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Nie staliśmy z boku

Bardzo istotnym elementem zbiorowej świadomości pol-
skich Tatarów, muzułmańskiej społeczności zamieszkującej 
od stuleci Rzeczpospolitą, jest służba wojskowa ich przodków, 
którzy mienili się obrońcami tej ziemi oraz jej mieszkańców. 
Udzielali się orężnie w rozmaitych kampaniach, wojnach i na-
rodowych zrywach. Apogeum tego tatarskiego zbratania się ze 
słowiańską ojczyzną była walka o niepodległość w latach 1918–
1921, a następnie kampania wrześniowa 1939 i cała właściwie 
druga wojna światowa. W powszechnej pamięci Tatarzy jawią się 
jako kawalerzyści – ułani, ale w rzeczywistości służyli we wszyst-
kich rodzajach broni: artylerii, piechocie, jednostkach zmoto-
ryzowanych i pancernych, w lotnictwie i Marynarce Wojennej. 
Spełniali swój obowiązek, podobnie jak miliony polskich męż-
czyzn i kobiet, w imię miłości do rodzinnego kraju. 

Zmieniały się realia społeczno-polityczne, ale wciąż trwała 
i trwa tatarska służba Najjaśniejszej. Oryginalnym potwierdze-
niem tego jest album, który przed nami leży. Stanowi zapis oby-
watelskości, patriotyzmu, często tego najzwyklejszego, jednak 
przez to wielokroć najtrudniejszego, bo codziennego, znojnego,  

 
bez fanfar i uniesień. Trzeba stać na straży Polski nie dla or-
derów, tytułów i stanowisk, ale dlatego, że jest to kultywowa-
nie dziedzictwa szlachetnych przodków, nakaz honoru, a nawet  
zobowiązanie wynikające z zasad naszej religii, islamu. Teksty 
oraz zdjęcia zamieszczone w tym albumie dokumentują nasz 
– tatarski i muzułmański – udział w Stuleciu Niepodległości.  
Nie staliśmy z boku, nie przyglądaliśmy się z założonymi ręko-
ma, ale walczyliśmy o Tę, która nie zginęła. 

Dzięki tym wszystkim, którzy użyczyli swych rodzinnych 
zdjęć, dzięki autorom tekstów oraz redaktorom albumu, udało 
się stworzyć publikację niezwykle ważną nie tylko dla pamięci 
tatarskiej społeczności. Jest to przecież wspaniały dowód wspól-
nej, polsko-tatarskiej historii. Przekazuję im serdeczne słowa 
uznania i wdzięczności! 

Tomasz Miśkiewicz 
Mufti Rzeczypospolitej Polskiej 

Przewodniczący  
Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego MZR w RP
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Nasza wspólna  
Niepodległa

Pomysł stworzenia tego, mamy nadzieję, wyjątkowego 
albumu zrodził się w trakcie jednej z naszych licznych roz-
mów telefonicznych na linii Białystok-Wrocław. Komentu-
jąc fakt, że mufti Tomasz Miśkiewicz otrzymał zaproszenie 
do działań komitetu powołanego przez Prezydenta RP An-
drzeja Dudę z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodle-
głości przez Polskę, doznaliśmy olśnienia: przecież to tak-
że nasz, tatarski, jubileusz! Musimy go uczcić!

Nie zastanawialiśmy się nazbyt długo, jak to uczynić. 
Wojskowa służba Tatarów jest tematem dobrze rozpozna-
nym w literaturze naukowej poświęconej naszej mniej-
szości etniczno-religijnej. Uznaliśmy, że chcielibyśmy za-
prezentować go w szczególnym ujęciu, w formie albumu, 
poprzez zdjęcia i informacje o tych, którzy służyli nie tyl-
ko podczas wojny, ale także w latach pokoju, abyśmy mogli 
dzisiaj żyć spokojnie w Niepodległej. Ważnym dla nas by-
ło również to – i wciąż jest – że odkąd pamiętamy, jesteśmy 
złączeni z wojskiem. 

Piszący te słowa – Musa Czachorowski – można po-
wiedzieć, że znaczną część życia spędził w koszarach lub 
ich pobliżu. Nawet urodził się w wojskowym szpitalu, po-
dobnie jak jego synowie. Przeglądał zdjęcia i dokumen-
ty związane ze służbą swego dziadka Aleksandra St. Cza-
chorowskiego, swego ojca Daniela St. Czachorowskiego, 

dotyczące jego własnej służby wojskowej, a także młodsze-
go syna, Marka St. 

Pisząca te słowa – Barbara Pawlic-Miśkiewicz – od 
najmłodszych lat z uwagą oglądała jedną z nielicznych fo-
tografii, które dziadkowie przywieźli ze sobą na Dolny 
Śląsk z Wileńszczyzny – zdjęcie pradziadka, ułana Alek-
sandra Aleksandrowicza. Wojsko było też jej bliskie, gdyż 
mama, Nina Aleksandrowicz, przez wiele lat pracowała 
w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Oleśnicy, a ojciec, 
Stanisław Pawlic, zakończył długoletnią służbę zawodową 
w stopniu podpułkownika. 

Album postanowiliśmy zbudować z dwóch części: 
pierwszej, złożonej z trzech szkiców historycznych, oraz 
drugiej, stworzonej ze zdjęć Tatarów służących Ojczyź-
nie. Pierwszy tekst autorstwa dr. Artura Konopackiego jest 
swoistym wprowadzeniem, jasno pokazującym, że wojsko-
wy fach stanowi nieodłączny element tatarskiej historii 
na polskich ziemiach od początku osadnictwa w XIV i XV 
wieku. Drugi, przygotowany przez dr. Aleksandra Miśkie-
wicza, poświęcony jest okresowi od momentu odzyska-
nia przez Polskę niepodległości do wybuchu drugiej wojny 
światowej. W trzecim natomiast Musa Czachorowski kon-
tynuuje opowieść, porusza wątki wojenne i okres od roku 
1945 do dziś. 
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Kluczowy rozdział „Fotografie” to zdjęcia i biogramy 
osób służących w różnych formacjach wojskowych i para-
militarnych od roku 1918 do czasów współczesnych. Przy-
jęliśmy zasadę, że prezentujemy osoby, które służbę pełni-
ły od momentu odzyskania przez Polskę niepodległości, 
dlatego z bólem serca musieliśmy zrezygnować z ukazania 
takich osób jak Romuald Smolski, Maciej Sulejman Sulkie-
wicz i Aleksander Hoźmian-Mirza Sulkiewicz. Całość ma-
teriału ułożona jest według nazwisk w kolejności alfabe-
tycznej. Czasem jednak łamiemy tę zasadę, aby wykazać 
rodzinną kontynuację służby.

Szczególne podziękowania za udostępnienie wielu 
materiałów źródłowych oraz zaangażowanie w zbieranie 
informacji i zdjęć należą się Halinie Szahidewicz i Alek-
sandrowi Miśkiewiczowi, nieocenionym archiwariuszom 
naszej zbiorowej pamięci. Zdjęcia z rodzinnych albu-
mów przekazali również: Zofia Aleksandrowicz, Joanna 

Apanosowicz-Katłu-Bej, Maciej Asanowicz, Rozalia Bog-
danowicz, Daniel St. Czachorowski, Musa Czachorow-
ski, Adam Iljasiewicz, Mirosław Jabłoński, Lena Jakubow-
ska, Zofia Konopacka-Radkiewicz, Stefan Milkamanowicz, 
Adam Miśkiewicz, Szymon Miśkiewicz, Anna Mucharska, 
Aladyn Mucharski, Krzysztof Mucharski, Mirosław Mu-
charski, Adam Muchla, Halina i Emir Półtorzyccy, Maria 
Radecka, Zofia Szczęsnowicz, Aleksander Świerblewski, 
Lilla Świerblewska, 

Dziękujemy wszystkim za zgodę na publikację fo-
tografii. Wierzymy, że dzięki wspólnej pracy włożonej 
w opracowanie tego albumu, pamięć o naszym tatarskim 
wkładzie i służbie Ojczyźnie nie zaginie i stanie się zachę-
tą oraz drogowskazem dla kolejnych pokoleń. 

Barbara Pawlic-Miśkiewicz 
Musa Czachorowski



ARTUR KONOPACKI

Tatarzy –  
osadnicy, żołnierze

Zanim Tatarzy pojawili się na ziemiach Wielkiego 
Księstwa Litewskiego, plemię ich, jak wiele podobnych, 
zjednoczył pod swoim dowództwem Czyngis-chan1. Choć 
Tatarzy stanowili niewielką grupę w armii mongolskiej, to 
w Europie cieszyli się złą sławą. Sławą wynikającą z napa-
dów,  gwałtów, grabieży i pustoszenia terenu, na którym się 
pojawili. Wojsko mongolskie (nazwa przemiennie stoso-
wana z określeniem Tatarzy) budziło strach i przerażenie, 
ale także podziw z powodu doskonałego opanowania sztu-
ki wojennej2. 

Są doskonałymi, dzielnymi i wytrwałymi wojowni-
kami. Bardzo zapalczywi, mało dbają o życie i na-
rażają je na niebezpieczeństwo wszelkie. Powiem 
wam, dlaczego mogą zdziałać więcej niż inni ludzie. 
Często, bowiem, gdy zajdzie potrzeba, w drodze 
mogą i miesiąc nie jeść nic innego prócz kobylego 

1 Więcej: L. Podhorecki, Tatarzy. Od Czyngis-chana do XX wieku, Bellona, 
Warszawa 2010, ss. 23–40.
2 J. Tyszkiewicz, Tatarzy na Litwie i w Polsce. Studia z dziejów XIII–XVIII w., 
Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1989, ss. 55–109.
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Nie wdają się w walkę regularną wręcz, lecz cią-
gle osaczają wroga ze wszystkich stron i zasypują 
strzałami. Ucieczki w bitwie nie uważają za hańbę, 
lecz to stąd, to zowąd atakują nieprzyjaciela. Konie 
ich są tak wyćwiczone, że zwracają się to tu to tam 
z taką zręcznością jak psy, [...]; gdyż każdy w naj-
szybszej ucieczce zwraca się w tył z łukiem i wy-
puszczając strzały, razi konie i ludzi. I gdy przeciw-
nik jest przekonany, że rozbił ich i zwyciężył, sam 
tymczasem przegrał, gdyż stracił mnóstwo koni 
i ludzi4. 

Ten rodzaj walki później w Europie został określony 
mianem „tańca tatarskiego”. Tajemnicą skuteczności tej 
armii, zaobserwowaną przez średniowiecznego podróż-
nika, była niższa – niż w średniowiecznej Europie – cena 
utrzymania jeźdźca. Żadna ówczesna armia średniowiecz-
na, a tym bardziej późniejsze, nie były w stanie konkuro-
wać pod tym względem z armią stepowców. Tatarzy jako 
wojownicy po stronie litewskiej pojawiali się już za pano-
wania Gedymina, kiedy to w roku 1319 stanowiąc straż 
przednią starli się z zakonem krzyżackim. Następnie na 
stałe wchodzili już w wojenne wyprawy Olgierda na Po-
dole. Tatarzy już pod koniec XIV wieku pojawiają się jako 
osadnicy w Wielkim Księstwie Litewskim za sprawą księ-
cia Witolda. Powodów tego osadnictwa upatrywać należy 

4 M. Polo, Opisanie świata, przeł. A. Czerny, wstęp i przypisy M. Lewicki, 
Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1954, s. 196. Zob. J. Maroń, 
Legnica 1241, Bellona, Warszawa 2008, s. 49–61. 

mleka i mięsa przygodnie upolowanej dziczyzny. 
Koń zaś ich paść się będzie trawą przygodnie spo-
tkaną i nie potrzeba dlań zbierać jęczmienia ani 
siana. Są bardzo swoim zwierzchnikom posłusz-
ni i zapewniam was, że gdy trzeba, pozostają całą 
noc w pełnym uzbrojeniu na siodle lub dwie doby 
nie zsiadając z konia, zaś koń postępuje naprzód, 
pasąc się ustawicznie. Nie masz na świecie woj-
ska bardziej wytrwałego na trud i znoje, tańszego 
i zdatniejszego do podbojów ziem i królestw. Okaza-
ło się to, gdy – jak słyszeliście i czytali w tej księdze 
– z niewolników stali się panami świata – jak opisy-
wał to wojsko Marco Polo3. 

Wojska mongolskie sukces swój zawdzięczały znako-
mitej organizacji wojska, bezwzględnej dyscyplinie oraz 
nowoczesnym metodom walki, do jakich Europa nie była 
przygotowana. Jednym z elementów budzących grozę by-
ła olbrzymia liczba wojsk, co nie do końca odpowiadało 
prawdzie, ponieważ Tatarzy posiedli umiejętność spraw-
nego przemieszczania wielu mniejszych pododdziałów na 
dużych terenach. Ciekawym zabiegiem wykorzystywanym 
w czasie działań wojennych przez Czyngis-chana i jego na-
stępców była swego rodzaju wojna psychologiczna, do pro-
wadzenia której stosowano między innymi efekty hukowe 
(proch). Równie istotny w prowadzeniu działań bojowych 
był styl walki, nieznany i niezrozumiały dla ówczesnych: 

3 M. Polo, Opisanie świata, przeł. A. Czerny, wstęp i przypisy M. Lewicki, 
Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1954, s. 194. 
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m.in. w dużym zapotrzebowaniu militarnym Litwy, które 
wojsko tatarskie znakomicie uzupełniało. W grę wchodziły 
też sojusznicze zobowiązania pomiędzy Witoldem a Toch- 
tamyszem, który po przegranej z wojskami Tamerlana 
około 1396 roku szukał na Litwie schronienia w obawie 
o własne życie, co zapoczątkowało regularną akcję osad-
niczą. Od tego momentu tatarscy wojownicy będą się po-
jawiać we wszystkich bitwach, które toczyło księstwo li-
tewskie, jak np. w roku 1410 pod wodzą Dżelal ad-Dina 
na polach Grunwaldu5 oraz w kampaniach w latach 1418, 
1420, 1422, 1426.

Przybywający osadnicy tatarscy przynieśli ze so-
bą umiejętność władania szablą oraz lancą. Książę Witold 
przyjmując osadników widział w nich nie tylko zdolnych 
żołnierzy, ale i czynnik kulturotwórczy. Jednym z charak-
terystycznych elementów osadnictw wojskowego było roz-
mieszczanie osiedli tatarskich wokół ważnych grodów 
i zamków. Osadnictwo zamkowe miało zapewnić pomoc 
militarną, stąd też osadnicy zamieszkują na Łukiszkach 
wileńskich, nad Waką, w Trokach, Nowogródku, Mińsku, 
Miednikach, Mirze, Grodnie nad Łosośną6. Oprócz bezpo-
średniej ochrony władcy i jego zamków, Tatarzy spełniali 
jeszcze inne funkcje. Wspomina o nich w swoim paszkwilu 
z 1616 roku Piotr Czyżewski. Istotną funkcją Tatarów było 

5 Zob. J. Tyszkiewicz, Tatarzy w Polsce i w Europie. Fragmenty dziejów, Aka-
demia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, Pułtusk 2008, ss. 71–
87. 
6 Więcej: J. Tyszkiewicz, Tatarzy na Litwie i w Polsce. Studia z dziejów XIII–
XVIII w., Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1989, ss. 144–
169. 

dostarczanie pożywienia na dwór wielkoksiążęcy w wy-
padku zagrożenia wojną. 

Otóż po pierwsze, żeby w razie wojny mieć ich ja-
ko sługi, którzy żywność i naczynia za wojskiem 
nieść mają, po drugie gdyby Witold w Wilnie prze-
mieszkiwał, to mieli mu dostarczać jarzyn tj. cebuli, 
ogórków i innymi ogrodnymi rzeczami mieli księcia 
opatrywać. Po trzecie, aby z listami jako kuriero-
wie chodzili. Żeby gościńce, po których książę jeź-
dzi naprawiali mosty od Rudnik aż do Waki z So-
roktatar powinni naprawiać i nowe budować, na co 
i przywileje mają i te osiadłości Soroktatary dlate-
go nadano7. 

To ponownie ukazuje nam, jak wielkim zaufaniem 
obdarzeni byli osadnicy tatarscy. Mieli dostarczać na dwór 
hospodara pożywienie, które mogło stanowić śmiertelne 
zagrożenie dla władcy i jego otoczenia. Dlatego też funk-
cjonujące prawo zwyczajowe rozciągnięte na Tatarów 
obejmowało ich służbę wojskową. Dowodem tego może być 
fakt wchodzenia wojska tatarskiego w skład wojska pań-
stwowego obok funkcjonujących wojsk prywatnych8. Po-
twierdzeniem tego było ujęcie Tatarów jako odrębnej gru-
py w popisie wojska litewskiego w 1528 roku. 

7 P. Czyżewski, Alfurkan tatarski prawdziwy na czterdzieści części podzie-
lony, Wilno 1616, s. 32. 
8 H. Wisner, Wojsko litewskie I połowy XVII wieku, „Studia i Materiały do 
Historii Wojskowości”, t. XIX, cz. I, 1973, s. 63. 
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Stwierdzić wypada, że pierwotnie osadnictwo tatar-
skie na ziemiach Wielkiego Księstwa Litewskiego miało 
charakter wojskowy. Teodor Narbutt, charakteryzując po-
winności tatarskie, stwierdził:

Obowiązkiem tego ludu było służyć wojskowo, co 
oni z wiernością przykładną wypełniali (...)9. 

Faktem jest, że służba Tatarów w wojsku zarówno 
koronnym, jak i litewskim, była bardzo dobrze widziana. 
Chętnie zaciągano Tatarów do wojska jako znających się 
na rzemiośle wojennym. Badania wskazują, że w szczyto-
wym okresie działalności wojskowej Tatarów w I Rzeczy-
pospolitej ich liczba sięgała nawet do siedemnastu jedno-
stek, co stanowiło jedną czwartą całej jazdy.

W wyniku zmian społecznych i sprzedaży ziemi 
szlachcie litewskiej zmniejszała się ilość tatarskich ko-
ni wystawianych do popisów. To wzbudzało niezadowole-
nie władców, którzy z tego powodu podejmowali działania 
w celu zapobieżenia rozpadowi organizacji chorągiew-
nej Tatarów. Konstytucja z roku 1613 nakazywała, aby „ci 
wszyscy, którzy u Tatar majętność ich bez koncensu na-
szego kupili, z tych majętności u Tatar pokupionych, też 
powinność czynić muszą pod groźbą utracenia majątku”, 
czyli spełniali powinność wojenną zamiast Tatarów. W ko-
lejnych latach konstytucje szły jeszcze dalej, zakazując Ta-
tarom wyprzedaży gruntów i kupowania dóbr szlachec-
kich. Ustanowiono również rewizję dóbr tatarskich, którą 

9 T. Narbutt, Dzieje narodu litewskiego, Wilno 1840, t. VIII, s. 246. 

po wielu latach ukończono dopiero w 1631 roku. Jednak jej 
wyniki nie były zadowalające, bowiem wiele gruntów za-
kupionych przez miejscową szlachtę nie wykazano jako ta-
tarszczyzny. Próbowano też ograniczyć służbę wojskową 
Tatarów, szczególnie w kwestii dowodzenia rotami, jednak 
zapisy te pozostawały jedynie martwym prawem. Szcze-
gólnie istotne stało się to w okresie powstania Chmielnic-
kiego, gdy Rzeczypospolita potrzebowała wojska, wówczas 
to bardzo chętnie sięgano po rezerwy wojsk tatarskich. 
Według Korzona w bitwie pod Beresteczkiem (1651 r.) wal-
czyło po stronie polskiej dziewięciuset sześćdziesięciu Ta-
tarów z łukami. Okres pierwszej połowy XVII wieku to 
czas wielkiego niepokoju w Rzeczypospolitej, a zatem i za-
potrzebowanie na wojsko było ogromne, nic więc dziwne-
go, że obok wojsk państwowych pojawiły się wojska ma-
gnackie, gdzie znaczną siłę stanowili Tatarzy. 

W związku z toczącymi się wojnami kasa państwa by-
ła pusta i brakowało środków na wypłatę żołdu. Doprowa-
dziło to do najpoważniejszego kryzysu w stosunkach ta-
tarsko-polskich, część chorągwi tatarskich przeszła na 
stronę turecką w latach 1672–1678. wydarzenie to określo-
no jako „bunt Lipków”. Kres temu położył dopiero hetman 
Jan Sobieski, późniejszy król Polski, który chcąc odzyskać 
wojsko tatarskie uregulował kwestie finansowe poprzez 
nadania ziemskie w królewszczyznach na terenie trzech 
ekonomii: brzeskiej, kobryńskiej i grodzieńskiej. W hi-
storycznych granicach tej ostatniej najdłużej, bo do dziś, 
przetrwały osady tatarskie na Podlasiu w Bohonikach 
i Kruszynianach. W roku 1676 uchwalono amnestię dla 
Tatarów i rozpoczęto realizację postulatów zgłoszonych 
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przez tę społeczność, a w roku 1677 wydano konstytucję 
potwierdzającą Tatarom dawne ich prawa i przywileje. Ta-
tarzy brali czynny udział w kampanii przeciwko Turcji i w 
wielkim triumfie oręża polskiego pod Wiedniem w 1683 
roku. Warto przy tym zauważyć, iż czasy saskie nie by-
ły szczęśliwe dla Tatarów. W wyniku prześladowań przez 
część szlachty i wojsk saskich wielu osadników opuściło 
granice Rzeczypospolitej, przenosząc się w rejony Dobru-
dży i Mołdawii. Wielu emigrowało do Turcji osmańskiej, 
wstępując tam w szeregi armii. Nie był to proces masowy, 
pozostawione ziemie nadawano innym Tatarom zasłużo-
nym w wojennej posłudze. Tatarzy, jako żołnierze postrze-
gani byli przez otoczenie jako zdyscyplinowana formacja. 
Jędrzej Kitowicz tak wspomina: 

Bywali też pod lekkimi znakami rotmistrzowie i in-
ni oficyjerowie Tatarowie; pod takimi bywała pew-
niejsza dla towarzystwa płaca. Tatarowie albo-
wiem – kochając się w trzeźwości i oszczędności 
– nie wpadają w potrzebę krzywdzenia innych żoł-
dem i gdyby się był znalazł takowy, prędka z niego 
byłaby sprawiedliwość nie mającego tych względów 
u zwierzchności krajowej, ani mocnych przyjaciół, 
co szlachcic10.

10 J. Kitowicz, Opis obyczajów za panowania Augusta III, Zakład Narodowy 
im. Ossolińskich, Wrocław 1951, s. 322, 324. 

Armia saska również posiłkowała się Tatarami. W ro-
ku 1733 sformowano chorągiew tatarską Józefa Stanisława 
Potockiego, wojewody kijowskiego, która to chorągiew do-
wodzona przez generał-majora Czymbaja Mirzę Rudnic-
kiego wchodziła w skład armii saskiej. Drugą formacją był 
pułk Aleksadra Mustafy Koryckiego.

Warto przy tej okazji zaznaczyć, iż już w roku 1764 
konfederacja generalna Wielkiego Księstwa Litewskiego 
wcieliła wszystkie jednostki tatarskie do IV pułku – dowo-
dzonego przez Rudnickiego, a następnie Bielaka i V pułku 
Aleksandra Koryckiego – przedniej straży Wielkiego Księ-
stwa Litewskiego. 

Tatarzy, jako etnos, który na stałe wpisał się 
w ziemie Wielkiego Księstwa Litewskiego, tak moc-
no się z nim utożsamiali, że bez wahania przystąpi-
li do zawiązanej konfederacji barskiej 1768. Fakt ten ni-
kogo nie zdziwił, bowiem Tatarów postrzegano jako  
„ludzi Rzeczypospolitej i swoim królom wiernie i cnotliwie 
służących”. 

