kruszynianach są m.in. Aleksander Chalec-
ki, imam Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej MZR w RP w Białymstoku w latach 1981–
2006; Bronisław Murawski, ułan z 13 Pułku Ułanów Wileńskich, oraz Józef Popławski, dłu-
goletni działacz społeczności tatarskiej, imam pełniący posługę w Kruszynianach w latach 
1935–1948. 
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Kruszyniany 
mizar is open

One of the oldest open Muslim cemeteries in Poland. Located in the central part of a village 
in Podlaskie province, Sokolka district, Krynki commune. It lies circa 200 meters from the 
mosque. It was most probably established at the end of the 17th century or at the beginning of 
the 18th century. It spans across an area of 2.5ha and is surrounded with a small wall made of 
large stones.

The oldest gravestones date back to the 17th and 18th centuries – they are raw stones 
with no inscriptions. New graves are located close to the entrance and are in keeping with the 
current style where the differentiating element is that of stylised Arabic inscriptions. In con-
trast, in the depths of the cemetery, a number of old graves can be found – these are formed by 
raw stones with carved inscriptions in Polish, Arabic and also Russian (after 1863). 

The mizar belongs to the Muslim Religious Commune of Kruszyniany, part of the Mu-
slim Religious Union in Poland. It was entered into the provincial register of historical monu-
ments on 31 December 1986, register number A-63. On 22 October 2012, the mizar, together 
with the mosque, was pronounced a Historic Monument by the power of decree of the President 
of Poland. 

Amongst those buried in the cemetery in Kruszyniany are: Aleksander Chalecki, an 
imam of the Muslim Religious Commune of Białystok, the Muslim Religious Union in Poland 
during 1981–2006; Bronisław Murawski, an ulan from the 13 Regiment of the Ulans of Vil-
nius, and Józef Popławski, a long-standing activists for the Tatar community, an imam serving 
in Kruszyniany during 1935–1948.
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نیانيكروشی  

  المقبرة العاملة

إنھا من أقدم المقابر اإلسالمیة العاملة في بولندا. تقع في وسط القریة في محافظة بودالسكیا، دائرة 
سوكووكا، بلدیة كرینكي، حوالي مائتي متر من الجامع. على األغلب أُسست في نھایة القرن السابع عشر 

 ھكتار. 2,5أحجار ضخمة وتبلغ مساحتھا حوالي أو بدایة الثامن عشر. محاطة بسیاج منخفض من 

أقدم القبور التي تعود إلى القرنین السابع والثامن عشر عبارة عن أحجار غیر مشقوقة بدون كتابات. 
بالقرب من المدخل ھناك قبور جدیدة اتخذت أسلوباً جدیداً وتحمل كتابات عربیة مزخرفة. أما في أعماق 

ور القدیمة التي ھي عبارة عن أحجار غیر مشقوقة مع النقوش باللغة البولندیة المقبرة فھناك الكثیر من القب
 ).1863والعربیة والروسیة (بعد عام 

المقبرة تابعة لالتحاد الدیني اإلسالمي في جمھوریة بولندا فرع كروشینیاني. تم إدراجھا في قائمة اآلثار 
أكتوبر/تشرین األول  22وفي  ،A-63ل ، رقم السج1986دیسمبر/كانون األول  31في المحافظة في 

 بقرار رئیس الجمھوریة تم إدراجھا مع جامع كروشینیاني في قائمة المعالم التاریخیة.

من بین األشخاص المدفونین في مقبرة كروشینیاني ألكسندر خالتسكي، إمام فرع بیاوستوك لالتحاد الدیني 
لفوج رونیسواف مورافسكي، جندي في اوب 2006–1981اإلسالمي في جمھوریة بولندا في سنوات 

ویوزف بوبوافسكي، ناشط تتاري لسنوات طویلة وإمام كروشینیاني في الثالث عشر لمجاھدي فیلنیوس 
 .1948–1935سنوات 
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ور القدیمة التي ھي عبارة عن أحجار غیر مشقوقة مع النقوش باللغة البولندیة المقبرة فھناك الكثیر من القب
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المقبرة تابعة لالتحاد الدیني اإلسالمي في جمھوریة بولندا فرع كروشینیاني. تم إدراجھا في قائمة اآلثار 
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من بین األشخاص المدفونین في مقبرة كروشینیاني ألكسندر خالتسكي، إمام فرع بیاوستوك لالتحاد الدیني 
لفوج رونیسواف مورافسكي، جندي في اوب 2006–1981اإلسالمي في جمھوریة بولندا في سنوات 

ویوزف بوبوافسكي، ناشط تتاري لسنوات طویلة وإمام كروشینیاني في الثالث عشر لمجاھدي فیلنیوس 
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Muzułmański Cmentarz Kaukaski
Muslim Caucasian Cemetery

 المقبرة اإلسالمية القوقازية

27

Warszawa 
mizar czynny 

Muzułmański Cmentarz Tatarski (mizar) przy ul. Tatarskiej 8 w Warszawie należy do za-
bytkowego kompleksu Cmentarza Powązkowskiego (Powązki), wpisanego w roku 2014 do 
rejestru Pomników Historii. Obiekt, zajmujący powierzchnię około 0,5 ha, od roku 1984 znaj-
duje się pod opieką Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Drugim, starszym cmentarzem 
muzułmańskim w Warszawie jest Muzułmański Cmentarz Kaukaski przy ul. Młynowej 60. 
Został założony w roku 1830, zajmuje powierzchnię 0,1 ha i nadal jest czynny. Tutaj pocho-
wany został Jan Murza Tarak Buczacki, do niedawna jeszcze uznawany za autora pierwszego 
tłumaczenia Koranu na język polski.

Muzułmański Cmentarz Tatarski założyły władze rosyjskie w roku 1868, z inicjaty-
wy warszawskiego imama Seifetdina Chosianowa Sinnajewa, z przeznaczeniem dla muzuł-
mańskich żołnierzy armii rosyjskiej. Dzisiaj stanowi miejsce spoczynku głównie polskich 
Tatarów, ale pochowani są tam również wyznawcy islamu różnych narodowości. Znajdziemy 
na nim mogiły wielu zasłużonych muzułmanów, m.in.: Aleksandra Achmatowicza (minister 
sprawiedliwości w rządach Krymu i Litwy Środkowej, senator II RP), Aleksandra Jeljaszewi-
cza (major WP, ostatni dowódca 1 Szwadronu Tatarskiego 13 Pułku Ułanów Wileńskich, ka-
waler Orderu Virtuti Militari), Jakuba Romanowicza (międzywojenny zastępca muftiego RP), 
Bekira Eksanowa (imam warszawski), Bekira Rodkiewicza (imam gorzowski), Selima Safare-
wicza (imam nowogrodzki i wrocławski), Veli bek Jedigara (książę Azerbejdżanu, pułkownik 
kawalerii WP), Safar-Beka Malsaga (generał). Symboliczny grób ma Ali Woronowicz, imam 
warszawski oraz 1 Szwadronu Tatarskiego 13 Pułku Ułanów Wileńskich, prawdopodobnie 
zastrzelony przez sowieckich żołnierzy.

Mizar przy ul. Tatarskiej administrowany jest przez Muzułmański Związek Religijny w 
Rzeczypospolitej Polskiej. Na jego terenie znajduje się budynek z mieszkaniem imama, salą do 
modlitwy oraz pomieszczeniem sanitarnym. Główną część budynku stanowi sala modlitew-
na, w której odbywają się namazy codzienne, piątkowe oraz świąteczne, a także prowadzona 
jest nauka religii muzułmańskiej dla dzieci. Tutaj można zasięgnąć porady w sprawach religij-
nych oraz zapoznać się z publikacjami Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP. 

W roku 2015, dzięki wsparciu Tureckiej Agencji Współpracy i Koordynacji (TIKA), 
przeprowadzono kompleksowy remont budynku, ponadto wykonano zagospodarowanie tere-
nu wraz z jego uporządkowaniem.
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Warsaw 
mizar is open

The Muslim Tatar Cemetery (mizar) located by 8 Tatarska Street in Warsaw belongs to a histo-
ric complex of the Powazki Cemetery. It was entered into the register of historic monuments 
in 2014. The grounds, which span over 0.5 ha, have been under the custody of the Voivodeship 
Monuments Conservator since 1984. The second, and older, Muslim cemetery in Warsaw is 
the Muslim Caucasian Cemetery located by 60 Mlynowa Street. It was established in 1830, its 
area covers 0.1 ha, and it’s still open. Jan Murza Tarak Buczacki was buried there; he was, until 
recently, considered the author of the first translation of the Quran into Polish.

The Muslim Tatar Cemetery was established by the Russian authorities in 1868 under 
the initiative of a Warsaw imam Seifetdin Chosianow Sinnajew. It was designated for Muslim 
officers of the Russian army. Today, it constitutes a resting place predominantly for Polish 
Tatars, although one could find Muslims of other nationalities buried there as well. We can 
find there graves of many prominent Muslims, such as Aleksander Achmatowicz (a minister 
of justice during Crimea and Central Lithuania’s rule, a senator of the Second Republic of 
Poland), Aleksander Jeljaszewicz (a major in the Polish Army, the last commander of the first 
Tatar Squadron of the 13 Regiment of the Ulans of Vilnius, the recipient of the Virtuti Militari 
Order), Jakub Romanowicz (an interwar deputy of the Mufti of the Republic of Poland), Bekir 
Eksanow (a Warsaw imam), Bekir Rodkiewicz (an imam of Gorzow), Selim Safarewicz (an 
imam of Nowogrod and Wroclaw), Vela bek Jedigar (a prince of Azerbaijan, a colonel of the 
Cavalry of the Republic of Poland), Safar-Bek Malsag (a general). Ali Woronowicz, the imam 
of Warsaw and imam of the first Tatar Squadron of the 13 Regiment of the Ulans of Vilnius, 
presumed to have been shot dead by the Soviet soldiers, has a symbolic grave there.

The Mizar located by Tatar Street is administered by the Muslim Religious Union in 
Poland. Its grounds host a building with imam’s apartment, a prayer room and a sanitary room. 
The main part of the building is the prayer room where daily, Friday and holiday Namaz pray-
ers take place as well as religious teaching for children. It is possible to seek religious advice 
here or get acquainted with the publications of the Muslim Religious Union in Poland.

The year 2015 saw an extensive renovation of the building as well as land development 
and organisation, owing to the support of the Turkish Cooperation and Coordination Agency 
(TIKA). 
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إلى مجموعة المقابر األثریة في  في وارسو 8تنتمي المقبرة اإلسالمیة التتاریة الواقعة في شارع تتارسكا 
ھكتار ھي  0,5حي بوفوزكي التي أُدرجت في سجل المعالم التاریخیة. المقبرة التي تبلغ مساحتھا حوالي 

تحت رعایة مدیریة اآلثار في محافظة مازوفیاتسكي. ھناك مقبرة إسالمیة أخرى في وارسو  1984منذ 
. تم تأسیسھا 60لقوقازیة الواقعة في شارع مویانارسكا وھي أقدم من األولى وھي المقبرة اإلسالمیة ا

ھكتار وھي تعمل إلى یومنا ھذا. ُدفن فیھا یان مورزا تاراك  0,1وتبلغ مساحتھا  1830عام 
 بوتشاتسكي الذي كان یُعتبر قبل فترة قصیرة أول مترجم للقرآن إلى اللغة البولندیة.

