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Trzeba było pandemii koronawirusa i przymusowego po-
bytu w domu, żeby znalazł się czas na zajrzenie do zdjęć 
i notatek z ubiegłego roku i przemyślenie tego wszystkiego, 
co się wydarzyło. I sama zadziwiłam się, że miniony rok obfi -
tował w tak wiele przedsięwzięć. Ponieważ było ich całkiem 
sporo, wymienię te, które najbardziej zapamiętałam. Chcę 
też zaznaczyć, że były to wydarzenia z życia Muzułmańskiej 
Gminy Wyznaniowej Bohoniki, Związku Tatarów RP Oddział 
Bohoniki i Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Sokółce. Powo-
dy są dwa – jestem we władzach wszystkich trzech orga-
nizacji i prawie wszystkie aktywne osoby również do nich 
należą.

A więc już 12 stycznia ubiegłego roku mieliśmy dwie im-
prezy. Uczestniczyliśmy w spotkaniu noworocznym studen-
tów UTW, na którym gościliśmy zaprzyjaźnioną grupę stu-
dentów z Grodna. Wieczorem pojechaliśmy do Filharmonii 
Podlaskiej na Koncert Charytatywny z udziałem Tomka Ka-
mińskiego, pozyskiwano fundusze na terapię dzieci z dys-
trofi ą mięśniową, podopiecznych Kliniki Dziecięcej UMB.

26 stycznia przypadał XIX Dzień Islamu w Kościele Ka-
tolickim. Uroczystości odbywały się w Białymstoku pod 
hasłem „Chrześcijanie i muzułmanie od współzawodnictwa 
do współpracy”. W naszej grupie znaleźli się katolicy, mu-
zułmanie i prawosławni, co wskazuje, że nasze środowisko 
umie i chce współdziałać z przedstawicielami różnych wy-
znań.

Już następnego dnia wyjechaliśmy na koncert do fi lhar-
monii w Grodnie. Odbywał się w kameralnej sali, a my byli-
śmy jedynymi odbiorcami. Przyjmowano nas kawą i herba-
tą, a artyści podczas występów „oddawali słuchaczom swoją 
duszę”. 6 lutego, w środę, Stowarzyszenie Historyczne im. 
Bohaterów Ziemi Sokólskiej oraz Instytut Pamięci Narodo-
wej w Białymstoku zaprosiło nas na spotkanie i wykład dr. 
Łukasza Lubicz-Łapińskiego, poświęcony udziałowi Tatarów 

polskich w walkach o wolność Rzeczypospolitej. Odbyło się 
też otwarcie wystawy „Dla Niepodległej. Tatarzy w walce 
o wolną Polskę w XVIII–XX w.”. Nie mogło zatem zabrak-
nąć na nim Tatarów, którzy przybyli z Sokółki, Białegostoku 
i Suchowoli.

Dwa razy w miesiącu byliśmy zapraszani na DKF do 
sokólskiego kina, gdzie spotykaliśmy się z aktorami, reży-
serami. Mieliśmy przy tym okazję obejrzeć nowe, kontro-
wersyjne, ciekawe fi lmy, często poprzedzane interesującą 
prelekcją. Nie zapominała też o nas Biblioteka Publiczna, 
która przynajmniej raz w miesiącu zaprasza na spotkania 
z poetami, pisarzami lub, jak 21 lutego, z funkcjonariuszem 
Policji i informacją o bezpieczeństwie seniorów.

28 lutego Sokółka obchodziła 410. rocznicę nadania praw 
miejskich, które otrzymała w roku 1609 jako miasto powia-
tu grodzieńskiego województwa trockiego w Wielkim Księ-
stwie Litewskim. Będąc zaproszonymi gośćmi mogliśmy 
wziąć udział w interaktywnym turnieju wiedzy o Sokółce, 
obejrzeć wystawę „Sokółka w starej fotografi i” i delektować 
się okolicznościowym tortem. 

Koniec lutego i początek marca był czasem na udział 
w głosowaniu w plebiscytach na „naszych”. W plebiscycie 
„Sokoły”, który odbył się pod patronatem starosty, pierwsze 
miejsce w kategorii kultura zdobyła Ewa Rajżewska-Biesz-
czad, a w kategorii fi rma – Zajazd u Mahmeda Macieja 
Szczęsnowicza. Piękne statuetki – Sokoły – będą przypo-
minały o sukcesie. Odbył się również plebiscyt na Talenty 
Powiatu Sokólskiego, którego organizatorem były „Nowiny 
Sokolskie”. Tam, w kategorii Supersportowiec, drugie miej-
sce zajęła Róża Asanowicz, a już w czerwcu zdobyła złoto 
w Mistrzostwach Polski Akademickich Związków Sporto-
wych w Boksie Olimpijskim kobiet.

2 marca pomagaliśmy w organizacji Koncertu Charyta-
tywnego, którego pomysłodawcą był Sokólski Fundusz Lo-

kalny. Tłem były ciekawe występy, 
lecz głównym motywem aukcja, 
z której pieniądze miały trafi ć na 
stypendia dla uzdolnionych dzie-
ci – i cel ten został osiągnięty. 
Następnego dnia mieliśmy zapla-
nowany wyjazd do Grodna, gdzie 
czekały nas trzy wydarzenia. Ka-
ziukowy kiermasz z folklorem ludo-
wym odbywał się na kilku placach, 
spotkaliśmy się też z członkami 
Uniwersytetu Złotego Wieku i na 
koniec wysłuchaliśmy pięknego 
koncertu grodzieńskiej orkiestry, 
której dyrygent zadedykował na-
szej grupie kilka utworów.

15 marca kilkoma samochodami 
pojechaliśmy do Suchowoli, gdzie 
uczestniczyliśmy w południowej mo-
dlitwie, a potem przy kawie miło spę-
dziliśmy czas na rozmowie z miesz-
kającymi tam członkami naszej spo-
łeczności. Na przełomie marca 
i kwietnia wraz z kilkoma współ-Spotkanie w Suchowoli.

Lila Asanowicz
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wyznawcami przebywaliśmy na wycieczce w Grecji. Podzi-
wialiśmy Meteory – klasztory zawieszone na skałach, Kanał 
Koryncki łączący Morze Egejskie z Morzem Jońskim, wzgó-
rze Akropol z zespołem świątyń i wiele innych ciekawych 
miejsc.

Kwiecień to miesiąc przygotowań naszych przyjaciół do 
świąt wielkanocnych, więc własnych działań mieliśmy tro-
chę mniej, ale 13 kwietnia byliśmy na kameralnym koncercie 
w grodzieńskiej fi lharmonii. Dbaliśmy też o wartości moral-
ne. Spora grupa osób starszych, przeważnie kobiet, spoty-
kała się raz w tygodniu na lekcji religii z imamem Ramilem 
Khayrovem, który przyjeżdżał z Suchowoli i poświęcał nam 
swój czas na naukę i wyjaśnienie wielu pojęć, o których mie-
liśmy mniej wiadomości.

25–27 kwietnia wybraliśmy się dużą grupą na podbój 
Szwecji. Program rejsu był bardzo ciekawy, więc zabrali się 
z nami również Tatarzy z Grodna i Iwia. Zwiedziliśmy dwa 
miasta – Karlskrone i Kalmar, a przewodnik opowiedział 
o wszystkich ciekawostkach tego królestwa. Dwie noce na 
promie też miały wiele atrakcji i wszyscy wrócili usatysfak-
cjonowani.

Jako MGW Bohoniki i Związek Tatarów RP jesteśmy za-
praszani przez władze sokólskie na wszystkie uroczystości 
państwowe. Byliśmy więc obecni na obchodach majowych, 
listopadowych itp. Nasze delegacje, składając wiązanki 
kwiatów, podkreślały obecność na uroczystościach patrio-
tycznych. W dzień po obchodach 3 Maja wybraliśmy się na 
majówkę do Kruszynian, gdzie spotkaliśmy się z Tatarami 
z Kaliningradu. Mieszkamy nie za daleko, ale przedziela nas 
niestety granica i kontakty są utrudnione. 

Maj to czas ramadanu – wyciszenia, samodyscypliny i re-
fl eksji. Czas na modlitwę, zaproszenie na iftar, dobre uczyn-
ki, ale także na pracę społeczną i kulturalną, którą nie dało 
się przełożyć. 

– 10 maja, promocja najnowszych publikacji NKM MZR 
I pamiętaj imię swoje. Rytuały przejścia Tatarów polskich – 
azan i Z bajramem! Tatarskie tradycje świąteczne. Sokólska 
społeczność zawsze uczestniczy w spotkaniach w Muzeum 
Historycznym w Białymstoku. 

– 11 maja, ogólnopolska akcja VII Marsz Nordic Walking 
Studentów UTW 2019. 

– 12 maja, cyrk na wodzie w grodzień-
skim Pałacu Sportu. 

– 13 maja, wyjazd do Szumowa na wi-
zję lokalną rekultywowanych terenów po 
żwirowni. Żwirownie jest to temat sze-
roko omawiany na wszystkich portalach 
naszego rejonu, dotyczy bowiem wsi Bo-
honiki, naszego meczetu i mizaru. Do tej 
pory nie mamy stuprocentowej pewności, 
czy nasze Pomniki Historii są bezpieczne.

– 18 maja, Noc Muzeum w Sokółce.
– 26 maja, rejs po Niemnie. 
Czerwiec rozpoczął się zakończeniem 

nauki religii. Spotkanie dzieci i mło-
dzieży odbyło się w Bohonikach i miało 
uroczysty charakter. Wszystkie buzie 
się uśmiechały, bo oceny były celujące 
i każdy otrzymał nagrodę. Była też część 
artystyczna i degustacja smakołyków, 
a przede wszystkim czas wolny od nauki.

Ramadan Bajram upłynął bardzo szyb-
ko, bo szykowaliśmy się do dużej uro-
czystości. Po raz pierwszy w Polsce, 9 

czerwca zorganizowaliśmy w Bohonikach Tatarskie Święto 
Wiosny, Navruz. Oddział Bohoniki ZTRP otrzymał na ten 
cel dotację z dwóch projektów: z Gminy Sokółka i Sokól-
skiej Fundacji Lokalnej. Współorganizatorami była Gmina 
Bohoniki i Fundacja Tatarskie Towarzystwo Kulturalne. 
Impreza była udana, przyjechali goście z Białorusi, Litwy 
i Rosji. Każdy mógł uczestniczyć w różnych warsztatach, 
obejrzeć ciekawy program artystyczny lub skosztować ta-
tarskich potraw. Dużo by o tym pisać, ale obszerna relacja 
była już w „Przeglądzie Tatarskim” 3/2019. Zapraszam już 
teraz na tegoroczny navruz. Zaplanowany jest na 7 czerwca, 
ale z powodu pandemii termin może być przesunięty.

Czerwiec był miesiącem bardzo pracowitym. W dniach 
14–16 czerwca wybraliśmy się na sabantuj aż do Tallina 
w Estonii. Polscy Tatarzy byli zauważalni, bo pojechaliśmy 
dwoma autokarami, mieliśmy jednakowe kolorowe koszulki 
i przemaszerowaliśmy na plac zwartą grupą z biało-czerwo-
nymi chorągiewkami. Sokólska grupa prezentowała się z du-
żym sękaczem i nagrywała nas lokalna telewizja.

Po powrocie zdążyliśmy jeszcze na zakończenie Festiwa-
lu Kultury Żydowskiej Zachor, Kolor i Dźwięk: koncert w auli 
Pałacu Branickich i Koncert Galowy. 18 czerwca w Woje-
wódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Białymstoku od-
było się uroczyste ogłoszenie decyzji o utworzeniu Parku 
Kulturowego Bohoniki. Swoim zasięgiem obejmuje głównie 
wieś Bohoniki wraz ze strefą widokową wokół cmentarza – 
mizaru, a także zabytkowy meczet. Jaki będzie efekt tego 
wydarzenia, poznamy pewnie w następnych latach, teraz 
nic się nie dzieje.

