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Stoisko Muzułmańskiego Związku Religijnego stanęło w tym samym miejscu co w ubiegłym roku    
i miało ten sam numer – 1. Fot. Tomasz Miśkiewicz.

Od lewej: imam Ihsan Karaaĝaç, mufti RP Tomasz 
Miśkiewicz, radca ambasady Etibar Abdullayev oraz 
pierwszy sekretarz Orkhan Aliyev z Ambasady Republiki 
Azerbejdżanu.  Fot. Barbara Pawlic-Miśkiewicz.

Wystawiliśmy na targach bogatą ofertę religijną... 

…a także etniczną. Fot. Krzysztof Edem Mucharski.

Mufti RP Tomasz Miśkiewicz oraz Khadija Id Ali, 
radca ds. ekonomicznych i kulturalnych z Ambasady 
Królestwa Maroka. Fot. Barbara Pawlic-Miśkiewicz.

Nasza targowa ekipa: (od lewej) Adham Abd El Aal, Barbara  
Pawlic-Miśkiewicz, Marek Moroń, Ihsan Karaaĝaç oraz gościnnie 
Anna Mucharska (druga od lewej). Fot. Krzysztof Edem Mucharski.

Barbara Pawlic-Miśkiewicz i Musa Czachorowski w handlowej 
gotowości. Fot. Krzysztof Edem Mucharski.



WITAm W poczĄTKAch lATA,
nawet całkiem ciepłego, ale od tego przecież mamy lato, aby w tych właśnie miesiącach słońce świeciło 
i temperatura rosła. To lata, że tak powiem, psi obowiązek być upalnym (byle bez przesady). General-
nie rzecz biorąc, wydawać by się mogło, że w ogóle mamy gorący czas i rozgrzewać nas powinno wiele 
spraw, nie tylko słonko. No bo wojna w Ukrainie, o której dociera tyle przerażających informacji, że na-
wet jeśli chociaż pięćdziesiąt procent z nich zgadza się z prawdą, to i tak dowodzi niesłychanej brutalno-
ści najeźdźców. Słyszy się opinie, że nie jest zgodna z europejskimi standardami trzeciego dziesięciolecia 
XXI wieku. Ale czy wojna w ogóle może być zgodna ze standardami? I o jakie standardy chodzi: może 
trzeba najpierw ukłonić się i przeprosić, a dopiero potem strzelić w głowę babinie stojącej w kolejce 
za chlebem, albo np. ostrzeliwać szpitale wyłącznie rakietowymi pociskami przystrojonymi kwiatkami 
i kokardkami? Rosjanie, ale również m.in. przedstawiciele narodów Kaukazu, Buriaci, Kałmucy, pewnie 
też Tatarzy, bo są obywatelami Federacji Rosyjskiej i bez wątpienia służą w jej armii, zabijają Ukraińców, 
niszcząc przy tym wszystko wokół. Sami giną, jednak czy wiedzą w imię czego? W imię jakich wartości? 
Dla kogo?!

Brutalna agresja nieomal za naszym płotem większych emocji już nie wywołuje. Podobnie nie podnoszą ludziom nadmiernie 
temperatury podwyżki cen, kredytów oraz rozmaitych innych opłat, nie rozpalają policzków polityczne przepychanki ani gryma-
sy tzw. gwiazd gibających się w świetle jupiterów. Stoicki spokój to naszego społeczeństwa czy raczej stagnacja uczuć? A może 
wszystko kipi z wrażenia, a tylko ja znalazłem się poza wzburzonym tłumem i nic nie widzę? W każdym razie mam nieodparte 
wrażenie, że ostatnie trzydzieści lat przespaliśmy w słodkim śnie niefrasobliwości, z którego wielu jeszcze nie w pełni się obudziło. 
Zachód omamił się dobrobytem, bożyszczem nowej ery, i wszystko temu podporządkowano. Opornych zaś się kastruje... Niedo-
słownie wszakże: zamiast skalpela używa się teraz pieniędzy, wielkich pieniędzy. I lasuje się ludzkie uczucia oraz umysły: ni to, 
ni sio, byle kolorowo... Wschód, w naszym przypadku Rosja, podobnie, chociaż na nieco odmienną modłę, co, obojętnie z której 
strony, sprowadza się do panowania, władzy. Tylko metody zmierzające do osiągnięcia celu, jak widzimy, są różne. I co tu o jakichś 
standardach mówić, skoro się je – autentyczne moralne wyznaczniki wynikające z zasad wiary, obejmujące m.in. patriotyzm, rodzi-
nę, strukturę społeczną – z potocznej świadomości prawie całkowicie wyrugowało, a w najlepszym wypadku mocno pomieszało. 

Rzecz nie idzie już wcale o życie mniejszej lub większej liczby ludzi, lecz wręcz o istnienie Europy, nawet świata. Gdzie i jak od-
najdzie się w tym – znajdzie – Polska? Co będzie z Ukrainą, która kołacze do wrót Unii Europejskiej, a co poniektórzy gospodarze 
wprawdzie słyszą owo kołatanie, ale udają, że to nie do ich drzwi? Co stanie się z Litwą, Łotwą i Estonią? Co z Mołdową? Czy Biało-
ruś pogrąży się całkowicie w russkim mirze? Co wreszcie z samą Rosją? Gdybym był marudny i zgryźliwy, to powiedziałbym, że mieli-
śmy – wszyscy zusammen do kupy – naprawdę sporo czasu, aby to i owo zrobić, zmienić, stworzyć. I voilà: zabrakło nam wyobraźni, 
zabrakło dojrzałości nam? Dobrostan nas omamił? Co zatem przetrwa, kto przetrwa...

Bądź tu, człowieku, mądry... Spróbuję, chociaż za wynik nie ręczę, a tymczasem pozdrawiam serdecznie i spokojnego lata życzę.

Musa Czachorowski
(24.06.2022 r.)
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