بمبادرة من أحد أئمة وارسو سیف  1868ت الروسیة عام إن المقبرة اإلسالمیة التتاریة أسستھا السلطا
الدین خوسیانوف سنایف لتصبح مدفن جنود الجیش الروسي المسلمین. الیوم ینتمي معظم قبور المقبرة 

إلى التتار البولندیین ولكن دفن فیھا أیضاً المسلمون من قومیات أخرى. ھناك قبور لشخصیات مسلمة لھا 
در أخماتوفیتش (وزیر العدل في القرم ولیتوانیا الوسطى وعضو مجلس شیوخ أعمال جلیلة منھم ألكسن

جمھوریة بولندا الثانیة) وألكسندر یلیاشافیتش (رائد في الجیش البولندي وھو آخر قائد للسریة التتاریة 
األولى التابعة للفوج الثالث عشر لمجاھدي فیلنیوس الحاصل على وسام فیرتوتي میلیتاري)، یعقوب 

انوفیتش (نائب مفتي جمھوریة بولندا في الفترة ما بین الحربین العالمیتین) وباكر أكسانوف (إمام روم
وارسو) وباكر رودكیافیتش (إمام غوجوف) وسلیم صفریفیتش (إمام نوفوغرودك وفروتسواف) ولي بك 

لواء). ثمة بكا مالساغا (-یدیغارا (أمیر أذربیجان، ضابط سالح الفرسان في الجیش البولندي) وصفر
أیضاً قبر رمزي لعلي فورونوفیتش، إمام السریة التتاریة األولى التابعة للفوج الثالث عشر لمجاھدي 

 فیلنیوس الذي من المحتمل أنھ قُتل رمیاً بالرصاص على أیدي الجنود السوفییت.
ولندا. یوجد فیھا إن المقبرة الموجودة في شارع تتارسكا یدیرھا االتحاد الدیني اإلسالمي في جمھوریة ب

مبنى فیھ بیت اإلمام ومصلى وحمام. المصلى ھو الجزء األساسي لمجموعة مرفقات المقبرة حیث تقام 
فیھ الصلوات الخمس وصالة الجمعة والعید كما یتم فیھ تدریس الدین اإلسالمي لألطفال. یمكن ھناك 

التحاد الدیني اإلسالمي في أیضاً توجیھ استشارات في األمور الدینیة والتعرف على منشورات ا
 جمھوریة بولندا.

تم ترمیم شامل للمبنى كما تم  2015بفضل التعاون مع الوكالة التركیة للتعاون والتنسیق (تیكا) في 
 وضع خطة الستغالل المساحة وترتیبھا.
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بمبادرة من أحد أئمة وارسو سیف  1868ت الروسیة عام إن المقبرة اإلسالمیة التتاریة أسستھا السلطا
الدین خوسیانوف سنایف لتصبح مدفن جنود الجیش الروسي المسلمین. الیوم ینتمي معظم قبور المقبرة 

إلى التتار البولندیین ولكن دفن فیھا أیضاً المسلمون من قومیات أخرى. ھناك قبور لشخصیات مسلمة لھا 
در أخماتوفیتش (وزیر العدل في القرم ولیتوانیا الوسطى وعضو مجلس شیوخ أعمال جلیلة منھم ألكسن

جمھوریة بولندا الثانیة) وألكسندر یلیاشافیتش (رائد في الجیش البولندي وھو آخر قائد للسریة التتاریة 
األولى التابعة للفوج الثالث عشر لمجاھدي فیلنیوس الحاصل على وسام فیرتوتي میلیتاري)، یعقوب 

انوفیتش (نائب مفتي جمھوریة بولندا في الفترة ما بین الحربین العالمیتین) وباكر أكسانوف (إمام روم
وارسو) وباكر رودكیافیتش (إمام غوجوف) وسلیم صفریفیتش (إمام نوفوغرودك وفروتسواف) ولي بك 

لواء). ثمة بكا مالساغا (-یدیغارا (أمیر أذربیجان، ضابط سالح الفرسان في الجیش البولندي) وصفر
أیضاً قبر رمزي لعلي فورونوفیتش، إمام السریة التتاریة األولى التابعة للفوج الثالث عشر لمجاھدي 

 فیلنیوس الذي من المحتمل أنھ قُتل رمیاً بالرصاص على أیدي الجنود السوفییت.
ولندا. یوجد فیھا إن المقبرة الموجودة في شارع تتارسكا یدیرھا االتحاد الدیني اإلسالمي في جمھوریة ب

مبنى فیھ بیت اإلمام ومصلى وحمام. المصلى ھو الجزء األساسي لمجموعة مرفقات المقبرة حیث تقام 
فیھ الصلوات الخمس وصالة الجمعة والعید كما یتم فیھ تدریس الدین اإلسالمي لألطفال. یمكن ھناك 

التحاد الدیني اإلسالمي في أیضاً توجیھ استشارات في األمور الدینیة والتعرف على منشورات ا
 جمھوریة بولندا.

تم ترمیم شامل للمبنى كما تم  2015بفضل التعاون مع الوكالة التركیة للتعاون والتنسیق (تیكا) في 
 وضع خطة الستغالل المساحة وترتیبھا.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

وارسو

 المقبرة العاملة

وارسو

 المقبرة العاملة



30

15 
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 جمھوریة بولندا.

تم ترمیم شامل للمبنى كما تم  2015بفضل التعاون مع الوكالة التركیة للتعاون والتنسیق (تیكا) في 
 وضع خطة الستغالل المساحة وترتیبھا.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

31

15 
 

 

إلى مجموعة المقابر األثریة في  في وارسو 8تنتمي المقبرة اإلسالمیة التتاریة الواقعة في شارع تتارسكا 
ھكتار ھي  0,5حي بوفوزكي التي أُدرجت في سجل المعالم التاریخیة. المقبرة التي تبلغ مساحتھا حوالي 

تحت رعایة مدیریة اآلثار في محافظة مازوفیاتسكي. ھناك مقبرة إسالمیة أخرى في وارسو  1984منذ 
. تم تأسیسھا 60لقوقازیة الواقعة في شارع مویانارسكا وھي أقدم من األولى وھي المقبرة اإلسالمیة ا

ھكتار وھي تعمل إلى یومنا ھذا. ُدفن فیھا یان مورزا تاراك  0,1وتبلغ مساحتھا  1830عام 
 بوتشاتسكي الذي كان یُعتبر قبل فترة قصیرة أول مترجم للقرآن إلى اللغة البولندیة.

بمبادرة من أحد أئمة وارسو سیف  1868ت الروسیة عام إن المقبرة اإلسالمیة التتاریة أسستھا السلطا
الدین خوسیانوف سنایف لتصبح مدفن جنود الجیش الروسي المسلمین. الیوم ینتمي معظم قبور المقبرة 

إلى التتار البولندیین ولكن دفن فیھا أیضاً المسلمون من قومیات أخرى. ھناك قبور لشخصیات مسلمة لھا 
در أخماتوفیتش (وزیر العدل في القرم ولیتوانیا الوسطى وعضو مجلس شیوخ أعمال جلیلة منھم ألكسن

جمھوریة بولندا الثانیة) وألكسندر یلیاشافیتش (رائد في الجیش البولندي وھو آخر قائد للسریة التتاریة 
األولى التابعة للفوج الثالث عشر لمجاھدي فیلنیوس الحاصل على وسام فیرتوتي میلیتاري)، یعقوب 

انوفیتش (نائب مفتي جمھوریة بولندا في الفترة ما بین الحربین العالمیتین) وباكر أكسانوف (إمام روم
وارسو) وباكر رودكیافیتش (إمام غوجوف) وسلیم صفریفیتش (إمام نوفوغرودك وفروتسواف) ولي بك 

لواء). ثمة بكا مالساغا (-یدیغارا (أمیر أذربیجان، ضابط سالح الفرسان في الجیش البولندي) وصفر
أیضاً قبر رمزي لعلي فورونوفیتش، إمام السریة التتاریة األولى التابعة للفوج الثالث عشر لمجاھدي 

 فیلنیوس الذي من المحتمل أنھ قُتل رمیاً بالرصاص على أیدي الجنود السوفییت.
ولندا. یوجد فیھا إن المقبرة الموجودة في شارع تتارسكا یدیرھا االتحاد الدیني اإلسالمي في جمھوریة ب

مبنى فیھ بیت اإلمام ومصلى وحمام. المصلى ھو الجزء األساسي لمجموعة مرفقات المقبرة حیث تقام 
فیھ الصلوات الخمس وصالة الجمعة والعید كما یتم فیھ تدریس الدین اإلسالمي لألطفال. یمكن ھناك 

التحاد الدیني اإلسالمي في أیضاً توجیھ استشارات في األمور الدینیة والتعرف على منشورات ا
 جمھوریة بولندا.

تم ترمیم شامل للمبنى كما تم  2015بفضل التعاون مع الوكالة التركیة للتعاون والتنسیق (تیكا) في 
 وضع خطة الستغالل المساحة وترتیبھا.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

وارسو

 المقبرة العاملة

وارسو

 المقبرة العاملة



32 33



32 33



34 35

Studzianka 
mizar nieczynny 

Cmentarz muzułmański w Studziance (mizar) znajduje się w województwie lubelskim, poło-
żony jest za wsią w kierunku Białej Podlaskiej. Założony został prawdopodobnie po roku 1679. 
W tym czasie król Jan III Sobieski wydał Tatarom zgodę na osiedlanie się na terenie ekonomii 
brzeskiej, do której należała Studzianka. Pierwotnie cmentarz otoczony był rowem. W latach 
1935–1936 został ogrodzony. Większość prac wykonano społecznie. Ostatni pochówek miał 
miejsce w roku 1938. Do roku 1945 mizar należał do Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej 
MZR w RP w Studziance. Od czasów II wojny światowej jest nieczynny. Przez lata teren 
cmentarza był dewastowany i zaniedbany, a wiele nagrobków uszkodzono. Obecnie jego teren 
jest zabezpieczony i uporządkowany i znajduje się pod opieką Urzędu Gminy Łomaz. Wpisany 
do rejestru zabytków w roku 1953 stanowi niezwykłą atrakcję turystyczną.

Mizar położony jest w sosnowym lasku na niewielkim wzniesieniu. Ma kształt wielo-
boku o powierzchni około 0,8 ha. Na przestrzeni lat na cmentarzu pochowano przedstawicieli 
wielu zasłużonych rodów tatarskich, m. in. Bielaków, Azulewiczów, Lisowskich, Aleksan-
drowiczów. Zachowało się ok. 160 nagrobków z piaskowca, z których najstarszy pochodzi  
z roku 1747. Najliczniejszą grupę stanowią nagrobki z XIX w. Czytelne inskrypcje wyryte 
są w języku polskim, rosyjskim i arabskim. Najstarsze kamienie nagrobne mają zatarte napi-
sy, większość osiadła w gruncie. Przekazy pisane wspominają, że na mizarze w Studziance 
pochowano dowódcę 4 Pułku Straży Przedniej Wielkiego Księstwa Litewskiego gen. Józefa 
Bielaka oraz płk. Jakuba Azulewicza. Pochowano tutaj m.in. mjr. Macieja Azulewicza, por. 
Abrahama Azulewicza zmarłego w roku 1812, rtm. Mustafę Tupalskiego (ok. 1755–1830?), sę-
dziego pokoju powiatu bialskiego, Jana Lisowskiego,  Stefana Rudziewicza oraz wielu innych 
zasłużonych Tatarów.

W roku 2017 kilkadziesiąt cmentarnych nagrobków zostało poddanych konserwacji 
przez zespół pod kierownictwem prof. Janusza Smazy z ASP w Warszawie. Pracami porząd-
kowymi zajmuje się Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości Studzianka. 
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Studzianka 
mizar is closed

Muslim cemetery in Studzianka (mizar) is located in the Lublin Voivodeship, on the outskirts 
of a village, en route to Biala Podlaska. It is thought to have been established after 1679. During 
this time, King John III Sobieski issued a decree allowing Tatars to settle down on the territory 
of Brzesk, to which Studzianka belonged. The cemetary was originally surrounded by a moat. 
During 1935–1936 it was fenced in. The majority of the work done was a societal effort. The 
last burial took place there in 1938. Until 1945 the mizar belonged to the Muslim Religious 
Commune of MRU of Studzianka. It’s been closed since World War II. Over the years, the 
cemetery had been devastated and neglected, a number of graves had been damaged. Currently, 
its grounds are secured and tidied, and it’s under care of the Commune Office of Lomaz. Ente-
red into the register of historic monuments in 1953, it constitutes an unusual tourist attraction. 

The Mizar is located in a pinewood forest on slightly elevated terrain. It has a shape of  
a polygon with an area of around 0.8 ha. Over the years, a number of representatives of hono-
ured family lines had been buried here, including Bielaks, Azulewiczs, Lisowskis, Aleksan-
drowiczs. Around 160 sandstone graves survived. The oldest grave dates back to 1747. The 
most numerous graves go back to the 19th century. Legible inscriptions are made in Polish, 
Russian and Arabic. The oldest gravestones have inscriptions that are no longer deciperable and 
the majority of the stones have sunk into the ground. Written sources state that the commander 
of the fourth regiment of the front guard of the Grand Duchy of Lithuania, general Jozef Bielak 
and colonel Jakub Azulewicz were buried on the Mizar in Studzianka. Also buried here are, 
among others, a major Maciej Azulewicz, lt Abraham Azulewicz who died in 1812, a cavalry 
captain Mustafa Tupalski (circa 1755–1830?), magistrate of the Biała Podlaska Country, Jan 
Lisowski, Stefan Rudziewicz as well as many other merited Tatars.