21 czerwca w Sokółce odbył się festyn „Noc Świętojań-
ska”, a ponieważ nad zalewem trwały prace remontowe, to 
cała uroczystość przeniosła się pod kino. UTW w projekcie 
zapisał „wicie i puszczanie wianków” oraz konkurs na strój 
topielicy. Z puszczania wianków na wodę nic nie wyszło, za 
to ozdobiły głowy gości. Natomiast jako topielice wystąpiły 
trzy nasze Tatareczki i zostały nagrodzone gromkimi brawa-
mi i bonami podarunkowymi. 

Dzięki uprzejmości LGD Szlak Tatarski cztery osoby z na-
szej gminy miały możliwość uczestniczenia w specjalnych 
kursach kulinarnych w Ełku w dniach 26–28 czerwca. Zajęcia 

Jesteśmy obecni na wszystkich miejskich uroczystościach.
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prowadził sam mistrz Akademii Kulinarnej z Augustowa – 
Marcin Budynek. I w ostatni weekend – VII Festiwal Kultury 
Tatarskiej w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej. Sokół-
czanie jak zwykle dopisali, bo zawsze wspieramy inicjaty-
wy tatarskie. Zabawy, występy artystyczne i widowiskowa 
rywalizacja sportowa. Występy zespołów Buńczuk, Lovzar 
i Joanna Broda z pokazem tańców tureckich.

10–14 lipca poświęciliśmy na pracę z naszymi milusiński-
mi. ZTRP Oddział Bohoniki otrzymał dotację z MSWiA na 
realizację zadania mającego na celu ochronę, zachowanie 
i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych 
i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego: 
warsztaty rekreacyjno-edukacyjne dla dzieci i młodzieży 
tatarskiej. Dwudziestka dzieci w różnym wieku i z różnych 
miejscowości spędziła czas wspólnie pracując i bawiąc się. 
Wyjeżdżając, czułam niedosyt, bo pięć dni to stanowczo za 
krótko. Opis w „Przeglądzie Tatarskim” 4/2019. Następnie, 
20 lipca, odbył się jeszcze tylko jeden wyjazd do Grodna, 
dla tych, którzy nie byli na rejsie po Niemnie, zakończony 
koncertem w fi lharmonii.

7 sierpnia, przed bajramem, pojechaliśmy na niecodzien-
ną wycieczkę: „Rejs po trawie”. Sama nazwa wskazywała 
na coś niezwykłego, bo czy ktoś płynął kiedyś po trawie? 
Dla niedowiarków łatwe do sprawdzenia, port w Buczyńcu, 
statek, kilka śluz i unikatowy system pięciu pochylni, „jazda 
po trawie”, Kanał Elbląski i powrót. Polecam wszystkim taką 
wycieczkę, bo jest to zabytek światowej klasy, jedno z naj-
znakomitszych rozwiązań hydrotechnicznych na świecie, 
a przy okazji do obejrzenia rezerwat ornitologiczny. Rejon 
kanału i okolice stanowią Obszar Chronionego Krajobrazu, 
gdzie można podziwiać walory przyrodniczo-krajobrazowe. 
Zajechaliśmy też do Planetarium w Olsztynie, aby obejrzeć 
fi lm „Wędrówka po dzisiejszym niebie”. Potem, pełni wra-
żeń, wróciliśmy do domu.

Kurban Bajram to modlitwa w meczecie, odwiedziny ro-
dzinnych grobów na mizarze, wspólny obiad w Domu Piel-
grzyma, bal tatarski w Białymstoku i spotkania w gronie 
rodziny oraz przyjaciół.

Już po raz drugi odbył się w Kruszynianach Koncert Nie-
podległości. 17 sierpnia wysłuchaliśmy muzyki hybrydowej 

z tematem przewodnim „Pod obcym 
sztandarem”. Narracja Roberta Czebota-
ra o zmaganiach Polaków na przestrzeni 
wieków, od wypraw krzyżowych Piastów 
Śląskich po II wojnę światową, z udziałem 
Tatarów, którzy ramię w ramię walczyli 
przeciw ciemiężcom, była tak sugestyw-
na, że obrazy wręcz przesuwały się przed 
oczami.

23 i 24 sierpnia miała miejsce XXI 
Letnia Akademia Wiedzy o Tatarach Pol-
skich. Nazwa ta sama, ale dwa różne wy-
darzenia. Na 23 sierpnia otrzymaliśmy za-
proszenie na konferencję do Podlaskiego 
Muzeum Kultury Ludowej w dworze z Bo-
bry Wielkiej. Tematem były „Tatarskie 
biografi e. Indywidualne losy – ich wpływ 
na budowanie i podtrzymanie tożsamości 
grupy” i towarzysząca jej wystawa „Tata-
rzy w Niepodległej”. Był to projekt ZTRP, 
a pieczę nad nim sprawował dr Artur Ko-
nopacki. Impreza trwała cały dzień, prele-
genci byli nie tylko z Polski, ale też z Li-
twy i Moskwy. Poruszano ciekawe tematy, 

których wysłuchaliśmy z zainteresowaniem. 
24 sierpnia impreza odbyła się w Sokółce, a jej organizato-

rem była LGD Szlak Tatarski. Promowano wielokulturowość 
naszego powiatu, była lekcja historii ale też i bogata część 
artystyczna, występy licznych zespołów, pokaz siłowy, po-
kaz łuczników, zabawy i konkursy dla dzieci. W programie 
znalazły się również warsztaty kulinarne kuchni tatarskiej: 
nasze koleżanki smażyły czebureki, które zasmakowały licz-
nie zgromadzonej publiczności. Było gwarno i wesoło. 

25 sierpnia zorganizowaliśmy w Bohonikach spotkanie. 
O godz. 11 zaplanowany był czyn przy mizarze. Tym razem 
nie pojawiło się zbyt wiele osób, ale teren został uporząd-
kowany. W Domu Pielgrzyma realizowaliśmy drugą część 
projektu ZTRP Oddział Bohoniki, na który otrzymaliśmy 
dofi nansowanie z SFL „Wiosna to nie tylko pora roku”. Był 
to wykład dr. Artura Konopackiego o Tatarach walczących 
o niepodległość. Z zaciekawieniem wysłuchali go turyści 
będący w tym czasie w Bohonikach. Obecni na pamiątkę 
otrzymali książki i mogli spróbować tatarskich specjałów.

Wrzesień rozpoczął się ciekawym wydarzeniem. Siódme-
go dnia, w środę, nasz sokólski fotografi k Krzysztof Frejus 
zorganizował wyjątkową wystawę: „Wielki Gościniec Litew-
ski i okolice. Tygiel wiar pogranicza”. I to był strzał w dzie-
siątkę. Zdjęcia przedstawiały uroczystości religijne katolic-
kie, prawosławne i tatarskie. Po wystąpieniach medialnych 
zabrali głos kapłani, a potem zespoły z trzech różnych religii 
zaprezentowały swoje umiejętności. Tatarów reprezentowa-
li: Selim Mucharski, Adam Półtorzycki, Dagmara Półtorzyc-
ka i imam Ramil Khayrov. 

8 września zakończyliśmy projekt ZTRP Oddział Boho-
niki „Wiosna to nie tylko pora roku”. Częścią pierwszą było 
Tatarskie Święto Wiosny Navruz, drugą wykład i promocja 
książek o Tatarach walczących o niepodległość, trzecią zaś 
konkurs fotografi czny „Wszystko o wiośnie”. Nagrody za 
piękne zdjęcia trafi ły do osób wyróżnionych, złożono po-
dziękowania, szczególnie wolontariuszom, za pracę i zaan-
gażowanie. Trzeci projekt 2019 roku został zakończony.

Dobrze układa się nam też współpraca z emerytowanymi 
nauczycielami ZNP. Włączyliśmy się do warsztatów zioło-
wych i 10 września wspólnie „produkowaliśmy” herbatki zio-

Nasze tatrskie stoisko.



4

WYDARZENIA I INFORMACJE

chla i Aminia Aleksandrowicz, z projektem „Pisz piórem II”. 
Były to warsztaty kaligrafi i, które zorganizowaliśmy po raz 
kolejny, ponieważ dwa poprzednie cieszyły się ogromnym 
zainteresowaniem. Przedsięwzięcie rozgrywało się w dniach 
19.08.–31.10.2019 roku, wiele dobrego o nim mówiono, pisa-
no, a nawet zaprezentowano w listopadzie w telewizyjnych 
„Tatarskich Wieściach”.

Listopad rozpoczęliśmy w pierwszą niedzielę spotka-
niem w Bohonikach w Domu Pielgrzyma. Odbyła się pro-
mocja najnowszych książek wydanych przez NKM Muzuł-
mańskiego Związku Religijnego w Białymstoku. Spotkanie 
prowadziła dr Barbara Pawlic-Miśkiewicz. 9–10 listopada 
delegacja z Sokółki wybrała się na wycieczkę do Kalinin-
gradu, aby uczestniczyć w Festiwalu Kultury Tatarskiej 
w ramach projektu „Tradycje Narodów Rosji”. 

Na tydzień wypadłam z rytmu miejscowych działań, po-
nieważ w dniach 17–24 listopada wybrałam się z czwórką 
kuzynów na wycieczkę do Maroka. Nawet mi się nie śniło, 
że zwiedzę kawałek Afryki, wrażenia niesamowite. Można 
powiedzieć, że byłam też na pielgrzymce, bo odwiedzi-
liśmy święte miejsce Mulaj Idris. „Niemuzułmanie ciągle 
jeszcze nie są w Maulaj Idris witani z otwartymi ramiona-
mi. To dumne miasto. Do mauzoleum corocznie przybywa-
ją pielgrzymki. Nie można się w nim zatrzymać na nocleg 
– bo to miasto święte i nie ma hotelu” – tak napisała o nim 
Halina Puławska. Poza tym Rabat, Meknes, Casablanca 
i pełen przepychu meczet Hassana II, trzeci pod względem 
wielkości po Mekce i Medynie. Inna kultura, inne zwyczaje 
– czasem dla nas niezrozumiałe. No i powrót do codzien-
ności.

27 listopada zorganizowaliśmy Spotkania Andrzejkowe-
go, a trzydziestego odwiedziliśmy Dom Kultury w Grodnie, 
gdzie odbył się koncert dedykowany naszej polskiej gru-
pie. 

I już grudzień 2019 roku: osiemnastego Wigilia Eku-
meniczna, jaką od kilku lat organizuje Fundacja SFL przy 
współudziale Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej Bohoni-
ki. Łączy ona trzy religie i cztery kultury: katolicką, prawo-
sławną, tatarską i romską. Tego dnia omówiono i nagro-
dzono też projekty realizowane w ciągu roku. Nasz Oddział 
Bohoniki za opracowany fi lmik projektu „Wiosna to nie tyl-
ko pora roku” otrzymał III nagrodę, można obejrzeć go na 
kanale youtube.

20 grudnia były wybory Miejskiej Rady Seniorów przy 
burmistrzu. Sokólscy seniorzy długo czekali na jej utworze-
nie i wreszcie została powołana. Ważne, że na dziewięć za-
twierdzonych osób, dwie to Tatarki – Maria Radecka i Lila 
Asanowicz. Jest nadzieja, że spełnią swoje zadanie. 

Tego dnia jubileusz dwudziestolecia obchodził Tatarski 
Zespół Taneczno-Wokalny Buńczuk, utworzony 13 marca 
1999 roku. Jego założycielem i długoletnim kierownikiem 
była Halina Szahidewicz. Dzisiaj są to już dwa zespoły, ich 
dorobek jest ogromny, a że służą propagowaniu naszej kul-
tury – chwała im za to.