Po uchwaleniu konstytucji 3 maja 1791 roku zdawa-
no sobie sprawę z położenia kraju i grożącej interwencji 
ze strony rosyjskiej. Powołano wówczas dwa pułki tatar-
skie liczące po pięćset koni. Pierwszym dowodzić miał puł-
kownik Jakub Azulewicz, drugim Aleksander Ułan. Rozpo-
częła się wojna polsko-rosyjska, na którą tak zareagowali 
Tatarzy: 
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Naród tatarski przez wysłanych z pomiędzy sie-
bie deputowanych doniósł na sesji prowincjonalnej 
Wielkiego Księstwa Litewskiego, iż tak w Warsza-
wie jako i prowincjach waleczni ci żołnierze, ze-
brawszy się do swoich mołłów, czyli duchownych, 
zaprzysięgali na Alkoran bronić Króla, Ojczyzny 
i Ustawy Rządowej. 

Tatarskie pułki ofiarnie walczyły w kampanii 1792 
roku pod Stołpcami, Mirem, Nowogródkiem, Grodnem, 
Zelwą, Brześciem. Niestety krwawą ofiarę w tej kampanii 
zniweczyła postawa króla Stanisława Augusta Poniatow-
skiego, który 24 lipca 1792 roku przystąpił do targowiczan 
– dalszy opór nie miał sensu. 

Za zasługi w kampanii 1792 roku11 dwudziestu dzie-
więciu oficerów otrzymało Krzyże Virtuti Militari, wśród 
nich byli Tatarzy: Józef Bielak i Jakub Jasiński. Cie-
kawostką pozostaje fakt, iż obsadzona przez targowi-
czan Rada Nieustająca zażądała przymusowego zwrotu 
tych odznaczeń.

Już wkrótce Tatarzy mieli okazję znów pokazać swo-
je męstwo. Na zjeździe szlachty w Szawlach 16 kwiet-
nia 1794 roku ogłoszono akt insurekcji w Wielkim Księ-
stwie Litewskim. Do działań zbrojnych przystąpił cały IV 

11 Patrz: A. Kołodziejczyk, Tatarskie Pułki Straży Przedniej Wielkiego Księ-
stwa Litewskiego w Powstaniu Kościuszkowskim, „Niepodległość i Pamięć”, 
16/1 (29), 2009, ss. 5–18. 

Pułk dowodzony już przez generała Józefa Bielaka12, któ-
ry zmarł w trakcie działań zbrojnych. Dowództwo powie-
rzono pułkownikowi Mustafie Achmatowiczowi. Kampa-
nia 1794 roku była niezwykle trudna z powodu sytuacji 
politycznej (szybkich ruchów kadrowych w wojsku) oraz 
militarnej (duża przewaga wojsk rosyjskich). IV Pułk brał 
udział w bitwie pod Maciejowicami, straty wojsk tatar-
skich były ogromne, sam dowódca ciężko ranny, wyniesio-
ny z pola bitwy zmarł w drodze na Litwę. Resztki IV Pułku 
Straży Przedniej brały jeszcze udział w obronie szańców 
warszawskiej Pragi obok VI Pułku płk. Jakuba Azulewi-
cza, który stacjonując pierwotnie w Sokółce został użyty do 
obrony praskich szańców. Poległych Tatarów pochowano 
na wspólnym cmentarzu nad Jeziorem Kamionkowskim. 

Po upadku Rzeczypospolitej większość Tatarów zna-
lazła się w zaborze rosyjskim; nie licząc kilkuletniego 
epizodu zaboru pruskiego. W celu pozyskania „nowych 
obywateli” cesarstwa Katarzyna II nakazała Repinowi po-
zyskać poprzez szereg przywilejów etnos tatarski dla Ro-
sji. Przywileje społeczności tatarskiej uzyskane jeszcze za 
panowania władców polsko-litewskich potwierdzali ko-
lejno Paweł I oraz Aleksander I. Nie wszyscy Tatarzy po-
godzili się z rozbiorem Rzeczypospolitej, wielu wybrało 
emigrację. 

Tatarzy już wkrótce znaleźli się w niezwykle ciężkiej 
sytuacji; wielu z nich służąc w wojsku rosyjskim stanęło 

12 J. Tyszkiewicz, Z historii Tatarów polskich 1794–1944. Zbiór szkiców z 
aneksami źródłowymi, Wyższa Szkoła Humanistyczna w Pułtusku, Puł-
tusk 1998, ss. 29–43. 
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naprzeciwko siebie w wojnie z Napoleonem. Rosjanie w ro-
ku 1797 utworzyli dla żołnierzy tatarskich z dawnej Straży 
Przedniej konny pułk litewsko-tatarski. Pułk ten składał 
się z pięciu szwadronów. Pamiętać należy, że oprócz tego 
w ramach państwa pruskiego utworzono w 1795 roku pię-
cioszwadronowy pułk tatarski dowodzony przez pułkow-
nika Janusza Tuhan-Baranowskiego, a pułk ten walczył 
przeciwko Francuzom w kampanii 1806–1807. 

Wkroczenie wojsk napoleońskich na Litwę spowodo-
wało nadzieję na odbudowę Ojczyzny. Tatarzy pospieszy-
li z organizacją swojego pułku, po uzyskaniu zezwolenia  
23 października 1812 roku major Mustafa Achmatowicz 
został mianowany szefem pułku. Nabór chętnych do wal-
ki miała przyśpieszyć zagrzewająca odezwa: 

Śpieszcie szlachetni, pod Orły Polskie; niech hufce 
tatarskie dowiodą, żeście nieodrodni synowie wiel-
kich ojców, którzy nieraz postrach oręży siali na 
ziemiach nieprzyjaciół Polski. 

Niestety zbyt liczny udział Tatarów w wojskach rosyj-
skich uniemożliwił zebranie pułku, udało się sformować 
jedynie szwadron. Szwadron ten bił się dzielnie pod Bu-
dziszynem, Dreznem, Lipskiem. W bitwie pod Boyran Bac 
we Francji rozgromił jazdę rosyjską. W trakcie kampanii 
wojennej zginął Mustafa Achmatowicz, a jego miejsce za-
jął Samuel Ułan. Niestety, wraz z upadkiem Napoleona, 

szwadron tatarski wraz z całym 1 Pułkiem Szwoleżerów 
powrócił do służby w Armii Królestwa Polskiego13. 

Udział Tatarów w powstaniu listopadowym 1831 ro-
ku jest nadal mało zbadaną kwestią i trudno prześledzić 
działania wojskowe. Wiemy natomiast, że wraz z rozwo-
jem powstania zaczęły powstawać tatarskie oddziały. 
Świadectwem tego niech będzie korespondencja pomię-
dzy imamem a władzami powstańczymi: „wszelkie ze swej 
strony przedsięwziął starania do jak najrychlejszego połą-
czenia się braci naszych Tatarów z Litwinami”. Dawid Kry-
czyński, który najpierw wzięty do niewoli – jako kapitan 
armii rosyjskiej przyłączył się do powstania i pełnił obo-
wiązki komendanta miasta Oszmiany. Tatarzy bardzo licz-
nie włączyli się do insurekcji, wielu z nich walczyło w od-
działach partyzanckich, pomagali powstańcom dając im 
schronienie w swoich dobrach. Latem 1831 roku powstał 
pułk tatarski dowodzony przez Samuela Ułana, który to 
pułk był kadrowo niemalże w pełni muzułmański. Pułk 
ten wchodził w skład korpusu Samuela Różyckiego. Sam 
dowódca, odznaczony Legią Honorową, poległ w bitwie 
pod Stopnicą we wrześniu 1831 roku. Po upadku powstania 
na Tatarów spadły represje, aresztowania i zesłania. Była 
to kara za udział tejże społeczności w buncie. 

Powstanie styczniowe 1863 roku nie zgromadziło 
już tak wielkiej ilości wojsk tatarskich. Nie zdołali utwo-
rzyć oni swoich własnych oddziałów, walcząc jednak 

13 J. Tyszkiewicz, Z historii Tatarów polskich 1794–1944. Zbiór szkiców z 
aneksami źródłowymi, Wyższa Szkoła Humanistyczna w Pułtusku, Puł-
tusk 1998, ss. 45–58.
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w oddziałach złożonych z różnych nacji. Należy zauważyć, 
iż najliczniej zaangażowali się w powstanie Tatarzy z Su-
walszczyzny i Podlasia, w tym m.in. Tuhan-Baranowscy. 
Adam Tuhan był naczelnikiem polskiej żandarmerii na-
rodowej w powiatach mariampolskim, kalwaryjskim, woł-
kowyskim. Po upadku powstania znów posypały się ka-
ry, Stefan Kryczyński został skazany na śmierć przez sąd 
w Grodnie. W drodze łaski zesłano go na Syberię.

Szlachta tatarska w XIX wieku pędziła żywot typowy 
dla ziemian. Część Tatarów służyła w wojsku dochodząc do 
wysokich stopni generalskich, inni pracowali w urzędach, 

jeszcze inni zajmowali się rzemiosłem. Społeczność ta zży-
ła się z miejscową ludnością, jednak nie uległa całkowitej 
asymilacji. Dbając o swoją tradycję i religię, nie pozosta-
wała obojętna na sprawy Ojczyzny. W każdym ze zrywów, 
który miał przynieść wolność, złożyła daninę ze swej krwi. 
Nie brakowało Tatarów nigdy, kiedy rozgrabiona Rzeczy-
pospolita wołała o pomoc. Dzięki tej postawie już na za-
wsze związali swe losy z Polską. Wyczekiwali i wypatry-
wali wolności, która miała nadejść wraz z początkiem 
wielkiego zamętu, jakim był początek XX wieku, a wraz 
z nim kolejna wojna – tym razem jednak wielka, światowa. 

 



ALEKSANDER MIŚKIEWICZ

Tatarzy  
w Wojsku Polskim 
w dwudziestoleciu 
międzywojennym

My, Tatarska Jazda, półksiężyc i gwiazda, 
na stos złożyliśmy nasz życia los, na stos, na stos…

Tak, na melodię Pierwszej Brygady, śpiewali żołnie-
rze Pułku Tatarskiego Ułanów im. Mustafy Achmatowicza 
podczas wojny z bolszewikami w latach 1919–1920. W tej 
pierwszej, po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, ta-
tarskiej jednostce walczyli nie tylko sami Tatarzy, lecz tak-
że Polacy i duża grupa Kaukazczyków, byłych żołnierzy 
armii rosyjskiej, wziętych do niewoli przez Niemców pod-
czas pierwszej wojny światowej. Osadzeni byli w obozie 
jenieckim w Strzałkowie w Wielkopolsce, a po wojnie, po 
jego przejściu pod zarząd polski, zaproponowano im wstą-
pienie do wspomnianego pułku tatarskiego, na co oni wy-
razili zgodę. Nie akceptowali zmian politycznych w Rosji, 
które wprowadzili bolszewicy, i tym chętniej stawali do 
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rodzinne strony, ale  równie wielu poległo podczas działań 
wojennych bądź zaginęło na wielkich przestrzeniach upa-
dłego imperium rosyjskiego. Zatem do pułku tatarskiego 
werbowano Polaków i powiększono go o wspomnianą wy-
żej grupę Kaukazczyków. Do społeczności tatarskiej Cen-
tralny Komitet Tatarów Polski, Litwy, Białorusi i Ukrainy 
wydał specjalną odezwę. 

Nie wiemy dokładnie, ilu Tatarów polskich znalazło 
się w pułku tatarskim. Prawdopodobnie najwięcej ich zgło-
siło się do niego z Iwja-Murawszczyzny położonej w latach 
międzywojennych XX w. w województwie nowogródzkim. 
Niestety nie znamy ich nazwisk. Pułk Tatarski Ułanów im. 
Mustafy Achmatowicza zasilili także Tatarzy ze Słonima. 
Należeli do nich, wspomniany już mjr Dawid Janowicz-
Czaiński oraz wachmistrz Ramazan Smajkiewicz i ułani: 
Ibrahim Rafałowicz i Mustafa Półtorzycki. 

Pułk Tatarski Ułanów wyruszył na front w początkach 
maja 1919 r. Nastąpiło to po złożeniu przysięgi 2 maja te-
goż roku, którą odebrał od żołnierzy-muzułmanów imam 
Sinatułła Chabibulin, nazywany wówczas oficjalnie muł-
łą wojskowym. Pochodził ze społeczności tatarskiej przy-
byłej z Powołża, która osiedliła się w Warszawie w drugiej 
połowie XIX w. Pierwszy okres działań frontowych należał 
do spokojnych, doszło tylko kilka razy do potyczek z woj-
skami niemieckimi wycofującymi się ze wschodnich stron 
Polski. Pierwszym dowódcą Pułku Tatarskiego Ułanów był 
płk Eugeniusz Ślaski. Jego stan wynosił 12 oficerów i 478 
podoficerów i szeregowców. Ponadto cały czas trwał wer-
bunek do zapasowego szwadronu w Wilnie, który pod-
czas działań bojowych nie zdołał połączyć się z jednostką 

walki z nimi, licząc, że ustanowiony przez nich ustrój nie-
bawem upadnie. 

Do utworzenia Pułku Tatarskiego Ułanów im. Mu-
stafy Achmatowicza, nazywanego często Jazdą Tatarską, 
przyczynił się Centralny Komitet Tatarów Polski, Litwy, 
Białorusi i Ukrainy. Powołany jeszcze w r. 1917 w Piotro-
grodzie (ówczesna nazwa Petersburga), jako Komitet re-
prezentujący Tatarów zamieszkałych na wschodnich tere-
nach dawnej Rzeczypospolitej. W wyniku wojny domowej 
w Rosji zawiesił swoją działalność dopiero w 1919 r., po za-
jęciu Wilna przez wojska polskie przeniósł się do miasta 
nad Wilją, obierając nazwę Centralnego. Prezesem Komi-
tetu, tak w Piotrogrodzie, jak i w Wilnie, był prawnik Alek-
sander Achmatowicz. Jego najważniejszym zadaniem 
stało się, wobec wojny polsko-bolszewickiej, powołanie 
w wojsku polskim jednostki tatarskiej, nawiązując do daw-
nych tradycji osobnych pułków tatarskich w wojskach ko-
ronnych i litewskich przed rozbiorami1. 

Pomysł ten zyskał poparcie Naczelnego Wodza Józe-
fa Piłsudskiego i na jego rozkaz sformułowany został pułk 
tatarski. Do organizacji jego przyczynili się oficerowie Ta-
tarzy, m.in. płk Maciej Bajraszewski, mjr Dawid Janowicz-
Czaiński i por. Konstanty Achmatowicz będący wcześniej 
w wojsku rosyjskim. Nie było to łatwe zadanie, ponieważ 
wielu Tatarów powołanych do wojska rosyjskiego z począt-
kiem pierwszej wojny światowej, lub z jej przyczyny wy-
siedlonych w głąb Rosji, powracało wprawdzie w swoje 

1 Zob. A. Miśkiewicz, Tatarzy polscy 1918–1939. Życie społeczno-kulturalne 
i religijne, Państwowe Wydawnictwa Naukowe, Warszawa 1990, ss. 28–29. 
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i przez cały okres wojny walczył samodzielnie. Jego skład 
stanowili Tatarzy i Polacy. 

Jazda Tatarska, jak będziemy zamiennie określać 
pułk, weszła bezpośrednio do akcji bojowej we wrześniu 
1919 r., lecz do większych starć z bolszewikami nie docho-
dziło, poza kilkoma potyczkami. Znajdowała się ona w ra-
mach 9 Dywizji Piechoty dowodzonej przez gen. Włady-
sława Sikorskiego. Miejscem jej działalności było Polesie. 
Ze względu na spokojny okres werbowano do niej nowych 
ochotników i wówczas zasilili ją Kaukazczycy w liczbie  
6 oficerów i 226 szeregowych. 

Na Polesiu Pułk Tatarski Ułanów im. Mustafy Achma-
towicza przebywał aż do kwietnia następnego roku. W tym 
czasie razem z 1 Pułkiem Szwoleżerów im. Józefa Piłsud-
skiego utworzył 7 Brygadę Jazdy, nad którą pełnił dowódz-
two gen. ppor. Aleksander Romanowicz, wywodzący się 
z grona Tatarów polskich. Był to czas walk na Ukrainie, 
których celem stało się zajęcie Kijowa, co nastąpiło 7 maja 
1920 r. , w czym uczestniczył pułk tatarski. 

Podczas kontrofensywy wojsk bolszewickich pułk 
walczył w odwrocie, ponosząc duże straty. W walkach uła-
ni tatarscy wykorzystywani byli do celów zwiadowczych, 
podczas których wyróżnili się wieloma udanymi akcja-
mi w walce z nieprzyjacielem. 16 lipca 1920 r. Jazda Tatar-
ska została wycofana z linii frontu i przywieziona koleją do 
Płocka. W pierwszych dniach sierpnia tego roku przystąpi-
ła do obrony brzegów Wisły na odcinku od Wyszogrodu do 
Płocka, a w dniach 18–19 sierpnia 1920 r. walczyła bezpo-
średnio w obronie samego Płocka. W obronie tego miasta 
wyróżnił się szczególnie z pułku tatarskiego por. Iskander 

Achmatowicz, który z grupą ułanów bronił mostu na Wiśle, 
aby powstrzymać atak nieprzyjaciela zagrażający miastu. 

Po odparciu wojsk bolszewickich od brzegów Wisły, 
tatarscy ułani przyjęli smutną wiadomość o rozformowa-
niu ich pułku. Rozgoryczenie objęło ich wszystkich nie-
zależnie od narodowości czy wyznania, bowiem potra-
fili stworzyć doskonale zgraną jednostkę kawaleryjską. 
Jeszcze przed rozformowaniem dowodzili pułkiem krót-
ko w 1920 r. ppłk Zenon Kryczyński, mjr Władysław Toma-
szewicz oraz rtm. Różniatowski, którego imienia nie zna-
my. Po interwencji u Naczelnego Wodza, co miało się stać 
bez jego wiedzy, przez prezesa Aleksandra Achmatowicza, 
z reszty ułanów pułku tatarskiego stworzono Dywizjon 
Muzułmański, nad którym objął dowództwo Kaukazczyk 
płk Bahaeddin Emir Hassan Chursz. Wcześniej około stu 
ułanów tatarskich przydzielono do zapasowego szwadronu  
13 Pułku Ułanów Wileńskich, którego miejscem stacjo-
nowania była Nowa Wilejka obok Wilna. Ale i wspomnia-
ny Dywizjon Muzułmański nie pozostał długo samodziel-
ną jednostką kawaleryjską, gdyż w 1922 r. został wcielony  
do 10 Pułku Strzelców Konnych w Łańcucie. 

Tak przestała istnieć w wojsku polskim pierwsza jed-
nostka tatarska w niepodległej Rzeczypospolitej. Chociaż 
nie składała się z samych Tatarów, to jednak posiadała 
charakter pułku orientalnego ze względu na grupę Kau-
kazczyków. Ich późniejszy los był różny, jedni pozostali 
w wojsku polskim jako oficerowie kontraktowi, inni będąc 
już cywilami uczestniczyli w działalności na rzecz niepod-
ległego Kaukazu, m.in. tworząc własną grupę w pracach 
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Instytutu Wschodniego w Warszawie, bądź rozjechali się 
po świecie nie mogąc powrócić w rodzinne strony. 

Odnośnie pułku tatarskiego warto zwrócić uwagę na 
umundurowanie jego ułanów, które różniło się od mundu-
rów innych jednostek kawaleryjskich w Polsce. Wygląda-
ło następująco: 

[...] otoki na czapkach niebieskie, a Kaukazczycy no-
sili swoje narodowe czapki barankowe, kurtki tzw. 
„tatarki” krótkie bluzy zapinane na liczne małe gu-
ziczki, na bluzy nakładano „serdaczek”, czyli ka-
mizelkę bez rękawów ze specjalnymi szamerowa-
niami; spodnie granatowe lub ciemnowiśniowe ze 
srebrnymi (oficerowie) lub białymi (ułani) wąski-
mi lampasami, szerokości 2 cm. Na kołnierzach za-
miast proporczyków noszono rodzaj patki koloru 
niebieskiego z półksiężycem i gwiazdką2. 

Ponoć mundur ten przyciągał do pułku tatarskiego 
wielu ochotników, w tym Polaków. Nie był jednak noszony 
na stałe, na ćwiczeniach i w walce noszono mundury po-
lowe. Pamięć o Pułku Tatarskim Ułanów im. Mustafy Ach-
matowicza żyła długie lata wśród Tatarów polskich. Nawet 
kiedy po drugiej wojnie światowej wiele rodzin tatarskich 
przesiedliło się z ziem kresowych na tzw. Ziemie Odzyska-
ne, pamiętano o nim długo, póki żyli wśród nich dawni je-
go ułani. Tak było w rodzinie Półtorzyckich w Szczecinku 

2 K. Nawrocki, Szwadron Ułanów Tatarskich, „Przegląd Kawalerii i Broni 
Pancernej”, t. V, VII–IX, Londyn, 1964. 

i rodzinie Bohdanowiczów w Wałczu, chociaż w tamtych 
czasach temat wojny polsko-bolszewickiej był zakazany. 

Oprócz pułku tatarskiego Tatarzy walczyli w innych 
jednostkach wojska polskiego w wojnie z bolszewikami. 
Do nich należał wspomniany już płk Maciej Bajraszewski, 
komendant dworca kolejowego w Lublinie, specjalista od 
transportów wojskowych, który podczas ciężkich walk pod 
Warszawą miał przyczynić się do szybkiego przerzucenia 
tam dwóch dywizji piechoty z frontu południowego. W Li-
tewsko-Białoruskiej Dywizji Strzelców walczył ppor. Jakub 
Szehidewicz. I jeszcze jeden z Tatarów, ppłk Fuad Aleksan-
drowicz, znajdował się w 29 Pułku Artylerii. W 1919 r. kie-
dy wojska polskie zajęły Słonim, stał na czele tymczaso-
wych władz administracyjnych tego miasta, które w latach 
międzywojennych, podobnie jak wspomniane Iwje-Mu-
rawszczyzna, należało do województwa nowogródzkiego. 

Cofając się jeszcze do czasów pierwszej wojny świa-
towej, nie można zapomnieć o Aleksandrze Sulkiewiczu, 
żołnierzu 5 Pułku Piechoty I Brygady Legionów3. Był ró-
wieśnikiem i przyjacielem Józefa Piłsudskiego, jeszcze 
z okresu działalności w konspiracyjnej Polskiej Partii So-
cjalistycznej w zaborze rosyjskim. Ze względu na swój 
wiek mógł pozostać na tyłach w kwatermistrzostwie, ale 
jego niespokojny duch kazał mu być na pierwszej linii. Za 
odwagę i męstwo w bitwie pod Kostiuchnówką, 4–6 czerw-
ca 1916 r. na Wołyniu otrzymał stopień sierżanta. Zginął 

3 Zob. A. Miśkiewicz, Tatarzy polscy 1918-1939. Życie społeczno-kulturalne 
i religijne, Państwowe Wydawnictwa Naukowe, Warszawa 1990, ss. 152–
155.
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śmiercią bohaterską 18 września tamtego roku pod Sito-
wiczami, niosąc pomoc rannemu koledze Adamowi Koco-
wi, późniejszemu pułkownikowi, twórcy Obozu Wielkiej 
Polski. 

Aleksander Sulkiewicz spoczął na cmentarzu legio-
nistów pod Sitowiczami na Wołyniu, podobnie jak wielu 
towarzyszy walki, bowiem był postacią lubianą w swoim 
pułku. W 1935 r. dzięki staraniom społeczności tatarskiej 
przy poparciu Komitetu Propagowania Czynu Polskiego 
jego prochy zostały sprowadzone z Wołynia na Cmentarz 
Wojskowy w Warszawie. Miało to miejsce podczas uroczy-
stości żałobnych w stolicy z udziałem przedstawicieli woj-
ska, rządu i społeczności tatarskiej 8 listopada 1935 r.4 Sul-
kiewicz został odznaczony pośmiertnie Krzyżem Virtuti 
Militari. 