In 2017, a series of tens of graves in the cemetery underwent conservation under a lead 
of professor Janusz Smaza from the Academy of Fine Arts in Warsaw. Regular maintenance is 
carried out by the Studzianka Development Association. 
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ة (میزار) في ستوجانكا في محافظة لوبلسكي في طرف القریة باتجاه مدینة بیاوا تقع المقبرة اإلسالمی
عندما وافق الملك یوحنا الثالث سوبیاسكي على  1679بودالسكا. على األغلب تم تأسیسھا بعد عام 

استیطان التتار في مقاطعة برست التي كانت تشمل ستوجانكا. في بدایة األمر كانت المقبرة محاطة 
تمت أحاطتھا بالسیاج حیث أنجز المجتمع المحلي معظم األعمال  1936–1935وخالل سنتین بخندق 

كانت تابعة لالتحاد الدیني  1945وحتى  1938على حسابھ الخاص. لقد تم آخر دفن في المقبرة في 
ة اإلسالمي في بولندا فرع ستوجانكا وھي عاطلة عن العمل منذ الحرب العالمیة الثانیة. بقیت المقبر

مھملة لسنوات طویلة وتعرضت الكثیر من القبور لإلتالف. أما حالیاً فالمقبرة مؤّمنة ومرتبة تحت رعایة 
 تم إدراجھا في قائمة اآلثار حیث تُعتبر موقعاً سیاحیاً ممیزاً. 1953بلدیة وومازي. في عام 

على شكل متعدد ھكتار وھي  0,8تقع المقبرة على مرتفع خفیف في غابة الصنوبر. تبلغ مساحتھا 
األضالع. على مر السنین كانت مكان دفن أفراد العائالت التتاریة المعروفة باألعمال الجلیلة، منھم 

قبراً  160بیالك، أزوالفیتش، لیسوفسكي وألكساندروفیتش. من القبور التي بقیت إلى یومنا ھذا 
من القرن التاسع عشر.  ولكن أكثرھا 1747مصنوعة من الحجر الرملي. یعود أقدم قبر إلى عام 

النقوش التي مازالت مقروءة مكتوبة باللغات البولندیة والروسیة والعربیة ولكن أقدم القبور نقوشھا 
ممسوحة ومعظمھا ردمت جزئیاً في األرض. تذكر المدونات أنھ من المدفونین في ستوجانكا قائد الفوج 

ء یوزیف بیالك والعقید یعقوب أزوالفیتش. كما دفن الرابع للحرس األمامي في دوقیة لتوانیا الكبرى اللوا
والرخیتماستر مصطفى  1812فیھا الرائد ماتشي أزوالفیتش والمالزم أبراھام أزوالفیتش المتوفي في 

؟) وقاضي مقاطعة بیاوا بودالسكا یان لیسوفسكي وستیفان روجافیتش 1830–1755توبالسكي (حوالي 
 وغیرھم من التتار الشرفاء.

خضعت عشرات القبور ألعمال الصیانة بإشراف من األستاذ الدكتور یانوش سمازا من  2017في عام 
 كلیة الفنون في وارسو. تتولى جمعیة تطور بلدة ستوجانكا الحفاظ على نظافة المقبرة.
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Bohoniki  

mizar nieczynny 

Zabytkowy mizar, będący pierwszym cmentarzem muzułmańskim, został odkryty przypadkowo w 

latach 80. XX w., podczas wydobywania w tym miejscu żwiru. Tam również stał pierwszy meczet.  

Po meczecie nie ma śladu, a o istnieniu mizaru świadczą jedynie wystające fragmenty kamieni – 

dawne nagrobki. Obecnie teren jest ogrodzony i opatrzony tablicą informacyjną. Dokładna data 

powstania nie jest znana, prawdopodobnie założyli go pierwsi osadnicy muzułmańscy w Bohonikach, 

tzn. pod koniec XVII w. 

 

Bohoniki 

mizar is closed  
 
A historic mizar and the first Muslim cemetery – it was accidentaly discovered in the 1980s during 

gravel extraction carried out in the area. The first mosque stood there too. 

 

There are no traces of the mosque left and the existence of the mizar can only be gleaned from the 

fragments of stones peering out from the ground – former gravestones. Currently, the area is fenced 

and has a mounted sign providing information about the place. The exact date when the cemetery was 

established is unknown. It presumably was created by the first Muslim settlers in Bohoniki, around the 

end of the 17th century.  

 

 

 بوھونیكي

 المقبرة غیر العاملة

ي القریة عن طریق المصادفة في ثمانینات القرن تم اكتشاف المقبرة األثریة التي تعد أول مقبرة إسالمیة ف
 العشرین أثناء استخراج الحصى. كان ھناك أیضاً أول جامع في المكان ذاتھ.

أجزاء القبور القدیمة. حالیاً المنطقة  –الجامع لم یبق منھ أثر أما المقبرة فتشھد على وجودھا قطع حجریة 
محاطة بالسیاج الذي ُوضعت علیھ لوحة إرشادیة. التاریخ الدقیق لتأسیس المقبرة لیس معروفاً ولكن 

 یُحتمل أنھا أُسست من قبل أول مستوطنین مسلمین في بوھونیكي أي في نھایة القرن السابع عشر.
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Studzianka 
mizar is closed

Muslim cemetery in Studzianka (mizar) is located in the Lublin Voivodeship, on the outskirts 
of a village, en route to Biala Podlaska. It is thought to have been established after 1679. During 
this time, King John III Sobieski issued a decree allowing Tatars to settle down on the territory 
of Brzesk, to which Studzianka belonged. The cemetary was originally surrounded by a moat. 
During 1935–1936 it was fenced in. The majority of the work done was a societal effort. The 
last burial took place there in 1938. Until 1945 the mizar belonged to the Muslim Religious 
Commune of MRU of Studzianka. It’s been closed since World War II. Over the years, the 
cemetery had been devastated and neglected, a number of graves had been damaged. Currently, 
its grounds are secured and tidied, and it’s under care of the Commune Office of Lomaz. Ente-
red into the register of historic monuments in 1953, it constitutes an unusual tourist attraction. 

The Mizar is located in a pinewood forest on slightly elevated terrain. It has a shape of  
a polygon with an area of around 0.8 ha. Over the years, a number of representatives of hono-
ured family lines had been buried here, including Bielaks, Azulewiczs, Lisowskis, Aleksan-
drowiczs. Around 160 sandstone graves survived. The oldest grave dates back to 1747. The 
most numerous graves go back to the 19th century. Legible inscriptions are made in Polish, 
Russian and Arabic. The oldest gravestones have inscriptions that are no longer deciperable and 
the majority of the stones have sunk into the ground. Written sources state that the commander 
of the fourth regiment of the front guard of the Grand Duchy of Lithuania, general Jozef Bielak 
and colonel Jakub Azulewicz were buried on the Mizar in Studzianka. Also buried here are, 
among others, a major Maciej Azulewicz, lt Abraham Azulewicz who died in 1812, a cavalry 
captain Mustafa Tupalski (circa 1755–1830?), magistrate of the Biała Podlaska Country, Jan 
Lisowski, Stefan Rudziewicz as well as many other merited Tatars.

In 2017, a series of tens of graves in the cemetery underwent conservation under a lead 
of professor Janusz Smaza from the Academy of Fine Arts in Warsaw. Regular maintenance is 
carried out by the Studzianka Development Association. 
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 تم إدراجھا في قائمة اآلثار حیث تُعتبر موقعاً سیاحیاً ممیزاً. 1953بلدیة وومازي. في عام 

على شكل متعدد ھكتار وھي  0,8تقع المقبرة على مرتفع خفیف في غابة الصنوبر. تبلغ مساحتھا 
األضالع. على مر السنین كانت مكان دفن أفراد العائالت التتاریة المعروفة باألعمال الجلیلة، منھم 
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ء یوزیف بیالك والعقید یعقوب أزوالفیتش. كما دفن الرابع للحرس األمامي في دوقیة لتوانیا الكبرى اللوا
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Bohoniki  

mizar nieczynny 

Zabytkowy mizar, będący pierwszym cmentarzem muzułmańskim, został odkryty przypadkowo w 

latach 80. XX w., podczas wydobywania w tym miejscu żwiru. Tam również stał pierwszy meczet.  

Po meczecie nie ma śladu, a o istnieniu mizaru świadczą jedynie wystające fragmenty kamieni – 

dawne nagrobki. Obecnie teren jest ogrodzony i opatrzony tablicą informacyjną. Dokładna data 

powstania nie jest znana, prawdopodobnie założyli go pierwsi osadnicy muzułmańscy w Bohonikach, 

tzn. pod koniec XVII w. 

 

Bohoniki 

mizar is closed  
 
A historic mizar and the first Muslim cemetery – it was accidentaly discovered in the 1980s during 

gravel extraction carried out in the area. The first mosque stood there too. 

 

There are no traces of the mosque left and the existence of the mizar can only be gleaned from the 

fragments of stones peering out from the ground – former gravestones. Currently, the area is fenced 

and has a mounted sign providing information about the place. The exact date when the cemetery was 

established is unknown. It presumably was created by the first Muslim settlers in Bohoniki, around the 

end of the 17th century.  

 

 

 بوھونیكي

 المقبرة غیر العاملة

ي القریة عن طریق المصادفة في ثمانینات القرن تم اكتشاف المقبرة األثریة التي تعد أول مقبرة إسالمیة ف
 العشرین أثناء استخراج الحصى. كان ھناك أیضاً أول جامع في المكان ذاتھ.

أجزاء القبور القدیمة. حالیاً المنطقة  –الجامع لم یبق منھ أثر أما المقبرة فتشھد على وجودھا قطع حجریة 
محاطة بالسیاج الذي ُوضعت علیھ لوحة إرشادیة. التاریخ الدقیق لتأسیس المقبرة لیس معروفاً ولكن 
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Zastawek 
mizar nieczynny 

Cmentarz tatarski w Zastawku (mizar) znajduje się w województwie lubelskim, ulokowany 
jest za wsią, w kierunku Terespola. Założony prawdopodobnie przez pierwszych osadników 
muzułmańskich, Tatarów polskich, po 1679 roku. Na cmentarzu chowano członków parafii 
muzułmańskiej, znajdującej się w Studziance. Nieczynny od pierwszej wojny światowej. Wpi-
sany do rejestru zabytków w roku 1959. Dzisiaj mizar stanowi jedyny namacalny ślad po 
muzułmańskich mieszkańcach Lebiedziewa i okolic.

Cmentarz tatarski w Zastawku administrowany jest przez Urząd Gminy w Terespolu. 
Powierzchnia mizaru, który został założony na planie kwadratu, wynosi 0,8 ha. Ulokowany 
jest na wzniesieniu porośniętym lasem. Najstarszy zachowany nagrobek datowany jest na rok 
1704. Należy do płk. Samuela Murzy Koryckiego, pierwszego Tatara w Lebiedziewie, który 
otrzymał tu ziemię od króla Jana III Sobieskiego w roku 1679. Z I połowy XIX w. pochodzą 
m.in. nagrobki Joanny z Baranowskich Koryckiej, żony pułkownika wojsk polskich, zmarłej  
w roku 1826, Felicji z Koryckich Buczackiej – marszałkowej powiatu bialskiego, zmarłej  
w roku 1828 i jej męża – Jakuba Buczackiego, posła na Sejm Walny Królestwa Polskiego, mar-
szałka szlachty i sędziego pokoju powiatu bialskiego, dziedzica Lebiedziewa, Małaszewicz 
Małych i Michalkowa, zmarłego w roku 1839. 

Dzięki współpracy z turecką instytucją TIKA (Turkish Cooperation and Coordination 
Agency, Turecka Agencja Współpracy i Koordynacji) w roku 2018 Muzułmański Związek Re-
ligijny w Rzeczypospolitej Polskiej zrealizował projekt budowy ogrodzenia cmentarza.

W roku 2019 Fundacja Dziedzictwa Kulturowego uporządkowała teren i odrestaurowa-
ła 42 nagrobki. 



40 41

Zastawek 
mizar nieczynny 

Cmentarz tatarski w Zastawku (mizar) znajduje się w województwie lubelskim, ulokowany 
jest za wsią, w kierunku Terespola. Założony prawdopodobnie przez pierwszych osadników 
muzułmańskich, Tatarów polskich, po 1679 roku. Na cmentarzu chowano członków parafii 
muzułmańskiej, znajdującej się w Studziance. Nieczynny od pierwszej wojny światowej. Wpi-
sany do rejestru zabytków w roku 1959. Dzisiaj mizar stanowi jedyny namacalny ślad po 
muzułmańskich mieszkańcach Lebiedziewa i okolic.