Chcę jeszcze wspomnieć o programie, w którym uczest-
niczyło kilkoro z nas. Była to „edukacja za bony”, dotacja 
pozyskana przez Powiat Sokólski ze środków Europejskie-
go Funduszu Społecznego. Można było skorzystać z kur-
su komputerowego, ale większość wybrała język angielski 
i zajęcia odbywały się już od listopada. Był to czas inten-
sywnej pracy, bo lekcje mieliśmy po cztery godziny trzy 
razy w tygodniu przez trzy miesiące, ale dałyśmy radę.

Z satysfakcją mogę stwierdzić, że wszystkie działania 
były udane, angażowała się w nie nasza społeczność ta-

łowe. Każdy mógł zastosować swoją recepturę. 14 września 
pojechaliśmy świętować Dni Grodna, które nasi sąsiedzi ob-
chodzą uroczyście i na ludowo.

Do obchodów święta NGO przygotowaliśmy się z SFL 
i 21 września zorganizowaliśmy wspólne wydarzenie. Było 
więc Święto Organizacji Pozarządowych i Rodzinny Festyn 
Dobroczynny. A że Fundacja Sokólski Fundusz Lokalny ob-
chodziła 20-lecie, stanowiło to dodatkowy bodziec do świę-
towania. Piknik jak zawsze się udał i pozostał we wspomnie-
niach do następnego roku.

Następnego dnia uczestniczyliśmy aż w trzech wydarze-
niach. W godzinach porannych odbyło się złożenie kwiatów 
i zapalenie zniczy na grobach poległych żołnierzy, potem 
msza i przemarsz pod pomnik Marszałka Józefa Piłsudskie-
go. Były służby mundurowe, politycy i samorządowcy, przed-
stawiciele instytucji i młodzież uczestnicząca w VI Sztafecie 
Niepodległości. Apel pamięci, salwa honorowa i defi lada 
pododdziałów. Tyle wojska i obchodów z tak wielką pompą 
jeszcze w Sokółce nie widziano. Była to 99 rocznica Bitwy 
Niemeńskiej. Chwila oddechu i o godz. 15.30 na placu przed 
kinem czekało następne wydarzenie – uroczyste odsłonięcie 
tablic upamiętniających osoby, które zapisały się „złotymi 
literami” w dziejach Sokółki. W tym panteonie sław znaleźli 
się też Tatarzy: Aleksander Jeljaszewicz, Stefan Mustafa Ja-
siński i Józef Jusuf Konopacki. I na zakończenie dnia wyjazd 
do opery i fi lharmonii w Białymstoku na operetkę „Baron 
Cygański”. 

Uff , trochę odpoczynku od zajęć, ale już 26 września 
pojechaliśmy do hotelu Sheraton w Warszawie, gdzie uro-
czyście obchodzono święto narodowe Arabii Saudyjskiej. 
Zaproszeni goście zostali powitani przez Ambasadora JE 
Mohammeda Hussaina Madaniego. Część ofi cjalna z prze-
mówieniami, uroczysty bankiet, na deser wyśmienity tort 
i tradycyjna baklawa o ciekawym kształcie. 

Początek października też był bardzo pracowity – już 
drugiego dnia konferencja w kinie Sokół dotycząca ogrom-
nego przedsięwzięcia o wartości dwóch milionów euro. 
Jest to „Szlak Tyzenhauza” łączący Sokółkę i Grodno. Pro-
jekt ma być ukończony do marca 2021 roku i postaram się 
napisać coś więcej po jego zakończeniu, ale już teraz trwa-
ją intensywne prace przy renowacji kamienicy przy Placu 
Kościuszki.

3 października mieliśmy w Ignatkach seminarium „Zdro-
wy i aktywny senior”. Zaproszono UTW Sokółka, ZTRP Od-
dział Bohoniki, Związek Emerytów i Rencistów oraz wójtów. 
I tu miła niespodzianka: spośród sześciu wyróżnień za do-
tychczasową działalność oraz zaangażowanie w rozwój spo-
łeczności senioralnej, dwa trafi ły do Tatarek z Sokółki: Marii 
Radeckiej i do piszącej te słowa. 

4 października odbył się „Boxing Show 2”, organizowany 
w Sokółce po raz drugi. Piszę o tym, ponieważ w boksie 
olimpijskim walkę wygrała moja wnuczka, Róża Asanowicz.

Pod koniec miesiąca mieliśmy dwa wyjazdy na koncerty: 
dwudziestego czwartego do kirchy luterańskiej w Grodnie 
i dwudziestego dziewiątego do Uniwersytetu Muzycznego 
Fryderyka Chopina w Białymstoku. Możemy tam bezpłatnie 
korzystać z koncertów studentów i wykładowców. Bardzo 
to sobie cenimy, bo za niewielką opłatą za transport, nawet 
dwa razy w miesiącu, możemy wysłuchać na żywo przeróż-
nych wykonawców.

Teraz o czwartym projekcie ZTRP Oddział Bohoniki. 
Dotacja była z FIO i mogły wziąć udział tylko młode sto-
warzyszenia. Tym razem wystartowała więc grupa „Trzech 
kobiet aktywnych”, czyli Elżbieta Szczęsnowicz, Ewa Mu-
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Od 22 do 25 stycznia br. gościły 
w Polsce delegacje dwóch instytu-
cji: Światowej Ligi Muzułmańskiej 
(World Muslim League) z siedzi-
bą w Mekce oraz Komitetu Żydów 
Amerykańskich (American Jewish 
Committee) z siedzibą w Nowym 
Jorku. Program spotkania był efek-
tem porozumienia o współpracy 
zawartego wiosną 2019 roku i wią-
zał się z obchodami 75. rocznicy 
wyzwolenia obozu oraz Między-
narodowego Dnia Pamięci o Holo-
kauście. Zgodnie z nim 23 stycznia 
br. w dawnym niemieckim obozie 
koncentracyjnym Auschwitz-Birke-
nau odbyły się wspólne modlitwy 
żydów i muzułmanów w intencji 
pomordowanych oraz za pokój 
i zgodne współistnienie żyjących.

Na czele grupy muzułmańskiej 
stał sekretarz generalny Światowej 

tarska. Wiedzieliśmy, co chcemy osiągnąć i mniejszymi 
lub większymi krokami dążyliśmy do celu. Z projektami 
wychodziliśmy do całego społeczeństwa i pokazywaliśmy 
tatarską kulturę i osiągnięcia. W Sokółce już wiedzą, że je-
steśmy „inni”, ale nie obcy, mamy swoją kulturę i obyczaje. 
Udzielamy się społecznie i służymy pomocą, jesteśmy tole-
rancyjni, ale wymagamy tego od innych. Jesteśmy otwarci 
na współpracę w każdej dziedzinie. Osiągnęliśmy już wie-
le. Sokółka jest niewielką miejscowością i prawie wszyscy 
się znają, co ma swoje dobre strony, ponieważ sokółczanie 
mają o nas dobre zdanie. Chcę podziękować swoim kole-
żankom i kolegom, na których zawsze mogę liczyć, któ-
rych pomoc i zaangażowanie przy każdym przedsięwzięciu 
jest ogromne. 

Na koniec mała refl eksja. Piszę głównie o pracy „senio-
rów”. Zdaję sobie sprawę, że na emeryturze mamy więcej 
czasu, bo młodych ludzi pochłaniają rodziny, dzieci, praca 
zawodowa i rozmaite inne zajęcia. Wielu realizuje swoje 
projekty, ale myślę o tych, którzy nie mają chęci do prac 
społecznych, w nic się nie angażują. Nie wiedzą, jak to po-
tem wciąga i ile daje satysfakcji. Tych niezdecydowanych 
zapraszam do naszego bohonickiego oddziału Związku 
Tatarów RP i zapewniam, że będzie się działo! Informa-
cje o tych oraz innych wydarzeniach z naszej pracy moż-
na poczytać w „Seniorze Podlaskim”, a także na stronie 
https://isokolka.eu. Wszystkich chętnych zapraszam do 
współpracy.

Tekst i zdjęcia: Lila Asanowicz 

Barbara Pawlic-Miśkiewicz

WSPÓLNE MODLITWY 
MUZUŁMANÓW I ŻYDÓW

Delegacje i goście w warszawskiej Synagodze Nożyków.

4 kwietnia 2020 roku odeszła od nas

ROZALIA RÓŻA SMAJKIEWICZ
CÓRKA MARII I JAKUBA 

urodzona 15 czerwca 1930 roku w Nowogródku,
osoba bardzo przyjazna, dobra Tatarka 

i muzułmanka.
Przez kilka kadencji pełniła funkcję skarbnika, 

a następnie członka Komisji Rewizyjnej 
w Muzułmańskiej Gminie Wyznaniowej 

w Warszawie.
Spoczęła na tatarskim mizarze w Warszawie.

Wyrazy współczucia najbliższym
składają

Halina Szahidewicz z rodziną
oraz przyjaciele i znajomi
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kowym charakterze. Przybyły na nią delegacje Światowej 
Ligi Muzułmańskiej i Komitetu Żydów Amerykańskich. Dla 
delegatów ze strony żydowskiej była to okazja do udziału 
w modlitwie i przyjrzenia się obrządkowi muzułmańskie-
mu. Specjalnie dla nich przygotowano miejsca w tylnej 
części sali, pod oknami. 

Po modlitwie i kazaniu wygłoszonym przez imama spra-
wującego posługę, przemówienie do wspólnoty wygłosił 
szejk Al-Issa, który wcześniej modlił się ramię w ramię 
z muftim Tomaszem Miśkiewiczem. Muftiemu towarzyszył 
przedstawiciel MZR w województwie mazowieckim, Ad-
ham Abd El Aal. Tego samego dnia, po wspólnym obie-
dzie, delegaci i goście udali się do warszawskiej synagogi 
im. Zalmana i Rywki Nożyków. Uroczystość prowadził tam 
rabin Ari Gordon z Nowego Jorku. Witając gości Lesław Pi-
szewski, przewodniczący Gminy Wyznaniowej Żydowskiej 
w Warszawie, powiedział: „Spotykamy się w czasie obcho-
dów Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofi arach Holocau-
stu, kiedy świat oddaje hołd ofi arom Auschwitz i sprzeci-
wia się antysemityzmowi, rasizmowi i nietolerancji. My, 
będąc dzisiaj razem, pokazujemy, że nie godzimy się na 
mowę nienawiści, uprzedzenia i agresję wobec przedstawi-
cieli innych religii i mniejszości narodowych. Opowiadamy 
się za światem bez ekstremizmu, światem solidarnym, peł-
nym różnorodności, zrozumienia i wzajemnego szacunku”. 

Przemawiająca po nim Harriet Schleifer, przewodnicząca 
Komitetu Żydów Amerykańskich zwróciła się do siedzące-
go w pierwszej ławce szejka Mohammada bin Abdulkarima 
Al-Issy, sekretarza generalnego Światowej Ligi Muzułmań-
skiej, byłego ministra sprawiedliwości Arabii Saudyjskiej: 
„Pana odwaga jest ogromna. Był pan wczoraj w obozie 
zagłady Auschwitz, żeby poświadczyć swoją obecnością 
pamięć o Holocauście. To była odpowiedź na ignorancję, 
niedoinformowanie, albo negowanie Holocaustu. Modli-
liśmy się, żeby pana wizyta była znakiem dla wszystkich 
muzułmanów i innych ludzi na świecie, że nienawiść i de-
monizowanie ludzi zawsze prowadzi do zniszczenia i uni-
cestwienia. Doceniamy również pana solidarność z obec-
nie żyjącymi, rozkwitającymi wspólnotami żydowskimi na 
całym świecie. Pana obecność dzisiaj w Synagodze Noży-
ków właśnie o tym świadczy. Jest pan odpowiedzialnym 
przywódcą. Potrafi  pan rozmawiać i okazywać solidarność 
ludziom spoza własnej wspólnoty. AJC z dumą uznaje pana 
za swojego przyjaciela, podobnie jak wszystkich muzułma-
nów dobrej woli z całego świata”.