Od r. 1922, kiedy to Dywizjon Mahometański, jak 
już o tym pisaliśmy, został wcielony do 10 Pułku Strzel-
ców Konnych w Łańcucie, nie było w wojsku polskim sa-
modzielnej jednostki tatarskiej. Tatarzy ubolewali z tego 
powodu, bowiem ich synowie odbywali służbę wojskową 
w różnych jednostkach, nieraz z dala od domu rodzinnego. 
I to często w piechocie, a nie w kawalerii. Ich ojców to bar-
dzo bolało. Mówili, czy to wypada, aby Tatar służył jako pie-
chur, a nie dosiadał konia. 

Aby Tatarzy nie czuli się oddaleni od swoich bliskich, 
poborowych często kierowano do jednostek znajdujących 
się w północno-wschodnich województwach. Tak było na 

4 Zob. A. Miśkiewicz, Tatarzy wierni Polsce. Szkice z dzieje Tatarów polskich 
w XX wieku, Patria Media, Gdańsk 2017, ss. 90–92. 

przełomie lat dwudziestych i trzydziestych XX w., w Sło-
nimie, gdzie w tamtejszym 79 oraz 80 Pułku Piechoty od-
bywali służbę wojskową. Wielu z nich pochodziło z po-
bliskiego Nowogródka, a w Słonimie znajdowało się duże 
skupisko ich pobratymców, z którymi pozostawali w kon-
takcie, uczęszczając na nabożeństwa do meczetu oraz 
uczestnicząc w spotkaniach towarzyskich z różnych oka-
zji, m.in. podczas świąt muzułmańskich. Warto dodać, że 
w czasie zabaw tatarskich w Słonimie, na które przybywa-
li Tatarzy z różnych miast kresowych, często przygrywa-
ła do tańca orkiestra wojskowa jednego z wymienionych 
pułków. 

Odchodząc na krótko od zasadniczego tematu, należy 
zwrócić uwagę na stosunek Tatarów do służby wojskowej 
w latach międzywojennych XX w. Uważali oni, że każdy 
młody Tatar powinien przez jakiś czas poddać się dyscy-
plinie wojskowej, która uczyni z niego prawdziwego męż-
czyznę. Nie obojętne im było, w jakim wojsku mają służyć, 
choć w czasie zaborów wielu Tatarów służyło w wojsku ro-
syjskim, ale ci, którzy doczekali się niepodległości, z miej-
sca przeszli do odrodzonego wojska polskiego. Oddziały-
wała na nich tradycja samodzielnych jednostek tatarskich 
w wojskach dawnej Rzeczypospolitej. Obok tego prawdzi-
wą jednostką dla Tatarów powinna być kawaleria. 

Według danych Ministerstwa Spraw Wojskowych 
przekazanych Ministerstwu Wyznań Religijnych i Oświe-
cenia Publicznego wynikało, że zawodowych muzułma-
nów w Wojsku Polskim było 18 w 1932 r., a rok później 
22, z czego najwięcej oficerów kontraktowych Azerów 
i Górali Północnego Kaukazu. Do tych ostatnich należał 
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wspomniany już ppłk Bahaeddin Emir Hassan Chursz. 
Z Azerów największe stopnie wojskowe posiadali Muha-
med Izrafił Bek, który był pułkownikiem i Veli Bek Jedigar, 
któremu Pułk Tatarski Ułanów im. Mustafy Achmatowicza 
zawdzięcza swoją monografię. 

W służbie zawodowej byli też Tatarzy polscy, ale nie 
jako oficerowie kontraktowi. W 4 Pułku Ułanów Zanie-
meńskich w Wilnie odbywał zawodową służbę por. Alek-
sander Jeljaszewicz, mianowany rotmistrzem w 1935 r. 
Karierę rozpoczął w wojsku rosyjskim w Korpusie Kade-
tów w Pskowie. Był w armii białogwardyjskiej gen. Anto-
na Denikina. Później służył w serbskiej straży granicz-
nej. Po powrocie do Polski ukończył Szkołę Podchorążych 
Rezerwy w Ostrowie, a potem Oficerską Szkołę Kawale-
rii w Grudziądzu. Od 25 października 1938 r. był dowód-
cą 1 Szwadronu Tatarskiego 13 Pułku Ułanów Wileńskich 
w Nowej Wilejce.

W wieku 14 lat rozpoczął swoją karierę wojskową Mi-
chał Szumski, najpierw ukończył Korpus Kadetów w Cheł-
mnie, a po zdaniu matury został przyjęty do Szkoły Pod-
chorążych Artylerii w Toruniu, zostając jej absolwentem 
w 1933 r. z promocją na podporucznika artylerii. Służbę 
zawodową odbywał w 1 Pułku Artylerii Lekkiej Legionów 
w Wilnie jako dowódca baterii. Mianowany w 1935 r. po-
rucznikiem w korpusie oficerów artylerii, w 1938 r. zdał 
egzamin do Wyższej Szkoły Wojskowej w Warszawie. Ale 
nie rozpoczął w niej nauki z powodu wybuchu drugiej woj-
ny światowej. 

Nie wszystkich Tatarów pociągała służba w kawale-
rii. Całkowicie odchodzili od tradycji ułańskich Tatarzy, 

którzy wybrali służbę w innych jednostkach niemających 
nic wspólnego z końmi. Do nich należał podoficer Mary-
narki Wojennej Adam Bajraszewski. Jako ochotnik do 
służby na okręcie przeszedł przeszkolenie w Kadrze MW 
w Świeciu nad Wisłą i po złożeniu przysięgi został skiero-
wany do służby daleko od morza, do Flotylli Rzecznej Ma-
rynarki Wojennej w Pińsku w województwie poleskim. 
Tam po ukończeniu kursu motorzystów zaokrętowany zo-
stał na monitor ORP „Wilno”, do obsługi silników, którym 
odbywał rejsy po rzece Prypeci i jej dopływach, zawijając 
każdego miesiąca do portu wojennego w Pińsku. W 1930 
r. ukończył kurs podoficerski motorzystów i awansując na 
starszego marynarza, został motorzystą na kutrach mel-
dunkowych. W maju 1934 r. jako wyróżniającego się ma-
rynarza oddelegowano go do obsługi prezydenckiej mo-
torówki „Diana”. Wraz z kolegą, podobnie wyróżniającym 
się jak on, zostali przydzieleni do Kolumny Samochodo-
wej Zamku Królewskiego w Warszawie, siedziby Prezyden-
ta Rzeczypospolitej Polskiej. Tworzyli załogę wymienionej 
wyżej motorówki. Jej miejscem postoju na lewym brzegu 
Wisły było Wybrzeże Kościuszkowskie obok Jacht Klubu 
Oficerskiego. 

Z prezydentem Ignacym Mościckim pływali kilka ra-
zy po Wiśle. W czerwcu 1934 r. podczas powodzi uratowa-
li saperów, którym zatonęła motorówka. Po powrocie do 
Pińska, po awansie na mata, jako marynarz nadtermino-
wy objął stanowisko kierownika maszyn zespołu czterech 
kutrów meldunkowych. W 1937 r. będąc podoficerem za-
wodowym, został zastępcą kierownika maszyn na monito-
rze ORP „Warszawa”, na którym pływał aż do 17 września 
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1939 r., kiedy wojska sowieckie wtargnęły na wschodnie 
ziemie Polski. 

Razem z Adamem Bajraszewskim wstąpił jako ochot-
nik do Marynarki Wojennej Adam Selimanowicz, choć 
przybył ze wsi Sorok Tatary niedaleko Wilna, to jego rodo-
wód związany był z Tatarami nadwołżańskimi, którzy two-
rzyli nieduże skupisko w Warszawie. Także po przeszkole-
niu w Kadrze MW w Świeciu nad Wisłą skierowany został 
do Flotylli Rzecznej Marynarki Wojennej w Pińsku. O je-
go służbie nie wiele wiadomo, którą też jako nadtermino-
wy odbywał 5 lat. W 1933 r. opuścił Pińsk przenosząc się do 
Warszawy, gdzie zatrudnił się w kawiarni tureckiej. 

Prawdopodobnie jedynym Tatarem polskim w latach 
międzywojennych XX w., który zasiadł za sterami samolo-
tu, był Jan Jakub Szegidewicz, absolwent Szkoły Lotniczej 
w Dęblinie. Został pilotem wbrew swoim rodzicom, któ-
rzy widzieli go jako kawalerzystę, ułana. Był instruktorem 
szkolenia lotniczego. 

Do lotnictwa, które pociągało wielu młodych ludzi, 
pragnęli wstąpić także Tatarzy, których nie interesowała 
służba w kawalerii. Jak wspominał po latach Ammar Le-
biedź, były mieszkaniec Nowogródka po wojnie zamiesz-
kały w Szczecinie, on i kilku jego kolegów wyraziło chęć 
wstąpienia do obsługi naziemnej 5 Pułku Lotniczego w Li-
dzie w województwie nowogródzkim, z nadzieją zostania 
w przyszłości pilotem. Mieli się stawić w pułku w pierwszej 
połowie września 1939 r., w czym przeszkodził im wybuch 
wojny. 

Nie wiemy dokładnie, ilu Tatarów polskich odbywało 
zawodową służbę wojskową. Wspomniane wyżej sylwetki 

pozostaną reprezentacyjne wobec tych, którzy poświęcili 
się tej służbie. Należeli do nich Tatarzy wstępujący do za-
wodowych szkół wojskowych, popularnych wówczas pod-
chorążówek, albo odbywając służbę wojskową z poboru, 
kończyli kursy podoficerskie w swoich jednostkach, otrzy-
mując w nich stałe etaty z możliwością awansów. Tak po-
stąpił Roman Ramazan Popławski, który w 1923 r. powo-
łany do odbycia służby wojskowej w 76 Lidzkim Pułku 
Piechoty w Grodnie, pozostał tam jako podoficer w służ-
bie zawodowej. W 1928 r. przeniesiony do sztabu 29 Dywi-
zji Piechoty dowodzonej przez gen. Franciszka Kleeberga 
był tam aż do września 1939 r. 

W tym miejscu nie można zapomnieć o Tatarkach, 
które choć nie były związane z wojskiem, to jednak  
należały do organizacji paramilitarnej, Związku Strze-
leckiego, uczestnicząc w działalności tatarskich oddzia-
łów żeńskich w Nowogródku i Słonimie. Osobną dzia-
łalność prowadziła Dżenet Dżabagi-Skibniewska jako 
instruktorka Przysposobienia Wojskowego Kobiet. Była 
córką Ingusza Wasana Gireja Dżabagiego i polskiej Ta-
tarki Heleny Bajraszewskiej. Jej najbliżsi, ojciec – redak-
tor wydawanego w Warszawie kwartalnika „Przegląd  
Islamski” – wraz z jej siostrami, opuścili Polskę przeno-
sząc się do Turcji. Ona pozostała, czując silną więź z Pol-
ską. Po maturze studiowała w Instytucie Wschodnim 
w Warszawie, przeszła też kurs przysposobienia wojsko-
wego kobiet. Po wyjściu za mąż za oficera floty handlo-
wej przeniosła się do Gdyni, gdzie mianowana została 
adiutantką Komendy Okręgu Nadmorskiego Przysposo-
bienia Wojskowego Kobiet.
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Powracając do służby Tatarów w kawalerii, to ich 
dziadkowie i ojcowie nie ustępowali w staraniach, aby od-
bywali służbę wojskową wyłącznie w pułku kawaleryjskim 
i najlepiej, żeby wszyscy służyli tylko w jednym. Zadość ich 
pragnieniu uczyniono w 1936 r., kiedy Ministerstwo Spraw 
Wojskowych na oficjalną prośbę społeczności tatarskiej 
popartej przez Muftiego na Rzeczpospolitą Polską dr. Ja-
kuba Szynkiewicza, a także przez Ministerstwo Wyznań 
Religijnych i Oświecenia Publicznego, zezwoliło, aby wszy-
scy Tatarzy poborowi odbywali służbę wojskową tylko 
w jednej jednostce. Wybór padł na 13 Pułk Ułanów Wileń-
skich w Nowej Wilejce. Jak pisaliśmy wcześniej, po rozfor-
mowaniu pułku tatarskiego w sierpniu 1920 r. trafiło tam 
stu jego byłych ułanów. Jak wiadomo, większość z nich już 
w tym czasie w nim nie służyła. 

Na to, aby w 13 Pułku Ułanów Wileńskich5 odbywali 
służbę wojskową wszyscy poborowi Tatarzy zadecydowa-
ło, że stacjonował on w województwie wileńskim, grani-
czącym z województwami nowogródzkim i białostockim, 
ziemiami północno-wschodnich Kresów, gdzie znajdowa-
ły się największe skupiska Tatarów w Polsce. Nie musieli 
zatem od tego roku odbywać służby wojskowej w jednost-
kach odległych od ich miejsc zamieszkania. Dowództwo 
pułku zadecydowało, że odbywać będą służbę w pierw-
szym szwadronie, któremu nadano oficjalną nazwę –  
1 Szwadron Tatarski. Ministerstwo Spraw Wojskowych 

5 Zob. A. Miśkiewicz, Tatarzy polscy 1918–1939. Życie społeczno-kulturalne 
i religijne, Państwowe Wydawnictwa Naukowe, Warszawa 1990, ss. 155–
159.

zawiadomiło o tym Olgierda Najmana-Mirzę Kryczyń-
skiego, jednego z najwybitniejszych działaczy tatarskich 
międzywojnia, będącego wówczas prokuratorem Są-
du Najwyższego w Warszawie i prezesem Rady Central-
nej Związku Kulturalno-Oświatowego Tatarów Rzeczy-
pospolitej Polskiej w Wilnie. Tatarzy byli też kierowani do 
czwartego szwadronu szkolnego celem zdobycia różnych 
specjalności wojskowych, aby w dalszej służbie znaleźć się  
w 1 Szwadronie Tatarskim. 

Werbunek do 13 Pułku Ułanów Wileńskich nastą-
pił wiosną 1936 r. Pragnąc wyróżnić ułanów służących  
w 1 Szwadronie Tatarskim ustalona została odznaka w for-
mie półksiężyca i gwiazdki na proporczykach kołnierzo-
wych munduru o barwach różowych z chabrowym pa-
skiem pośrodku. Obowiązywała wszystkich żołnierzy 
szwadronu, niezależnie od tego, czy byli to Tatarzy-muzuł-
manie, czy też ułani innej narodowości i wyznania. 

Pierwsza przysięga 1 Szwadronu Tatarskiego wraz 
z całym pułkiem miała miejsce 13 grudnia 1936 r. Przed 
jej złożeniem w godzinach rannych poborowi-muzułma-
nie uczestniczyli w specjalnie przeznaczonym dla nich 
nabożeństwie we własnej świetlicy w koszarach, któremu 
przewodniczył imam Muzułmańskiej Gminy Wyznanio-
wej w Wilnie, Ibrahim Smajkiewicz. Później na placu ko-
szarowym w Nowej Wilejce odbyła się przysięga wszyst-
kich poborowych pułku w kolejności wyznania: katolicy, 
prawosławni, ewangelicy, żydzi i muzułmanie. Kolejność 
taką zachowywano zawsze podczas każdej ceremonii za-
przysiężenia poborowych. Przysięgę od Tatarów odebrał 
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wspomniany imam wileński Ibrahim Smajkiewicz. Towa-
rzyszyła mu liczna delegacja Tatarów z Wilna. 

W 1 Szwadronie Tatarskim zostało zaprzysiężonych 
51 ułanów, w tym dziewięciu Tatarów oraz w 4 szwadronie 
szkolnym zaprzysiężono trzech Tatarów. Z powodu choro-
by trzech kolejnych Tatarów zaprzysiężonych zostało w in-
nym terminie. W sumie zaprzysiężono dwunastu Tatarów, 
pomijając chorych. W dowództwie 13 Pułku Ułanów Wileń-
skich zdawano sobie sprawę, że poborowi Tatarzy nie wy-
pełnią całego szwadronu, bowiem ich liczba poborowych 
będzie zawsze zbyt mała. Na ok. sześć tysięcy społeczności 
tatarskiej żyjącej wówczas w Polsce, inaczej być nie mogło. 
Ale siła tradycji uczyniła swoje, tym bardziej, że Tatarzy 
polscy cieszyli się zaufaniem władz państwowych i pamię-
tano o ich pułku podczas wojny z bolszewikami, choć je-
go skład był mieszany. I tak było z 1 Szwadronem Tatar-
skim, który w numeracji szwadronów pułku występował 
jako pierwszy. Jego dowódcą został rtm. Michał Bohdano-
wicz. Chociaż nosił nazwisko, takie samo jak wielu Tata-
rów, nic nie miał z nimi wspólnego, jedynie, że dowodził  
1 Szwadronem Tatarskim. 

W roku następnym do 1 Szwadronu Tatarskiego tra-
fiło dwudziestu dwóch poborowych Tatarów, znaleźli się 
oni wśród 75 ułanów poborowych, innej narodowości i wy-
znania, których razem z nimi zaprzysiężono w tym szwa-
dronie. Tak jak poprzedniego roku zaprzysiężenie ułanów 
tatarskich poprzedziło nabożeństwo w ich świetlicy pod 
przewodnictwem imama wileńskiego Smajkiewicza. Na 
nabożeństwie był obecny dowódca szwadronu rtm. Michał 
Bohdanowicz. Przysięga miała miejsce 12 grudnia 1937 r. 

Trzech kolejnych Tatarów zaprzysiężono w 4 szwadronie 
szkolnym, a dalszych trzech z powodu choroby zaprzysię-
żono w innym terminie.

W 1937 r. zorganizowany został w pułku kurs pod-
oficerski, który ukończyło trzech Tatarów: Osman Bajra-
szewski, Chasień Smolski i Bronisław Ibrahim Murawski. 
W dniu zakończenia kursu 8 lipca 1937 r. zostali przenie-
sieni ze szwadronu szkolnego do tatarskiego. Oprócz wy-
mienionych, awansowany został do stopnia kaprala re-
zerwy Mustafa Jakubowski, jako rezerwista powołany 
wówczas do odbycia ćwiczeń wojskowych. 

Społeczeństwo tatarskie z wielką serdecznością od-
nosiło się do swego szwadronu, choć, co należy zawsze 
podkreślać, że nie odbywali w nim służby wojskowej sa-
mi Tatarzy. Pomimo tego 7 marca 1937 r. doszło do spo-
tkania licznej grupy przedstawicieli Tatarów polskich 
z korpusem oficerskim 13 Pułku Ułanów Wileńskich w re-
stauracji Hotelu Georges’a w Wilnie. Tatarów polskich re-
prezentowali m.in. płk rez. Jakub Romanowicz – zastępca 
muftiego, Bohdan Achmatowicz, adwokat, prezes Muzuł-
mańskiej gminy wyznaniowej w Wilnie, Olgierd Najman
-Mirza Kryczyński, prokurator Sądu Najwyższego w War-
szawie, Stefan Bazarewski, profesor Uniwersytetu im. 
Stefana Batorego w Wilnie i Edige Szynkiewicz, prezes 
Koła Młodzieży Tatarskiej w Wilnie. Korpus oficerski re-
prezentował płk Kazimierz Żelisławski – dowódca 13 Puł-
ku Ułanów Wileńskich – i liczni oficerowie. Na jego ręce 
zostało skierowane podziękowanie za umożliwienie od-
bywania przez Tatarów-muzułmanów służby wojsko-
wej w tym pułku, w 1 Szwadronie Tatarskim. Wyrażono 
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radość, że pułk jest jednostką kawaleryjską i że dzięki te-
mu Tatarzy znów dosiedli koni.

W dniu święta pułkowego 25 lipca 1937 r. na dziedziń-
cu koszarowym odbyła się uroczystość wręczenia przez 
delegację Tatarów polskich buńczuka wykonanego we-
dług wzorów starotatarskich 1 Szwadronowi Tatarskiemu. 
W uroczystości uczestniczyli m.in.: wojewoda wileński Lu-
dwik Bociański, dowództwo pułku, matka chrzestna puł-
ku hrabina Elżbieta Mikulicz-Radecka i płk Rudolf Dre-
szer, dowódca Wileńskiej Brygady Kawalerii. Ufundowany 
przez społeczność tatarską buńczuk reprezentował teraz 
nie tylko sam szwadron tatarski, lecz cały pułk. Na defi-
ladach zawsze był trzymany z przodu przez ułanów-Tata-
rów z tego szwadronu. Podarunek społeczności tatarskiej 
w postaci buńczuka 1 Szwadronowi Tatarskiemu został 
w pełni zaaprobowany przez dowództwo pułku. 

15 maja 1938 r. nastąpiła zmiana dowódcy 1 Szwa-
dronu Tatarskiego: w miejsce rtm. Michała Bohdanowicza, 
który odszedł do 4 Pułku Ułanów Zaniemeńskich w Wil-
nie, dowódcą został rtm. Bazyli Marcisz. Nie był nim długo, 
gdyż 5 sierpnia 1938 r. dowództwo objął rtm. Jan Tarnow-
ski. Jeszcze tego samego roku dowódca szwadronu został 
ponownie zmieniony. Tym razem mianowano nim rtm. 
Aleksandra Jeljaszewicza, który przybył z 4 Pułku Ułanów 
Zaniemeńskich. Jako polskiemu Tatarowi i muzułmanino-
wi powierzono mu 1 Szwadron Tatarski 25 października 
1938 r. 

Także w 1938 r. Tatarzy z 1 Szwadronu Tatarskie-
go otrzymali swego kapelana, którym mianowano Ale-
go Ismaiła Woronowicza, imama Miasta Stołecznego 

Warszawy, absolwenta Wydziału Orientalistyki Uniwer-
sytetu im. Jana Kazimierza we Lwowie i Uniwersytetu 
Al-Azhar w Kairze, posiadającego stopień podoficerski. 
Początkowo Ministerstwo Spraw Wojskowych nie zamie-
rzało powoływać kapelana dla żołnierzy muzułmanów, ze 
względu na małą ich liczbę. Jak wiadomo przysięgi ułanów 
z 1 Szwadronu Tatarskiego w 1936 i 1937 r. odbierał imam 
wileński Ibrahim Smajkiewicz. Jednak na prośbę skiero-
waną do Ministerstwa Spraw Wojskowych przez Muftiego 
na Rzeczpospolitą Polskę, dr. Jakuba Szynkiewicza, o po-
wołanie kapelana muzułmańskiego dla żołnierzy muzuł-
manów w 1 Szwadronie Tatarskim 13 Pułku Ułanów Wi-
leńskich, który wskazał na Woronowicza, Ministerstwo 
przychyliło się do jego prośby, którą poparło także Mini-
sterstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego 
oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych. To drugie wska-
zywało na aspekt prestiżowy oraz pewne korzyści natury 
ogólnej, propagandowo-politycznej, wynikającej z dania 
wyrazu zewnętrznego – również na odcinku wojskowym 
– przychylności Rzeczypospolitej wobec wyznania muzuł-
mańskiego. Był to okres, kiedy Polska posiadała kontak-
ty z państwami arabskimi na Bliskim Wschodzie, głównie 
z Turcją, Egiptem i Irakiem a także z Iranem i Afganista-
nem. Interesowało się muzułmanami w Polsce Centrum 
Islamu w Szwajcarii, jak również władze duchowne mu-
zułmanów w Jugosławii.

18 grudnia 1938 r. zaprzysiężono w 1 Szwadro-
nie Tatarskim dziewięćdziesięciu ułanów, w tym czter-
nastu Tatarów. Kolejnych ośmiu Tatarów zaprzysiężo-
no w 4 szwadronie szkolnym, a dwóch z powodu choroby 
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zaprzysiężono w innym terminie. Po raz pierwszy odebrał 
od nich przysięgę imam Miasta Stołecznego Warszawy Ali 
Ismaił Woronowicz. Nikt nie przypuszczał wówczas, że by-
ła to ostatnia przysięga w 13 Pułku Ułanów Wileńskich.