Cmentarz tatarski w Zastawku administrowany jest przez Urząd Gminy w Terespolu. 
Powierzchnia mizaru, który został założony na planie kwadratu, wynosi 0,8 ha. Ulokowany 
jest na wzniesieniu porośniętym lasem. Najstarszy zachowany nagrobek datowany jest na rok 
1704. Należy do płk. Samuela Murzy Koryckiego, pierwszego Tatara w Lebiedziewie, który 
otrzymał tu ziemię od króla Jana III Sobieskiego w roku 1679. Z I połowy XIX w. pochodzą 
m.in. nagrobki Joanny z Baranowskich Koryckiej, żony pułkownika wojsk polskich, zmarłej  
w roku 1826, Felicji z Koryckich Buczackiej – marszałkowej powiatu bialskiego, zmarłej  
w roku 1828 i jej męża – Jakuba Buczackiego, posła na Sejm Walny Królestwa Polskiego, mar-
szałka szlachty i sędziego pokoju powiatu bialskiego, dziedzica Lebiedziewa, Małaszewicz 
Małych i Michalkowa, zmarłego w roku 1839. 

Dzięki współpracy z turecką instytucją TIKA (Turkish Cooperation and Coordination 
Agency, Turecka Agencja Współpracy i Koordynacji) w roku 2018 Muzułmański Związek Re-
ligijny w Rzeczypospolitej Polskiej zrealizował projekt budowy ogrodzenia cmentarza.

W roku 2019 Fundacja Dziedzictwa Kulturowego uporządkowała teren i odrestaurowa-
ła 42 nagrobki. 



42

Zastawek 
mizar is closed 

Tatar cemetery in Zastawek (mizar) is located in the Lublin Voivodeship, on the outskirts of  
a village, en route to Terespol. It’s presumed that the cemetery was established by the first 
Muslim settlers, Polish Tatars after 1679. The cemetery was used for burials of the members 
of the Muslim parish located in Studzianka. It’s been closed since World War I. It was entered 
into the register of historic monuments in 1959. Today, it constitutes the only tangible trace of 
Muslim inhabitatnts of Lebiedziew and the surrounding areas.

The cemetery in Zastawek is administered by the Commune Office of Terespol. The area 
of the mizar, with its square shape, is 0.8 ha. It sits on elevated terrain, a dune with a forest 
growing over it. The oldest grave dates back to 1704 and belongs to colonel Samuel Murza 
Korycki, the first Tatar in Lebiedziew to receive land from King John III Sobieski in 1679. One 
can find there graves from the first half of the 19th century that belong to Joanna Korycka from 
the Baranowski family, a wife of the colonel of the Polish army, who died in 1826, Felicja Bu-
czacka from the Koryccy family – a marshal of the Biała Podlaska County, deceased in 1828 
and her husband – Jakub Buczacki, a member of the Plenary Parliament of the Polish King-
dom, a marshal of nobility and magistrate of the Biała Podlaska County, an heir of Lebiedziew, 
Małaszewicze Małe and Michalkowo, deceased in 1839.

In 2018, thanks to cooperation with a Turkish institution TIKA (Turkish Cooperation 
and Coordination Agency), the Muslim Religious Union in Poland finalised a project of buil-
ding a fence around the cemerary.

In 2019, the Cultural Heritage Foundation organised the cemetery’s grounds and reno-
vated 42 graves.

21 
 

تقع المقبرة التتاریة (میزار) في زاستافك، محافظة لوبلسكي، في أطراف القریة باتجاه ترسبول. على 
. كانت المقبرة مدفناً 1679ألولون أي التتار البولندیون بعد عام األرجح أسسھا المستوطنون المسلمون ا

ألفراد جماعة المسلمین في ستوجنكا. المقبرة عاطلة منذ الحرب العالمیة األولى. تم أدراجھا في قائمة 
 . وقد بقیت المقبرة أثراً ملموساً وحیداً للمسلمین القانطین في بلدة البیاجافو ومحیطھا.1959اآلثار في 

ھكتار. تقع على  0,8إن المقبرة تدیرھا بلدیة ترسبول. تبلغ مساحة المقبرة التي أُنشئت على شكل مربع 
وھو تابع للعقید صموئیل مورزا كوریتسكي، أول  1704تل رملي مغطاً بغابة. یعود أقدم قبر لعام 

. 1679كي في تتاري في لیباجافو الذي حصل على قطعة أرض فیھا من الملك یوحنا الثالث سوبیاس
ھنالك أیضاً قبور تعود ألول منتصف القرن التاسع عشر للسیدة یوانا كوریتسكا من عائلة بارانوفسكي 

وفیلیتسیا بوتشاتسكا من عائلة كوریتسكي زوجة یعقوب  1826زوجة عقید الجیش البولندي المتوفیة في 
یاوا بودالسكا ووریث لیبیاجافو بوتشاتسكي عضو مجلس نواب المملكة البولندیة رئیس وقاضي مقاطعة ب

 .1839وماواشافیتشا ماوي ومیخالكوف المتوفى في 

أنجز االتحاد الدیني اإلسالمي في  2018بفضل التعاون مع الوكالة التركیة للتعاون والتنسیق (تیكا) في 
ان قام صندوق المیراث الثقافي بترتیب المك 2019جمھوریة بولندا مشروع بناء سیاج للمقبرة. في 

 قبراً. 42وتجدید 
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Regulaminy 
 

/WZÓR/

REGULAMIN CMENTARZA MUZUŁMAŃSKIEGO – MIZARU  
MUZUŁMAŃSKIEGO ZWIĄZKU RELIGIJNEGO  

W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

MUZUŁMAŃSKA GMINA WYZNANIOWA  
w ………………………………………….

1. Cmentarz jest własnością Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej w ……………………  
Muzułmańskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej, służy do pochówku 
zmarłych, wyrażania pamięci i modlitwy za nich.
2. Cmentarzem zarządza Zarząd Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej w  ……………………  
 Muzułmańskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Regulamin nie narusza zarządzeń ustawowych władz administracyjnych, a jedynie uzupeł-
nia je w myśl przepisów muzułmańskich.
4. Na cmentarzu w wyznaczonych miejscach można pochować zmarłych wyznania muzuł-
mańskiego.
5. Czas i ceremoniał pogrzebu ustala się z imamem prowadzącym pochówek, przy czym  na-
leży przedłożyć akt zgonu zmarłego.
6. Miejsce pochówku i rodzaj grobu ustala się z przewodniczącym zarządu Muzułmańskiej 
Gminy Wyznaniowej w ……………….… Muzułmańskiego Związku Religijnego w Rzeczy-
pospolitej Polskiej.
7. O wyborze kwatery decyduje rodzina osoby zmarłej w ramach ogólnego planu zagospoda-
rowania cmentarza muzułmańskiego.
8. Rodzina zmarłego jest zobowiązana do stałej troski o stan i wygląd grobu, nagrobka oraz 
teren wokół niego. Wszelkie śmieci, pozostałości po wieńcach, kwiatach powinny być nie-
zwłocznie usuwane z grobów przez osoby opiekujące się grobem i składane w miejscu do tego 
wyznaczonym.
9. Rodzina zmarłego zobowiązana jest do uiszczenia odpowiednich opłat, które wyznaczają 
zarządcy cmentarza muzułmańskiego. 
10. Niedopuszczalne jest stawianie i palenie zniczy.
11. Zabrania się samowolnego usuwania i sadzenia drzew oraz krzewów na cmentarzu.
12. Prowadzący opiekę nad cmentarzem muzułmańskim ma obowiązek usuwania z terenu 
cmentarza osób, których zachowanie ubliża zasadom religii muzułmańskiej lub dobrym oby-
czajom. W razie potrzeby do wykonania powyższego może być przywołana policja lub straż 
miejska.
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13. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren cmentarza.
14. Zarządzający cmentarzem nie ponosi odpowiedzialności za szkody wywołane czynnikami 
atmosferycznymi, kradzieżami oraz spowodowane przez osoby trzecie.
15. Opłatę za miejsce pochówku ustala zarząd Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej  
w ……………………. Muzułmańskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej.
16. Firmy świadczące usługi pogrzebowe i kamieniarskie zobowiązane są do kontaktu z prze-
wodniczącym lub zarządem Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej w …………………………. 
Muzułmańskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej.
17. Zarządcą cmentarza jest przewodniczący Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej  
w …….………………… Muzułmańskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej 
wraz z zarządem.
Tel. …………………………….. (imię i nazwisko) ……………………………...............................

Cmentarz muzułmański pozostaje do dyspozycji wszystkich osób wyznania muzułmańskiego, 
jest zatem przedmiotem naszej wspólnej troski.

Niniejszy regulamin został sporządzony na podstawie:
1. Ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. z poprawkami z dnia 11 czerwca 2019 r. o cmentarzach  
i chowaniu zmarłych art. 2. ust. 2
2. Ustawy z dnia 21 kwietnia 1936 r. o stosunku Państwa do Muzułmańskiego Związku Reli-
gijnego w Rzeczypospolitej Polskiej art. 40.
3. Statutu Muzułmańskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej z 1936 r. § 31. 
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/EXAMPLE/

THE RULES AND REGULATIONS 
OF THE MUSLIM CEMETERY – MUSLIM MIZAR 

OF THE MUSLIM RELIGIOUS UNION IN POLAND: 
MUSLIM RELIGIOUS COMMUNE IN……………………..

1. The cemetery belongs to the Muslim Religious Commune in………..........…., part of the Mu-
slim Religious Union in Poland. It is used for burials, remembrance of and prayer for the dead.
2. The cemetery is managed by the Muslim Religious Commune in…..........………., part of the 
Muslim Religious Union in Poland. 
3. This document does not violate any legal decrees issued by the administrative authorities; it 
does, however, complement them in line with the Muslim laws.  
4. A deceased of the Muslim faith can be burried in the cemetery in a designated plot. 
5. The time and details of the burial ceremony are agreed upon with the imam who will carry 
out the service, noting that a death certificate ought to be presented to him.
6. The burial plot and the type of the grave are agreed upon with the chairman of the board of 
the Muslim Religious Commune in……............……., part of the Muslim Religious Union in 
Poland.
7. Decision about the burial plot is made by the family of the deceased within the general site 
management plan of the Muslim cemetery. 
8. Family of the dead is obligated to regularly care for the condition and appearance of the 
grave, gravestone and the surrounding area. All litter, the remains of wreaths and flowers shall 
be immediately removed from the graves by the individuals responsible for taking care of the 
given grave and moved to a designated area.
9. The family of the dead is obligated to pay applicable fees which are set by the management 
of the Muslim cemetery.
10. It is impermissible to place and light candles on graves.
11. It is prohibited to remove or plant trees or bushes in the cemetery without permission.
12. Person responsible for care over the Muslim cemetery has a duty of removing from the 
cemetery’s grounds anyone whose behaviour disrespects the rules of the Muslim faith or de-
cency. Should it be required, police or municipal police may be asked to execute on the above.
13. It is prohibited to bring animals into the cemetery’s grounds.
14. The management of the cemetery is not responsible for damage caused by atmospheric 
conditions, theft or third party. 
15. The fee for the plot where the grave is located is set by the Muslim Religious Commune 
in………...............…., part of the Muslim Religious Union in Poland.
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w ……………………. Muzułmańskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej.
16. Firmy świadczące usługi pogrzebowe i kamieniarskie zobowiązane są do kontaktu z prze-
wodniczącym lub zarządem Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej w …………………………. 
Muzułmańskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej.
17. Zarządcą cmentarza jest przewodniczący Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej  
w …….………………… Muzułmańskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej 
wraz z zarządem.
Tel. …………………………….. (imię i nazwisko) ……………………………...............................

Cmentarz muzułmański pozostaje do dyspozycji wszystkich osób wyznania muzułmańskiego, 
jest zatem przedmiotem naszej wspólnej troski.