„Przyjechałem z wysokimi przedstawicielami świata 
islamu, aby powiedzieć wszystkim, że potępiamy z całą 
stanowczością tę zbrodnię, która wstrząsnęła sumieniem 
ludzkim. Widzieliśmy komory gazowe i krematoria. Ponad 
milion Żydów zginęło tam tylko dlatego, że byli Żydami. 
Kobiety, mężczyźni, dzieci, młodzież i starcy zostali zamor-
dowani przez nazistów kierujących się ideologią nienawiści 
i segregacji rasowej” – stwierdził sekretarz generalny Świa-
towej Ligi Muzułmańskiej, dodając, że wyznawcy wszyst-
kich religii objawionych potępiają stanowczo tę zbrodnię, 
jako najgorszy z przerażających czynów. Dodał: „Przyje-
chaliśmy do synagogi, żeby powiedzieć, że mamy wspólne 
ludzkie wartości i wspólne religijne wartości, niezależnie 
od różnic między religiami. Te wartości wymagają od nas, 
żeby użyć ich wspólnie do konfrontacji ze złem i nienawi-
ścią, by stawić czoła zderzeniu cywilizacji i kultur. Plura-
lizm religijny i etniczny jest zupełnie naturalny. Życie jest 
pełne różnorodności. Bóg stworzył ludzi jako jedną wspól-
notę, a on jest wszechwiedzący”. 

Ligi Muzułmańskiej, dr Mohammad bin Abdulkarim Al-Issa, 
który zaprosił w jej skład m.in. muftiego Rzeczypospolitej 
Polskiej Tomasza Miśkiewicza wraz z żoną Barbarą Pawlic-
-Miśkiewicz, dr. Ahmeda Abaddiego, sekretarza generalnego 
Zgromadzenia Uczonych Muzułmańskich z Maroka, muftich 
z Litwy, Białorusi i Estonii, uczonych i liderów muzułmań-
skich z Europy, Afryki i Azji. Na czele grupy żydowskiej stali 
David Harris, prezes Komitetu Żydów Amerykańskich, oraz 
Harriet Schleifer, przewodnicząca Komitetu Żydów Amery-
kańskich. Znaleźli się w niej przedstawiciele środowisk ży-
dowskich ze Stanów Zjednoczonych, Polski i Izraela. W wy-
darzeniu uczestniczył też czuwający nad przygotowaniem 
wizyty w Polsce Bawa Jain, założyciel i prezes Centrum 
Odpowiedzialnego Przywództwa (Centre for Responsible 
Leadership) oraz sekretarz generalny Światowej Rady Przy-
wódców Religijnych (World Council of Religious Leaders). 

Gości przywitał dyrektor Muzeum Auschwitz Piotr M.A. 
Cywiński, który pokazał obszerny fragment muzealnej eks-
pozycji w dawnym obozie Auschwitz I, m.in. blok 4, gdzie 
znajdują się informacje o osobach deportowanych do Au-
schwitz: Żydach, Polakach, Romach, sowieckich jeńcach 
wojennych i przedstawicielach innych narodowości oraz 
grup. Jest tam model komory gazowej i krematorium II 
z obozu Birkenau, puszki po cyklonie B, a także ludzkie 
włosy obcięte pomordowanym. Goście byli również w blo-
ku 5, gdzie złożone są osobiste przedmioty ofi ar Zagłady, 
m.in. buty, walizki, protezy, okulary, szczotki i naczynia 
kuchenne, oraz w budynku pierwszej komory gazowej 
i krematorium. Przy Ścianie Straceń na dziedzińcu bloku 
11, gdzie Niemcy rozstrzelali ok. 5,5 tys. osób, szejk Al-Issa 
ustawił płonący znicz. 

W byłym obozie Auschwitz II-Birkenau goście zobaczyli 
m.in. wagon towarowy na rampie kolejowej, na którą od 
maja 1944 r. wjeżdżały transporty deportowanych do obo-
zu – przede wszystkim Żydów, głównie z Węgier oraz likwi-
dowanego łódzkiego getta, a także Polaków wywiezionych 
z Warszawy. Na tej rampie lekarze SS dokonywali selekcji 
więźniów, kierując większość z nich na śmierć w komorach 
gazowych. Na terenie obozu w Birkenau płonące znicze 
ustawiły delegacje muzułmańska i żydowska. Świadectwa 
historyczne poświęcone losom swoich rodzin przekazali 
zebranym: Harriet Schleifer oraz Steven L. Zelkowitz. Na-
stępnie modlitwę żydowską odmówił rabin David Rosen. 
Po nim głos zabrał sekretarz generalny Światowej Ligi 
Muzułmańskiej, który powiedział: „Przybyliśmy tutaj, aby 
sprzeciwić się strasznym zbrodniom tutaj dokonanym. To 
jest hańba przeciwko ludzkości. Wierzę, że oddając szacu-
nek ofi arom Auschwitz, zachęcę muzułmanów i tych, któ-
rzy muzułmanami nie są, do wzajemnego szacunku i zro-
zumienia. Haniebne ataki w Pittsburghu w Pensylwanii, 
w Christchurch w Nowej Zelandii, a ostatnio na Sri Lance 
zmuszają nas wszystkich do zjednoczenia się i przeciwsta-
wienia tym, którzy chcą nas podzielić”. 

Po wystąpieniu rozpoczął modlitwę muzułmańską przy 
Międzynarodowym Pomniku Ofi ar Obozu z udziałem człon-
ków delegacji i liderów muzułmańskich, w tym muftiego 
Tomasza Miśkiewicza. Była to pierwsza wizyta tak wyso-
kiego rangą przedstawiciela społeczności muzułmańskiej 
na terenie byłego niemieckiego obozu zagłady. Podkreśla 
to istotny zwrot w dotychczasowej działalności Światowej 
Ligi Muzułmańskiej. 

24 stycznia br. w sali modlitwy przy zabytkowym Muzuł-
mańskim Cmentarzu Tatarskim w Warszawie przy ul. Ta-
tarskiej 8 odprawiona została modlitwa piątkowa o wyjąt-
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Niestety, wszystko, co dobre, szybko się kończy. Jednak 
najważniejsze są wspomnienia, a tych z pewnością uczest-
nikom muzułmańskich ferii zimowych nie będzie brakowało. 
Każdego dnia odbywały się zajęcia edukacyjne. W grupie 
dziewczynek: recytacja i nauka dua, doskonalenie czytania 
Koranu, omówienie poszczególnych fi larów wiary, kaligra-
fi a liter arabskich. Lekcje prowadziła nauczycielka Ismihan 
Cimen. W grupie chłopców: zapamiętywanie wybranych 
sur z Koranu i dua, czytanie Koranu, zasady dobrego za-
chowania w meczecie, podczas jedzenia, w kontaktach z in-
nymi ludźmi. Pilna nauka zaowocowała już po kilku dniach 
i dwóch chłopców rozpoczęło samodzielne czytanie Kora-
nu, jeden natomiast nauczył się na pamięć całą surę Jasin 
(6 stron), a dwaj pozostali niemalże połowę, inni: wybrane 
ajaty sur Al-Bakara oraz Al-Haszr.

Po zajęciach edukacyjnych odbywała się integracja. Dzie-
ci bawiły się i spacerowały po okolicy. Łódzka społeczność 
muzułmańska zorganizowała dziewczynkom wyjście do par-
ku trampolin, do kina oraz wspólne grillowanie. W piątek 

chłopcy uczestniczyli, wraz z in-
nymi wiernymi, w modlitwie piąt-
kowej. Chłopców odwiedzili: Mu-
zafer Ilik, prezes Polsko-Tureckiej 
Fundacji Kultury, wraz z członkami 
Ahmedem Ulusoyem i Ozcanem 
Tuzemenem oraz imam pełniący 
posługę na Tatarskim Cmentarzu 
Muzułmańskim w Warszawie, Mu-
hammed Unverdi. Goście obdaro-
wali chłopców słodyczami i gratulo-
wali zdobytej wiedzy i zachęcali do 
dalszego poznawania zasad islamu.

Dni kolonii mijały, dzieci uczy-
ły się i bawiły w najlepsze, a ich 
uśmiechy na twarzach stanowiły 
najlepsze podziękowanie i uznanie 
dla organizatorów. 

Tekst i fot. Dagmara Sulkiewicz 

Następnie przemawiał rabin David Rosen z Jerozolimy, 
a po wystąpieniach gości prowadzący wskazał na polskich 
liderów religijnych: muftiego Rzeczypospolitej Polskiej To-
masza Miśkiewicza oraz naczelnego rabina Polski Michaela 
Schudricha. Mufti Miśkiewicz w wystąpieniu wygłoszonym 
w języku arabskim opowiedział o historycznym, pokojo-
wym współistnieniu Tatarów-muzułmanów i Żydów, pod-
kreślił znaczenie dobrej współpracy pomiędzy Związkiem 
Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP a Muzułmańskim 

Związkiem Religijnym w RP. Odniósł się również do wspól-
nej wizyty w dawnym niemieckim obozie koncentracyjnym 
Auschwitz-Birkenau i pamięci o pomordowanych więź-
niach. 

Spotkanie w synagodze zakończyło się modlitwą szaba-
tową w intencji wzajemnego szacunku, zrozumienia i po-
szanowania między wyznawcami różnych religii.

Barbara Pawlic-Miśkiewicz 
Fot. Archiwum American Jewish Committee 

Dagmara Sulkiewicz

RELIGIJNE FERIE ZIMOWE

Szkolne ferie zimowe na Podlasiu, które odbywały się od 18 
do 24 stycznia 2020 roku, stały się świetną okazją do pre-
zentacji jednego z projektów edukacyjnych realizowanych 
przez Najwyższe Kolegium Muzułmańskie MZR w RP oraz 
Muzułmańską Gminę Wyznaniową MZR w Białymstoku. 

Uczniowie, uczęszczający na lekcje religii muzułmań-
skiej, organizowane przez Muzułmańską Gminę Wyzna-
niową MZR w Białymstoku, udali się na religijne ferie zi-
mowe: dziewczynki do Domu Modlitwy w Rzgowie koło 
Łodzi, a chłopcy do Centrum Kultury Islamu w Raszynie 
pod Warszawą. Wyjazd był możliwy dzięki wsparciu fi -
nansowemu Muftiego Rzeczypospolitej Polskiej Tomasza 
Miśkiewicza oraz Najwyższego Kolegium Muzułmańskie-
go MZR w RP. Opiekę nad grupą dziewięciu chłopców ob-
jął imam MGW w Białymstoku, Mirzogolib Radzhabaliev. 
Opiekunkami dziesięciu dziewczynek były nauczycielka 
przy MGW w Białymstoku Dagmara Sulkiewicz i dokto-
rantka Kelsey Weber. Do grupy białostockiej dołączyły 
także dziewczynki z Łodzi. 

Zajęcia z chłopcami prowadził imam Mirzogolib Radzhabaliev.
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2 marca 2020 roku rozpoczęła się realiza-
cja długo wyczekiwanego projektu, po-
legającego na przebudowie, rozbudowie 
i nadbudowie istniejącego Domu Kultury 
Muzułmańskiej przy ul. Piastowskiej 13 
F w Białymstoku. W budynku na parte-
rze znajdują się sale modlitewne: męska 
i damska, które pełnią rolę meczetu oraz 
miejsca spotkań okolicznościowych spo-
łeczności muzułmańskiej. Na poddaszu 
ulokowany jest sekretariat Najwyższego 
Kolegium Muzułmańskiego MZR w RP 
oraz gabinet Muftiego Rzeczypospolitej 
Polskiej Tomasza Miśkiewicza. Zakres prac 
jest prowadzony na podstawie projek-
tu, który uzyskał pozwolenie na budowę 
w roku 2018 oraz na podstawie projektu 
zamiennego, który uzyskał pozwolenie na 
budowę w roku 2019. Rozpoczęcie działań 
i realizacja projektów jest zrealizowana 
dzięki staraniom muftiego Tomasza Miś-
kiewicza i ze środków MZR w RP. 