W r. 1938 do 1 Szwadronu Tatarskiego przyję-
to absolwentów pułkowej szkoły podoficerskiej, do któ-
rych należeli: Mustafa Lebiedź, Ali Bajraszewski, Sulej-
man Aleksandrowicz i Aleksander Gembicki. Obok nich 
kurs specjalistów wspomnianej szkoły ukończył Mustafa 
Bogdanowicz. 

Także z okazji 20-lecia powstania pułku (25 lipca 1938 
r.) odznakę pułkową otrzymał por. rez. Iskander Achmato-
wicz, bohater wojny z bolszewikami lat 1919–1920, w Jeź-
dzie Tatarskiej. Oprócz niego odznaczono Tatarów pozo-
stających w czynnej służbie w 1 Szwadronie Tatarskim: 
kpr. Osmana Bajraszewskiego, kpr. Chasienia Smolskie-
go, starszych ułanów: Ibrahima Murawskiego i Mustafę 
Radeckiego oraz ułanów: Jakuba Radkiewicza, Alego Ja-
kubowskiego, Aleksandra Radkiewicza, Aleksandra Pół-
torzyckiego, Mustafę Jakubowskiego, Aleksandra Ja-
kubowskiego i Chasienia Jakubowskiego. Ten ostatni 
mianowany został w 1938 r. starszym ułanem. 

Służba wojskowa ułanów trwała dwadzieścia trzy 
miesiące. Czas wolny od zajęć Tatarzy spędzali w swo-
jej świetlicy, gdzie uczestniczyli w nabożeństwach, a tak-
że gościli przedstawicieli własnej społeczności. Odprawiał 
nabożeństwa, jak również zaznajamiał ułanów tatarskich 
ze wszelkimi zasadami islamu, imam Ali Woronowicz. On 
także wygłaszał kazania uświadamiające ich o obowiązku 
wierności wobec swojej ojczyzny – Polski – oraz stawania 

w jej obronie. W świetlicy ustawiony był buńczuk oraz wi-
siały na ścianach obrazy przedstawiające dawnych uła-
nów tatarskich oraz fotografie wszystkich meczetów 
w Polsce. Na jednej ze ścian wisiały dywany rozpościera-
ne na podłodze podczas nabożeństw. Była też nieduża bi-
blioteka, zaopatrzona w książki nie tylko dotyczące islamu 
i dziejów Tatarów, a także najpopularniejsze czasopisma 
ilustrowane, przekazywane przez Tatarów. Każdego roku 
przeprowadzano zbiórkę datków na utrzymanie świetli-
cy, których nie szczędzili zarówno zamożni, jak i ubodzy 
Tatarzy. 1 Szwadron Tatarski 13 Pułku Ułanów Wileńskich 
sprzyjał utrzymaniu społeczności w wierze islamu, a tak-
że w nawiązaniu do dawnych tradycji pułków kawaleryj-
skich tatarskich.

Podobnie jak każdy pułk kawaleryjski, także i 13 Pułk 
Ułanów Wileńskich miał swoją żurawiejkę (często nawet 
kilka), tj. krótką rymowaną przyśpiewkę, przedstawiającą 
dosadną zazwyczaj charakterystykę każdego pułku, nie-
kiedy złośliwą, zabawną, pełną żołnierskiego humoru. Oto 
dwie z nich: 

A trzynasty, ten różowy  
To naprawdę pułk bojowy. 

Z przodu księżyc, z tyłu gwiazda.  
To nasza tatarska jazda6.

6 C. Leżeński, Pozostały tylko ślady podków, Książka i Wiedza, Warszawa 
1984, s. 230.
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Dobrą opinię o służących w 1 Szwadronie Tatarskim 
ułanach-Tatarach przekazał Wiaczesław Barsegow-Pła-
wiński, wówczas porucznik, dowódca pierwszego plutonu 
szwadronowego. Oto jego wspomnienie: 

Pierwszy pluton rekrutował się wyłącznie z auten-
tycznych Tatarów. Podoficerowie do wachmistrza 
byli Tatarami. Reszta plutonu ze względu na ogra-
niczoną ilość Tatarów składała się prawie wyłącz-
nie z elementu polskiego. W warunkach pokojowych 
Tatarzy wyróżniali się dużą subordynacją i zdolno-
ściami do jazdy konnej dżigitówki. Świeżo zmobili-
zowani Tatarzy – rekruci na ujeżdżalni czuli się do-
skonale. Galopujący koń na lonży czy na prostej lub 
dżigitówka nie nastręczały im specjalnych trudno-
ści, jeżeli któryś uczepił się siodła konia galopują-
cego – nie puścił, aż się nań wdrapał. Chętni i po-
słuszni byli zapatrzeni z ufnością w dowódców7.

We wrześniu 1939 r. w obronie Polski walczyli Tata-
rzy w kilku jednostkach, w tym najwięcej w 1 Szwadro-
nie Tatarskim 13 Pułku Ułanów Wileńskich, pod dowódz-
twem rtm. Aleksandra Jeljaszewicza, ale podczas ciężkich 
bojów na Lubelszczyźnie, kiedy pułk uległ rozbiciu na po-
szczególne jednostki walczące samodzielnie, wielu Tata-
rów z pierwszego plutonu 1 Szwadronu Tatarskiego, wal-
czyło aż do kapitulacji pod dowództwem wspomnianego 

7 W. B. Pławiński, Tatarzy polscy w 13 Pułku Ułanów Wileńskich w 1939 r. „ 
Przegląd Tatarski”, Nr 3, 1437/2016, s. 17.

wcześniej por. Wiaczesława Barsegowa-Pławińskiego. Sam 
rtm. Jeljaszewicz wraz z grupą oficerów pułku podążali do 
granicy węgierskiej, ale dostali się do niewoli niemieckiej, 
spędzali później cały okres wojny w oflagach. Jeljaszewicz, 
jako Tatar, namawiany przez Niemców do służby u nich, 
odmówił, co mogło dla niego skończyć się poważnymi kon-
sekwencjami. Jednak zostawiono go w spokoju. 

Wspomniana już wcześniej por. Dżennet Dżabagi-
Skibniewska z Okręgu Nadmorskiego Przysposobienia 
Wojskowego Kobiet niosła pomoc, razem ze swoimi ko-
leżankami rannym żołnierzom – obrońcom Gdyni. Póź-
niej działała w konspiracji, przerzucona na Bliski Wschód 
wstąpiła do wojska polskiego, będąc w 2 Korpusie oficerem 
oświatowym, m.in. redagowała pismo „Dziatwa” dla pol-
skich sierot przybyłych ze Związku Sowieckiego. 

Wielu Tatarów jako przedstawicieli inteligencji pol-
skiej na ziemiach kresowych trafiło na zesłanie w głąb 
Związku Sowieckiego na Syberię i do północnego Kazach-
stanu. Wywożeni całymi rodzinami, tak jak Polacy, szczę-
śliwym zbiegiem okoliczności, po traktacie Sikorski–Maj-
ski w 1941 r., przyłączyli się do formowanej w Związku 
Sowieckim Armii Polskiej gen. Władysława Andersa. Dzię-
ki temu mogli opuścić Związek Sowiecki, a młodzi Tatarzy, 
którzy znaleźli się na zesłaniu wstąpili do tej Armii prze-
chodząc w niej różne szkolenia, do podoficerów włącznie.

Nieznany jest dotąd los Alego Ismaiła Woronowicza, 
imama Miasta Stołecznego Warszawy i kapelana 1 Szwa-
dronu Tatarskiego 13 Pułku Ułanów Wileńskich. W pierw-
szych dniach września 1939 r., odwiózł ciężarną żonę do 
jej rodzinnego Klecka w województwie nowogródzkim, 
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z zamiarem szybkiego powrotu do Warszawy. Kiedy to sta-
ło się niemożliwe, po zajęciu ziem kresowych przez wojska 
sowieckie, ukrywając kim jest, został na krótko nauczycie-
lem, jednak wydany władzom sowieckim i aresztowany 
przez NKWD został wywieziony nie wiadomo dokąd. Po-
wstała po wojnie plotka, że zwolniony z niewoli po napa-
dzie Niemiec na Związek Sowiecki w 1941 r. miał zginąć 
pod gąsienicami niemieckiego czołgu, jest nieprawdziwa. 
Jego los po dziś dzień jest nieznany. 

Wiadomo, że por. Michał Szumski, o którym pisa-
liśmy wcześniej, brał udział w obronie Lwowa. Trafił do 
niewoli sowieckiej, został zamordowany w Charkowie, 
jednym z miejsc kaźni oficerów polskich w Związku So-
wieckim. Spoczywa na Cmentarzu Ofiar Totalitaryzmu na 
Piatichatkach. 

W Katyniu zginął por. rez. Stefan Murza-Murzicz 
z Flotylli Rzecznej Marynarki Wojennej w Pińsku. Powoła-
ny do służby we wrześniu 1939 r., po samozatopieniu Floty-
lli Rzecznej trafił do niewoli sowieckiej. 

Do niewoli sowieckiej dostali się również uczestnicy 
wojny z bolszewikami lat 1919–1920: płk Maciej Bajraszew-
ski i rtm. Dawid Janowicz-Czaiński. Wiadomo, że Bajra-
szewski zmarł w sowieckim więzieniu, natomiast los Jano-
wicza-Czaińskiego jest do dziś nieznany. 

Nie została jeszcze ustalona lista Tatarów polskich za-
mordowanych w Katyniu, Miednoje oraz Charkowie. Nie-
kiedy rodziny nie znają losu swoich ojców i mężów wzię-
tych do sowieckiej niewoli; bywało, że przez cały okres PRL 
kryły ten fakt, nie pozostawiając dokładnych informacji 

dla potomnych o losie dziadków czy wujków, którzy wyru-
szyli we wrześniu 1939 r. bronić Polski.

Podczas drugiej wojny światowej Tatarzy walczyli na 
froncie zachodnim, a także wschodnim. Na tym pierw-
szym znaleźli się głównie byli zesłańcy na Sybir, którzy 
wyszli ze Związku Sowieckiego wraz z armią gen. Włady-
sława Andersa. Byli wśród nich zarówno oficerowie róż-
nych stopni, jak i kobiety-ochotniczki. Według działacza 
emigracji polskiej w Anglii w latach powojennych, płk. rez. 
Fuada Szehidewicza, który walczył w 1 Pułku Ułanów Kre-
chowieckich, mogło ich być trzydzieści siedem. 

Pułkownik Ibrahim Bajraszewski, uczestnik obrony 
kraju we wrześniu 1939 r., potem w Samodzielnej Bryga-
dzie Strzelców Podhalańskich walczącej w obronie Narwi-
ku, należał też do francuskiego ruchu oporu, a dostawszy 
się w ręce niemieckie, został więźniem obozu koncentra-
cyjnego w Buchenwaldzie. Odznaczony był Krzyżem Vir-
tuti Militari i trzykrotnie Krzyżem Walecznych. Posia-
dał poza tym liczne odznaczenia Polskich Sił Zbrojnych 
na Zachodzie oraz francuskie i norweskie. Zmarł w Polsce 
w 1984 r. 

W okupowanym kraju łączniczką w Armii Krajo-
wej na Nowogródczyźnie była Anna Zawalewska z Alek-
sandrowiczów. Po wojnie mieszkała w Kołobrzegu. Należy 
także wspomnieć o Emilii Aleksandrowicz-Witkowskiej ze 
Słonima, która przed 1939 r. po wyjściu za mąż, zamiesz-
kała w Warszawie. Była sanitariuszką podczas Powsta-
nia Warszawskiego. Nie wiemy ilu Tatarów uczestniczyło 
w konspiracji. Po wojnie, rodziny kryły swoich bliskich – 
byłych uczestników konspiracji w Armii Krajowej. 
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Nie wiemy też, ilu Tatarów walczyło na froncie 
wschodnim, przede wszystkim w 1 i 2 Armii Wojska Pol-
skiego. Wiadomo, że wspominany już Adam Bajraszewski 
z Flotylli Rzecznej Marynarki Wojennej w Pińsku, które-
mu udało się uniknąć niewoli sowieckiej, walczył później  
w 9 Batalionie Mostowo-Drogowym 2 Armii Wojska Pol-
skiego. Po wojnie zamieszkał na Ziemiach Zachodnich. 

W 1 Armii Wojska Polskiego walczył Maciej Bajra-
szewski. Wbrew zakazowi władz sowieckich, jako Tatar 
wstąpił w szeregi armii polskiej, powołując się przy tym, 
że do 1939 r. był obywatelem polskim. Walczył na Wa-
le Pomorskim i przy forsowaniu Odry w kwietniu 1945 r. 
I pomimo ciężkich walk, jakich tam doświadczył, zawsze 
powtarzał, że przeżył, gdyż był w wojsku polskim a nie so-
wieckim. Po wojnie zamieszkał w rodzinnym Słonimie, 
w sowieckiej Białorusi. 

Po drugiej wojnie światowej wiele rodzin tatarskich 
nie chcąc mieszkać na terenach przyłączonych do Związ-
ku Sowieckiego, podobnie jak ich sąsiedzi Polacy, opuści-
li swoje rodzinne strony, przenosząc się do Polski na tzw. 
wówczas Ziemie Odzyskane. Stali się znów obywatelami 
państwa polskiego, ale jakże innego niż to, które zapamię-
tali przed 1 września 1939 r. Starali się odnaleźć w nowej, 
jakże innej dla nich rzeczywistości społeczno-politycznej. 
Nie stali w miejscu, tęskniąc do opuszczonych przez nich 
stron rodzinnych, ale poza pracą zawodową, uczestniczy-
li w masowych czynach społecznych przy odgruzowaniu 
miast, w których przyszło im zamieszkać, jeździli na wy-
kopki czy pomagali przy żniwach w gospodarstwach pań-
stwowych. Młodzi Tatarzy, póki jeszcze reżim stalinowski 

nie objął wielu aspektów życia codziennego, wstępowali do 
różnych organizacji, harcerstwa, Ligi Morskiej, Ligi Lotni-
czej, występowali w amatorskich zespołach artystycznych, 
zajmowali się sportem. 

Tatarzy, którzy pozostali na emigracji, głównie w An-
glii, uczestniczyli w życiu emigracji polskiej. Wielu z nich 
należało do organizacji kombatanckich Polskich Sił Zbroj-
nych na Zachodzie. Czołową postacią wśród Tatarów kom-
batantów był płk Fuad Szehidewicz z 2 Korpusu Polskie-
go, twórca listy Tatarów polskich – uczestników drugiej 
wojny światowej na froncie zachodnim. Większość stop-
ni wojskowych otrzymał już po wojnie, działając ofiar-
nie w wielu organizacjach polskich, kombatanckich, tak-
że w harcerstwie polskim emigracyjnym. Zmarł w 2004 r. 
w Nottingham.

W emigracji polskiej w Anglii działał także płk Emir 
Bajraszewski, który przeszedł cały szlak bojowy 2 Korpu-
su. Przez wiele lat był imamem Naczelnego Imamatu Woj-
skowego Muzułmanów Polskich w Polskich Siłach Zbroj-
nych na Zachodzie. Od 1947 r. po osiedleniu się w Anglii 
pełnił funkcję Naczelnego Imama Muzułmanów Polskich 
w Anglii. A od 1949 r. Naczelnego Imama Muzułmanów 
Polskich na Obczyźnie. Niezależnie od działalności reli-
gijnej, był również wydawcą kalendarza muzułmańskiego, 
a także czasopism w języku polskim „Komunikat” i „Głos 
z Minaretu”, kierowanych do środowiska emigracyjnego 
Tatarów polskich. Ostatnie lata życia spędził w Denville 
w stanie New Jersey w USA, gdzie zmarł w 1966 r. 



MUSA CZACHOROWSKI

Tatarska służba
Druga wojna światowa nie tylko zmieniła grani-

ce Rzeczypospolitej, rozdzielając wspólnotę tatarską po-
między Polskę a republiki sowieckie: Litwę i Białoruś, 
ale wpłynęła też na dotychczasowe uwarunkowania spo-
łeczne i polityczne. Armia zaczęła funkcjonować na zasa-
dach całkowicie odmiennych od tych, które obowiązywały 
w dwudziestoleciu międzywojennym. Nie było w niej, nie-
stety, miejsca na bliską tatarskim sercom kawalerię. 

 Ostatnią wielką jednostką jazdy była 1 Warszawska 
Samodzielna Brygada Kawalerii powstała w pierwszej po-
łowie 1944 roku w składzie 1 Armii Wojska Polskiego, któ-
ra 1 marca 1945 roku przeprowadziła jeszcze szarżę pod 
wsią Borujsko (niem. Schönfeld, obecnie Żeńsko). 15 ma-
ja 1945 roku przeformowano ją w 1 Warszawską Dywi-
zję Kawalerii, a 27 stycznia 1947 roku rozwiązano. Z set-
ki kawalerzystów stworzono Szwadron Reprezentacyjny 
Prezydenta RP w składzie 4 Samodzielnego Baonu Ochro-
ny Sztabu Generalnego WP, rozformowany w połowie ro-
ku 1948. Nic nie wiadomo o żadnych służących tam Tata-
rach. Oznacza to, że wrześniowa kampania 1 Szwadronu 
Tatarskiego 13 Pułku Ułanów Wileńskich zakończyła liczą-
cą sobie kilkaset lat historię tatarskich oddziałów pod wła-
snym dowództwem w Wojsku Polskim. Tym samym rtm. 
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Abramowicz, oraz Jakub Kozakiewicz z Iwanowa3 (obecnie 
na Białorusi). 

W listopadzie 1938 roku powołany został do wojska 
Aleksander Chalecki4 (1915– 2006), który w stopniu ka-
prala ukończył pułkową szkołę podoficerską i otrzymał 
przydział do 1 Szwadronu Tatarskiego. Brał udział w woj-
nie obronnej 1939, po bitwie pod Kockiem, 6 październi-
ka, dostał się do niewoli niemieckiej, z której 20 kwietnia 
1942 roku uciekł wraz z Alim Mucharskim. Od roku 1945 
mieszkał z rodziną w Białymstoku, był muezinem, potem 
imamem, członkiem Najwyższego Kolegium Muzułmań-
skiego Związku Religijnego. 

Jan Assanowicz5 (1919–2007), we wrześniu 1939 roku 
plut. pchor. kawalerii, skierowany został do 1 Szwadronu 
Tatarskiego 13 Pułku Ułanów Wileńskich na praktykę, pod 
koniec kampanii awansowany do stopnia porucznika. Po 
roku 1945 mieszkał w Sokółce, następnie w Białymstoku. 

W 13 Pułku Ułanów Wileńskich, ale nie w tatarskim 
szwadronie, służył Konstanty (Kontej) Jabłoński6 (1909–
1994), powołany 1 września 1931 roku. 15 kwietnia 1932 
roku ukończył pułkową szkołę podoficerską w stopniu 
starszego ułana, zwolniony do cywila 1 września 1933 ro-

3 Ch. Aleksandrowicz, Księga pamięci, tłum. D. St. Czachorowski, Wro-
cław–Wilno 2007, s. 11.
4 Chalecki Aleksander [w:] Słownik biograficzny Tatarów polskich XX wieku, 
red. nauk. A. Miśkiewicz, Białystok 1438/2016, s. 57–58 .
5 Assanowicz Jan [w:] Słownik biograficzny Tatarów polskich XX wieku, red. 
nauk. A. Miśkiewicz, Białystok 1438/2016, s. 41.
6 Jabłoński Konstanty (Kontej) [w:] Słownik biograficzny Tatarów polskich 
XX wieku, red. nauk. A. Miśkiewicz, Białystok 1438/2016, s. 65–66.

Aleksander Jeljaszewicz1 (1902–1978), absolwent Oficer-
skiej Szkoły Kawalerii w Grudziądzu, służący wcześniej 
w 4 Pułku Ułanów Zaniemeńskich, stał się ostatnim tatar-
skim dowódcą prowadzącym swych ułanów do boju. Miało 
to miejsce 9 lub 10 września 1939 roku pod Maciejowicami. 

Warto przypomnieć, że w szwadronie, cieszącym się 
wielką sympatią i przywiązaniem tatarskiej społeczno-
ści, odbywały służbę wojskową osoby, które jeszcze nie tak 
dawno znajdowały się wśród nas. Ostatnim tatarskim uła-
nem Rzeczypospolitej był Stefan Mustafa Abramowicz2 
(1915–2018), rodem z Klecka (obecnie na Białorusi) który do 
1 Szwadronu Tatarskiego 13 Pułku Ułanów Wileńskich zo-
stał powołany 15 września 1937 roku. 27 września 1939 ro-
ku dostał się do niewoli sowieckiej, w której spędził nie-
omal dwa lata. Był więźniem m.in. Kozielska, Krzywego 
Rogu i Starobielska. Ocalał, zgłaszając się do Armii Pol-
skiej w ZSRR, z którą przeszedł cały szlak bojowy w szere-
gach 1 Pułku Ułanów Krechowieckich. Walczył m.in. pod 
Monte Cassino. Po wojnie osiedlił się w Wielkiej Brytanii. 
W roku 2000 Prezydent RP mianował go na stopień podpo-
rucznika, a w roku 2016 awansował na porucznika. Zmarł 
9 kwietnia 2018 roku w Manchesterze (Wielka Brytania). 
W 1 Szwadronie Tatarskim służył również jego brat, Bekir 

1 Jeljaszewicz Aleksander [w:] Słownik biograficzny Tatarów polskich XX 
wieku, red. nauk. A. Miśkiewicz, Białystok 1438/2016, s. 79–80.
2 M. Czachorowski, Żegnamy naszego Ułana..., „Przegląd Tatarski”, nr 2 
(38), 1439/2018, s. 6.
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ku. Po ćwiczeniach w roku 1936 mianowany na kaprala. 
We wrześniu 1939 roku wyruszył na front w szeregach 10 
Pułku Ułanów Litewskich. Po wojnie zamieszkał wraz z ro-
dziną w Białymstoku. 

Służbę w 13 Pułku Ułanów Wileńskich odbywał też 
Bronisław Ibrahim Murawski7 (1914–1981). Powołany 
w październiku 1935 roku, ukończył pułkową szkołę pod-
oficerską w stopniu kaprala, w październiku 1937 roku 
zwolniony do rezerwy. Zmobilizowany 1 września 1939 ro-
ku, dostał się do sowieckiej niewoli, z której 10 września 
1944 roku powrócił do domu w Miadziole (obecnie na Bia-
łorusi). Niebawem ponownie został zmobilizowany, tym 
razem do 32 Pułku Piechoty w składzie 8 Dywizji Piechoty 
2 Armii Wojska Polskiego. Przeszedł wraz z nim cały szlak 
bojowy, dochodząc do stopnia starszego sierżanta. Odzna-
czony m.in. Krzyżem Walecznych8. Zwolniony do cywila 15 
maja 1946 roku. 

Polscy Tatarzy byli wszakże nie tylko kawalerzysta-
mi, ale podejmowali też służbę w innych rodzajach broni, 
np. w artylerii. Józef Korycki9 (1885–?) służbę w Wojsku Pol-
skim rozpoczął w roku 1918 w stopniu kapitana. W roku 
1924 awansował do stopnia pułkownika, jako oficer nade-
tatowy 5 Pułku Artylerii Ciężkiej. W grudniu 1929 roku ob-
jął stanowisko dowódcy 8 Grupy Artylerii. Zajmował je do 

7 Murawski Bronisław [w:] Słownik biograficzny Tatarów polskich XX wieku, 
red. nauk. A. Miśkiewicz, Białystok 1438/2016, s. 124–125.
8 http://pl.gowikipedia.org/wiki/32_Budziszy%C5%84ski_Pu%C5%82k_
Piechoty (dostęp 5.07.2018 r.).
9 J. Jaskulski, Pułkownik Józef Korycki . Tatarski artylerzysta II 
Rzeczypospolitej, Wrocław 1434/2012, ss. 100.

wybuchu wojny, którą spędził w oflagu Murnau. Dalsze je-
go losy pozostają nieznane. 