Niniejszy regulamin został sporządzony na podstawie:
1. Ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. z poprawkami z dnia 11 czerwca 2019 r. o cmentarzach  
i chowaniu zmarłych art. 2. ust. 2
2. Ustawy z dnia 21 kwietnia 1936 r. o stosunku Państwa do Muzułmańskiego Związku Reli-
gijnego w Rzeczypospolitej Polskiej art. 40.
3. Statutu Muzułmańskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej z 1936 r. § 31. 
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/EXAMPLE/

THE RULES AND REGULATIONS 
OF THE MUSLIM CEMETERY – MUSLIM MIZAR 

OF THE MUSLIM RELIGIOUS UNION IN POLAND: 
MUSLIM RELIGIOUS COMMUNE IN……………………..

1. The cemetery belongs to the Muslim Religious Commune in………..........…., part of the Mu-
slim Religious Union in Poland. It is used for burials, remembrance of and prayer for the dead.
2. The cemetery is managed by the Muslim Religious Commune in…..........………., part of the 
Muslim Religious Union in Poland. 
3. This document does not violate any legal decrees issued by the administrative authorities; it 
does, however, complement them in line with the Muslim laws.  
4. A deceased of the Muslim faith can be burried in the cemetery in a designated plot. 
5. The time and details of the burial ceremony are agreed upon with the imam who will carry 
out the service, noting that a death certificate ought to be presented to him.
6. The burial plot and the type of the grave are agreed upon with the chairman of the board of 
the Muslim Religious Commune in……............……., part of the Muslim Religious Union in 
Poland.
7. Decision about the burial plot is made by the family of the deceased within the general site 
management plan of the Muslim cemetery. 
8. Family of the dead is obligated to regularly care for the condition and appearance of the 
grave, gravestone and the surrounding area. All litter, the remains of wreaths and flowers shall 
be immediately removed from the graves by the individuals responsible for taking care of the 
given grave and moved to a designated area.
9. The family of the dead is obligated to pay applicable fees which are set by the management 
of the Muslim cemetery.
10. It is impermissible to place and light candles on graves.
11. It is prohibited to remove or plant trees or bushes in the cemetery without permission.
12. Person responsible for care over the Muslim cemetery has a duty of removing from the 
cemetery’s grounds anyone whose behaviour disrespects the rules of the Muslim faith or de-
cency. Should it be required, police or municipal police may be asked to execute on the above.
13. It is prohibited to bring animals into the cemetery’s grounds.
14. The management of the cemetery is not responsible for damage caused by atmospheric 
conditions, theft or third party. 
15. The fee for the plot where the grave is located is set by the Muslim Religious Commune 
in………...............…., part of the Muslim Religious Union in Poland.
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16. Companies providing burial and headstone services are obligated to contact the chairman 
or the board of the Muslim Religious Commune in…............………., part of the Muslim Reli-
gious Union in Poland.
17. The role of the cemetery’s management is fulfilled by the chairman of the Muslim Reli-
gious Commune in……..............……., part of the Muslim Religious Union in Poland together 
with the board.
Telephone number……………… (name and last name) ………………...........................................

The Muslim cemetery remains at the disposal of all individuals of the Muslim faith and as 
such forms the object of care of us all. 

The below terms of use have been drawn up based on the following:
1. The act of 31 January 1959 with the amendments of 11 June 2019 on cemeteries and burials, 
article 2, section 2.
2. The act of 21 April 1936 on the state’s relationship with the Muslim Religious Union in 
Poland, article 40.
3. The statute of the Muslim Religious Union in Poland of 1936, § 31.

26 
 

 

 

 بولنداالئحة المقبرة اإلسالمیة (میزار) التابعة لالتحاد الدیني اإلسالمي في جمھوریة 
 فرع االتحاد الدیني اإلسالمي في .........................

المقبرة ھي ملك لفرع االتحاد الدیني اإلسالمي في جمھوریة بولندا في ............... ومدفن  .1
 ومكان ذكر الموتى والدعاء لھم.

 ...............المقبرة تدیرھا إدارة فرع االتحاد الدیني اإلسالمي في جمھوریة بولندا في  .2
 ال تخل الالئحة بقرارات السلطات اإلداریة وإنما تمكلھا طبقاً لمبادئ الشریعة. .3
 ھناك أماكن محددة في المقبرة حیث یمكن دفن الموتى المسملین. .4
 یتم تحدید موعد الجنازة وشعائرھا مع اإلمام المسؤول وعندھا یجب عرض شھادة وفاة المیت. .5
ل القبر مع رئیس إدارة فرع االتحاد الدیني اإلسالمي في جمھوریة یتم تحدید مكان الدفن وشك .6

 بولندا في ..............
 تختار عائلة المتوفي مكان الدفن بما یوافق خطة استغالل المقبرة اإلسالمیة. .7
إن عائلة المتوفي مسؤولة عن حالة القبر ومظھره ومحیطھ. على القائمین على القبر إزالة  .8

 ایا الباقات منھ فوراً ووضعھا في مكان مخصص لذلك.جمیع الفضالت وبق
 على عائلة المتوفي دفع الرسوم المناسبة التي تحددھا إدارة المقبرة اإلسالمیة. .9

 ال یجوز وضع المصابیح وإشعالھا. .10
 تحظر إزالة األشجار والشجیرات أو غرسھا في المقبرة بغیر إذن اإلدارة. .11
راج األشخاص الذین یسيء تصرفھم إلى المبادئ على القائم على المقبرة اإلسالمیة إخ .12

 اإلسالمیة أو األخالق. إذا اقتضى األمر، یمكن استدعاء الشرطة أو الحمایة المدنیة.
 یحظر جلب الحیوانات إلى المقبرة. .13
القائم على المقبرة ال یتحمل المسؤولیة عن األضرار الناتجة عن األحوال الجویة والسرقة  .14

 وأعمال أشخاص آخرین.
 إدارة فرع االتحاد الدیني اإلسالمي في جمھوریة بولندا تحدد الرسوم مقابل مكان الدفن. .15
على الشركات التي تقدم خدمات الدفن وبناء القبور التواصل برئیس أو إدارة فرع االتحاد  .16

 الدیني اإلسالمي في جمھوریة بولندا في ..................................
فرع االتحاد الدیني اإلسالمي في جمھوریة بولندا في  مدیر المقبرة ھو رئیس .17

 ..................... مع إدارتھ.
 رقم الھاتف: .............................. االسم واللقب

 

 إن المقبرة اإلسالمیة تخدم كل المسلمین، لذا فعلینا رعایتھا جمیعاً.

 تم وضع ھذه الالئحة بناء على:

 11مع التعدیالت من  1959ینایر/كانون الثاني سنة  31من قانون المقابر والدفن  .1
 .2الفقرة  2، المادة 2019یونیو/حزیران 

أبریل/نیسان سنة  21قانون عالقة الدولة باالتحاد الدیني اإلسالمي في جمھوریة بولندا من  .2
 .40، المادة 1936

27 
 

 .31رة الفق 1936الئحة االتحاد الدیني اإلسالمي في جمھوریة بولندا من سنة  .3
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 یحظر جلب الحیوانات إلى المقبرة. .13
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 وأعمال أشخاص آخرین.
 إدارة فرع االتحاد الدیني اإلسالمي في جمھوریة بولندا تحدد الرسوم مقابل مكان الدفن. .15
على الشركات التي تقدم خدمات الدفن وبناء القبور التواصل برئیس أو إدارة فرع االتحاد  .16

 الدیني اإلسالمي في جمھوریة بولندا في ..................................
فرع االتحاد الدیني اإلسالمي في جمھوریة بولندا في  مدیر المقبرة ھو رئیس .17
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 رقم الھاتف: .............................. االسم واللقب

 

 إن المقبرة اإلسالمیة تخدم كل المسلمین، لذا فعلینا رعایتھا جمیعاً.

 تم وضع ھذه الالئحة بناء على:

 11مع التعدیالت من  1959ینایر/كانون الثاني سنة  31من قانون المقابر والدفن  .1
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أبریل/نیسان سنة  21قانون عالقة الدولة باالتحاد الدیني اإلسالمي في جمھوریة بولندا من  .2
 .40، المادة 1936

27 
 

 .31رة الفق 1936الئحة االتحاد الدیني اإلسالمي في جمھوریة بولندا من سنة  .3
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REGULAMIN POCHÓWKU NA MIZARACH – CMENTARZACH 
MUZUŁMAŃSKICH I KWATERACH MUZUŁMAŃSKICH

I. Zakres działania
1. Regulamin pochówku, zwany dalej regulaminem, określa zasady organizowania i wyko-
nywania pogrzebów na cmentarzach muzułmańskich, stanowiących jednostki organizacyjne 
Muzułmańskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej, oraz kwaterach muzuł-
mańskich znajdujących się na cmentarzach komunalnych. 
2. Procedury obrzędu pogrzebowego ustalone są w oparciu o wykładnię religii islamu, aspekty 
obyczajowe i kulturowe w granicach prawa obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej. 
3. Podstawą do czynności pogrzebowych oraz pochówku jest kopia odpisu aktu zgonu wysta-
wiona przez Urząd Stanu Cywilnego, wpis do odpowiednich ksiąg parafialnych, oświadcze- 
nie woli zmarłego wyrażone za życia lub zgoda najbliższej rodziny na pochówek osoby zmar-
łej zgodnie z ceremoniałem muzułmańskim. 
4. Jeżeli osoba zmarła nie jest znana członkom muzułmańskiej społeczności, wówczas  imam 
prowadzący pochówek może poprosić o przedstawienie dokumentów lub dowodów przynależ-
ności do wspólnoty muzułmańskiej. 
5. Pochówek osoby zmarłej powinien być dokonany jak najszybciej, po uzgodnieniu przez 
najbliższą rodzinę terminu pogrzebu z imamem. 
6. Pochówek osoby zmarłej odbywa się wyłącznie na mizarach – cmentarzach muzułmańskich 
lub kwaterach muzułmańskich przeznaczonych do chowania zmarłych wyznania muzułmań-
skiego.
7. O wyborze duchownego, który ma spełnić obrządek pogrzebowy, decyduje najbliższa rodzi-
na osoby zmarłej.
8. W razie braku imama, do pełnienia obrządku pogrzebowego uprawniona jest każda osoba 
posiadająca dostateczne przygotowanie religijne zgodne z zasadami islamu.
9. Za poprawność obrządku religijnego odpowiada imam dokonujący tego obrządku. 
10. Imam ma prawo odmówić pochówku, jeżeli wystąpią ku temu powody, jak np. względy 
religijne, brak odpowiednich dokumentów, inne wyznanie, brak zgody rodziny na obrzęd re-
ligijny itp.
11. Niedopuszczalna jest odmowa pochowania zmarłego w oparciu o jakiekolwiek przesłanki 
natury politycznej, moralnej lub obyczajowej. 
12. W toku obrządku pogrzebowego niedopuszczalne jest zgłaszanie uwag dotyczących po-
prawności religijnej obrządku. Wszelkie zastrzeżenia mogą być zgłaszane w trybie skargi do 
Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej. 
13. Osoby biorące udział w pogrzebie powinny uszanować powagę ceremonii poprzez swój 
ubiór i zachowanie podczas całości obrządku.
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14. Niedopuszczalna jest jakakolwiek dyskryminacja zmarłego poprzez narzucenie odosob-
nionej kwatery, umieszczanie uwłaczających napisów itp. 
15. Niedopuszczalne jest poddanie zwłok osoby zmarłej kremacji.  
16. Imam prowadzący ceremoniał pogrzebowy po zasięgnięciu opinii Muftiego decyduje, co 
następuje w skrajnych i nadzwyczajnych przypadkach, gdy występuje niemożność umycia cia-
ła, obwinięcia go w całun lub też odprawienie ceremonii pochówku.
Skrajne i nadzwyczajne przypadki, to m.in.:
- zwęglone lub w znacznym stopniu nadpalone ciało, 
- znaczny rozkład ciała,
- skremowanie ciała,
- wisielec, topielec,
- rozczłonkowane, częściowo rozczłonkowane lub zmasakrowane ciało,
- ciało po ekshumacji, co do którego występuje domniemanie nieodprawienia obrządku reli-
gijnego.  

II. Obowiązujące elementy obrządku muzułmańskiego podczas pogrzebu 
1. Postępowanie przy pogrzebie: 
- okazanie szacunku zwłokom, rodzinie zmarłego oraz czynności pogrzebowej,
- obmycie rytualne zmarłego,
- zawinięcie ciała w całun oraz przykrycie go całunem lub innym materiałem,
- wykonanie odpowiednich modlitw pogrzebowych,
- pochówek zmarłego w wyznaczonym do tego miejscu.