W chwili pisania tych słów, 18 marca br., ekipa wykonała 
przyłączenie budynku do sieci wodociągowej oraz do sieci 
kanalizacji sanitarnej. Prace przy instalacjach wymagały uzy-
skania odpowiednich pozwoleń i wejścia na tereny sąsiednie. 
Podłączenie budynku do sieci kanalizacji sanitarnej umożli-
wiło likwidację starego szamba, które było uciążliwe w użyt-
kowaniu. 

Zakres prac, które będą realizowane w dalszej kolejno-
ści, obejmuje: wykonanie podbicia istniejących fundamen-
tów budynku; pogłębienie i wykonanie posadzki betonowej 
w piwnicy; zerwanie drewnianej nawierzchni podłóg w salach 
modlitewnych i wykonanie posadzki betonowej; wykonanie 
fundamentów pod minaret, oranżerię, podcienie (obejście 
wokół budynku) i bramę; rozebranie elewacji budynku i do-
cieplenie wełną mineralną; wstawienie okna balkonowego 
wychodzącego do oranżerii z sali modlitewnej damskiej; 
wstawienie okien połaciowych na poddaszu oraz wymianę 
okien i wstawienie nowych na poddaszu w ścianach szczyto-
wych; wykonanie, montaż i malowanie nowego deskowania 
elewacji; wykonanie oranżerii w miejscu obecnego tarasu; 
wstawienie nowych drzwi wejściowych oraz wychodzących 
na oranżerię; wykonanie drewnianej konstrukcji podcieni 
i malowanie; wykonanie zadaszenia podcieni; wykonanie 
drewnianej konstrukcji zwieńczenia minaretu; wymianę okry-
cia dachu budynku; montaż okrycia dachu minaretu; wyko-
nanie schodów przed wejściem (od strony minaretu) i zejścia 
z oranżerii (od strony północnej i zachodniej); zagospodaro-
wanie terenu wokół budynku polegające na wykonaniu ale-
jek, montażu oświetlenia, ławek i trawnika rolowanego oraz 
nasadzeniu drzewek i traw ozdobnych. 

Wierzę, że mimo obecnych zmagań z epidemią koronawi-
rusa i wynikającymi z tego ograniczeniami, uda się przepro-
wadzić prace zgodnie z harmonogramem, aby jesienią bia-

Szymon Grzegorczyk

REMONT DOMU KULTURY 
MUZUŁMAŃSKIEJ W BIAŁYMSTOKU 

21 kwietnia 1945 roku
urodził się w Niekraszuńcach

ALADYN MUCHARSKI
SYN ZOFII I AMURATA

Z okazji pięknego jubileuszu 75-lecia
najserdeczniejsze życzenia

zdrowia, spokoju, wszelkiej pomyślności
oraz jeszcze wielu lat w rodzinnym gronie

naszemu Tacie, Teściowi i Dziadkowi

życzą

Krzysztof i Anna 
z dziećmi Emilią oraz Selimem 

Ostatnie spojrzenie na domek „na Grzybie”, czyli dawnej ulicy Grzybowej w Białymstoku.

łostocka wspólnota mogła cieszyć się z wyremontowanego 
obiektu. 

Tekst i fot. Szymon Grzegorczyk 
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Musa Czachorowski

Z TATARSKIEGO BYŁA RODU 
5 marca 2020 roku zmarła w wieku 95 lat Dżennet Połtorzyc-
ką-Stampf’l, popularna dziennikarka, pisarka, redaktorka ra-
diowa i telewizyjna. Całkiem możliwe, że są wśród nas osoby, 
które znały ją osobiście lub chociażby spotkały. Z całą pew-
nością przez starsze – radiowe, że tak powiem – pokolenia, 
kojarzona jest z radiową właśnie powieścią Matysiakowie, 
nadawaną bezustannie od roku 1956. Urodziła się w War-
szawie 29 sierpnia 1924 roku jako córka Aleksandra Alego 
Połtorzyckiego (1886–1946)1 i Stanisławy z domu Kamińskiej 
herbu Leliwa (1892–1938), wywodzącej się z rodziny bardzo 
katolickiej i tradycyjnej2. Miała jeszcze starszą siostrę, Zairę 
(1919–2009), lekarkę. 

Dżennet była uczennicą warszawskiego X Gimnazjum 
i Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Jadwigi, druhną 
Białej Czternastki. Podczas wojny, razem z ojcem, babcią 
i siostrą, mieszkała w kamienicy przy ulicy Muranowskiej, 
której piwnica łączyła się tunelem z warszawskim gettem. 
Dzięki niemu wyszły stamtąd setki Żydów. U nich samych 
przez blisko dwa lata zamieszkiwała żydowska dziewczyna3. 
Po wojnie ukończyła studia na Wydziale Filozofi czno-Spo-
łecznym Uniwersytetu Warszawskiego. Początkowo podję-
ła pracę w Spółdzielni Wydawniczej „Czytelnik”, następnie 
związała się z radiem oraz telewizją. Już w roku 1960 dołączy-

1 Połtorzycki Aleksander (Ali) [w:] Słownik biografi czny Tatarów pol-
skich XX wieku, Białystok 1438/2016, s. 131.

2 https://www.1944.pl/archiwum-historii-mowionej/dzennet-poltorzyc-
ka-stampf-l,3132.html (dostęp: 22.03.2020).

3 https://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/1,34860,3752488.html (do-
stęp: 22.03.2020).

ła do zespołu przygotowującego kolejne odcinki Matysiaków, 
którym pozostała wierna właściwie do końca życia. Znajdo-
wała też czas na działalność w rozlicznych organizacjach 
pozarządowych, zajmujących się ochroną środowiska natu-
ralnego i opieką nad zwierzętami. Wielokrotnie wyróżniana, 
m.in. w roku 2011 wraz z zespołem autorów i realizatorów 
Matysiaków otrzymała Honorowy Złoty Mikrofon za „wybit-
ne osiągnięcia artystyczne, wieloletni żywy kontakt ze słu-
chaczami, za inicjatywy uruchamiające ogromną aktywność 
społeczną”4. Jej mężem był Stanisław Stampf’l (1919–1980), 
dziennikarz i literat.

Nie ukrywała nigdy swego tatarskiego pochodzenia, ale 
z jej opowieści5 nie wynika, aby rodzina utrzymywała kontak-
ty towarzyskie lub religijne ze społecznością tatarską albo 
warszawskimi czy jakimikolwiek innymi muzułmanami. Nie-
wątpliwie czuła jednak zainteresowanie tymi sprawami, bo-
wiem pod koniec lipca 1976 roku razem z małżonkiem uczest-
niczyła w imprezie pn. „Orient Sokólski – Prawda i Legenda”, 
jak zapamiętała to Halina Szahidewicz, wybitna działaczka 
tatarsko-muzułmańska z Białegostoku. 

Takie pokrótce były losy Dżennet Połtorzycką-Stampf’l. 
Żegnamy ją, bo z tatarskiego przecież pochodziła rodu. 

Musa Czachorowski 

4 https://www.tvp.info/5946566/kultura/zlote-mikrofony-dla-najlep-
szych-radiowcow/ (dostęp: 22.03.2020).

5 https://www.1944.pl/archiwum-historii-mowionej/dzennet-poltorzyc-
ka-stampf-l,3132.html (dostęp: 22.03.2020).

Halina Szahidewicz

PODZIĘKOWANIE
Z całego serca dziękuję, dziękuję, bardzo dziękuję wszystkim 
i każdemu z osobna za zorganizowanie oraz udział 14 grudnia 
2019 roku w spotkaniu z okazji dwudziestolecia działalności 
Tatarskiego Zespołu Dziecięco-Młodzieżowego Buńczuk, 
istniejącego przy Muzułmańskiej Gminie Wyznaniowej w Bia-
łymstoku.

Serdeczne podziękowanie za dołączenie do zespołu skła-
dam „moim dzieciom” – współtwórcom zespołu – ich dzie-
ciom, ich rodzicom, dziadkom. Szczególne podziękowania 
kieruję do Ani Mucharskiej, mojej następczyni i Krzysztofa 
Mucharskiego, fotodokumentalisty.

Równie serdeczne podziękowania i uściski za oprawę 
spotkania przekazuję Elżbiecie Czepiel, Zofi i Szczęsnowicz, 
Maciejowi Szczęsnowiczowi, Jerzemu Dżirdżisowi Szahunie-
wiczowi i Omarowi Asanowiczowi, zarządom gmin wyznanio-
wych: bohonickiej, gdańskiej i białostockiej.

Dziękuję za piękne życzenia od Marszałka Województwa 
Podlaskiego oraz przedstawicielom Prezydenta Miasta Bia-
łegostoku i Wojewody Podlaskiego, Dyrekcji Młodzieżowego 
Domu Kultury za udostępnienie pomieszczeń, Najwyższemu 
Kolegium MZR, muftiemu Tomaszowi Miśkiewiczowi z mał-

żonką Barbarą Pawlic-Miśkiewicz, prof. Teresie Zaniewskiej, 
dr. Michałowi Łyszczarzowi, gościom z Katowic, Krakowa, 
Gdańska, Poznania, za życzenia przesłane z Kielc, Lublina 
oraz przez Astę Pieczulis i Lucy Lisowską. Za piękne zdjęcia 
Katarzynie Heler i Piotrowi Znanieckiemu; Piotrowi również 
za nakręcenie fi lmu.

Szczególne podziękowania kieruję do wszystkich przyby-
łych na uroczystość za stworzenie przyjaznej, życzliwej at-
mosfery.

Z wyrazami szacunku

Halina Szahidewicz 
Białystok, 17.01.2020 r. 

POSTSCRIPTUM

Przeglądając nakręcony przez Piotra Znanieckiego fi lm 
z przebiegu uroczystości dwudziestolecia Tatarskiego Zespo-
łu Dziecięco-Młodzieżowego Buńczuk, zdałam sobie sprawę, 
że pominęłam pewną grupę osób, również w podziękowa-
niach zamieszczonych w internecie. Mam na myśli Adama 
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Wciąż żyje w nas tak wiele pozytywnych wspomnień z wcze-
snych lat istnienia naszego tatarskiego Zespołu Dziecięco-
-Młodzieżowego Buńczuk. 

Zaczynaliśmy niewinnie od recytacji wierszy, z upływem 
czasu rozwinęliśmy się jednak w różnych kierunkach. Pasja, 
tradycja oraz oddanie, którymi się kierowaliśmy, sukcesyw-
nie prowadziły nas drogą ku podtrzymywaniu naszej toż-
samości. Po wielu latach widzimy, że każde ziarno, które 
zasialiśmy, wykiełkowało, rodząc cudowne owoce.

W zespole rozwijaliśmy umiejętności recytatorskie, śpie-
wu oraz tańca. Rosło w nas poczucie tożsamości. Z każdym 
dniem, z każdym kolejnym występem stawaliśmy się zdol-
niejsi, a tym samym bardziej zmotywowani.

Wraz z występami, niosącymi nas ku wielu zakątkom 
Polski, a także ku pięknym miejscom poza jego granicami, 
budowaliśmy w sobie pasję, przynależność do grupy oraz 
uznanie. Serdeczność Pani Haliny Szahidewicz, jej pozytyw-
na, ciepła postawa wobec nas, sprawiały, że była i nadal jest 
naszą inspiracją oraz wzorem do naśladowania.

i Romana Smolskich, Mariusza i Daniela Popławskich, którzy 
zostali mężami w kolejności Joanny, Sylwi, Emilii i Felicji.