Kpt. Leon Mirza-Hoźmian Sulkiewicz10 (1897–1960) 
dowodził m.in. 1 Dywizjonem Artylerii Konnej, następnie 
artylerią dywizyjną w składzie 20 Brygady Piechoty. Za do-
konania podczas bitwy pod Komarowem, 31 sierpnia 1920 
roku, odznaczony Orderem Virtuti Militari. W latach póź-
niejszych, w stopniu majora, był m.in. dowódcą 6 Dywizjo-
nu Artylerii Konnej, jako pułkownik – 4 Pułku Artylerii 
Lekkiej. Od roku 1938 dowodził artylerią dywizyjną 20 Dy-
wizji Piechoty. Podczas Kampanii Wrześniowej 1939 wal-
czył m.in. pod Mokrą i w obronie Warszawy. Po uwolnieniu 
z oflagu służył w 12 Pułku Ułanów Podolskich 2 Korpusu 
Polskiego Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. 

Piękną kartę w wojnie obronnej 1939 roku zapisał Be-
kir Borys Assanowicz (1910–1999), który po ukończeniu Po-
litechniki Warszawskiej otrzymał w roku 1936 powołanie 
do Wołyńskiej Szkoły Podchorążych Rezerwy Artylerii. 
Później dostał przydział do 4 Dywizjonu Artylerii Konnej, 
z którym we wrześniu 1939 roku ruszył do walki, zajmując 
stanowisko dowódcy 2 plutony 2 baterii w stopniu ognio-
mistrza pchor.11 W toku działań bojowych wykazał się wy-
jątkową postawą żołnierską. Na podpisanej przez gen. 
bryg. Zygmunta Podhorskiego liście do odznaczeń Vir-
tuti Militari klasy V oficerów i szeregowych Suwalskiej 

10 Sulkiewicz Hóźmian-Mirza Leon [w:] Słownik biograficzny Tatarów pol-
skich XX wieku, red. nauk. A. Miśkiewicz, Białystok 1438/2016, s. 167–168.
11 http://www.dziecionline.pl/Suwalki/do_historii/jednostki.htm (dostęp 
27.06.2018 r.).
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Brygady Kawalerii z kampanii wrześniowej 1939 roku (za-
łącznik 3e, 17750, strona 4-95 i 96) pod numerem 27. wid-
nieje: ogn. pchor. ASSANOWICZ Bekir, 4 DAK, dowódca 
plutonu. Legitymacja krzyża VM klasy V numer 1179212. Po 
dostaniu się do niewoli, przebywał w obozach niemieckich 
Colditz, Neuebrandenburg, Prenzlau, Grossborn, Lubeka 
oraz Sandbostel. 

Tak zapamiętał to z opowiadań ojca Stefan Bekir 
Assanowicz: 

W momencie szczytowego zagrożenia i konieczno-
ści ewakuacji sztandaru Brygady, Ojciec zgłosił 
się na ochotnika. Owinięty sztandarem, w asyście 
dwóch przybocznych, ruszył nocą, aby przebić się 
przez pierścień okrążenia. Fortel udał się, jednak-
że o świcie grupę odkrył niemiecki patrol motocy-
klowy. Bekir Assanowicz i jego przyboczni starali 
się zgubić wroga. Niemcy strzelali z karabinów ma-
szynowych zamontowanych na koszach motocykli. 
Trójka kawalerzystów rozdzieliła się. Po kilku ki-
lometrach ojciec zauważył, że jego ukochany ogier 
Eros jest ciężko ranny w brzuch. Decyzja była jed-
na, trzeba skrócić cierpienie konia. Dalszą drogę do 
wyznaczonej leśniczówki Lipiny, Bekir Assanowicz 
przebył pieszo. Sztandar został przekazany w wy-
znaczone miejsce i zakopany. Ojciec zarekwirował 
konia i przedarł się nocami do swojego oddziału. 
Rozkazem dowódcy Brygady, Bekir Assanowicz za 

12 http://dobroni.pl/n/zolnierze-generala/19662 (dostęp 27.06.2018 r.).

swoje bohaterstwo został przedstawiony do odzna-
czenia Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari 
V Klasy i awansowany do stopnia podporucznika13. 

Bronisław Bogdanowicz (1911–?), rzemieślnik z Bo-
honik, 4 kwietnia 1932 roku został powołany do służby 
wojskowej w 41 Pułku Piechoty w Suwałkach. Pełnił ją do  
20 września 1933 roku. Tuż przed wybuchem wojny,  
22 sierpnia 1939 roku, zmobilizowano go do 76 Pułku Pie-
choty w Grodnie. Wiadomo, że brał udział w walkach w re-
jonie Tomaszowa, Sulejowa oraz Piotrkowa. 18 września 
dostał się do niewoli niemieckiej, z której powrócił w ro-
dzinne strony dopiero 10 kwietnia 1945 roku i zamieszkał 
w Sokółce14. 

Wrześniowa klęska bardzo mocno dotknęła tatar-
ską społeczność, zamieszkującą w większości ówczesne 
Kresy Rzeczypospolitej. 17 września 1939 roku wtargnęli 
tam Rosjanie, dokonując niebawem licznych aresztowań 
i zesłań. Przykładowo 10 lutego 1940 roku zesłana została 
w głąb Rosji rodzina Jakuba i Fatimy Bogdanowiczów wraz 
z jej synem z pierwszego małżeństwa, Aleksandrem Ko-
ryckim (1924–1943). Udało mu się wstąpić do 1 Polskiej Dy-
wizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki. Zaginął, niestety, 
bez wieści 12 października 1943 roku podczas bitwy pod 

13 http://www.stara.arkonia.pl/index.php?strona=Biul3/bekir.htm (do-
stęp 29.06.2018 r.).
14 Informacje z książeczki wojskowej Bronisława Bogdanowicza, nr B 
0170085 wystawionej 4.09.1949 r.
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Lenino15. Jego rówieśnik, Aleksander Kozakiewicz z Ordy 
(1924–2007)16, w lipcu 1944 roku wcielony został do Woj-
ska Polskiego, w którego szeregach brał udział w sztur-
mie i zdobyciu Berlina17. Zamieszkał później w Warszawie, 
gdzie też spoczywa na Muzułmańskim Cmentarzy Tatar-
skim. Jan Aleksandrowicz (1923–1997), służył w wojsku od 
4 lutego do 9 maja 1945 roku. Odznaczony został medalem 
„Za udział w walkach o Berlin”18. 

Henryk Bajraszewski, urodzony również w Ordzie 
w roku 1925, trafił do służby wojskowej w listopadzie 1944 
roku. Po przeszkoleniu w pułku zapasowym w Białymsto-
ku dostał przydział do 1 Pułku Artylerii Lekkiej, z którym 
uczestniczył m.in. w walkach o Warszawę, przełamaniu 
Wału Pomorskiego oraz w szturmie na Berlin. Uhonoro-
wany został wieloma odznaczeniami bojowymi. Po wojnie 
osiedlił się w Trzciance19. W 2 Armii Wojska Polskiego wal-
czył także obecny mieszkaniec Białegostoku, dobrze zna-
ny tatarskiej społeczności Stefan Milkamanowicz (1925), 
odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odro-
dzenia Polski, w roku 2001 roku postanowieniem Prezy-

15 Ch. Aleksandrowicz, Księga pamięci, tłum. D. St. Czachorowski, Wro-
cław–Wilno 2007, s. 17–18. 
16 http://nieobecni.com.pl/index.php?s=grob&id=143084 (dostęp 
2.07.2018 r.).
17 Ch. Aleksandrowicz, Księga pamięci, tłum. D. St. Czachorowski, Wro-
cław–Wilno 2007, s. 31. 
18 Informacje z legitymacji członka ZboWiD Jana Aleksandrowicza, nr 
0477814 wystawionej 7.08.1984 r.
19 Ch. Aleksandrowicz, Księga pamięci, tłum. D. St. Czachorowski, Wro-
cław–Wilno 2007, s. 30–31.

denta RP mianowany podporucznikiem Wojska Polskiego. 
Oto co sam powiedział o swojej wojennej służbie: 

20 września 1944 roku, mając 19 lat, zostałem zmo-
bilizowany w punkcie zbornym w Baranowiczach 
(obecnie Białoruś). Stamtąd, już jako żołnierz pol-
ski, przybyłem do Białegostoku, gdzie zostałem 
wcielony do 4 Zapasowego Pułku Piechoty 2 Armii 
Wojska Polskiego. Odbywałem szkolenie w kosza-
rach przy ulicy generała Bema. Kwaterowaliśmy 
w różnych częściach Białegostoku oraz we wsi So-
bolewo, skąd wyruszyliśmy na front. Znaleźliśmy 
się na Pomorzu, uczestnicząc w różnych akcjach 
i potyczkach z Niemcami, m.in. na dworcu w Byd-
goszczy. Z Bydgoszczy wyruszyliśmy do Grudzią-
dza, gdzie naszym oczom ukazała się płonąca cy-
tadela. Następnie skierowaliśmy się w kierunku 
Białogrodu [od 7 maja 1946 roku Białogard]. Tam 
otrzymałem rozkaz dostania się z ważnym meldun-
kiem do naszego dowództwa. Mogło to nastąpić 
tylko w nocy, gdyż niemieccy strzelcy z rozbitych 
oddziałów czuwali. 
Kilka godzin przeleżałem w leśnym rowie, a po wyj-
ściu z niego jechałem rowerem. Nad ranem uda-
ło mi się dotrzeć do naszego dowództwa. Po-
dobnych sytuacji, gdy na każdym kroku czaiła 
się śmierć, było więcej. O tym jednak nie myśla-
łem, pragnąłem wyzwolenie mojej ojczyzny i po-
wrotu do domu. Pod koniec służby znalazłem się 
w miejscowości Gidenbofen, potem w Neubelt na 
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trasie Koszalin–Kołobrzeg, uczestnicząc w wojsko-
wej akcji żniwnej. Później dotarłem do Lotynia koło 
Szczecinka, gdzie miało siedzibę moje dowództwo. 
W Szczecinku, w roku 1946, zostałem zdemobilizo-
wany w stopniu szeregowca. 

Inaczej potoczyły się losy urodzonego w Baranowi-
czach (obecnie na Białorusi) Adama Szegidewicza20 (1924–
1995), który służbę wojskową rozpoczął wiosną 1944 roku. 
W październiku tegoż roku został słuchaczem Oficerskiej 
Szkoły Saperów w Przemyślu, którą ukończył w stopniu 
podporucznika 29 kwietnia 1945 roku. Otrzymał następ-
nie przydział do 18 Batalionu Saperów 7 DP. Brał udział 
w walkach o Drezno oraz w rejonie Mielnika. W latach po-
wojennych uczestniczył m.in. w rozminowaniu Dolnego 
Śląska. W latach 1957–1959 studiował w Akademii Sztabu 
Generalnego, uzyskując po jej ukończeniu tytuł oficera dy-
plomowanego. Zajmował m.in. stanowiska: zastępcy, a na-
stępnie komendanta Oficerskiej Szkoły Wojsk Inżynieryj-
nych oraz szefa Wojsk Inżynieryjnych Śląskiego Okręgu 
Wojskowego. W roku 1964 ukończył Politechnikę War-
szawską z dyplomem inżyniera budownictwa lądowego. 
W latach 1967–1972 był komendantem Wyższej Oficerskiej 
Szkoły Wojsk Inżynieryjnych we Wrocławiu. Od roku 1972 
do 1984 służył w Sztabie Generalnym WP. Pochowany na 
Muzułmańskim Cmentarzy Tatarskim w Warszawie. 

Nie zabrakło Tatarów w ruchu oporu. Wiadomo np., 
że w Wilnie, w adiutanturze Inspektoratu A (obejmującego 

20 http://pl.wikipedia.org/wiki/Adam_Szegidewicz (dostęp 5.07.2018 r.). 

powiat wileńsko-trocki) Armii Krajowej, od listopada 1942 
roku do stycznia 1944 sprawy finansowe prowadziła sa-
modzielnie Tamara Lebiedź (1912–1988), ps. „Tamarka”21. 
Po wojnie była represjonowana i aresztowana. Jej mąż, 
Stanisław Dziondziak, w stopniu starszego sierżanta słu-
żył jako mechanik przyrządów samolotowych w 301 Dywi-
zjonie Bombowym Polskich Sił Powietrznych w Wielkiej 
Brytanii22. 

W powstaniu warszawskim uczestniczył kpr. pchor. 
Henryk Apanosowicz-Katłu-Bej (1917–1987) pseudonim 
„Tatar”, szef kompanii AK na Pradze, wcześniej członek 
m.in. „Pobudki” oraz Organizacji Wojskowej. Po upadku 
powstania został wcielony do 1 Dywizji Piechoty, której po-
doddziały operowały w tamtym rejonie. Brał m.in. udział 
w walkach o przełamanie Wału Pomorskiego. Dwukrotnie 
ranny, w tym ciężko w kręgosłup23. Podporucznik, odzna-
czony m.in. Krzyżem Walecznych, medalem „Zasłużonym 
na Polu Chwały”, Krzyżem Partyzanckim oraz medalem 
„Za udział w Wojnie Obronnej 1939”. Jego rodzina cały czas 
pamięta o swym tatarskim pochodzeniu. Tatarem był też 
niewątpliwie mat Kazimierz Kotłubaj (możliwe, że to da-
lecy, zapomniani krewni), który 8 października 1943 roku 
zginął wraz z całą załogą na zatopionym ORP „Orkan”24. 

21 http://www.interlog.com/mineykok/Wegielny4.html (dostęp 30.06.2018 r.).
22 http://listakrzystka.pl/dziondziak-stanislaw/ (dostęp 2.07.2018 r.).
23 T. Apanosowicz-Katłu-Bej, O moim ojcu, „Przegląd Tatarski”, nr 1 (37), 
1439/2018, s. 29.
24 http://fow.pl/forum/viewtopic.php?t=674 (dostęp 25.06.2018 r.).
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Wielu Tatarów z Klecka, Lachowicz, Iwanowa, m.in. 
Aleksander Boguszewicz, Jan Sobolewski, Ali Aleksan-
drowicz, Chasień Abramowicz, Ibrahim Abramowicz, Mu-
chtar Korycki i Chasień Aleksandrowicz, wcielono do ar-
mii sowieckiej. Walczyli na różnych frontach, brali udział 
w forsowaniu Wisły, wyzwalaniu Warszawy, Poznania, 
Szczecina oraz w walkach o Berlin. Niektórzy należeli nie-
wątpliwie do rozmaitych oddziałów partyzanckich, jed-
nak czas zatarł tego ślady, a zagadnienie nie doczekało się 
jeszcze żadnego opracowania. Sytuacja na ziemiach zagar-
niętych przez Sowietów po agresji 17 września 1939 roku, 
a po wojnie włączonych do sowieckiej Białorusi, była dla 
tamtejszych Tatarów o wiele trudniejsza niż w centralnej 
części Polski, a nawet niż np. na Wileńszczyźnie. Skupie-
ni głównie w wioskach i niewielkich miasteczkach, zna-
leźli się pomiędzy bolszewickim a hitlerowskim terrorem, 
w otoczeniu Białorusinów, którzy najczęściej odczuwali 
bardzo słabe lub właściwie żadne przywiązanie do polskiej 
państwowości. Po zakończeniu działań bojowych część Ta-
tarów powróciła w rodzinne strony, część natomiast, jak 
np. wspomniany Jan Sobolewski z Iwanowa, ciężko ranny 
w walkach o Królewiec, osiedliła się w powojennej Polsce. 

Sporej grupie Tatarów, znajdujących się w sowieckich 
łagrach i na zesłaniu, dzięki układowi Sikorski–Majski 
z 30 lipca 1941 roku udało się zaciągnąć w szeregi Polskich 
Sił Zbrojnych w ZSRR, potocznie zwanych Armią Ander-
sa. Jednym z nich był Jakub Jakubowski25 (1923–1945) 

25 Jakubowski Jakub [w:] Słownik biograficzny Tatarów polskich XX wieku, 
red. nauk. A. Miśkiewicz, Białystok 1438/2016, s. 73.

z Nowogródka, który służył w 5 Pułku Ułanów Karpackich. 
14 kwietnia 1945 roku zmarł z ran odniesionych podczas 
walk o Bolonię. Spoczywa na Polskim Cmentarzu Wojen-
nym w San Lazaro na przedmieściu miasta. 

Mahmet Mucharski26 (1909–1976) po 17 września 
1939 roku przeszedł szlak sowieckich łagrów. Zwolniony  
3 września 1941 roku wstąpił do Armii Andersa. Był żoł-
nierzem 2 Korpusu Polskiego w stopniu kaprala. Brał 
udział w kampanii włoskiej, odznaczony m.in. Krzyżem 
Walecznych i Gwiazdą Italii. Po powrocie do Polski za-
mieszkał w Gdańsku, gdzie pochowany został w kwaterze 
tatarskiej cmentarza „Srebrzysko”. 

Podobny był los wspomnianego już Stefana Musta-
fy Abramowicza, ułana 1 Szwadronu Tatarskiego 13 Puł-
ku Ułanów Wileńskich oraz wielu innych bezimiennych 
dzisiaj Tatarów, którzy uratowali się z sowieckiej kator-
gi, aby walczyć w szeregach polskiego wojska. Warto przy 
okazji przywołać tu postać Zeinab (Zuli) Janowicz-Czaiń-
skiej Drotlew z domu Szczęsnowicz (1912–2011). Była żoną 
majora Dawida Janowicza-Czaińskiego (1887–?), żołnierza 
pierwszej wojny światowej, w roku 1919 współorganizato-
ra Oddziału Jazdy Tatarskiej, po roku 1939 aresztowanego 
i zamęczonego przez sowieckie NKWD. Aresztowana i ze-
słana wraz z dziećmi na Sybir, ocalała, uchodząc z Armią 
Andersa. 

Ciekawą, a prawie niezbadaną kartą, jest służba Ta-
tarów w lotnictwie (podobnie jak w Marynarce Wojennej). 

26 Mucharski Mahmet [w:] Słownik biograficzny Tatarów polskich XX wieku, 
red. nauk. A. Miśkiewicz, Białystok 1438/2016, s. 118–119.
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Wśród tych, którzy zamienili konia na samolot, znajdo-
wał się kpt. pil. Tadeusz Miśkiewicz27 (1895–1945?), który 
podczas wojny polsko-bolszewickiej służył w 7, następnie  
w 15 Eskadrze Myśliwskiej. W latach 1928–1929 był 
w 5 Pułku Lotniczym w Lidzie, którym od lipca 1928 ro-
ku do stycznia 1930 dowodził ppłk pil. Piotr Abakanowicz28 
(1889–1948), także Tatar z pochodzenia. Nie wiadomo, nie-
stety, w jakiej jednostce walczył T. Miśkiewicz we wrześniu 
1939 roku. 12 grudnia znalazł się w oflagu II B Arnswalde, 
następnie od 15 maja 1942 roku do 24 lutego 1945 przeby-
wał w oflagu II D Grossborn. Dalsze jego losy również po-
zostają nieznane. 

Pilotem był kpt. Jan Jakub Szegidewicz29 (starszy brat 
płk. Adama Szegidewicza) (1906–1983), absolwent Ośrod-
ka Szkolenia Lotniczego. We wrześniu 1939 roku walczył 
w obronie Warszawy, ale już w grudniu został przez Niem-
ców aresztowany, zaś w roku 1941 trafił do obozu koncen-
tracyjnego w Auschwitz. 

Amurat Gembicki30 (1924–2008?) urodził się w Kątach 
w powiecie oszmiańskim. Prawdopodobnie został wywie-
ziony do Rosji, ponieważ już we wrześniu 1941 roku znalazł 

27 S. Hordejuk, Kpt. pil. Tadeusz Miśkiewicz. Wspomnienie w 120 rocznicę 
urodzin, „Życie Tatarskie”, nr 41 (118), styczeń-czerwiec 2014, s. 73–81.
28 http://www.infolotnicze.pl/2013/06/25/piotr-abakanowicz/ (dostęp 
4.07.2018 r.).
29 Szegidewicz Jan Jakub [w:] Słownik biograficzny Tatarów polskich XX 
wieku, red. nauk. A. Miśkiewicz, Białystok 1438/2016, s. 175–176.
30 S. Hordejuk, Mahomet Obuchowski (1898–1934). Wspomnienie w 80 
rocznicę śmierci, „Życie Tatarskie”, nr 40 (117), lipiec-grudzień 2014, s. 85–
93.

się w szkole junaków, jaką utworzono wówczas w Armii 
Andersa. Przebył z nią szlak Uzbekistan–Iran–Irak–Pale-
styna. W lipcu 1943 roku służył w 307 Dywizjonie Myśliw-
skim Nocnym stacjonującym w Wielkiej Brytanii, następ-
nie odbywał szkolenie radiooperatorskie m.in. w 1 Radio 
School w Cranwell. 31 marca 1945 roku awansował do 
stopnia plutonowego31. Po wojnie najprawdopodobniej po-
został w Wielkiej Brytanii, na co może wskazywać notatka 
w „The London Gazette” z 16 grudnia 1949 roku: „Gembicki, 
Amurat; Poland; Waiter; *160, Randolph Avenue, London, 
W.9. 7 November, 1949”32. 

To zaledwie sylwetki kilku przedstawicieli polskiej 
społeczności tatarskiej, którzy wybrali służbę w lotnic-
twie. W rzeczywistości, w dwudziestoleciu międzywojen-
nym oraz podczas drugiej wojny światowej było ich znacz-
nie więcej. Widać wyraźnie, że Tatarów, nawet pochodzący 
z niewielkich kresowych miejscowości, znaleźć można we 
wszelkich rodzajach broni, także w tych najbardziej nowo-
czesnych: lotnictwie, wojskach pancernych i zmechanizo-
wanych oraz w Marynarce Wojennej. Tatarzy obojga płci 
działali ponadto w organizacjach paramilitarnych: Przy-
sposobieniu Wojskowym33 oraz Związku Strzeleckim34. 

31 http://www.mysliwcy.pl/forum/watki.php?id=1322&ustaw=sz (dostęp 
4.07.2018 r.).
32 http://www.thegazette.co.uk/London/issue/38785/page/5959/data.pdf 
(dostęp 4.07.2018 r.).
33 Działająca w latach 1927–1939 organizacja, przygotowująca młodzież 
do służby wojskowej.
34 Organizacja zajmująca się w latach 1919–1939 m.in. wychowaniem fi-
zycznym i przygotowaniem młodzieży do służby wojskowej.
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Zakładali także mundury straży pożarnej, jak chociażby 
Maciej Szczęsnowicz (1902–?) z Dąbrowy Grodzieńskiej (od 
roku 1961 Dąbrowa Białostocka), który od roku 1924 przez 
wiele lat pełnił strażacką służbę. 

Pod koniec drugiej wojny światowej objawił się nawet 
tatarski generał: urodzony w Nieświeżu (obecnie na Bia-
łorusi) Bronisław Półturzycki (1894–1969), syn Józefa i Zo-
fii z domu Smulskiej. W roku 1914 ukończył szkołę wojsko-
wą w Czuhujiwie (Ukraina), w maju 1918 wstąpił do armii 
sowieckiej i po rozmaitych kolejach losu 16 sierpnia 1943 
roku awansował na generała majora. W styczniu 1944 ro-
ku został skierowany do 1 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych 
w ZSRR, w stopniu generała brygady. Od 14 grudnia 1945 
roku generał dywizji. Pozostał w Wojsku Polskim, zajmu-
jąc m.in. stanowisko dowódcy Pomorskiego Okręgu Woj-
skowego (1947–1953). W roku 1956 powrócił do Związku 
Sowieckiego. Jego żoną była także Tatarka, Zinaida Bikuć-
ko, z którą miał syna Józefa (1923–?), który podobno w ro-
ku 1956 był majorem w jednostce artylerii w Grudziądzu35. 