III. Księgi pogrzebowe 
1. Za prawidłowe prowadzenie ksiąg pogrzebowych odpowiedzialny jest imam danej Muzuł-
mańskiej Gminy Wyznaniowej lub meczetu. 
2. Muzułmańskie księgi pogrzebowe stanowią własność Muzułmańskiego Związku Religijne-
go w Rzeczypospolitej Polskiej. 
3. Muzułmańskie księgi pogrzebowe stanowią dokumenty wewnętrzne Muzułmańskiego 
Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Za zgodą Muzułmańskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej wgląd do 
ksiąg pogrzebowych może mieć każda osoba fizyczna lub prawna, która uzasadni swój interes 
prawny. 
5. Na żądanie zainteresowanej osoby imam lub zarząd odpowiedniej Muzułmańskiej Gminy 
Wyznaniowej, sprawującej opiekę nad danym cmentarzem muzułmańskim lub kwaterą mu-
zułmańską,  sporządza wyciąg z księgi pogrzebowej. Wyciąg może zawierać tylko te dane, 
które widnieją w księdze i dotyczą danej osoby zmarłej. 
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THE RULES AND REGULATIONS OF BURIALS IN MIZARS –  
MUSLIM CEMETERIES AND MUSLIM QUARTERS

I. The scope of activity
1. The rules and regulations of burials, hereafter referred to as the rules and regulations, pro-
vide the principles of the organisation and execution of burials in Muslim cemeteries, which 
consititute organisational units of the Muslim Religious Union in Poland, and the quarters 
located in the communal cemeteries. 
2. Procedures related to funeral rites are based on the interpretation of Islam as well as the 
customary and cultural aspects of the Polish law.
3. Legal basis for activities related to the burial and the burial itself is formed by a copy of a 
death certificate’s extract issued by the Registry Office, an entry to applicable parish books, a 
declaration of the deceased expressed before their death or consent of the immediate family for 
a burial that is carried out with adherence to the rules of the Muslim burial ceremony. 
4. If the deceased is not known to the members of the Muslim community, the imam carrying 
out the burial can request documents or proof of affiliation to the Muslim community. 
5. The burial of the deceased ought to be carried out as soon as possible, once the date of the 
burial has been agreed with the imam by the immediate family.
6. The burial of the deceased is carried out only in mizars - Muslim cemeteries or Muslim 
quarters dedicated to burials of individuals of the Muslim faith.
7. The choice of the cleric who will carry out the burial service is made by the immediate fa-
mily of the deceased.
8. If no imam is available, any person who has sufficient religious knowledge of the Islamic 
rules is permitted to carry out the burial service.
9. The imam carrying out the burial service is responsible for its correctness. 
10. Imam holds the right to decline to carry out a burial if there are prohibitive factors such 
as religious reasons, a lack of required documents, different faith, a lack of consent from the 
family for a religious rite.
11. It is impermissible to refuse a burial based on any reasons of political, moral or customary 
nature.  
12. While the burial rite is taking place, it is impermissible to submit any remarks related to 
the correctness of the said rite. Any objections must be submitted as a formal complaint to the 
Highest Board of the Muslim Religious Union in Poland.
13. Individuals participating in the burial ought to respect the gravity of the ceremony through 
their attire and conduct during the entirety of the rite.
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14. Any discrimination of the deceased by imposing a separate quarter or adding derogatory 
inscriptions etc is impermissible. 
15. Cremation of the corpse is impermissible. 
16. Imam conducting the burial rite, having consulted the Mufti, decides on what is done in 
extreme or extraordinary cases when ablution of the body, wrapping it in a shroud or carrying 
out the burial rite is impossible. 
Extreme or extraordinary cases include, amongst other:
- a charred or significantly burnt body,
- a significant decomposition of the body,
- a cremated body,
- a hanged or drowned person,
- a dismembered, partially dismembered or massacred body,
- an exhumed body which is presumed to have not been buried by following a religious rite.

II. Elements of the Muslim burial rite that are in effect
1. Proceedings during the burial:
- expression of respect for the corpse, the family of the deceased and the burial act,
- ritual ablution of the deceased,
- wrapping of the body in a shroud or another fabric,
- performing of the applicable burial-related prayers, 
- burial of the deceased in a designated location.
 
III. The burial records
1. The responsibility of running of the burial records in a correct manner lies in the hands of 
the imam of the given Muslim religious commune or the mosque. 
2. Muslim burial records belong to the Muslim Religious Union in Poland.
3. Muslim burial records consitute internal documents of the Muslim Religious Union in Po-
land.
4. With the permission of the Muslim Religious Union in Poland, any natural or legal person 
who legitimises their legal interest can be granted access to the burial records.
5. Upon request of the interested party, imam or the board of the applicable Muslim Religious 
Commune who exercises care over the given Muslim cemetery or Muslim quarter, draws up 
an extract from the burial record. The extract can only include the information that is available 
in the record and pertains to the deceased in question. 
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 الئحة الدفن في المقابر اإلسالمیة (میزارات) واألقسام اإلسالمیة في المقابر العامة
 نطاق الالئحة )أ

إن الئحة الدفن المسماة أدناه بـ"الالئحة" تحدد قواعد تنظیم وتنفیذ الجنائز في المقابر  )1
االتحاد الدیني اإلسالمي في جمھوریة بولندا اإلسالمیة التي تمثل وحدات تنظیمیة في 

 واألقسام اإلسالمیة المتواجدة في المقابر العامة.
إن شعائر الجنازة وإجراءاتھا تحددھا مبادئ الدین اإلسالمي والعوامل األخالقیة  )2

 والثقافیة في حدود القانون المعمول بھ في جمھوریة بولندا.
شھادة الوفاة الصادرة من إدارة الحالة المدنیة أو  تتم إجراءات الجنازة والدفن بناء على )3

التسجیل في سجل االتحاد الدیني أو إقرار المتوفي بإرادة الدفن وفقاً للشعائر اإلسالمیة 
 أو موافقة أقاربھ على ذلك.

إذا كان المتوفي غیر معروف ألفراد الجماعة المسلمة فیجوز لإلمام المسؤول عن  )4
 أو أدلة تثبت انتماءه إلى جماعة المسلمین.الجنازة طلب تقدیم وثائق 

 یجب دفن المتوفي في أسرع وقت ممكن بعد تحدید الموعد من قبل أقاربھ واإلمام. )5
ال یتم الدفن إال في المقابر اإلسالمیة أو األقسام في المقابر العامة، الخاصة بدفن  )6

 المسملین.
 لجنازة.یقوم أقارب المتوفي باختیار اإلمام الذي سیؤدي شعائر ا )7
في حالة عدم وجود اإلمام یجوز أداء شعائر الجنازة ألي شخص مؤھل وفقاً لمبادئ  )8

 اإلسالم.
 یتحمل اإلمام المسؤولیة عن صحة شعائر الجنازة التي یؤدیھا. )9

یجوز لإلمام رفض القیام بالدفن ألسباب دینیة أو عدم وجود الوثائق المطلوبة أو ثبوت  )10
 عدم موافقة أسرتھ على إقامة الشعائر الدینیة ألخ. اعتناق المتوفي دیانة أخرى أو

 ال یجوز رفض الدفن ألسباب سیاسیة أو أخالقیة. )11
أثناء شعائر الجنازة ال یجوز اإلدالء بالمالحظات بخصوص صحة الشعائر من الناحیة  )12

الدینیة. أي مالحظات یمكن تقدیمھا على شكل شكوى إلى المجلس اإلسالمي األعلى في 
 یني اإلسالمي في جمھوریة بولندا.االتحاد الد

یجب على األشخاص المشاركین في الجنازة احترام شعائرھا وارتداء اللبس المحتشم  )13
 وحسن التصرف من بدایة الجنازة إلى نھایتھا.

ال یجوز تمییز المتوفي بأي شكل من األشكال عن طریق وضعھ في قبر منفصل أو  )14
 وضع كتابات مھینة ألخ.

 المتوفي.ال یجوز حرق جثة  )15
یحدد اإلمام شعائر الجنازة في حاالت استثنائیة حیث ال یمكن غسل المیت أو تكفینھ أو  )16

 القیام بدفنھ، وذلك بعد استشارة المفتي.
 تعتبر الحالة استثنائیة عندما تكون الجثة:

 مفحمة أو محترقة بشكل كبیر -
 محللة بشكل كبیر -
 مشنوقة أو غریقة -
-  ً  أو مشوھة مقطعة كلیاً أو جزءیا
 بعد النبش إذا كان من المحتمل أنھ تم دفنھا بدون إقامة الشعائر الدینیة. -

 الشعائر الواجبة أثناء الجنازة )ب
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التسجیل في سجل االتحاد الدیني أو إقرار المتوفي بإرادة الدفن وفقاً للشعائر اإلسالمیة 
 أو موافقة أقاربھ على ذلك.

إذا كان المتوفي غیر معروف ألفراد الجماعة المسلمة فیجوز لإلمام المسؤول عن  )4
 أو أدلة تثبت انتماءه إلى جماعة المسلمین.الجنازة طلب تقدیم وثائق 

 یجب دفن المتوفي في أسرع وقت ممكن بعد تحدید الموعد من قبل أقاربھ واإلمام. )5
ال یتم الدفن إال في المقابر اإلسالمیة أو األقسام في المقابر العامة، الخاصة بدفن  )6

 المسملین.
 لجنازة.یقوم أقارب المتوفي باختیار اإلمام الذي سیؤدي شعائر ا )7
في حالة عدم وجود اإلمام یجوز أداء شعائر الجنازة ألي شخص مؤھل وفقاً لمبادئ  )8

 اإلسالم.
 یتحمل اإلمام المسؤولیة عن صحة شعائر الجنازة التي یؤدیھا. )9

یجوز لإلمام رفض القیام بالدفن ألسباب دینیة أو عدم وجود الوثائق المطلوبة أو ثبوت  )10
 عدم موافقة أسرتھ على إقامة الشعائر الدینیة ألخ. اعتناق المتوفي دیانة أخرى أو

 ال یجوز رفض الدفن ألسباب سیاسیة أو أخالقیة. )11
أثناء شعائر الجنازة ال یجوز اإلدالء بالمالحظات بخصوص صحة الشعائر من الناحیة  )12

الدینیة. أي مالحظات یمكن تقدیمھا على شكل شكوى إلى المجلس اإلسالمي األعلى في 
 یني اإلسالمي في جمھوریة بولندا.االتحاد الد

یجب على األشخاص المشاركین في الجنازة احترام شعائرھا وارتداء اللبس المحتشم  )13
 وحسن التصرف من بدایة الجنازة إلى نھایتھا.

ال یجوز تمییز المتوفي بأي شكل من األشكال عن طریق وضعھ في قبر منفصل أو  )14
 وضع كتابات مھینة ألخ.

 المتوفي.ال یجوز حرق جثة  )15
یحدد اإلمام شعائر الجنازة في حاالت استثنائیة حیث ال یمكن غسل المیت أو تكفینھ أو  )16

 القیام بدفنھ، وذلك بعد استشارة المفتي.
 تعتبر الحالة استثنائیة عندما تكون الجثة:

 مفحمة أو محترقة بشكل كبیر -
 محللة بشكل كبیر -
 مشنوقة أو غریقة -
-  ً  أو مشوھة مقطعة كلیاً أو جزءیا
 بعد النبش إذا كان من المحتمل أنھ تم دفنھا بدون إقامة الشعائر الدینیة. -

 الشعائر الواجبة أثناء الجنازة )ب
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14. Any discrimination of the deceased by imposing a separate quarter or adding derogatory 
inscriptions etc is impermissible. 
15. Cremation of the corpse is impermissible. 
16. Imam conducting the burial rite, having consulted the Mufti, decides on what is done in 
extreme or extraordinary cases when ablution of the body, wrapping it in a shroud or carrying 
out the burial rite is impossible. 
Extreme or extraordinary cases include, amongst other:
- a charred or significantly burnt body,
- a significant decomposition of the body,
- a cremated body,
- a hanged or drowned person,
- a dismembered, partially dismembered or massacred body,
- an exhumed body which is presumed to have not been buried by following a religious rite.

II. Elements of the Muslim burial rite that are in effect
1. Proceedings during the burial:
- expression of respect for the corpse, the family of the deceased and the burial act,
- ritual ablution of the deceased,
- wrapping of the body in a shroud or another fabric,
- performing of the applicable burial-related prayers, 
- burial of the deceased in a designated location.
 