Często pojawiali się na próbach. Nie recytowali, nie śpie-
wali ani nie tańczyli, za to skutecznie zakłócali zajęcia. Do-
kuczali dziewczętom, przygadywali zalotnie. Na moje uwagi 
odpowiadali żartami. Nie wypraszałam ich z sali, jak bywało 
z innymi, bo czynili wszystko z taktem, nie obrażając nas, 
wręcz z szacunkiem. Dodawało to kolorytu i mogłam ich le-
piej poznać. Ba, zabierałam ich na warsztaty, obozy, występy, 
jeżeli mieli na to ochotę i czas. Pomagali przy noszeniu ba-
gaży ze strojami.

Przypomina mi się jeden epizod z wyjazdu do Kruszynian. 
Na warsztatach kulinarnych przyrządzania potraw według 
starej receptury, zauważyłam, że Adam stoi oparty o ścia-
nę, coś lepi i nie słucha moich objaśnień. Podchodzę i co 
widzę: Adam kończy już lepienie kołduna. Mam małe oczy, 
ale z podziwu stały się ogromne, bo wykonany kołdun był 
prawidłowej wielkości, wyrobiony placek ciasta wypełniony 
dokładnie farszem, a „ząbki” – majstersztyk, tylko na wysta-
wę. Żadna z dziewczyn długo mu nie dorównywała. Jak ich 
więc nie kochać?!

Między nami, to znaczy między mną, członkami zespołu 
i osobami im towarzyszącymi, była umowa, że ufamy sobie 
i jesteśmy wobec siebie szczerzy (chociaż to czasem boli) 
w rozmowach na różne tematy. Tak jest do dzisiaj. Zaufa-
nie to wielki dar. Czynione mi przez nich uwagi brałam do 

serca, stosując się do nich lub nie, ale były bardzo pomocne 
w pracy z dziećmi, młodzieżą, a nawet dorosłymi. Pomagały 
zrozumieć ich psychikę. Nawet na dwudziestoleciu, Roman, 
siedząc za mną, kiedy przerywałam prowadzącym dziewczy-
nom, nie wytrzymał i skarcił mnie.

Właściwie ich małżeństwa powinnam uważać również za 
„buńczukowe”, zarówno Elwiry, jak i Stefana. Bo to oni zosta-
ją w domu lub towarzyszą, tym razem już żonom i dzieciom, 
na próbach, dalej czyniąc uwagi ku rozpaczy lub zadowoleniu 
instruktorów. Jest cudownie, rodzinnie.

Wszystkim Rodzicom moich „dzieci” i ich partnerów ży-
ciowych serdecznie dziękuję za dobre wychowanie i gratuluję 
wspaniałych dzieciaków oraz wnuków. Jestem bardzo dumna 
ze „swoich dzieci” i ich dzieci.

Jestem również spokojna, że pod opieką Ani i Krzysztofa 
zrealizują wiele nowych pomysłów, bo swoją tożsamość bu-
dują na codziennym życiu i, co najważniejsze, wzajemnie się 
wspierają. Dokładne relacje znajdziemy w książce.

Szczególne podziękowania kieruję również do Musy Cza-
chorowskiego, niezawodnego przyjaciela inspirującego do 
działań, utrwalającego nasze poczynania w piśmie, najstar-
szym nośniku przekazywanie wiedzy, zachwycającego swoją 
poezją.

Halina Szahidewicz 

Joanna Smolska

BUŃCZUKOWE WSPOMNIENIE
Miłość do słowa, którą w nas zasiała, po czym umiejętnie 

pielęgnowała, szacunek do historii Polski, którą poznawa-
liśmy wraz z wizytami w różnych miastach, ukształtowały 
w nas cenne wartości, które przekazujemy następnym po-
koleniom. 

Zespół funkcjonuje nieustannie od roku 1999 i z pewno-
ścią będzie działał przez wiele następnych lat, umożliwia-
jąc kolejnym pokoleniom wartościowy rozwój, którego my, 
członkowie Buńczuka, pod przewodnictwem Pani Haliny 
Szahidewicz, mieliśmy zaszczyt doświadczyć.

Podczas koncertu jubileuszowego z okazji 20-lecia po-
wstania naszego zespołu zaprezentowaliśmy nasz doro-
bek. Starannie opracowany program uchwycił najcenniej-
sze umiejętności, które zdołaliśmy przez te lata rozwinąć. 
Cudowni, znakomici goście, zaszczycając nas swoją obec-
nością, umożliwili nam przekazanie utworów, tańców oraz 
wierszy, wzbogaconych naszą miłością oraz pasją. I za to 
jesteśmy niezmiernie wdzięczni.

Joanna Smolska 
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niu na swoją kolej. Problem ten w jakiejś mierze rozwiązują 
stacje benzynowe, o potencjale których nie wszyscy wiedzą, 
a przecież dysponują całkiem ciekawą, jak na realia naszej 
epidemii, ofertą gastronomii i produktów spożywczych. 
Mam to szczęście, że nieopodal mojego domu znajduje się 
właśnie taki przybytek, należący do największego polskie-
go koncernu paliwowego. Jako że koronawirus czai się tuż 
za rogiem, spostrzegawczość jest w cenie. W poszukiwaniu 
jakiejkolwiek strawy duchowej zwróciłem uwagę na stojak 
z gadżetami patriotycznymi. Wśród nich wypatrzyłem na-
klejki „Moja Polska”, popularyzujące najważniejsze polskie 
symbole narodowe. W cyklu znalazły się m.in. zakopiański 
Giewont, ornament łowicki, białowieskie żubry, jeziora ma-
zurskie i poznańskie koziołki, czyli, cytując klasyka, same 
„oczywiste oczywistości”. Jakież było zatem moje zdziwie-
nie, kiedy zauważyłem, że „Moja Polska” prezentuje także 
krakowskiego Lajkonika! Zapewne to tylko proste odwoła-
nie do popularnej legendy, ale dla mnie jednak oznacza coś 
więcej. Bo moja Polska to w dużej mierze przecież tatarska 
Polska!

Michał Łyszczarz 

Michał Łyszczarz

MOJA POLSKA TO TATARSKA POLSKA

W czasach zarazy rzadziej wychodzimy z domu, atrakcji jak-
by mniej, przez co nasza percepcja bardziej chyba wyczulo-
na jest na bodźce. Zapasy się kończą, a jeść coś trzeba, więc 
zakupy były, są i będą koniecznością. W związku z obostrze-
niami sanitarnymi korzystanie ze sklepów spożywczych wy-
maga wiele czasu i jeszcze więcej cierpliwości w oczekiwa-

Michał Łyszczarz

Z LEGIONÓW NA GADŻETY!
O tym, kim był Aleksander Sulkiewicz 
(1867–1916) i jakie jest znaczenie tej po-
staci dla polskich Tatarów, nie trzeba 
chyba nikogo przekonywać. Wystarczy 
wspomnieć, że rozbudowany biogram 
tego bliskiego współpracownika Józefa Pił-
sudskiego i bohatera walk 1 Brygady Le-
gionów Polskich został opublikowany już 
przed II wojną światową w pierwszym to-
mie „Rocznika Tatarskiego”. Miejsce Alek-
sandra Sulkiewicza w panteonie tatarskich 
bohaterów potwierdzają także współcze-
sne opracowania biografi czne. Pamięć 
o tym, bez wątpienia wybitnym, działaczu 
niepodległościowym jest mocno zakorze-
niona w świadomości Tatarów. Dzieje się 
tak przede wszystkim ze względu na wspo-
mniane związki z Józefem Piłsudskim, bo-
haterską śmierć w bitwie pod Sitowiczami 
podczas niesienia pomocy rannemu płk. 
Adamowi Kocowi (późniejszemu lidero-
wi postsanacyjnego Obozu Zjednoczenia 
Narodowego), a także urządzone w roku 
1935, z pełnym ceremoniałem wojskowym 
przy obecności władz państwowych i de-
legacji Muzułmańskiego Związku Religij-
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W ten oto sposób poranną kawę wypić można w kubku, 
z którego patrzy na nas, znana nam wszystkim z wielu re-
produkcji, postać Aleksandra Sulkiewicza w mundurze Le-
gionów Polskich. Zdjęcie portretowe umieszczono oczywi-
ście na czerwonym tle, które symbolizuje nie tylko śmierć 
bohaterskiego sierżanta pod Sitowiczami. Gadżet wskazuje 
bowiem na mało znaną w powszechnej świadomości i rzadko 
przypominaną działalność „Czarnego Michała”, którego dro-
ga do Legionów Polskich wiodła przecież przez II Proletariat 
i Polską Partię Socjalistyczną. Tym, co szczególnie zwraca 
uwagę, jest jednak cytat umieszczony w dolnej części kubka. 
Aleksander Sulkiewicz podkreśla w nim nierozerwalne związ-
ki tatarskości z polskością, mówiąc: „U mnie dom tatarski 
i tatarskie obyczaje. Moja rodzina od kilkuset lat jest polska”. 
Nic dodać, nic ująć. Dla tych wszystkich, dla których poranna 
kawa w sulkiewiczowym kubku (29 zł) to za mało, „Lewacka 
Szmata” oferuje – a jakże – co nieco z garderoby (koszulki 
w wersji damskiej i męskiej za 79 zł), przydatną – torbę na 
zakupy (55 zł) oraz wlepki (komplet setki „patronów wyklę-
tych” za 39 zł), którymi można tatarsko naznaczyć przestrzeń 
publiczną. Żądnych wrażeń zachęcam do obejrzenia gadże-
tów na stronie internetowej producenta:

https://lewackaszmata.pl/?s=sulkiewicz&post_type=pro-
duct (dostęp: 26.03.2020).

Tekst i fot. Michał Łyszczarz 

nego, uroczystości pogrzebowe na Cmentarzu Wojskowym 
na warszawskich Powązkach. Postać docenionego po śmierci 
„Czarnego Michała” doskonale wpisuje się zatem w ideały pa-
triotycznego poświęcenia za ojczyznę. 

Socjalistyczna nuta w życiorysie sprawia jednak, że tylko 
pozornym zaskoczeniem może być fakt, że w dobie gwałtow-
nego w ostatnich latach rozwoju popkulturowego patrioty-
zmu, którego żarliwymi propagatorami są polskie stadiony 
a benefi cjentami komercyjne inicjatywy oferujące, mniej 
lub bardziej potrzebne, „produkty tożsamościowe” o jedno-
znacznie prawicowej orientacji ideologicznej, osoba Aleksan-
dra Sulkiewicza szczęśliwie odnalazła się po drugiej stronie 
barykady. Otóż staraniem manufaktury o wiele mówiącej, 
autoironicznej nazwie „Lewacka Szmata”, ukazał się cykl ga-
dżetów popularyzujących setkę „patronów wyklętych” (to 
również ironia wycelowana w kult podziemia antykomuni-
stycznego, działającego po roku 1945). Warto zauważyć, że 
w gronie wybranych znalazło się wiele postaci nieoczywi-
stych, w tym ludzi kultury m.in. Władysław Broniewski, Ma-
ria Konopnicka (wraz z Marią Dulębianką), Adam Mickiewicz 
i Stefan Żeromski. Oczywiście „patronem wyklętym” jest 
również Józef Piłsudski, choć może lepiej byłoby powiedzieć 
– „młody Piłsudski”… Jak jednak wskazuje producent: „Wzór 
powstał z okazji stulecia odzyskania niepodległości i jest czę-
ścią cyklu 100×100 – upamiętniającego sto lewicowych bo-
haterek i bohaterów, walczących o wolność i socjalizm”. O!