Po roku 1945 niełatwo było polskim Tatarom odna-
leźć się w nowej rzeczywistości. Wielu musiało opuścić 
swoje ojcowizny, które pozostały na odebranych Polsce 
ziemiach. Szukali nowych miejsc, sprawdzali się w no-
wych rolach i zawodach. Byli jeszcze w armii żołnierze ta-
tarskiego pochodzenia, jak np. przedwojenny oficer, saper, 
Sulejman Mucharski (1900–1986), który doszedł do stopnia 
podpułkownika. Niestety, nie znamy przebiegu jego służby. 

35 http://www.xn--meb.pisz.pl/Bronis%C5%82aw_P%C3%B3%C5%82tu-
rzycki (dostęp 30.06.2018 r.).

Wiadomo tylko, że w roku 1947, na wniosek ministra obro-
ny narodowej, za wybitne zasługi położone w akcji prze-
ciwpowodziowej otrzymał po raz drugi Srebrny Krzyż 
Zasługi36. 

Roman Ramazan Popławski (1902–1988), będący 
przed wojną podoficerem zawodowym, w drugiej połowie 
lat 40. zajmował w stopniu starszego sierżanta stanowisko 
zastępcy komendanta Rejonowej Komendy Uzupełnień 
w Białymstoku. Niebawem awansował na podporucznika, 
następnie porucznika i przez kilka miesięcy pełnił obo-
wiązki komendanta RKU. W roku 1950 zwolniony został do 
cywila37. 

Zdarzało się, że Tatarzy decydowali się na zawodową 
służbę wojskową, osiągając w niej wysokie stopnie oficer-
skie. Tak był np. z urodzonym w Słonimie (obecnie na Bia-
łorusi) Jakubem Półturzyckim38 (1923–2007). Po wojnie je-
go rodzina osiedliła się w Szczecinku, skąd w roku 1945 
powołany został do służby wojskowej, którą odbywał m.in. 
w Szczecinie i Bydgoszczy. Dzięki stałemu podwyższa-
niu kwalifikacji w roku 1968 awansował do stopnia pod-
pułkownika. Do rezerwy przeszedł 15 września 1977 roku, 
a 20 września 1983 roku otrzymał awans na pułkownika39. 

36 http://www.prawo.pl/m-p-akt/-/dokument/M.P.1947.81.545/16914730/ 
186060 (dostęp 4.07.2018 r.).
37 Popławski Roman Ramazan [w:] Słownik biograficzny Tatarów polskich 
XX wieku, red. nauk. A. Miśkiewicz, Białystok 1438/2016, s. 133–134.
38 Nazwisko zgodne z zapisem w książeczce wojskowej i legitymacjach 
medalowych.
39 Informacje z książeczki wojskowej Jakuba Półturzyckiego, nr AB 
0555399 wystawionej 10.11.1977 r.
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Odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem 
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 

Jego brat, Emir Półtorzycki (1933), mieszkający obec-
nie w Białymstoku, zasadniczą służbę wojskową odbywał 
w latach 1953–1955. Rozpoczął ją w 21 Brygadzie Artylerii 
Ciężkiej w Chełmnie, skąd po przysiędze został przenie-
siony do 6 Dywizji Artylerii Przełamania w Grudziądzu, 
na stanowisko pisarza sztabowego. Zwolniony do rezerwy 
w stopniu starszego bombardiera. Warto dodać, że ojciec 
Jakuba i Emira, Mustafa Józef Półtorzycki40 (1887–1973), 
po wybuchu wojny polsko-bolszewickiej, w marcu 1919 ro-
ku wstąpił na ochotnika do Pułku Tatarskiego Ułanów im. 
pułkownika Mustafy Achmatowicza, a po jego rozwiąza-
niu służył w Dywizjonie Mahometańskim. Zakończył służ-
bę w roku 1921, w stopniu kaprala. Odznaczony został me-
dalem pamiątkowym „Za wojnę 1918–1921”. 

Zdarzało się, że żołnierski mundur zakładali, jeden 
po drugim, przedstawiciele kolejnych pokoleń tej samej 
rodziny. Aleksander St. Czachorowski (1889–1963) w roku 
1919 w składzie oddziału mazowieckiej kawalerii ochot-
niczej wyruszył do walki z bolszewickimi najeźdźcami. 
W jednej z pierwszych potyczek, gdzieś na terenie dzisiej-
szej Białorusi, został ranny i wrócił do domu jako inwali-
da. Jego syn, Daniel St. (1926), powołany został do wojska 
w roku 1947. Służył w 13 Pułku Piechoty w Poznaniu i Ci-
borzu, następnie w jednostkach stacjonujących we Wrocła-
wiu: 4 Okręgowej Kompanii Samochodowej, 26 Batalionie 

40 Półtorzycki Mustafa Józef [w:] Słownik biograficzny Tatarów polskich XX 
wieku, red. nauk. A. Miśkiewicz, Białystok 1438/2016, s. 136–137.

Samochodowym oraz 6 Pułku Zabezpieczenia Dowództwa 
Śląskiego Okręgu Wojskowego. Do rezerwy odszedł w roku 
1980 w stopniu starszego chorążego sztabowego. Odzna-
czony m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Kawa-
lerskim Orderu Odrodzenia Polski. W roku 2002 miano-
wany przez Prezydenta PR podporucznikiem Wojska 
Polskiego. 

Wnuk Aleksandra (1953) – piszący te słowa – służ-
bę wojskową rozpoczął w roku 1973, w 1 Szkolnym Pułku 
Samochodowym w Oleśnicy. Od roku 1976 służył w 6 Puł-
ku Zabezpieczenia Dowództwa Śląskiego Okręgu Wojsko-
wego we Wrocławiu, natomiast w latach 1985–1995 był re-
daktorem gazety Śląskiego Okręgu Wojskowego w stopniu 
starszego chorążego. Odznaczony m.in. Srebrnym oraz 
Złotym Krzyżem Zasługi. Prawnuk ochotnika z roku 1919, 
Marek St. Czachorowski (1980), odbywał zasadniczą służ-
bę wojskową w latach 2000–2001, początkowo w 5 Kre-
sowej Brygadzie Zmechanizowanej w Gubinie, następnie  
w 23 Śląskiej Brygadzie Artylerii w Bolesławcu. Przenie-
siony do rezerwy w stopniu starszego kaprala. W Związku 
Strzeleckim Rzeczypospolitej ma stopień chorążego. 

Wypełniali swoją żołnierską powinność ojcowie i sy-
nowie, zgodnie nie tylko z patriotycznym obowiązkiem, 
ale też z powszechnym niegdyś przekonaniem, że dopiero 
odsłużenie wojska czyni z chłopca mężczyznę. Może my-
ślał o tym np. Ali Szczęsnowicz (1928) z Sokółki, który w la-
tach 1949–1951 pełnił służbę wojskową jako sanitariusz  
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w 36 Łużyckim Pułku Piechoty w Lublińcu41. Jego syn, 
Adam (1954) służbę rozpoczął w roku 1973 w 6 Szkolnym 
Pułku Samochodowym stacjonującym w Ostródzie. Po 
ukończeniu kursu kierowców został przeniesiony do bata-
lionu inżynieryjnego w Rzeszowie, a następnie skierowa-
ny na placówkę w Bieszczadach. Przeszedł do cywila w ro-
ku 1975, w stopniu szeregowego. 

Aleksander Świerblewski (1936) służbę wojskową 
rozpoczął w roku 1956 we Wrocławiu. Dostał skierowanie 
do 26 Batalionu Samochodowego42, stacjonującego w ko-
szarach przy ówczesnej ul. Próchnika (obecnie Gajowic-
ka). Ukończył szkołę podoficerską w stopniu kaprala i słu-
żył w kompanii ochrony Dowództwa Śląskiego Okręgu 
Wojskowego. Zwolniony do rezerwy w roku 1958. Podczas  
drugiej wojny światowej jego ojciec, Jan Świerblewski 
(1909–1984), w latach 1944–1945 przeszedł w szeregach  
1 Armii Wojska Polskiego cały szlak bojowy aż do Ber-
lina. Młodszy brat Aleksandra Świerblewskiego, Adam 
(1938–2000) w latach 1958–1960 odbywał służbę wojskową  
w 3 Karpackiej Brygadzie Wojsk Ochrony Pogranicza. 

Mieszkający w Sokółce Maciej Asanowicz (1941) otrzy-
mał kartę powołania do odległego Dęblina, gdzie w ro-
ku 1962 odbył 6-miesięczny kurs strzelców pokładowych 
i radiotelegrafistów w Oficerskiej Szkole Lotniczej. Ukoń-
czył również szkolenie spadochronowe, uzyskując tytuł 

41 Informacje z książeczki wojskowej Alego Szczęsnowicza, nr B 979071 
wystawionej 26.03.1959 r.
42 W tych latach służył tam jako żołnierz zawodowy Daniel St. Czacho-
rowski.

i odznakę skoczka spadochronowego Wojsk Lotniczych. Po 
kursie został skierowany do Specjalnego Pułku Transpor-
towego w Warszawie-Okęciu, następnie, w roku 1963, prze-
niesiony do 55 Pułku Lotnictwa Transportowego w Kra-
kowie-Balicach. Wcześniej, w pierwszej połowie lat 50. 
w wojsku służył również jego starszy brat, Adam Asano-
wicz (1932–2011). Był saperem w 6 Ciężkiej Brygadzie Sa-
perów w Dęblinie. Za zasługi w akcji rozminowywania od-
znaczony został Brązowym Krzyżem Zasługi. 

Urodzony w Niekraszuńcach Aladyn Mucharski 
(1945), obecnie białostocczanin, w latach 1964–1966 peł-
nił służbę w 8 Łużyckiej Brygadzie Wojsk Ochrony Po-
granicza w strażnicy Lutogniewice, w stopniu kapra-
la. Jego syn, Krzysztof (1969), służył w latach 1990–1992  
w 7 Pułku Zmechanizowanym w Lublinie, w stopniu star-
szego szeregowego. 

Nie znamy współcześnie Tatarek noszących wojsko-
we, strażackie lub policyjne mundury, co wcale nie ozna-
cza, że nie ma takich przypadków. Przypomnijmy przy 
tej okazji historię, która niewątpliwie warta jest bardziej 
wnikliwego opracowania. Otóż, w latach 1948–1955 dzia-
łała Powszechna Organizacja „Służba Polsce”. Miała cha-
rakter paramilitarny i przeznaczona była dla młodzie-
ży w wieku od 16 do 21 lat. Jej zadaniem było: organizować 
naukę, pracę, ćwiczenia i spędzanie wolnego czasu młodzie-
ży w taki sposób, by wyrobić w niej zamiłowanie do pracy nad 
odbudową kraju i zwiększeniem jego mocy, wpoić jej poczucie 
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obowiązków obywatelskich i miłości Ojczyzny43 . W szeregi 
„Służby Polsce” powoływano młodzież płci obojga, a były 
wśród niej polskie Tatarki. W roku 1953 Halina Szczęsno-
wicz (obecnie Półtorzycka) oraz Halina Jabłońska (obecnie 
Szahidewicz) jako uczennice Liceum Ogólnokształcącego 
w Białymstoku uczestniczyły w akcji żniwnej hufca „Służ-
by Polsce” w Waplewie Wielkim na Pomorzu. Takie to wte-
dy były czasy. 

Pod koniec XX wieku, wraz ze zmianami ustrojowy-
mi, zasadnicza służba wojskowa zaczęła stawać się coraz  
krótsza. Od roku 1989 trwała już nie dwa lata, ale półtora 
roku, następnie rok, a od roku 2004 tylko dziewięć miesię-
cy. Cztery lata później, w roku 2008, odbył się ostatni po-
bór do wojska. Armia nie tylko znacznie się zmniejszyła, 
ale też przeszła na zawodowstwo. Dzisiaj przed młodym 
pokoleniem cały świat stoi otworem, ale Tatarzy wciąż pa-
miętają o swoich przodkach służących orężnie Najjaśniej-
szej Rzeczypospolitej. Pamiętają o swych dziadach i ojcach 
walczących o niepodległość ojczyzny w latach 1919–1921 
oraz 1939–1945. I wciąż tej pamięci pozostają wierni.

 

43 Art. 52 ustawy z 25 lutego 1948 o powszechnym obowiązku przysposo-
bienia zawodowego, wychowania fizycznego i przysposobienia wojsko-
wego młodzieży oraz o organizacji spraw kultury fizycznej i sportu, na 
mocy której utworzono Powszechna Organizację „Służba Polsce”. 





TATARZY  
w służbie  

Polsce
1918-2018 
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Abramowicz  
Stefan Mustafa
(1915–2018)

Od 15.09.1937 r. w 1 Szwadronie Tatarskim 13 Pułku Uła-
nów Wileńskich. 27.09.1939 r. dostał się do niewoli sowiec-
kiej, w której spędził nieomal dwa lata. Wraz z Armią Pol-
ską w ZSRR przeszedł cały szlak bojowy w szeregach 1 Pułku 
Ułanów Krechowieckich. Walczył m.in. pod Monte Cassino. 
Po wojnie osiedlił się w Wielkiej Brytanii. W r. 2000 miano-
wany na podporucznika, a w 2016 r. na porucznika. Odzna-
czony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, 
Krzyżem za Kampanię Wrześniową, Medalem Wojska, Krzy-
żem Pamiątkowym Monte Cassino oraz medalami brytyj-
skimi: 1939–1945 Star (Gwiazda za Wojnę 1939–1945), Italy 
Star (Gwiazda Włoch), War Medal 1939–1945 (Medal za Woj-
nę 1939–1945), Defence Medal (Medal Obrony). Pochowany na 
cmentarzu w Manchesterze (Wielka Brytania).

1. Zdjęcie prawdopodobnie z r. 1947. Na kieszeni odznaka 1 Pułku Uła-
nów Krechowieckich, poniżej górna krawędź odznaki 2 Warszawskiej Dy-
wizji Pancernej. Na rękawie widoczny fragment oznaki rozpoznawczej  
2 WDPanc. 
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2. Wspólna mogiła Haliny i Stefana Mustafy Abramowiczów na manche-
sterskim cmentarzu.

3. Odznaczenia i odznaki naszego Ułana.
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4. Ułani 1 Szwadronu Tatarskiego 
13 Pułku Ułanów Wileńskich z buń-
czukiem ofiarowanym 25.07.1937 r. 
przez tatarską społeczność (pierw-
szy z lewej), proporcem dowódcy 
szwadronu (drugi z lewej) oraz buń-
czukiem z r. 1934 (trzeci z lewej, 
przyznany pułkowi przez marszał-
ka Piłsudskiego po defiladzie w Wil-
nie) przed swoją stajnią. 

5. Ułańska defilada, powiewają buńczuki...
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Achmatowicz 
Aleksander  
(1896–1941)

W Wojsku Polskim od 8.07.1920 r. 
w stopniu porucznika. Dowodził 3 szwa-
dronem Pułku Tatarskiego Ułanów, wy-
różnił się  szczególnie podczas obrony 
Płocka w sierpniu 1920 r. Po rozformo-
waniu pułku przeniesiony do szwadro-
nu zapasowego 13 Pułku Ułanów Wileń-
skich. Niebawem mianowany dowódcą 
2 szwadronu Dywizjonu Mahometań-
skiego, a następnie dowódcą szwadro-
nu technicznego 3 Pułku Strzelców 
Konnych. W r. 1921 przeniesiony do re-
zerwy. Po 17.09.1939 r. aresztowany  
przez NKWD i skazany na karę śmierci. 
Zabity podczas próby ucieczki w r. 1941. 
Odznaczony m.in. dwukrotnie Krzyżem 
Walecznych, Medalem Pamiątkowym za 
Wojnę 1918–1921, Medalem Dziesięciole-
cia Odzyskanej Niepodległości.

6. Zdjęcie zamieszczone zapewne w jakimś wydawnictwie, być może z okazji odznaczenia  
por. Achmatowicza Medalem Pamiątkowym za Wojnę 1918–1921, ustanowionym 21.09.1928 r.

7. Zdjęcie z r. 1940 z wileńskiego oddziału miejskiego NKWD.  
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Aleksandrowicz 
Aleksander 
(1905–1941)

Służbę wojskową odbywał zapewne w połowie lat 20. 
w 13 Pułku Ułanów Wileńskich stacjonującym w Nowej Wi-
lejce. Po zwolnieniu do rezerwy zatrudnił się jako pracow-
nik drogowy. Rozstrzelany przez Niemców w r. 1941 w Dau-
gieliszkach na Wileńszczyźnie. 

8. Zdjęcie pamiątkowe. Starszy ułan ma na sobie ułankę wz. 1917 z etyszkie-
tami, czyli ozdobnymi sznurami z chwastami, rogatywkę wz. 1919, dłoń zaś 
opiera na szabli wz. 1917 w wersji kawaleryjskiej z temblakiem (w tym przy-
padku niezgodnej z regulaminem, bo oficerskiej).
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Aleksandrowicz Fuad 
(1875–1937) 

Podczas wojny polsko-bolszewickiej służył w 29 Pułku 
Artylerii Lekkiej, którym dowodził w r. 1925. W r. 1934 jako 
podpułkownik w stanie spoczynku był przydzielony do Ofi-
cerskiej Kadry Okręgowej nr III do dyspozycji dowódcy OK 
III, pozostając w ewidencji Powiatowej Komendy Uzupełnień 
Wilno Miasto. Pochowany z honorami wojskowymi na miza-
rze w Słonimie 9.03.1937 r. 

10. Zdjęcie z drugiej połowy lat 20. Szabla wz. 1921, kurtka mundurowa  
wz. 1927, na kieszeni odznaka 29 Pułku Artylerii Lekkiej.

9. Orkiestra i kompania honorowa WP przed meczetem w Słonimie 
9.03.1937 r. podczas pogrzebu ppłk. Aleksandrowicza.
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Aleksandrowicz Jan
(1923–1997)

Służył w 1 Armii Wojska Polskiego od 4.02. do 9.05.1945 r. 
Odznaczony medalem „Za udział w walkach o Berlin”. Od 1945 r. 
mieszkał w Suchowoli. Pochowany w Bohonikach. 

11. Stoi po prawej. Prawdopodobnie już pod koniec lub po zakończeniu wojny.

12. Medal „Za udział w walkach o Berlin”.

13. Konno, u boku szaszka – charakterystyczna szabla rosyjskiej kawalerii. Praw-
dopodobnie luty-marzec 1945 r.
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Apanosowicz- 
Katłu-Bej  
Henryk
(1917–1987)

Absolwent przedwojennej Szkoły Pod-
chorążych Marynarki Wojennej, służył w dy-
wizjonie okrętów podwodnych. Po wrześniu 
1939 r. w konspiracji, m.in. w „Pobudce” oraz 
Organizacji Wojskowej. Uczestnik powstania 
warszawskiego, kpr. pchor. pseudonim „Ta-
tar”, szef kompanii AK na Pradze. Po upad-
ku powstania wcielony do 1 Dywizji Piecho-
ty. Brał m.in. udział w walkach o przełamanie 
Wału Pomorskiego. Dwukrotnie ranny, pod-
porucznik, odznaczony m.in. Krzyżem Wa-
lecznych, medalem „Zasłużonym na Polu 
Chwały”, Krzyżem Partyzanckim oraz meda-
lem „Za udział w wojnie obronnej 1939”. Po-
chowany w Krakowie. 

14. W stopniu podporucznika na zdjęciu z drugiej poło-
wy lat 40. Nad medalami odznaka za  rany i kontuzje.

15. Krzyż Walecznych i Krzyż Partyzancki z prze- 
chowywanego przez rodzinę munduru por. Apano- 
sowicza-Katłu-Beja.

16. Z żoną, Krystyną Rola-Wawrzecką, łączniczką AK 
z powstania warszawskiego.
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Asanowicz Maciej
(1941)

Zasadniczą służbę wojskową odbywał w latach 
1962–1964. Ukończył 6-miesięczny kurs strzelców po-
kładowych i radiotelegrafistów w Oficerskiej Szkole Lot-
niczej w Dęblinie oraz szkolenie spadochronowe, uzy-
skując tytuł i odznakę skoczka spadochronowego Wojsk 
Lotniczych. Po kursie skierowany do Specjalnego Pułku 
Transportowego w Warszawie-Okęciu, następnie prze-
niesiony do 55 Pułku Lotnictwa Transportowego w Kra-
kowie-Balicach. Kapral. Mieszka w Sokółce.

17. W stopniu starszego szeregowego. Na mundurze odznaki: strzelca po-
kładowego-radiotelegrafisty, skoczka spadochronowego Wojsk Lotni-
czych oraz Koła Młodzieży Wojskowej.

  18. Przygotowanie do szkolenia spadochronowego. Maciej Asanowicz 
pierwszy z lewej.
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Assanowicz Jan
(1919–2007)

Po ukończeniu szkoły średniej i uzyskaniu matu-
ry w r. 1937 przyjęty do Szkoły Podchorążych Kawalerii 
w Grudziądzu. W r. 1939 po promocji na stopień plutono-
wego podchorążego skierowany na praktykę do 1 Szwa-
dronu Tatarskiego 13 Pułku Ułanów Wileńskich w Nowej 
Wilejce. Uczestniczył w walkach z Niemcami. Po 28.09.1939 
r.  awansowany do stopnia porucznika. Po r. 1945 mieszkał 
w Sokółce, następnie w Białymstoku. Pochowany na miza-
rze w Bohonikach.

19. Na spacerze ulicami Wilna z bratem ciotecznym, sierż. pchor. Włady-
sławem Stacewiczem (po lewej), wrzesień 1938 r.

  20. Podczas gonitwy jeździeckiej – Hubertusa – Grudziądz, 26.11.1938 r.
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21. Ułani 1 Szwadronu Tatarskiego 13 Pułku Ułanów Wileńskich  
podczas defilady w Wilnie. Prawdopodobnie pierwsza połowa 1939 r.
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22. Uroczysta przysięga na pułkowy sztandar. 
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Bajraszewski 
Adam 
(1909–1998)

Od r. 1929 służył w Flotylli Rzecz-
nej MW w Pińsku na Polesiu. W maju 
1934 r. przydzielony do kolumny sa-
mochodowej Zamku Królewskiego, 
siedziby Prezydenta RP, jako obsłu-
ga prezydenckiej motorówki. Po po-
wrocie do Pińska awansował na ma-
ta. W r. 1937 był zastępcą kierownika 
maszyn na monitorze ORP „Warsza-
wa”. 17.09.1939 r. po ataku wojsk so-
wieckich jako ostatni opuścił swój 
okręt, odkręciwszy zasuwy zatapiają-
ce. W r. 1944 wcielony do 9 Batalionu 
Mostowo-Drogowego 2 Armii Wojska 
Polskiego. Po wojnie zamieszkał na 
Dolnym Śląsku. Pochowany na cmen-
tarzu w Cieplicach.

23. Być może na ulicy Pińska, druga połowa lat 30. XX wieku.

24. Pamiątkowe zdjęcie z kolegami: mat Bajraszewski w środku pierwsze-
go rzędu. Na piersi Państwowa Odznaka Sportowa, na ramieniu dwa paski 
mata, nad nimi oznaka motorzysty.
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25. Żołnierze z zamkowej kolumny samochodowej, przeznaczonej do obsługi Prezydenta RP. Drugi z lewej – starszy marynarz Adam Bajraszewski. 
Zdjęcie wykonane po maju r. 1934, a przed r. 1936.
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Bajraszewski Emir
(1913–1996)

Jako ochotnik przeszedł z Armią Andersa cały szlak 
bojowy. Był imamem Naczelnego Imamatu Wojskowego 
Muzułmanów Polskich w Polskich Siłach Zbrojnych na Za-
chodzie w stopniu pułkownika. Po zakończeniu wojny po-
został w Wielkiej Brytanii. W późniejszych latach wyjechał 
do USA, gdzie zmarł. Odznaczony m.in. Brązowym Krzyżem 
Zasługi z Mieczami, Medalem Wojska, Italy Star (Gwiazda 
Włoch), War Medal 1939–1945 (Medal za Wojnę 1939–1945), 
Defence Medal (Medal Obrony). Pochowany na cmentarzu 
w Doylestown w Pensylwanii (USA).