III. The burial records
1. The responsibility of running of the burial records in a correct manner lies in the hands of 
the imam of the given Muslim religious commune or the mosque. 
2. Muslim burial records belong to the Muslim Religious Union in Poland.
3. Muslim burial records consitute internal documents of the Muslim Religious Union in Po-
land.
4. With the permission of the Muslim Religious Union in Poland, any natural or legal person 
who legitimises their legal interest can be granted access to the burial records.
5. Upon request of the interested party, imam or the board of the applicable Muslim Religious 
Commune who exercises care over the given Muslim cemetery or Muslim quarter, draws up 
an extract from the burial record. The extract can only include the information that is available 
in the record and pertains to the deceased in question. 
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 الئحة الدفن في المقابر اإلسالمیة (میزارات) واألقسام اإلسالمیة في المقابر العامة
 نطاق الالئحة )أ

إن الئحة الدفن المسماة أدناه بـ"الالئحة" تحدد قواعد تنظیم وتنفیذ الجنائز في المقابر  )1
االتحاد الدیني اإلسالمي في جمھوریة بولندا اإلسالمیة التي تمثل وحدات تنظیمیة في 

 واألقسام اإلسالمیة المتواجدة في المقابر العامة.
إن شعائر الجنازة وإجراءاتھا تحددھا مبادئ الدین اإلسالمي والعوامل األخالقیة  )2

 والثقافیة في حدود القانون المعمول بھ في جمھوریة بولندا.
شھادة الوفاة الصادرة من إدارة الحالة المدنیة أو  تتم إجراءات الجنازة والدفن بناء على )3

التسجیل في سجل االتحاد الدیني أو إقرار المتوفي بإرادة الدفن وفقاً للشعائر اإلسالمیة 
 أو موافقة أقاربھ على ذلك.

إذا كان المتوفي غیر معروف ألفراد الجماعة المسلمة فیجوز لإلمام المسؤول عن  )4
 أو أدلة تثبت انتماءه إلى جماعة المسلمین.الجنازة طلب تقدیم وثائق 

 یجب دفن المتوفي في أسرع وقت ممكن بعد تحدید الموعد من قبل أقاربھ واإلمام. )5
ال یتم الدفن إال في المقابر اإلسالمیة أو األقسام في المقابر العامة، الخاصة بدفن  )6

 المسملین.
 لجنازة.یقوم أقارب المتوفي باختیار اإلمام الذي سیؤدي شعائر ا )7
في حالة عدم وجود اإلمام یجوز أداء شعائر الجنازة ألي شخص مؤھل وفقاً لمبادئ  )8

 اإلسالم.
 یتحمل اإلمام المسؤولیة عن صحة شعائر الجنازة التي یؤدیھا. )9

یجوز لإلمام رفض القیام بالدفن ألسباب دینیة أو عدم وجود الوثائق المطلوبة أو ثبوت  )10
 عدم موافقة أسرتھ على إقامة الشعائر الدینیة ألخ. اعتناق المتوفي دیانة أخرى أو

 ال یجوز رفض الدفن ألسباب سیاسیة أو أخالقیة. )11
أثناء شعائر الجنازة ال یجوز اإلدالء بالمالحظات بخصوص صحة الشعائر من الناحیة  )12

الدینیة. أي مالحظات یمكن تقدیمھا على شكل شكوى إلى المجلس اإلسالمي األعلى في 
 یني اإلسالمي في جمھوریة بولندا.االتحاد الد

یجب على األشخاص المشاركین في الجنازة احترام شعائرھا وارتداء اللبس المحتشم  )13
 وحسن التصرف من بدایة الجنازة إلى نھایتھا.

ال یجوز تمییز المتوفي بأي شكل من األشكال عن طریق وضعھ في قبر منفصل أو  )14
 وضع كتابات مھینة ألخ.

 المتوفي.ال یجوز حرق جثة  )15
یحدد اإلمام شعائر الجنازة في حاالت استثنائیة حیث ال یمكن غسل المیت أو تكفینھ أو  )16

 القیام بدفنھ، وذلك بعد استشارة المفتي.
 تعتبر الحالة استثنائیة عندما تكون الجثة:

 مفحمة أو محترقة بشكل كبیر -
 محللة بشكل كبیر -
 مشنوقة أو غریقة -
-  ً  أو مشوھة مقطعة كلیاً أو جزءیا
 بعد النبش إذا كان من المحتمل أنھ تم دفنھا بدون إقامة الشعائر الدینیة. -

 الشعائر الواجبة أثناء الجنازة )ب
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-  ً  أو مشوھة مقطعة كلیاً أو جزءیا
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 التصرف في الجنازة: )1
 احترام جسم المتوفي وأسرتھ وشعائر الجنازة -
 غسل المیت -
 تكفین الجثة وتغطیتھا بالكفن أو قطعة قماش أخرى -
 إقامة صالة الجنازة -
 دفن المتوفي في مكان مناسب -

 سجالت الجنائز )ت
 المسؤول عن مسك سجالت الوفیات ھو إمام فرع لالتحاد الدیني اإلسالمي أو مسجد. )1
 سجالت الوفیات اإلسالمیة ھي ملك االتحاد الدیني اإلسالمي في جمھوریة بولندا. )2
جمھوریة سجالت الوفیات اإلسالمیة ھي وثائق داخلیة لالتحاد الدیني اإلسالمي في  )3

 بولندا.
یجوز إْطالع أي شخص اعتباري أو قانوني یثبت مصلحتھ الشرعیة على سجالت  )4

 الوفیات بموافقة االتحاد الدیني اإلسالمي.
بناء على طلب من شخص معني یصدر اإلمام أو إدارة فرع االتحاد الدیني اإلسالمي  )5

مة صورة قید من سجل المسؤول عن المقبرة اإلسالمیة أو قسم إسالمي في المقبرة العا
 الوفیات. ال تحتوي الصورة إال على البیانات الموجودة في السجل والخاصة بالمتوفي.
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REGULAMIN ZWIEDZANIA  
CMENTARZA MUZUŁMAŃSKIEGO – MIZARU

1. Cmentarz jest własnością Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej w ………................………. 
Muzułmańskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej, służy do pochówku 
zmarłych, wyrażania pamięci i modlitwy.
2. Cmentarz muzułmański – mizar oraz wszystkie znajdujące się na nim zabytkowe obiekty 
oraz elementy małej architektury stanowią integralną, chronioną prawem całość. Zabrania się 
zanieczyszczania, przenoszenia, wynoszenia, niszczenia wszelkich obiektów, znajdujących 
się na terenie cmentarza muzułmańskiego. 
3. Odwiedzający mogą poruszać się pieszo, po wyznaczonych do tego alejkach, tylko w godzi-
nach otwarcia cmentarza. 
4. Osoby przebywające na terenie cmentarza obowiązane są do zachowania ciszy, powagi oraz 
porządku. 
5. Osoby przebywające na cmentarzu powinny przestrzegać zasad odpowiedniego ubioru.
6. Cmentarz można zwiedzać indywidualnie oraz w grupach zorganizowanych.
7. Odwiedzających prosi się o niezakłócanie obrządków religijnych odbywających się na 
cmentarzu muzułmańskim.  
8. Na terenie cmentarza mogą pracować przewodnicy turystyczni i miejscy. 
9. Na terenie cmentarza dozwolone jest fotografowanie i filmowanie na użytek prywatny. Ro-
bienie zdjęć i filmowanie do celów komercyjnych jest dozwolone jedynie po uzyskaniu zgody 
zarządcy cmentarza. Materiał komercyjny może być wykonywany wyłącznie w projektach, 
które nie naruszają dobrego imienia zmarłych.
10. Zabronione na terenie cmentarza jest: 
- zakłócanie porządku,
- picie alkoholu,
- przebywanie osób w stanie nietrzeźwym,
- palenie papierosów,
- wprowadzanie zwierząt,
- przebywanie po godzinach odwiedzin, śmiecenie, niszczenie nagrobków, kwietników, łama-
nie drzew i krzewów, rwanie kwiatów.

11. Zarządca cmentarza muzułmańskiego zastrzega sobie prawo do wyproszenia osób, które 
nie przestrzegają powyższego regulaminu. 
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 التصرف في الجنازة: )1
 احترام جسم المتوفي وأسرتھ وشعائر الجنازة -
 غسل المیت -
 تكفین الجثة وتغطیتھا بالكفن أو قطعة قماش أخرى -
 إقامة صالة الجنازة -
 دفن المتوفي في مكان مناسب -

 سجالت الجنائز )ت
 المسؤول عن مسك سجالت الوفیات ھو إمام فرع لالتحاد الدیني اإلسالمي أو مسجد. )1
 سجالت الوفیات اإلسالمیة ھي ملك االتحاد الدیني اإلسالمي في جمھوریة بولندا. )2
جمھوریة سجالت الوفیات اإلسالمیة ھي وثائق داخلیة لالتحاد الدیني اإلسالمي في  )3

 بولندا.
یجوز إْطالع أي شخص اعتباري أو قانوني یثبت مصلحتھ الشرعیة على سجالت  )4

 الوفیات بموافقة االتحاد الدیني اإلسالمي.
بناء على طلب من شخص معني یصدر اإلمام أو إدارة فرع االتحاد الدیني اإلسالمي  )5

مة صورة قید من سجل المسؤول عن المقبرة اإلسالمیة أو قسم إسالمي في المقبرة العا
 الوفیات. ال تحتوي الصورة إال على البیانات الموجودة في السجل والخاصة بالمتوفي.
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REGULAMIN ZWIEDZANIA  
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 التصرف في الجنازة: )1
 احترام جسم المتوفي وأسرتھ وشعائر الجنازة -
 غسل المیت -
 تكفین الجثة وتغطیتھا بالكفن أو قطعة قماش أخرى -
 إقامة صالة الجنازة -
 دفن المتوفي في مكان مناسب -

 سجالت الجنائز )ت
 المسؤول عن مسك سجالت الوفیات ھو إمام فرع لالتحاد الدیني اإلسالمي أو مسجد. )1
 سجالت الوفیات اإلسالمیة ھي ملك االتحاد الدیني اإلسالمي في جمھوریة بولندا. )2
جمھوریة سجالت الوفیات اإلسالمیة ھي وثائق داخلیة لالتحاد الدیني اإلسالمي في  )3

 بولندا.
یجوز إْطالع أي شخص اعتباري أو قانوني یثبت مصلحتھ الشرعیة على سجالت  )4

 الوفیات بموافقة االتحاد الدیني اإلسالمي.
بناء على طلب من شخص معني یصدر اإلمام أو إدارة فرع االتحاد الدیني اإلسالمي  )5

مة صورة قید من سجل المسؤول عن المقبرة اإلسالمیة أو قسم إسالمي في المقبرة العا
 الوفیات. ال تحتوي الصورة إال على البیانات الموجودة في السجل والخاصة بالمتوفي.
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THE RULES AND REGULATIONS OF VISITING 
THE MUSLIM CEMETERY – MIZAR                                                                                 

1. The cemetery belongs to the Muslim Religious Commune in……....................……., part of 
the Muslim Religious Union in Poland. It is used for burials, remembrance and prayer.
2. The Muslim cemetery - mizar with all its historical and architectural elements constitutes 
an integral whole which is protected by the law. It is forbidden to pollute, move, take away or 
destroy any elements located in the grounds of the Muslim cemetery.
3. The visitors may move by foot, using the designated alleyways, during the opening times of 
the cemetery only. 
4. Individuals visiting the cemetery are obligated to maintain the air of quietness, gravity and 
order. 
5. Individuals visiting the cemetery ought to follow an appropriate dress code.
6. The cemetery can be visited individually or in organised groups. 
7. The visitors are asked not to interrupt any funeral rites taking place in the Muslim cemetery. 
8. Touristic and local guides can carry out their work on the cemetery’s grounds.
9. Taking photos and videos on the cemetery’s grounds is permitted for personal use. Taking 
photos and videos for commercial use is allowed only after receiving permission of the ceme-
tery’s management. Commercial output can be created solely in projects that do not undermine 
the good name of the dead.
10. The below is forbidden on the cemetery’s grounds:
- disturbing the peace,
- drinking alcohol, 
- presence of inebriated individuals,
- smoking,
- bringing pets,
- staying beyond the opening times, littering, damaging the graves, flowerbeds, breaking trees 
and bushes, snatching flowers.