UCZCIJMY NASZYCH ŻOŁNIERZY
Szanowni Państwo,

Rozpoczął się rok 2020 – rok szczególny, w którym obchodzić 
będziemy setną rocznicę Bitwy Warszawskiej, znanej bar-
dziej jako Cud nad Wisłą. Rozegrała się 13–25 sierpnia 1920 

roku i w zgodnej opinii światowych historyków uznawana jest 
za jedną z najważniejszych bitew w dziejach świata. Przyczy-
niła się nie tylko do polskiego zwycięstwa w wojnie z bolsze-
wicką Rosją, ale powstrzymała również sowiecką agresję na 
zachodnią Europę. 

Swój cenny udział zarówno w bi-
twie, jak i w całej wojnie polsko-ro-
syjskiej mieli polscy Tatarzy. Wal-
czyli z najeźdźcą w szeregach Puł-
ku Tatarskiego Ułanów im. płk. 
Mustafy Achmatowicza, Dywizjonu 
Mahometańskiego oraz w wielu in-
nych jednostkach Wojska Polskiego. 
Tatarscy żołnierze Rzeczypospoli-
tej spoczywają dzisiaj na licznych 
cmentarzach w Polsce i za granicą, 
również na Muzułmańskim Cmenta-
rzy Tatarskim w Warszawie.

Upamiętnijmy ich, uczcijmy! Set-
na rocznica Cudu nad Wisłą jest ku 
temu świetną okazją. Takie hasło 
wystosował dr Paweł Popieliński 
z Instytutu Studiów Politycznych 
PAN w Warszawie. Podjął je Mu-
zułmański Związek Religijny w Rze-
czypospolitej Polskiej oraz Związek 
Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej. 
Postanowiono ufundować pamiątko-
wą tablicę z odpowiednim napisem, 
która zostanie umocowana na mu-
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rze cmentarza przy ul. Tatarskiej. Jej uroczyste odsłonięcie 
miałoby nastąpić 15 sierpnia 2020 roku. 

Oba nasze związki wyasygnowały środki na ten cel, jed-
nak to jeszcze za mało. Zwracamy się więc o wsparcie do 
Państwa, do wszystkich, którym droga jest pamięć o polskich 
– tatarskich – żołnierzach walczących sto lat temu w obronie 
Ojczyzny. Każda kwota wpłacona na poczet wykonania tabli-
cy pamiątkowej będzie mile widziana. Oddajmy cześć, tym 
którzy niegdyś oddali za nas życie! 

Wpłaty można dokonywać na konto: 
92 1090 2587 0000 0001 3459 1459 

Santander Bank Polska S.A. oddział w Białymstoku
Dane do przelewu: Muzułmański Związek Religijny w RP
Najwyższe Kolegium Muzułmańskie, ul. Piastowska 13F, 

15-207 Białystok

Białystok, 10.03.2020 r. W imieniu Komitetu Organizacyjnego  
Krzysztof Mucharski  

Musa Czachorowski

PRAGNIEMY POWIERZYĆ SIĘ POLSCE…
Stosunki łączące Rzeczpospolitą z Chanatem Krymskim 
miały bez wątpienia charakter wyjątkowy. Toczyły się oczy-
wiście zbrojne zmagania, ale był też wzajemny szacunek, 
zrozumienie rozmaitych istotnych kwestii i wsparcie w sytu-
acjach zagrożenia. Przez całe wieki Tatarzy właśnie w Pol-
sce znajdowali schronienie i miejsce do życia, zaś liczni Po-
lacy – dobrowolnie lub w ten czy inny sposób zmuszeni do 
pobytu na Krymie – spotykali się tam z życzliwością i sym-
patią. Utrzymujące się przez kilka stuleci bliskie kontakty 
– kulturalne, militarne, polityczne, gospodarcze, społeczne 
– nabrały szczególnego znaczenia w połowie drugiego dzie-
sięciolecia XX wieku, gdy upadło Imperium Rosyjskie i oba 
narody zyskały szansę wybicia się na niepodległość. 

Polska odrodziła się w roku 1918, ale losy Krymu potoczy-
ły się, niestety, inaczej. Wprawdzie już w roku 1917 prokla-
mowana została Krymska Republika Ludowa, jednak istniała 
zaledwie do kwietnia 1919 roku. Ostatecznie dawny chanat 
zajęty został przez wojska bolszewickie i tak rozwiały się ta-
tarskie marzenia o niezawisłości. Warto wszak zwrócić uwa-
gę, że w tym trudnym i krótkim okresie samoistnego bytu 
państwowego istotną rolę odegrali Tatarzy polsko-litewscy 
oraz Polacy, będący mieszkańcami Krymu. Tamtejsi Tata-
rzy odnajdywali w nich duchową bliskość oraz tożsamość 
wolnościowych pragnień. Jakże wielkim dowodem zaufania 
był fakt, że w przełomowym dla kraju momencie kierowanie 
państwem powierzono generałowi Maciejowi Sulejmanowi 
Sulkiewiczowi. Ważne stanowiska rządowe, publiczne, woj-
skowe oraz w policji objęli także nasi Tatarzy, m.in. Leon 
i Olgierd Najman-Mirza Kryczyńscy, Aleksander Achmato-
wicz, Jachja Bajraszewski, Aleksander Bazarewski, Osip Ba-
zarewski, Aleksander Bohuszewicz, Aleksander Milkowski, 
Ali-Asker (Aleksander) Mucharski1, Adam Murza-Murzicz, 
Aleksander i Michał Półtorzyccy, Mustafa Smolski, Osman 
Smolski2, a także Polacy, m.in. W. Dąbrowa.

Niestety, Europa zmęczona Wielką Wojną, jak zwano nie-
gdyś I wojnę światową, nie miała siły, a najpewniej nie czuła 
też potrzeby angażowania się w konfl ikt z bolszewicką Ro-
sją. Krymscy Tatarzy zostali pozostawieni sami sobie. Gdy 
Polska odzyskała niepodległość, z nią to związały się na-
dzieje krymskotatarskiego narodu. Była wszakże jedynym 
dużym państwem, które wyzwoliło się spod rosyjskiego pa-
nowania. Jedynym, rozumiejącym bolszewickie zagrożenie, 

1  https://charter97.org/ru/news/2018/6/27/295414/ (dostęp: 4.04.2020).
2  https://ru.krymr.com/a/liga-sulkevicha-litovskie-tatary-v-krymu-

-chast-11/29874834.html (dostęp: 4.04.2020).

któremu zresztą niebawem musiała stawić czoła. Czołowi 
krymskotatarcy politycy, m.in. Dżafer Sejdamet, nawiązy-
wali kontakty z polskim rządem, a nawet bezpośrednio z Jó-
zefem Piłsudskim. W odrodzonej Polsce widzieli obrońcę 
wszystkich niewielkich narodów, od wieków gnębionych 
przez Rosję. To dlatego w okresie międzywojennym tutaj 
szukali schronienia walczący z bolszewikami m.in. Ingusze, 
Gruzini, Dagestańczyczy, Awarowie. Polska jednak, napad-
nięta przez bolszewickie armie na samym progu odtwarza-
nia swojej państwowości, odniosła wprawdzie zwycięstwo, 
ale nie była w stanie pomóc Krymowi. 

Krymscy Tatarzy spróbowali jeszcze raz odwołać się do 
sumienia wolnych państw. W roku 1920 zwrócili się do Ligi 
Narodów, utworzonej 28 czerwca 1919 roku w celu utrzyma-
nia światowego pokoju i współpracy, z prośbą o przyjęcie 
Krymu pod jej opiekę. Bezpośrednim mandatariuszem tego 
zadania miałaby być Polska. Niestety, LN nie wyraziła na to 
zgody. Przeważyły naciski sowieckiej dyplomacji oraz nie-
chęć Europy do ewentualnego wywołania nowego konfl iktu. 
Z jakże podobną sytuacją mamy do czynienia od roku 2014, 
gdy Rosja dokonała brutalnej i bezprawnej aneksji Krymu. 
Zachodnia Europa, jak zwykle pełna pięknych frazesów 
o potrzebie wolności, wykonała zaledwie kilka niezobowią-
zujących gestów. Nikt nie chciał ryzykować czegokolwiek 
dla Krymskich Tatarów. Wielu z nich, ponownie pozbawio-
nych ojczyzny, jak niegdyś znalazło schronienie w Polsce.

Mija w tym roku sto lat od krymskotatarskich starań 
o pomoc Ligi Narodów. Ciekawe, jak wiele osób w naszym 
kraju ma o tym pojęcie. Przypomnijmy więc trzy dokumen-
ty3 z tamtych czasów.

PISMO NR 1

1920 maj 18, Berno – Jan Perłowski4, radca Poselstwa Polskie-
go w Bernie do Poselstwa Polskiego w Londynie w sprawie 
telegramów Dżafera Sejdameta5, Delegata Pełnomocnego 
Narodowego Parlamentu Tatarów krymskich do Marszałka 
Józefa Piłsudskiego i Sekretariatu Ligi Narodów. 
AAN. Akta Ambasady RP w Londynie, sygn. 169 k. 152.
Maszynopis, oryginał, język polski. 

3  K. S., Niepodległość Krymu a Polska, „Rocznik Lwowski 2018”, Warsza-
wa 2018, s. 182–184. Dokumenty w tłumaczeniu dr Krystyny Losson.

4  Jan Perłowski (1872–1942) polski dyplomata, w latach 1919–1921 rad-
ca poselstwa RP w Bernie (Szwajcaria).

5  Dżafer Sejdamet (1889–1960), polityk krymskotatarski, działacz spo-
łeczny, publicysta, autor wspomnień. W r. 1920 spotykał się z mar-
szałkiem Józefem Piłsudskim. 
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Załączając przy niniejszym odpisy dwóch telegramów 
wysłanych z Berna przez Delegata Pełnomocnego Krym-
skich Tatarów: 1) do Naczelnika Państwa, 2) do Sekretarza 
Generalnego Ligi Narodów w Londynie, zwracamy się do 
Poselstwa z prośbą o nadanie tym dokumentom jak najszer-
szego rozgłosu, zawłaszcza za pośrednictwem miejscowej 
prasy. 

Otrzymaliśmy od Rządu depeszę, która nas do tej prośby 
upoważnia.

Po wybuchu rewolucji rosyjskiej, ludność tatarska Krymu 
reprezentowana przez 3000 delegatów, ogłosiła 25 marca 
1917 roku swoją samodzielność narodową i kulturalną, zaś 
w listopadzie tegoż roku utworzyła sejm (Kurułtaj), zwołany 
na podstawie wyborów powszechnych z udziałem kobiet. 
Dnia 26 grudnia 1917 roku sejm ten uchwalił konstytucję, 
opartą na najszerszych demokratycznych zasadach. 

Wkrótce potem, w styczniu 1918 roku, Krym został naje-
chany przez bolszewików, i nieliczna tatarska armia, broniąc 
się mężnie pod przewodnictwem Djafer Seydamet, zmuszo-
ną została do cofnięcia się w góry. Jakkolwiek na wiosnę, po 
wyjściu sił niemieckich, Kurułtaj rozpoczął ponownie swoje 
czynności, to jednak Niemcy nie sprzyjali aspiracjom Tata-
rów, zmierzającym do uniezależnienia się nie tylko od Rosji, 
lecz i od Ukrainy. 