26. Zdjęcie prawdopodobnie z pierwszej połowy lat 90. XX wieku. Uwa-
gę zwracają fantazyjne patki na kołnierzu – biały (srebrny?) półksię-
życ z gwiazdą na różowym tle.

27. Emir Bajraszewski w trzech ujęciach: po lewej – w stopniu pluto-
nowego na froncie włoskim w r. 1944, po prawej – w Londynie r. 1950, 
w centrum – w Chicago r. 1984.
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Bajraszewski 
Ibrahim Joachim
(1912–1996)

Urodził się w Wołkowysku. Ukończył szkołę 
handlową w Wilnie, a także podchorążówkę. Zmo-
bilizowany latem 1939 r. do jednostki wojskowej na 
wschodniej granicy. Po 17.09.1939 r. dostał się do nie-
woli sowieckiej, z której uciekł. Przedostał się do Ru-
munii, a stamtąd przez Jugosławię i Grecję do Francji, 
gdzie wstąpił do polskiej armii.  W lutym 1940 r. zna-
lazł się w Samodzielnej Brygadzie Strzelców Podha-
lańskich, uczestniczył m.in. w walkach o Narvik. Ka-
waler Krzyża Orderu Virtuti Militari oraz trzykrotnie 
Krzyża Walecznych. Po wojnie mieszkał w Warszawie 
(?). Pochowany na tamtejszym Muzułmańskim Cmen-
tarzu Tatarskim.

28. Mogiła Tatara – strzelca podhalańskiego.
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Bajraszewski Maciej 
Żołnierz 1 Armii Wojska Polskiego, po wojnie 

mieszkał w Słonimie (obecnie na Białorusi). 

29. Wraz z nierozpoznanym kolegą (po prawej). Zdjęcie mogło być wy-
konane między lipcem 1943 a styczniem 1945 r., na co wskazuje orze-
łek na rogatywce.
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Bogdanowicz 
Bronisław 
(1911–1972)

Rzemieślnik z Bohonik, 4.04.1932 r. 
powołany do służby wojskowej w 41 Pułku 
Piechoty w Suwałkach, którą odbywał do 
20.09.1933 r. 22.08.1939 r. zmobilizowany 
do 76 Pułku Piechoty w Grodnie w stopniu 
szeregowego (strzelca). Brał udział w wal-
kach w rejonie Tomaszowa, Sulejowa oraz 
Piotrkowa. 18.09. dostał się do niewo-
li niemieckiej, z której powrócił dopiero 
10.04.1945 r. i zamieszkał w Sokółce. Po-
chowany w Bohonikach.

30. Książeczka wojskowa wydana przez RKU Sokół-
ka 4.11.1949 r. 
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Bogdanowicz  
Stefan Mustafa 
(1932–2006)

Służbę wojskową odbywał w pierwszej połowie lat 50. 
XX w. prawdopodobnie w jednostce łączności. Mieszkał 
w Gorzowie Wlkp. Pochowany na mizarze w Bohonikach.

31. Szeregowy – na mundurze dwie odznaki: pierwsza z lewej niezidenty-
fikowana, druga to odznaka „Sprawny do Pracy i Obrony”. 
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Bogdanowicz 
Bronisław
(1936–2011)

Młodszy brat Stefana Mustafy. Służ-
bę wojskową odbywał w drugiej połowie lat 
50. Pochowany w Bohonikach. 

32. Podczas przepustki.
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Czachorowski 
Aleksander St.
(1889–1963)

Podczas pierwszej wojny światowej w armii rosyjskiej. 
Uczestnik wojny polsko-bolszewickiej 1919–1921. Wyruszył na 
front w oddziale mazowieckiej kawalerii ochotniczej. W jednej 
z pierwszych potyczek został ranny i wrócił do domu jako inwa-
lida. Pochowany w Nasielsku na Mazowszu.

33. Rok 1919, wraz z nierozpoznanym towarzyszem (po lewej) przed wyru-
szeniem na front wojny polsko-bolszewickiej. Dłoń wspiera na szabli wz. 1917 
w wersji dla szeregowych kawalerii, w kaburze rewolwer Nagant wz. 1895 ze 
smyczą. 
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Czachorowski Daniel St.
(1926)

Syn Aleksandra St. Powołany  do wojska w r. 1947. Służył w 13 Puł-
ku Piechoty w Poznaniu i Ciborzu, następnie w jednostkach stacjonu-
jących we Wrocławiu: 4 Okręgowej Kompanii Samochodowej, 26 Ba-
talionie Samochodowym oraz 6 Pułku Zabezpieczenia Dowództwa 
Śląskiego Okręgu Wojskowego. Do rezerwy odszedł w r. 1980 w stopniu 
starszego chorążego sztabowego. Odznaczony m.in. Krzyżem Kawaler-
skim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym Krzyżem Zasługi, złotym 
medalem „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”, złotym medalem „Za za-
sługi dla obronności kraju”. Mieszka we Wrocławiu.

34. Rok 1948 lub 1949, na kołnierzu proporczy-
ki piechoty.

35. Legitymacja i Krzyż Kawalerski Orderu Odrodze-
nia Polski.

36. Odznaczenia z lat wojskowej służby.
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37. Na zgrupowaniu w Międzyrzeczu, r. 1950, 
pierwszy od lewej Daniel St. Czachorowski.
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Czachorowski Musa 
(1953)

Syn Daniela St. Służbę wojskową rozpoczął  
w r. 1973, w 1 Szkolnym Pułku Samochodowym w Ole-
śnicy. Od r. 1976 służył w 6 Pułku Zabezpieczenia Do-
wództwa Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocła-
wiu, natomiast w latach 1985–1995 był redaktorem 
gazety Śląskiego Okręgu Wojskowego w stopniu star-
szego chorążego. Odznaczony m.in. Srebrnym oraz 
Złotym Krzyżem Zasługi. Mieszka we Wrocławiu.

38. W stopniu starszego chorążego podczas służby w redakcji ga-
zety Śląskiego Okręgu Wojskowego, r. 1992.
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39. Musa Czachorowski (w środku) z kolegami z drużyny, podczas służby  
w 1 Szkolnym Pułku Samochodowym.

40. Legitymacja odznaki pamiątkowej Ośrodka Szkolenia Specjalistów 
Wojsk Inżynieryjnych w Ełku.

41. Odznaczenia z okresu służby wojskowej i za działalność społeczną.
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Czachorowski  
Marek St. 
(1980)

Syn Musy. Odbywał zasadniczą służbę woj-
skową w latach 2000–2001, początkowo w 5 Kreso-
wej Brygadzie Zmechanizowanej w Gubinie, następ-
nie w 23 Śląskiej Brygadzie Artylerii w Bolesławcu. 
Przeniesiony do rezerwy w stopniu starszego kapra-
la. W Związku Strzeleckim Rzeczypospolitej ma sto-
pień chorążego. Mieszka w woj. łódzkim.

42. Na strzelnicy (na pierwszym planie), r. 2016. 
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Dżabagi-
Skibniewska 
Dżannet
(1915–1992)

Instruktorka Przysposobienia 
Wojskowego Kobiet w Warszawie. Po  
ślubie w r. 1936 zamieszkała w Gdy-
ni. We wrześniu 1939 r. adiutantka Ko-
mendy Okręgu Nadmorskiego PWK 
w Gdyni, brała udział w obronie Wy-
brzeża w 1939 r., uczestniczyła w or-
ganizowaniu oddziału Gdyńskich Ko-
synierów oraz niesieniu pomocy 
rannym i grzebaniu poległych. Człon-
kini Związku Walki Zbrojnej. Przedo-
stała się do Włoch, służyła w Pol-
skich Siłach Zbrojnych na Zachodzie,  
w r. 1947 wróciła do Polski. Porucznik 
WP, odznaczona m.in. Krzyżem Ka-
walerskim Orderu Odrodzenia Polski, 
Krzyżem Walecznych, medalem „Za  
udział w wojnie obronnej 1939”, Me-
dalem Zwycięstwa i Wolności. Zmar-
ła w stolicy Czeczenii, Groznym, jej 
grób znajduje się w Nazraniu, stoli-
cy Inguszetii.

43. Na balu Marynarki Wojennej, Gdynia,  
r. 1936.

44. Porucznik Dżenet Dżabagi-Skibniewska, 
r. 1939. 
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Gembicki Roman
(?) 

Nic właściwie o nim nie wiadomo. Pozostał jedynie 
na zdjęciach...

45. Skórzana pilotka z okularami oraz skórzana kurtka sugerują 
służbę w jednostce pancernej lub lotniczej.

46. W stopniu plutonowego, niestety, numer pułku na naramienni-
ku nieczytelny.
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48. Dwóch Iljasiewiczów, braci stryjecznych: plut. Konstanty (z lewej) 
i kpr. Chasień (z prawej). Zdjęcie wykonane po walkach pod Budziszy-
nem, w maju 1945 r.

47. Chasień Iljasiewicz. Na kołnierzu proporczyki 1 Szwadronu Tatar-
skiego 13 Pułku Ułanów Wileńskich. Otok rogatywki retuszowany na 
różowo, zgodnie z kolorem pułkowym. R. 1937.
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Iljasiewicz Konstanty
(1909–1993)

Pod koniec r. 1944 wcielony do 14 Samodzielnej Brygady Przeciw-
pancernej 2 Armii WP, gdzie służył razem z bratem stryjecznym, Cha-
sieniem. Zdemobilizowany w listopadzie 1945 r. Po wojnie powrócił do 
rodziny w Dokszycach (obecnie na Białorusi), pochowany na tamtej-
szym mizarze.

Iljasiewicz Chasień
(1916–1994)

Brat stryjeczny Konstantego. Służył w 1 Szwadronie Tatarskim  
13 Pułku Ułanów Wileńskich w Nowej Wilejce, w latach 1937–1939. 
Uczestnik kampanii wrześniowej, po 17.09.1939 r. dostał się do niewo-
li sowieckiej, więzień obozu w Ostaszkowie. Po zwolnieniu spędził kil-
ka miesięcy w niemieckim obozie w Suwałkach. Pod koniec r. 1944  
wcielony do 14 Samodzielnej Brygady Przeciwpancernej 2 Armii WP, 
zdemobilizowany w listopadzie 1945 r. Po wojnie mieszkał w Rudówce, 
gdzie też został pochowany. 

Iljasiewicz Adam 
(1965)

Syn Chasienia Iljasiewicza. Odbywał zasadniczą służbę wojsko-
wą w latach 1984–1986 w 32 Łużyckiej Szkolnej Brygadzie Artylerii 
w Orzyszu. Starszy szeregowy. Mieszka w Suchowoli.

49. Zdjęcie z końcowego okresu służby. Na kołnierzu 
korpusówki wojsk łączności, na ramieniu oznaka spe-
cjalisty 3 klasy wojsk łączności.



76

Jabłoński Konstanty 
(1909–1994)

1.09.1931 r. powołany do 13 Pułku Ułanów Wileń-
skich. 15.04.1932 r. ukończył pułkową szkołę podofi-
cerską w stopniu starszego ułana, zwolniony do cywi-
la 1.09.1933 r. Po ćwiczeniach w r. 1936 mianowany na 
kaprala. We wrześniu 1939 r. wyruszył na front w sze-
regach 10 Pułku Ułanów Litewskich. Po wojnie za-
mieszkał wraz z rodziną w Białymstoku. Pochowany 
na mizarze w Bohonikach.

50. Z kolegami ze szwadronu – pierwszy z prawej. Zima 1931/1932.
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51. Prawdopodobnie szwadron szkolny z dowództwem pułku. Konstanty Jabłoński trzeci od lewej w pierwszym szeregu stojącym.
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Jakubowski 
Jakub 
(1923–1945)

Zgłosił się na ochotnika do 
Armii Andersa. Został żołnierzem 
5 Pułku Ułanów Karpackich 2 Pol-
skiego Korpusu, który walczył na 
frontach w Europie, Azji i Afryce. 
Zginął w kampanii włoskiej pod-
czas walk o Bolonię. Pochowa-
ny na Polskim Cmentarzu Wojen-
nym w Bolonii. Odznaczony m.in. 
1939–1945 Star (Gwiazda za Woj-
nę 1939–1945), Italy Star (Gwiaz-
da Włoch), War Medal 1939–1945 
(Medal za Wojnę 1939–1945). 

52. Zaświadczenie o uprawnieniu do noszenia odznaczeń. 
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53. Zaświadczenie o posiadanych odznaczeniach. 54. Druk od podsekretarza stanu ds. wojny w sprawie przekazania od-
znaczeń ułana Jakubowskiego.
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55. Zdjęcie z Egiptu. Na początku włoskiej kampanii awansował do stopnia ppor., zaś w połowie tej kampanii poległ. Daty dokładnej nie pamiętam, stało się 
to … w połowie 1944 riku. Śmierć swoją wyczuł bardzo dokładnie. Wypłacałem mu pobory pierwsze i dużo mówiliśmy ze sobą na froncie. 

  56. Długie i kręte były drogi Tatarów, żołnierzy Wojska Polskiego...
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Janowicz-Czaiński 
Dawid 
(1887–?)

Żołnierz pierwszej wojny światowej, od 23.02.1919 r. 
w Wojsku Polskim, w stopniu rotmistrza. Podczas wojny 
polsko-bolszewickiej prowadził akcję werbunkową do puł-
ku tatarskiego. Był dowódcą szwadronu zapasowego Pułku 
Tatarskiego Ułanów. Po jego rozformowaniu przeniesiony 
w stopniu majora do 3 Pułku Strzelców Konnych, potem re-
ferent sądowy Dowództwa 4 Armii. Od 31.12.1929 r. w sta-
nie spoczynku. We wrześniu 1939 r. aresztowany przez 
NKWD. Dalsze jego losy pozostają nieznane. Symboliczna 
mogiła znajduje się na Muzułmańskim Cmentarzu Tatar-
skim w Warszawie.

57. Przed meczetem w Nowogródku, lata 30.

58. Symboliczna mogiła na Muzułmańskim Cmentarzy Tatarskim 
w Warszawie.
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59. Oddział strzelców tatarskich pod dowództwem mjr. Janowicza-Czaińskiego (po prawej) podczas uroczystości pochówku prochów Aleksandra 
Sulkiewicza przewiezionych z Wołynia do Warszawy, 8.11.1935 r.
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Jeljaszewicz 
Aleksander 
(1902–1978)

Absolwent Oficerskiej Szkoły Kawalerii w Grudzią-
dzu, oficer 4 Pułku Ułanów Zaniemeńskich. Awans na po-
rucznika w r. 1931, na rotmistrza w 1938. Od 25.10.1938 r. 
dowódca 1 Szwadronu Tatarskiego 13 Pułku Ułanów Wi-
leńskich, z którym walczył w kampanii wrześniowej 1939 
r. Podczas wojny w niewoli niemieckiej. Po powrocie za-
mieszkał w Gnieźnie, następnie w Gdańsku. W latach 70. 
awansowany na majora i odznaczony Orderem Virtuti Mi-
litari. Pochowany na Muzułmańskim Cmentarzu Tatar-
skim w Warszawie.

60. W stopniu rotmistrza, po objęciu dowództwa 1 Szwadro-
nu Tatarskiego.

  61. Nagrobek na Muzułmańskim Cmentarzu Tatarskim w Warszawie.

    62. Pamiątkowa odznaka w kształcie proporczyka 1 Szwadronu Ta-
tarskiego 13 Pułku Ułanów Wileńskich. 
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63. Odezwa do społeczności tatarskiej podpisana przez 
rtm. Aleksandra Jeljaszewicza. 

  64. Ułani 1 Szwadronu Tatarskiego 13 Pułku Ułanów 
Wileńskich przed koszarami w Nowej Wilejce, gru-
dzień 1936 r. W pierwszym rzędzie pierwszy od lewej 
rtm. Michał Bohdanowicz, drugi rtm. Aleksander Jelja-
szewicz, czwarty imam wileński Ibrahim Smajkiewicz.
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Konopacki 
Bronisław
(1906–1989)

Pochodził z Sokółki. Służbę wojskową odby-
wał od 15.03.1929 r. do 18.09.1930 r. w 41 Pułku Pie-
choty w Suwałkach. Po ukończeniu pułkowej szko-
ły podoficerskiej mianowany na kaprala. Od 20.06. 
do 17.09.1939 r. był dowódcą drużyny Straży Gra-
nicznej. Uczestniczył w kampanii wrześniowej 
1939 r. 23.12.1949 r. przeniesiony do rezerwy. Od-
znaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodze-
nia Polski, medalem „Za udział w wojnie obronnej 
1939”. Pochowany na mizarze w Bohonikach. 65. Prawdopodobnie w mundurze Związku Strzeleckiego (?), 15.02.1929.

66. Sobie zostawił Portret na długą pamięć Sokółka dnia 15/II 29 r. B Konopacki.

67. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Pol-
ski nadany B. Konopackiemu.

68. Legitymacja nadania Krzyża Kawalerskie-
go Orderu Odrodzenia Polski.

69. Medal „Za udział w wojnie obronnej 1939” na-
dany B. Konopackiemu.

70. Legitymacja nadania medalu.
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71. Nieśmiertelnik, awers z podanym wyznaniem B. Konopackiego – MAH – mahometańskie. 

72. Rewers nieśmiertelnika.

73. Stołówka żołnierska w 41 Suwalskim Pułku Piechoty, 14.10.1929 r.
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74. Pamiątkowe zdjęcie żołnierzy kompanii szkolnej 41 Pułku Piechoty, r. 1929 lub 1930.
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75. Piechota pod bronią. Bronisław Konopacki klęczy drugi od prawej. 
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Korycki Józef
(1885–?)

Służbę w Wojsku Polskim rozpoczął w r. 1918 w stopniu kapitana. Walczył 
w wojnie polsko-bolszewickiej 1919–1921, w stopniu majora dowodził 12 Dy-
wizjonem Artylerii Ciężkiej.  W r. 1922  awansował na  podpułkownika i objął 
stanowisko komendanta Szkoły Młodszych Oficerów Artylerii. W r. 1924 mia-
nowany pułkownikiem, w latach 1926–1929 dowodził 16 Pułkiem Artylerii Po-
lowej w Toruniu. W grudniu 1929 r. objął stanowisko dowódcy 8 Grupy Arty-
lerii. Zajmował je do wybuchu wojny, którą spędził w oflagu Murnau. Dalsze 
jego losy pozostają nieznane. Odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim Orde-
ru Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Walecznych, Meda-
lem Pamiątkowym za Wojnę 1918–1921, Medalem Dziesięciolecia Odzyska-
nej Niepodległości.

76. W oflagu Murnau (pułkownik na pierw-
szym planie z lewej), już po wyzwoleniu obozu 
w r. 1945.

77. Fotografia prawdopodobnie z r. 1928.
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78. W jenieckim gronie. 
Na kieszeni munduru płk. 
Koryckiego widoczna od-
znaka 16 Pułku Artyle-
rii Polowej.

79. Obozowa codzienność...
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Krynicki 
Aleksander
(1902–1988)

Jako 16-latek wstąpił na ochotnika 
do jednostki w Grodnie. Służbę wojskową 
zakończył w stopniu sierżanta. Po wojnie 
mieszkał m.in. w Sokółce i Gorzowie Wl-
kp. Pochowany na mizarze w Bohonikach.

80. Z żoną Marią i córką Tamarą na spacerze ulica-
mi Wilna (?). Fotografia prawdopodobnie z r. 1935 
lub 1936, na co wskazuje wiek córki (ur. 1931), a także 
mundur wz. 1919, który noszono do r. 1936.
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Milkamanowicz Stefan
(1925)

20.09.1944 r. powołany do służby w 2 Armii Wojska Polskiego i wcielony 
do 4 Zapasowego Pułku Piechoty. Uczestniczył w działaniach bojowych w re-
jonie Bydgoszczy, Grudziądza i Białogrodu. Zdemobilizowany w r. 1946 w stop-
niu szeregowego. Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodze-
nia Polski, w r. 2001 mianowany podporucznikiem Wojska Polskiego. Mieszka 
w Białymstoku. 

81. Pamiątkowa fotografia.

82. Kochanej rodzinie na pamiątkę z czasów służby wojskowej z Zachodu Stefan 2/IX 1945 r. Przekaza-
nie zdjęcia musiało się opóźnić, gdyż data została poprawiona na 9 VIII 1946. Dopisano też miej-
scowość: Szczecinek (Neustettin).

83. Dyplom „Żołnierzowi demokracji” wydany przez Naczelne Dowództwo Wojska Polskiego. 
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Miśkiewicz Adam 
(1970)

Zasadniczą służbę wojskową odbywał w Białym-
stoku, w Podlasko-Mazurskiej Brygadzie Wojsk Ochro-
ny Pogranicza, w latach 1990–1991. Szeregowy. Mieszka 
w Suchowoli.

84. Na przepustce z rodzeństwem: Iwoną, Tomkiem i Januszem. 

85. Oznaka rezerwisty.
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Miśkiewicz Alej
(1936)

Służbę wojskową odbywał w Dowództwie 
Marynarce Wojennej w Gdyni, w latach 1956–
1958. Mieszka w Szczecinie. 

Mucharski Emir
(1936)

Służył w latach w1956–1958, w jednostkach 
brzegowych w Gdyni, a następnie w Lęborku. 
Mieszka w Białymstoku.

86. Rzadki widok: dwóch Tatarów w marynarskich mundu-
rach – po lewej Alej Miśkiewicz (z odznaką „Sprawny do Pra-
cy i Obrony”), po prawej Emir Mucharski (na rękawie oznaka 
specjalisty MW minera-torpedysty), r. 1956. 
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Mucharski Aladyn
(1945)

Zasadniczą służbę wojskową odbywał w latach 
1964–1966 w 8 Łużyckiej Brygadzie Wojsk Ochrony 
Pogranicza w strażnicy Lutogniewice, w stopniu ka-
prala. Mieszka w Białymstoku.

87. W pełnym oporządzeniu (hełm wz. 1950, ładownica z zapaso-
wymi magazynkami, torba z maską pgaz.,  saperka) oraz z bronią 
(PPSz-41 z magazynkiem łukowym).

88. Żołnierska pamiątka ze służby.
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Mucharski Krzysztof
(1969)

Syn Aladyna, służył w latach 1990–1992 w 7 Pułku Zmecha-
nizowanym w Lublinie, w stopniu starszego szeregowego. Mieszka 
w Białymstoku.

89. Jeszcze w stopniu szeregowego, podczas przepustki na tle białostockie-
go osiedla.

90. W mundurze wyjściowym z korpusówkami służby uzbrojenia.
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Mucharski Mahmet 
(1909–1976)

We wrześniu 1939 r. zmobilizowany i wysłany na front. Po 
17.09.1939 r. aresztowany przez Rosjan i zesłany do sowieckich 
łagrów. Po zwolnieniu 3.09.1941 r. wstąpił do Armii Andersa. 
Był żołnierzem 2 Korpusu Polskiego w stopniu kaprala. Brał 
udział w kampanii włoskiej, odznaczony m.in. Krzyżem Wa-
lecznych i Italy Star (Gwiazda Włoch). Po powrocie do Polski 
zamieszkał w Gdańsku. Pochowany w kwaterze muzułmań-
skiej cmentarza „Srebrzysko”.

91. Włochy, 1944 r., kpr. Mucharski (po prawej).

92. Włochy, w parku samochodowym (po prawej).
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Mucharski Mirosław
(1961)

Wnuk Mahmeta Mucharskiego. Służył w brzegowej jed-
nostce łączności w Gdańsku-Oliwie w latach 1981–1982. Miesz-
ka w Gdańsku.