11. The management of the Muslim cemetery has the right to ask anyone who does not adhere 
to the above rules and regulations to leave the premises.
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 الئحة زیارة المقبرة اإلسالمیة (میزار)
المقبرة ھي ملك لفرع االتحاد الدیني اإلسالمي في جمھوریة بولندا في ............... ومدفن  .1

 ومكان ذكر الموتى والدعاء لھم.
الصغیرة تعتبر كیاناً المقبرة اإلسالمیة (میزار) وجمیع المنشآت األثریة المتواجدة فیھا والمنشآت  .2

واحداً تحت حمایة القانون. یحظر تلویث ونقل وإخراج وھدم أي منشآت متواجدة في المقبرة 
 اإلسالمیة.

 یجوز للزوار التنقل مترجلین على الدروب المخصصة لذلك أثناء ساعات افتتاح المقبرة فقط. .3
 رتیب.على األشخاص المتواجدین في المقبرة إلتزام الصمت والوقار والت .4
 على األشخاص المتواجدین في المقبرة ارتداء اللبس المناسب. .5
 تجوز زیارة المقبرة لألفراد والمجموعات منظمة. .6
 یُطلب من الزوار عدم التشویش أثناء الشعائر الدینیة المقامة في المقبرة اإلسالمیة. .7
 سالمیة.یجوز للمرشدین السیاحیین والمرخصین من قبل السلطات العمل في المقبرة اإل .8
یجوز التقاط الصور واألفالم في المقبرة ألغراض شخصیة. ال یجوز التصویر ألغراض تجاریة  .9

إال بعد الحصول على موافقة مدیر المقبرة كما ال یجوز التصویر ألغراض تجاریة إال في 
 المشاریع التي ال تنتھك سمعة األموات.

 في المقبرة اإلسالمیة یحظر:  .10
 إحداث اإلزعاج -
 الخمر شرب -
 تواجد أشخاص سكارى -
 تدخین السجائر -
 إدخال الحیوانات -
التواجد بعد انتھاء وقت الزیارات ورمي القمامة وإتالف القبور ومشاتل الزھور وكسر األشجار  -

 والشجیرات وإقتالع الزھور.
 أعاله. یحق لمدیر المقبرة اإلسالمیة أن یطلب المغادرة من األشخاص الذین ال یلتزمون بالالئحة .11
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Informacje kontaktowe 

Mizar w Bohonikach
Czynny całodobowo
www.bohoniki.eu

Mizar w Kruszynianach
Czynny całodobowo
www.kruszyniany.com.pl

Muzułmański Cmentarz Tatarski w Warszawie
Kompleks czynny:
od listopada do marca, codziennie w godzinach 10.00–18.00, 
od kwietnia do października, codziennie od 10.00–20.00.

Cmentarz muzułmański w Studziance
Czynny całodobowo
www.lomazy.pl

Cmentarz tatarski w Zastawku
Czynny całodobowo
www.gminaterespol.pl

Kontakt w sprawach administracyjnych:
Muzułmański Związek Religijny w RP  
Najwyższe Kolegium Muzułmańskie
15-207 Białystok, ul. Piastowska 13 F
tel./fax +48 85 732 40 23, tel. kom. +48 605 612 137
e-mail: mzr@mzr.pl

Wsparcie, datki, opłaty prosimy przekazywać na konto bankowe 
Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP, wpisując w tytule nazwę mizaru:
Santander Bank Polska S.A. 
nr konta: PL 13 1090 2587 0000 0001 3032 8664
SWIFT: WBK PPL PP
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Contact information

Mizar in Bohoniki
Open 24/7
www.bohoniki.eu

Mizar in Kruszyniany
Open 24/7
www.kruszyniany.com.pl

Muslim Tatar Cemetery in Warsaw 
Cemetery complex open:
from November to March, every day at 10.00–18.00, 
from April to October, every day at 10.00–20.00.

Muslim cemetery in Studzianka 
Open 24/7
www.lomazy.pl

Tatar cemetery in Zastawek 
Open 24/7
www.gminaterespol.pl

In administrative matters contact: 
The Highest Board of the Muslim Religious Union in Poland
13 F Piastowska Street 
15-207 Białystok
tel./fax +48 85 732 40 23, mob. +48 605 612 137
e-mail: mzr@mzr.pl

Support, donation and payments can be made to the bank account of the Muslim Religious
Union in Poland, please provide the name of the mizar in the description

Santander Bank Polska S.A. 
Account number: PL 13 1090 2587 0000 0001 3032 8664
SWIFT: WBK PPL PP
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 مقبرة بوھونیكي

 مفتوحة على مدار الساعة

www.bohoniki.eu 

 

 مقبرة كروشینیاني

 مفتوحة على مدار الساعة

www.kruszyniany.com.pl

www.lomazy.pl

www.gminaterespol.pl

 

 

 المقبرة اإلسالمیة التتاریة في وارسو

 یعمل المجمع:

 م 6ص إلى  10من نوفمبر/تشرین الثاني إلى مارس/آذار یومیاً من 

 م 8ص إلى  10من أبریل/نیسان إلى أكتوبر/تشرین األول یومیاً من 

 

 المقبرة اإلسالمیة في ستوجانكا

 مفتوحة على مدار الساعة

 

 

 المقبرة التتاریة في زاستافك

 مفتوحة على مدار الساعة

 

 

 :بخصوص الشؤون اإلداریة یرجى االتصال بـ

 المجلس اإلسالمي األعلى لالتحاد الدیني اإلسالمي

15-207 Białystok, ul. Piastowska 13 F 

 23 40 732 85 48+الھاتف/فاكس: 

  137 612 605 48+:المحمول

  mzr@mzr.plالبرید اإللكتروني:

في بیانات نرجو تحویل الدعم والتبرعات والرسوم إلى حساب االتحاد الدیني اإلسالمي في جمھوریة بولندا مع كتابة اسم المقبرة 
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 مقبرة بوھونیكي

 مفتوحة على مدار الساعة

www.bohoniki.eu 

 

 مقبرة كروشینیاني

 مفتوحة على مدار الساعة

www.kruszyniany.com.pl

www.lomazy.pl

www.gminaterespol.pl

 

 

 المقبرة اإلسالمیة التتاریة في وارسو

 یعمل المجمع:

 م 6ص إلى  10من نوفمبر/تشرین الثاني إلى مارس/آذار یومیاً من 

 م 8ص إلى  10من أبریل/نیسان إلى أكتوبر/تشرین األول یومیاً من 

 

 المقبرة اإلسالمیة في ستوجانكا

 مفتوحة على مدار الساعة

 

 

 المقبرة التتاریة في زاستافك

 مفتوحة على مدار الساعة

 

 

 :بخصوص الشؤون اإلداریة یرجى االتصال بـ
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 8664 3032 0001 0000 2587 1090 13رقم الحساب: 

 
 

PL 13 1090 2587 0000 0001 3032 8664
SWIFT: WBK PPL PP

65

Mizar  ......................................................................................................... 5
Bohoniki             ......................................................................................... 9
Bohoniki             ........................................................................................17
Kruszynian                    y  ....................................................................... 19
Warszawa     ............................................................................................ 27
Studzianka               ................................................................................. 36
Zastawek           .........................................................................................41
Regulamin                              y ............................................................... 47
Informacje kontaktowe                                             .............................. 62



MIZARY
Tatarskie cmentarze w Polsce

Koncepcja: Mufti Rzeczypospolitej Polskiej Tomasz Miśkiewicz
Redakcja: Dagmara Sulkiewicz, Barbara Pawlic-Miśkiewicz
Korekta: Musa Çaxarxan Czachorowski
Tłumaczenie (język angielski): Monika Bogdanowicz
Tłumaczenie (język arabski): Przemysław Ziółkowski 
Zdjęcia: Szymon Grzegorczyk, Andrzej Ignatowski, 
Tomasz Miśkiewicz,Krzysztof Mucharski, Barbara Pawlic-Miśkiewicz
Skład: Bogdan Suprun

Wydawca:

Muzułmański Związek Religijny w RP 
Najwyższe Kolegium Muzułmańskie
ul. Piastowska 13 F, 15-207 Białystok
tel./fax (+48) 85 732 40 23, tel. kom. (+48) 605 612 137 
e-mail: mzr@mzr.pl, www.mzr.pl, www.muzulmanie.pl

Copyright by Muzułmański Związek Religijny w RP
Najwyższe Kolegium Muzułmańskie, 1442/2020

Wydanie pierwsze
Białystok 2020 

ISBN 978-83-65802-34-7

MIZARY
Tatarskie cmentarze w Polsce

Koncepcja: Mufti Rzeczypospolitej Polskiej Tomasz Miśkiewicz
Redakcja: Dagmara Sulkiewicz, Barbara Pawlic-Miśkiewicz
Korekta: Musa Çaxarxan Czachorowski
Tłumaczenie (język angielski): Monika Bogdanowicz
Tłumaczenie (język arabski): Przemysław Ziółkowski 
Zdjęcia: Szymon Grzegorczyk, Andrzej Ignatowski, 
Tomasz Miśkiewicz,Krzysztof Mucharski, Barbara Pawlic-Miśkiewicz
Skład: Bogdan Suprun

Wydawca:

Muzułmański Związek Religijny w RP 
Najwyższe Kolegium Muzułmańskie
ul. Piastowska 13 F, 15-207 Białystok
tel./fax (+48) 85 732 40 23, tel. kom. (+48) 605 612 137 
e-mail: mzr@mzr.pl, www.mzr.pl, www.muzulmanie.pl

Copyright by Muzułmański Związek Religijny w RP
Najwyższe Kolegium Muzułmańskie, 1442/2020

Wydanie pierwsze
Białystok 2020 

ISBN 978-83-65802-34-7

Zapraszamy do lektury książek i czasopism wydawanych przez

Najwyższe Kolegium Muzułmańskie MZR w RP

Biblioteka tatarska on-line

www.bibliotekatatarska.pl

Biblioteka muzułmańska on-line

www.bibliotekamuzulmanska.pl



MIZARY
Tatarskie cmentarze w Polsce

Koncepcja: Mufti Rzeczypospolitej Polskiej Tomasz Miśkiewicz
Redakcja: Dagmara Sulkiewicz, Barbara Pawlic-Miśkiewicz
Korekta: Musa Çaxarxan Czachorowski
Tłumaczenie (język angielski): Monika Bogdanowicz
Tłumaczenie (język arabski): Przemysław Ziółkowski 
Zdjęcia: Szymon Grzegorczyk, Andrzej Ignatowski, 
Tomasz Miśkiewicz,Krzysztof Mucharski, Barbara Pawlic-Miśkiewicz
Skład: Bogdan Suprun

Wydawca:

Muzułmański Związek Religijny w RP 
Najwyższe Kolegium Muzułmańskie
ul. Piastowska 13 F, 15-207 Białystok
tel./fax (+48) 85 732 40 23, tel. kom. (+48) 605 612 137 
e-mail: mzr@mzr.pl, www.mzr.pl, www.muzulmanie.pl

Copyright by Muzułmański Związek Religijny w RP
Najwyższe Kolegium Muzułmańskie, 1442/2020

Wydanie pierwsze
Białystok 2020 

ISBN 978-83-65802-34-7

MIZARY
Tatarskie cmentarze w Polsce

Koncepcja: Mufti Rzeczypospolitej Polskiej Tomasz Miśkiewicz
Redakcja: Dagmara Sulkiewicz, Barbara Pawlic-Miśkiewicz
Korekta: Musa Çaxarxan Czachorowski
Tłumaczenie (język angielski): Monika Bogdanowicz
Tłumaczenie (język arabski): Przemysław Ziółkowski 
Zdjęcia: Szymon Grzegorczyk, Andrzej Ignatowski, 
Tomasz Miśkiewicz,Krzysztof Mucharski, Barbara Pawlic-Miśkiewicz
Skład: Bogdan Suprun

Wydawca:

Muzułmański Związek Religijny w RP 
Najwyższe Kolegium Muzułmańskie
ul. Piastowska 13 F, 15-207 Białystok
tel./fax (+48) 85 732 40 23, tel. kom. (+48) 605 612 137 
e-mail: mzr@mzr.pl, www.mzr.pl, www.muzulmanie.pl

Copyright by Muzułmański Związek Religijny w RP
Najwyższe Kolegium Muzułmańskie, 1442/2020

Wydanie pierwsze
Białystok 2020 

ISBN 978-83-65802-34-7

Zapraszamy do lektury książek i czasopism wydawanych przez

Najwyższe Kolegium Muzułmańskie MZR w RP

Biblioteka tatarska on-line

www.bibliotekatatarska.pl

Biblioteka muzułmańska on-line

www.bibliotekamuzulmanska.pl



ISBN 978-83-65802-34-7