93. Pierwszy z prawej – kolejny Tatar w Mary-
narce Wojennej.
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Mucharski 
Sulejman
(1900–1986)

Saper, w r. 1928 mianowany na stopień 
porucznika. Służył w Batalionie Mostowym 
w Modlinie. Losy wojenne pozostają nieznane. 
Wiadomo, że w r. 1947 za wybitne zasługi po-
łożone w akcji przeciwpowodziowej otrzymał 
po raz drugi Srebrny Krzyż Zasługi. Podpuł-
kownik WP. Mieszkał w Warszawie, pochowa-
ny na Muzułmańskim Cmentarzu Tatarskim.

94. Nagrobek na Muzułmańskim Cmentarzu Tatarskim 
w Warszawie. 
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Muchla Adam 
(1947)

Służbę wojskową odbywał w  latach 1968–1970, począt-
kowo w jednostce wojskowej w Giżycku, a ostatnie pół ro-
ku w Wyższej Oficerskiej Szkole Wojsk Łączności w Zegrzu  
k/Warszawy. Mieszka w Sokółce.

95. Wśród kolegów (w centrum). Na klapie kieszeni odznaka Koła Młodzie-
ży Wojskowej. 

96. Prawdopodobnie na początku służby, na co wskazuje mundur polowy 
wz. 1958 „deszczyk”, od r. 1968 wymieniany na wz. 1968 „moro”.
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97. Adam Muchla podczas służby patrolowej (stoi pierwszy od lewej). Hełmy jeszcze wz. 50, bez orła wojskowego. 
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98. W oczekiwaniu na defiladę, końcówka lat 60. XX wieku.
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Murawski Bronisław
(1914–1981)

W latach 1935–1937 odbywał służbę wojskową  
w 13 Pułku Ułanów Wileńskich, gdzie ukończył szko-
łę podoficerską w stopniu kaprala. 1.09.1939 r. zmobilizo-

wany dostał się do sowieckiej niewoli, z której powrócił  
do domu 10.09.1944 r. Niebawem zmobilizowany do  
32 Pułku Piechoty 8 Dywizji Piechoty 2 Armii Wojska  
Polskiego. Przeszedł wraz z nim cały szlak bojowy,  
dochodząc do stopnia starszego sierżanta. Odznaczo-
ny m.in. Krzyżem Walecznych. Zwolniony do cywila 
15.05.1946 r. Pochowany na mizarze w Kruszynianach.

99. W pełnej gali: przy boku 
szabla wz. 1934, mundur wz. 
1936, na lewej kieszeni odzna-
ka 13 Pułku Ułanów Wileń-
skich, nad prawą Państwowa 
Odznaka Sportowa i Odznaka 
Strzelecka, do guzika prawe-
go naramiennika przypięty 
sznurek do gwizdka sygna-
łowego. Na naramiennikach 
numer pułku – 13, na kołnie-
rzu – proporczyki 1 Szwadro-
nu Tatarskiego. 

100. W stopniu starszego  
sierżanta, na piersi Krzyż  
Walecznych.
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Murza-Murzicz 
Aleksander 
(?–1940)

Ukończył Dywizyjny Kurs Podchorążych Rezerwy 
przy 79 Pułku Piechoty w Słonimie. W r. 1938 miano-
wany na podporucznika rezerwy piechoty z przydzia-
łem do 78 Pułku Piechoty w Baranowiczach. Zmobili-
zowany we wrześniu 1939 r. nigdy z wojny nie wrócił. 
Jego nazwisko wymienione jest na Liście Katyńskiej. 

101. Symboliczne tablice pamiątkowe na Muzułmańskim Cmentarzu Tatar-
skim w Warszawie.

102. W stopniu kaprala podchorążego (na co wskazuje obszycie wokół nara-
mienników), z numerem pułkowym 79.
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103. Kochanej Chalimie w dowód szczerej przyjaźni i wdzięczności 
za okazywane zawsze  i wszędzie anielskie serduszko Murza-Murzicz 
Wwa 17-VI-39 r.

104. W mundurze garnizonowym z gwiazdką podporucznika 
na naramiennikach.
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Popławski Emir
(1935–2017)

Służbę wojskową odbywał w 1 Warszawskiej Dy-
wizji Zmechanizowanej w drugiej połowie lat 50. 
Mieszkał w Warszawie, pochowany na Muzułmańskim 
Cmentarzu Tatarskim.

105. Zdjęcie z 19.06.1957 r. Czapka wz. 1949 z otokiem w kolorze żół-
tym używanym w 1 Warszawskiej Dywizji Zmechanizowanej, po-
dobnie jak żółte patki na kołnierzu. Na prawej kieszeni widoczna 
górna krawędź odznaki pamiątkowej 1 WDZ. 
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Półtorzycki  
Mustafa Józef 
(1897–1974)

Do wojska zgłosił się ochotniczo podczas wojny pol-
sko-bolszewickiej. W latach 1919–1921 służył w Pułku Ta-
tarskim Ułanów, a następnie w Dywizjonie Mahometań-
skim. Miał stopień kaprala. Uczestniczył w wyprawie 
kijowskiej oraz w walkach w rejonie Wisły. Odznaczony 
Medalem  Pamiątkowym za Wojnę 1918–1921. W r. 1923 od-
bywał ćwiczenia wojskowe rezerwy w 25 Pułku Ułanów 
Wielkopolskich. Inwalida wojenny. Mieszkał w Szczecin-
ku, pochowany w Bohonikach.

Półtorzycki Emir 
(1933)

Syn Mustafy Józefa, młodszy brat Jakuba Półturzyckiego. Służbę woj-
skową odbywał w latach 1953–1955. Początkowo służył w 21 Brygadzie Arty-
lerii Ciężkiej w Chełmnie, skąd po przysiędze został przeniesiony do 6 Dywi-
zji Artylerii Przełamania w Grudziądzu na stanowisko pisarza sztabowego. 
Zwolniony do rezerwy w stopniu kaprala. Mieszka w Białymstoku. 

107. Kapral, na kołnierzu patki artylerii, na kieszeni odznaka „Wzorowego Artylerzysty”.

106. Legitymacja naszego Tatara, numer 427/1594/47 Związku Inwalidów 
Wojennych. 
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Półturzycki Jakub
(1923–2007)

W r. 1945 powołany do służby wojskowej, którą odbywał w Rejono-
wej Komendzie Uzupełnień w Szczecinku. Postanowił zostać żołnierzem za-
wodowym. Służył m.in. w Okręgowej Komendzie Uzupełnień w Szczeci-
nie oraz w Dowództwie Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy.  
W r. 1968 awansował do stopnia podpułkownika. Zwolniony do rezerwy w r. 1977.  
W r. 1983 mianowany na pułkownika. Odznaczony m.in. Krzyżem Kawa-
lerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi. Mieszkał  
w Bydgoszczy, pochowany na mizarze w Bohonikach.

108. Pamiątkowa fotografia. 

109. Legitymacja nadania brązowego medalu 
„Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”.

110. Legitymacja nadania srebrnego medalu 
„Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”.

111. Legitymacja nadania złotego medalu „Siły 
Zbrojne w Służbie Ojczyzny”.

112. Legitymacja nadania Złotego Krzy-
ża Zasługi.
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113. Dekoracja Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia 
Polski. Generał ściska dłoń ppłk. Pólturzyckiego.  
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Radecki Lucjan 
(1955)

Zasadniczą służbę wojskową odbywał w latach 
1974–1976, w 68 Pułku Czołgów Średnich w Budo-
wie. Ukończył w stopniu kaprala szkołę podoficer-
ską w Czarnem. Mieszka w Sokółce.

Radecki Mirosław
(1958–2013)

Zasadniczą służbę wojskową odbywał pod ko-
niec lat 70. Pochowany na mizarze w Bohonikach.

  114. Pamiątkowe zdjęcie z kolegami, Lucjan w środku. 

  115. Mirosław (z prawej) z bratem, Lucjanem. 
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Rodkiewicz Ibrahim 
(1930–2013)

Służbę wojskową pełnił w latach 1950–1952 w 28 Warszawskim Dywi-
zjonie Artylerii Ciężkiej w Bolesławcu. Szeregowy, radiotelefonista. Miesz-
kał w Rybocicach, potem w Słubicach, a od roku 1988 w Białymstoku. Ojciec 
Aleksandra, Macieja i Adama. Pochowany w Bohonikach.

116. W mundurze wyjściowym z furażerką, bez 
pasa głównego. Przy lewej kieszeni sznurek do 
gwizdka sygnałowego.

117. Uroczyste wręczenie broni.
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Rodkiewicz 
Aleksander
(1955)

Po ukończeniu studiów skierowa-
ny do Szkoły Podchorążych Rezerwy 
w latach 1980–1981. Praktykę odbywał 
w kompanii inżynieryjno-drogowej  
5 Brygady Saperów w Szczecinie. 
Mieszka w  Słubicach. 

118. Na kołnierzu korpusówki wojsk inżynie-
ryjnych, naramienniki obszyte biało-czerwo-
nym sznureczkiem, z oznakami SPR. 

Rodkiewicz 
Maciej
(1956)

Szeregowy, zasadniczą służ-
bę wojskową odbywał w latach 1979–
1981, w 1 Warszawskiej Brygadzie Ar-
tylerii Armat w Węgorzewie. Mieszka 
w Białymstoku. 

119. Pamiątkowe zdjęcie z wojska.  

Rodkiewicz 
Adam 
(1963)

Zasadniczą służbę wojskową od-
bywał w latach 1984–1986, w 42 Pułku 
Zmechanizowanym w Żarach, w stop-
niu kaprala. Mieszka w Sokółce. 

120. W mundurze wyjściowym, na kołnierzu 
korpusówki artylerii, na klapie kieszeni Woj-
skowa Odznaka Sprawności Fizycznej. 
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Romanowicz 
Aleksander 
(1871–1934)

Do Wojska Polskiego wstąpił podczas wojny 
polsko-bolszewickiej. Na początku r. 1920 dowo-
dził Pułkiem Tatarskim Ułanów, ale już w kwietniu 
tegoż roku objął dowództwo 7 Brygady Kawalerii. 
26.01.1921 r. został zatwierdzony w stopniu gene-
rała podporucznika, a 1.04.1921 r. został przenie-
siony w stan spoczynku. 26.10.1923 r. zatwierdzo-
ny w stopniu generała brygady. Mieszkał w Wilnie, 
pochowany na mizarze w Niekraszuńcach (obecnie 
Białoruś). 

121. Zdjęcie wykonane po wrześniu 1928 r. Wskazuje na to ba-
retka Medalu Pamiątkowego za Wojnę 1918–1921, który ustano-
wiono 21.09.1928 r.
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Ryzwanowicz Maciej 
(1917–2000)

Służył w 1 Szwadronie 
Tatarskim 13 Pułku Uła-
nów Wileńskich. Mieszkał 
m.in. w Białymstoku, po-
chowany w Bohonikach.

122. Trzeci od lewej wśród ka-
waleryjskiej asysty honorowej 
z 13 Pułku Ułanów Wileńskich.  
Napis na odwrocie: Tu jestem ja na 
koniu w 1938 jako honorowy pułk 
na pogrzebie serca J. Piłsudskiego 
jestem 3-ci od lewej strony – naj-
prawdopodobniej chodzi o rocz-
nicową uroczystość w r. 1938, 
gdyż pogrzeb serca marszał-
ka Piłsudskiego na wileńskim 
cmentarzu na Rossie odbył się 
12.05.1936 r.
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123. Trudno rozpoznać tatarskie twarze wśród żołnierskiej braci. Zdjęcie zrobione zostało najwcześniej latem r. 1931, na co wskazuje nadawana od tegoż roku  
Państwowa Odznaka Sportowa, widoczna na mundurze jednego z żołnierzy. Ten wzór drelichowych mundurów letnich noszony był do r. 1936.  
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Sulkiewicz Mirza-
Hoźmian Leon
(1897–1960)

W Wojsku Polskim od 20.12.1918 r. w stopniu kapi-
tana. Uczestnik wojny polsko-bolszewickiej, początkowo  
w 1 Baterii Artylerii Konnej, od 10.02. do 3.03.1920 r. do-
wódca 1 Dywizjonu Artylerii Konnej, a następnie artylerii 
20 Brygady Piechoty. W r. 1923 mianowany majorem. W la-
tach 1927–1934 dowodził 6 Dywizjonem Artylerii Konnej 
w Stanisławowie. W r. 1929 awansowany na podpułkowni-
ka, w r. 1933 na pułkownika. W latach 1934–1938 dowódca 
4 Pułku Artylerii Lekkiej w Inowrocławiu. Od r. 1938 do-
wodził artylerią dywizyjną 20 Dywizji Piechoty. Podczas 
kampanii wrześniowej 1939 r. walczył m.in. pod Mokrą  
i w obronie Warszawy. Wojnę spędził w oflagu. Po uwol-
nieniu w r. 1945 służył w 12 Pułku Ułanów Podolskich  
2 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Pozostał 
w Wielkiej Brytanii, zmarł w Leicester. Odznaczony m.in. 
Orderem Virtuti Militari, Krzyżem Kawalerskim Orderu 
Odrodzenia Polski, Krzyżem Walecznych.

124. W stopniu majora, odznaczenia: Order Virtuti Militari, Krzyż Wa-
lecznych, Srebrny Krzyż Zasługi, Medal Zwycięstwa (zwany też Mię-
dzyalianckim lub Międzysojuszniczym). Na kieszeni odznaka pamiąt-
kowa 6 Dywizjonu Artylerii Lekkiej.
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Szczęsnowicz Ali
(1928)

W latach 1949–1951 pełnił służbę wojskową jako sanitariusz w 36 Łużyc-
kim Pułku Piechoty w Lublińcu. Mieszka w Sokółce.

125. Pamiątkowe zdjęcie z r. 1950.

126. Pierwszy z lewej – prawdopodobnie podczas ćwiczeń.  

Szczęsnowicz Adam 
(1954)

Syn Alego. Zasadniczą służbę wojskową rozpoczął w r. 1973 w 6 Szkol-
nym Pułku Samochodowym stacjonującym w Ostródzie. Po ukończeniu kur-
su kierowców został przeniesiony do batalionu inżynieryjnego w Rzeszowie, 
a następnie skierowany na placówkę w Bieszczadach. Zwolniony do cywila  
w r. 1975, w stopniu szeregowego. Mieszka w Sokółce. 

127. Podczas pełnienia służby dyżurnej w kompanii. Na klapie kieszeni odznaka Koła Młodzie-
ży Wojskowej.
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Szehidewicz Jakub
(1893–1949)

W Wojsku Polskim otrzymał przydział do Sze-
fostwa Inżynierów i Saperów Dowództwa 4 Ar-
mii, a w r. 1922 do Dowództwie Okręgu Korpusu 
IX. W tymże roku zwolniony z powodu złego zdro-
wia. W r. 1938 r. był wicestarostą Słonima. We wrze-
śniu 1939 r. aresztowany przez Sowietów i zesłany 
do obozu. Zwolniony w r. 1941 wyruszył do Armii 
Andersa. Otrzymał przydział do 23 Pułku Piechoty 
7 Dywizji Piechoty, następnie był w Oddziale I Szta-
bu Armii. W Iranie został oficerem ewidencyjnym 
Komendy Obozu nr 2 w Pahlewi. 1.01.1943 r. prze-
niesiony na długoterminowy urlop z powodu stanu 
zdrowia. Osiedlił się w Wielkiej Brytanii. Pochowa-
ny w Nottingham.

128. W stopniu podporucznika, na naramienniku numer jed-
nostki: 79 (Pułk Piechoty w Słonimie).
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Szehidewicz Fuad 
(1920–2004)

Syn Jakuba. Służbę wojskową rozpoczął 14.07.1939 r. 
w Szkole Podchorążych Artylerii we Włodzimierzu Wołyń-
skim, po której trafił do 4 Batalionu Fortecznego. We wrze-
śniu 1939 r. walczył m.in. w oddziałach gen. Kleeberga.  
Od 17.09.1939 r. w niewoli sowieckiej. Po uwolnieniu wstą-
pił do Armii Andersa z przydziałem do 22 Pułku Piechoty. 
Od 23.03. do 29.11.1942 r. w Szkole Podchorążych Rezerwy 
Piechoty, do 13.10.1943 r. na praktyce, a następnie w 1 Pułku 
Ułanów Krechowieckich 2 Brygady Pancernej. Dwukrotnie 
ranny. 30.03.1945 r. mianowany podporucznikiem. Kolejne 
awanse w okresie powojennym, ostatni na podpułkowni-
ka w r. 1990. Odznaczony m.in. Krzyżem Walecznych, Meda-
lem Wojska, Krzyżem Pamiątkowym Monte Cassino, Defence 
Medal (Medal Obrony) i Italy Star (Gwiazda Włoch). Pozostał 
w Wielkiej Brytanii, pochowany w Nottingham. 

129. Rok 1948, przed demobilizacją.
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130. W latach wojennej służby – Fuad Szehidewicz pierwszy z lewej.

131. Po r. 1990, w stopniu podpułkownika. Nad orde rami i medalami  
odznaka za rany i kontuzje. Na ścianie szabla wz. 1934.
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Szumski Michał 
(1912–1940)

Mając 14 lat wstąpił do Korpusu Kadetów nr 2 
w Chełmie. Po maturze przyjęty do Szkoły Podchorążych 
Artylerii w Toruniu. Ukończył ją w 1933 r. z promocją na 
podporucznika artylerii. Służbę zawodową rozpoczął  
w 1 Pułku Artylerii Lekkiej Legionów w Wilnie. W r. 1935 
mianowany porucznikiem. W r. 1938 zdał egzamin do 
Wyższej Szkoły Wojskowej w Warszawie. Wyruszył na 
wojnę jako oficer operacyjny 36 Dywizji Piechoty, bio-
rąc udział w obronie Lwowa. Pod koniec września 1939 r. 
dostał się do niewoli sowieckiej. Zamordowany w Char-
kowie,  pogrzebany w Piatichatkach. Symboliczna mogi-
ła w kwaterze muzułmańskiej cmentarza „Srebrzysko” 
w Gdańsku. Znajduje się na Liście Katyńskiej.

132. Tatarski porucznik...

133. Symboliczna mogiła na gdań-
skim cmentarzu.
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134. Por. Michał Szumski na  czele pododdziału podczas defilady w Wilnie, po r. 1935.
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Świerblewski Jan 
(1909–1984)

W latach 1944–1945 przeszedł w szeregach 1 Armii Wojska Pol-
skiego cały szlak bojowy aż do Berlina. Po wojnie powrócił do Nowo-
gródka (obecnie na Białorusi), następnie wyjechał do Koszalina, po-
tem Gorzowa Wlkp. W r. 1958 zamieszkał w Białymstoku. Pochowany 
w Bohonikach.

135. Zasyłam na pamiątkę swoją fotografię dla ukochanej Żony i dla ukochanych dzieci. 
Tak wyglądam po służbie.

136. Żołnierskie zdjęcie...
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Świerblewski Aleksander 
(1936)

Syn Jana, służbę wojskową rozpoczął w r. 1956 we Wrocławiu. Dostał 
skierowanie do 26 Batalionu Samochodowego, stacjonującego w koszarach 
przy ówczesnej ul. Próchnika (obecnie Gajowicka). Ukończył szkołę podofi-
cerską w stopniu kaprala i służył w kompanii obsługi Dowództwa Śląskiego 
Okręgu Wojskowego. Zwolniony do rezerwy w r. 1958. Mieszka w Białymsto-
ku. Jego brat, Adam (1838–2000), służył w latach 1958–1960 w 3 Karpackiej 
Brygadzie WOP. 

137. W początkach służby wojskowej.

138. Pomiędzy szeregowymi w przerwie zajęć instruktażowych.
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139. Już w stopniu kaprala (po lewej) wraz z kolegą podczas demonstrowania schema-
tu jakiejś instalacji. 
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NN 

  140. Nieznany z nazwiska tatarski ułan. Na kołnierzu puł-
kowe proporczyki, na naramiennikach numer pułku – 18. 
Kurtka mundurowa wz. 1919 (użytkowano je do r. 1935, a na-
wet 1936), rogatywka wz. 1927. Widniejąca na kieszeni od-
znaka 18 Pułku Ułanów Pomorskich w Grudziądzu wska-
zuje, że zdjęcie wykonano po październiku 1929 r., wtedy 
bowiem została  zatwierdzona.

    141. Niestety, nie sposób rozpoznać, w której jednostce 
służył ten nieznany z nazwiska Tatar. Ma rogatywkę  
wz. 1927 i kurtkę mundurową wz. 1919 z Państwową  

Odznaką Sportową oraz Odznaką Strzelecką. Zatwierdzo-
ne zostały w 1930 i 1931 r., co sugeruje, że zdjęcie pochodzi 

najwcześniej z połowy 1931 r. 

      142. Zdjęcie nieznanego Tatara. Plutonowy, nad lewą 
kieszenią odznaka za rany i kontuzje, pod nią baretki od-
znaczeń: (?), Medal za Zwycięstwo nad Niemcami w Wiel-
kiej Wojnie Ojczyźnianej 1941–1945 (sowiecki), brązowy 

medal „Zasłużonym na Polu Chwały”, Krzyż Walecznych (?), 
Medal za Odrę, Nysę i Bałtyk, Medal Zwycięstwa i Wolności. 

Na klapie kieszeni (prawdopodobnie) odznaka Towarzy-
stwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, poniżej Odznaka Grun-
waldzka. Pozostałe odznaki niezidentyfikowane. Ze wzglę-

du na patki, które noszone były w latach 1949–1952, przyjąć 
można, że fotografia pochodzi z tego okresu. 
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Przysposobienie Wojskowe 

143. Członkowie Przysposobienia Wojskowego, młodzieżowej organizacji przygotowującej do służby wojskowej, z Klecka (obecnie na Białorusi),  
r. 1929. Pierwszy z lewej w drugim rzędzie Stefan Mustafa Abramowicz, późniejszy ułan 1 Szwadronu Tatarskiego 13 Pułku Ułanów Wileńskich.
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144. Tatarzy z drużyny Związku Strzeleckiego z pucharem zdobytym 
w zawodach strzeleckich, Nowogródek (obecnie na Białorusi), druga 
połowa lat 20. XX wieku. 
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145. Tatarscy strzelcy ze Słonima lub Nowogródka (obecnie na Białorusi) 
podczas przerwy w ćwiczeniach, lata 30. XX wieku.
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146. Tatarskie strzelczynie ze Słonima i Nowogródka (obecnie na Białorusi) w jednej ze 
świetlic Związku Strzeleckiego w Warszawie, po pogrzebie prochów Aleksandra Sulkie-
wicza 8.11.1935 r.
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Jabłońska Halina  
(obecnie Szahidewicz) 
(1937)

Jako uczennica Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku uczest-
niczyła w akcji żniwnej hufca Powszechnej Organizacji „Służba Polsce” 
w Waplewie Wielkim na Pomorzu. Mieszka w Białymstoku.

  147. Białostocka Tatarka w junackim uniformie (po lewej) z koleżanką.

Szczęsnowicz Halina 
(obecnie Półtorzycka)
(1936)

W r. 1953 jako uczennica  Liceum Ogólnokształcącego w Białym-
stoku uczestniczyła w akcji żniwnej hufca Powszechnej Organizacji 
„Służba Polsce” w Waplewie Wielkim na Pomorzu. Mieszka w Białym-
stoku. Córka Macieja Szczęsnowicza. 

  148. Tatarska junaczka w umundurowaniu organizacyjnym  
(na furażerce charakterystyczny orzełek „SP”).

Szczęsnowicz Maciej 
(1902–?)

    149. Tatarski strażak od r. 1924 przez wiele lat służący  
w Dąbrowie Grodzieńskiej (od r. 1961 Dąbrowa Białostocka).

Służba Polsce 
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