W jesieni 1918 roku wojska niemieckie zostały z Krymu 
wycofane, zaś Denikin6, pragnąc zgnębić narodowe dążenia 
Tatarów, utworzył tam rodzaj samozwańczej komisji rządzą-
cej pod przewodnictwem Salomona Krima7, kreatury rosyj-
skiej. Rozpoczęły się prześladowania patryotów. To zmusiło 
przywódców politycznych tatarskiego narodu oraz Kurułtaj 
do wysłania za granicę pana Djafer Seydemet, prezesa Ta-
tarskiego Sejmu, b. Ministra Spraw Zagranicznych, a przez 
pewien czas i Wojskowych, aby w charakterze Pełnomocne-
go Delegata starał się u mocarstw o pomyślne rozwiązanie 
krymskiej sprawy. 

Tatarzy pragną niepodległości w granicach swego pół-
wyspu. Ufając Polsce, pod jej obecnie uciekają się opiekę. 

PISMO NR 2

1920 maj 17. Berno 
Depesza Dżafera Sejdameta do Sekretariatu Ligi Narodów.
AAN. Akta Ambasady RP w Londynie sygn. 169 s. 1538. 
Maszynopis, kopia, język francuski.

Sir James Eric Drummond9, Sekretarz Generalny Ligi Naro-
dów, Sunderland Hall Curzon Street, Londyn

Jako delegat pełnomocny Narodowego Parlamentu Tatarów 
Krymskich, wybrany w bezpośrednim głosowaniu powszech-
nym uprawnionych obu płci, mam zaszczyt przedstawić Se-
kretariatowi Ligi Narodów prośbę naszego ludu o przyjęcie 
nas pod protektorat Ligi. Naród tatarski, zamieszkały na 
Krymie od dziesięciu wieków i poddany przez Katarzynę II 
rosyjskiej tyranii, nigdy nie ustawał w dążeniach do samo-
stanowienia, a umiłowanie przezeń wolności, demokracji, 

6  Anton Denikin (1872–1947), generał rosyjski, dowódca rosyjskiej Ar-
mii Ochotniczej walczącej z Armią Czerwoną, zwalczający niepodle-
głościowy ruch Tatarów Krymskich.

7  Salomon (Solomon) Krim (Krym, 1864–1936), krymski polityk pocho-
dzenia karaimskiego. Premier po gen. Sulkiewiczu.

8  Na k. 154–155 znajduje się odręczna kopia w języku angielskim. Ory-
ginał pisma znajduje się w archiwum Ligi Narodów pod sygn. R 572.

9  Sir James Eric Drummond (1876–1951), brytyjski dyplomata, pierwszy 
sekretarz generalny Ligi Narodów w latach 1919–1933.

porządku społecznego oraz wola pracy czynią go w pełni 
godnym owych aspiracji. Odrzuca on wszelką obcą domina-
cję, lecz zważywszy na niefortunne położenie, pragnie, aby 
zgodnie z artykułem 22 traktatu Ligi Narodów, przyznano 
mu pomoc rozwiniętego narodu, który stałby się dlań man-
datariuszem Ligi. Wspominając nasze dawne więzi z Rzecz-
pospolitą Polską jako oparte na sprawiedliwości i prawości, 
co zawsze charakteryzowało stosunki tego państwa z inny-
mi ludami, kierujemy do Marszałka Piłsudskiego, Naczelnika 
państwa polskiego, propozycję wznowienia dawnych więzi 
między naszymi krajami i pragniemy, aby to Polsce powie-
rzono mandat Ligi nad Krymem. 

Jestem gotów udać się do Londynu, aby przedstawić 
swoje pełnomocnictwo oraz szczegółowo omówić tę kwe-
stię. Odpowiedź należy kierować na adres: Lausanne, ave-
nue Grammon 1. 

Dżafer Sejdamet
Delegat pełnomocny Narodowego Parlamentu 

Tatarów Krymskich 

PISMO NR 3

1920 maj 17. Berno
Telegram Dżafera Sejdameta, delegata pełnomocnego Na-
rodowego Parlamentu Tatarów Krymskich do marszałka Jó-
zefa Piłsudskiego, Naczelnika Państwa. 
AAN. Akta Ambasady RP w Londynie sygn. 169 k. 156.
Maszynopis, kopia, język francuski. 

Marszałek Piłsudski. Naczelnik Państwa Polskiego
Warszawa

W chwili gdy Najjaśniejsza Rzeczpospolita Polska, ledwo 
przywrócona do życia i już okryta nową chwałą, staje się 
ponownie tym, czym była zawsze – protektorką wolności 
i dobrobytu sąsiednich ludów, mam zaszczyt, Panie Mar-
szałku, w imieniu narodu Tatarów Krymskich, przedstawić 
prośbę o wznowienie dawnych więzi, które łączyły nasze 
dwa państwa w szczęśliwej epoce władców jagiellońskich. 
Pragniemy, aby to Polsce powierzono mandat nad Krymem, 
który doprasza się protekcji Ligi Narodów. Wielowiekowe 
i świetne tradycje Polski, waleczność z jaką obecnie do 
nich nawiązuje, broniąc samotnie za cenę własnej krwi, po-
koju i cywilizacji europejskiej, głębokie uwielbienie, jakie 
wzbudza osoba jej Naczelnika, podyktowały to posunięcie 
narodowi, który pozbawiony niepodległości w tym samym 
czasie co Polska, widzi we wskrzeszeniu wielkodusznej Rze-
czypospolitej rękojmię swego własnego wyzwolenia. 

Dżafer Sejdamet
Delegat pełnomocny Narodowego Parlamentu Tatarów 

Krymskich

POSTSCRIPTUM

Ciekawe, jak potoczyłaby się historia Polski i Krymu, gdyby 
Liga Narodów podjęła inną decyzję. Zastanawiając się nad 
tym, pomyślmy też, że litewscy oraz polscy Tatarzy angażo-
wali się w działania niepodległościowe Krymskich Tatarów 
na przełomie burzliwych lat 80. i 90. Wspierał ich również 
w rozmaity sposób Autonomiczny Wydział Wschodni Soli-
darności Walczącej. Ileż to wspólnych przeżyć mają od wie-
ków oba nasze narody! Jakże podobne są do siebie…

Musa Czachorowski 
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Znajdujemy się w jednym ze szpi-
tali polowych... Chodzimy po 
oddziale pełnym ciężko rannych 
żołnierzy, którzy trafi li do niewoli 
w ostatniej bitwie, a potem – pod-
czas odwrotu – zostali porzuceni 
przez wroga i uratowani przez nas. 
Przechodzą tutaj wstępną kura-
cję, a kiedy będą się nadawali do 
transportu, pojadą do Ankary. 

Ranni żołnierze podobni są tro-
chę do chłopców po obrzezaniu: 
czują dumę z powodu swojego 
cierpienia, a gdy do nich podcho-
dzimy, aby spytać o zdrowie, udają 
rozkapryszonych i patrzą nam na 
ręce kątem oka, aby zobaczyć, czy 
mamy dla nich jakieś podarki. Prze-
ważnie chcą owoców i papierosów. 
Pielęgniarz opowiedział nam, że 
był na tym oddziale pewien bro-
daty człowiek, który od momentu 
przybycia do szpitala bez przerwy 
prosił: „Znajdźcie dla mnie trochę 
suszonych daktyli!”. Inny zaś wciąż 
błagał o lemoniadę z lodem i kie-
dy podawano mu szpitalną miskę 
z zupą, odsuwał ją z pogardą. 

Trochę zażenowani, podchodzi-
my kolejno do pacjentów. Żeby jakoś zacząć rozmowę, py-
tamy jak się nazywają, gdzie zostali ranni, skąd pochodzą, 
czy bardzo cierpią i co przeżyli po trafi eniu w ręce wroga. 
Niektórzy odpowiadają: 

– E tam, było minęło, po co to komu? Jak masz parę pa-
pierosów, to daj i tyle! 

A inni, zamiast opowiadać, odsuwają koc i pokazują za-
bandażowane części ciała, mówiąc: 

– Tam, po drugiej stronie rzeki – i uśmiechają się uśmie-
chem dziesięcioletniego dzieciaka. Jeden bardzo nas rozba-
wił, kiedy powiedział: 

– Nie jestem ciężko ranny. Mógłbym wstać, ale jestem 
całkiem goły. 

– Dlaczego? 
– Bo mi wszystko zabrali, proszę pana! Cóż miałem po-

cząć, jak zostałem ranny w dłoń i kolano… Nie mogłem się 
ruszyć. Wszyscy nagle rzucili się na mnie. Jeden ściągnął 
ze mnie bluzę, inny spodnie. Miałem czterdzieści lir, to mi 
wszystkie zabrali. A kiedy powiedziałem »Litości, zostawcie 
mi chociaż ze trzy-cztery«, to jeszcze oberwałem kopniaka 
w głowę. Coś tam pomamrotali i poszli. Leżałem na ziemi 
w kalesonach i koszuli, bo przecież nie mogłem się ruszyć. 
Pod wieczór przyszli inni. Chcieli mnie stamtąd zabrać. Je-
den z nich powiedział po turecku: »Jak ci nie wstyd, tak bez 
ubrania«. W rzeczy samej, okropnie było mi wstyd. 

– Dlaczego im nie powiedziałeś, że to ich towarzysze zo-
stawili cię w takim stanie? – spytaliśmy. Wtedy ten syn ana-
tolijskiej ziemi powiedział, patrząc mi zamyślony w oczy: 

– Och, nie przyszło mi to do głowy. 

Yakup Kadri Karaosmanoğlu*

W SZPITALNYM ODDZIALE
Tuż obok tego rannego leżał 

inny, właściwie jeszcze dzieciak. 
Miał rozpalone oczy i cerę bardziej 
żółtą niż mają umarli. Z wielkim 
trudem odwrócił w naszą stronę 
obandażowaną głowę i powie-
dział: 

– Proszę pana, proszę tu po-
dejść, to opowiem, co przeżyłem… 

Podeszliśmy do niego. Był to 
chłopak z Antalyi. Widać było po 
jego sposobie wysławiania się, że 
chodził do szkoły. Zaczął swoją 
opowieść: 

– Zostałem ranny na zachod-
nim brzegu Sakaryi. Nie mogłem 
się wycofać razem z kolegami, 
bo byłem ranny w nogę. Tak mi 
było pisane – dostałem się w ręce 
wroga. Przyszli i powiedzieli: »No, 
wstawaj i chodź«. Pokazałem na 
moją złamaną nogę i mówię: »Jak 
ja mam z tym iść?«. Wzięli mnie 
pod ramiona i zaczęli wlec. Po-
tem wykorzystałem moment, że 
moi strażnicy byli czymś zajęci 
i spróbowałem ucieczki. Niestety, 
oddaliłem się może na trzydzie-
ści kroków i znowu mnie złapali. 

Tym razem zaczęli mnie bić. A ja do nich: »No, bijcie, bij-
cie! Łatwo jest bić bezbronnego i rannego!«. Wtedy zaczęli 
bić jeszcze mocniej. A jeden dźgał mnie bagnetem to tu, to 
tam i krzyczał po turecku: »Jeszcze się odzywa ta turecka 
świnia!«.

Mówiąc to, ranny odsłonił koc, uniósł koszulę i pokazał 
nam liczne rany od bagnetu na plecach, piersiach, ramionach 
i rękach. A pokazując rany, kontynuował swoją opowieść: 

– Bagnet i bicie to nic… Ale jak usłyszałem »turecka 
świnia«, to krew mi uderzyła do głowy i wrzasnąłem: »My 
nie mamy nic wspólnego ze świniami! To wy jesteście świń-
skie nasienie!«. No i dopiero wtedy mi się dostało! Kolbami 
karabinów zaczęli mnie tłuc po głowie, po brzuchu, gdzie 
popadnie. Wtedy nadszedł jakiś ofi cer. Powiedział coś po 
grecku i wszyscy się odsunęli. Podszedł do mnie, nachylił 
się i mówi: »No i co, lepiej teraz? Trzeba było z nami prowa-
dzić wojnę?«. Nie miałem sił, aby odpowiadać, ale to jego 
pytanie wyprowadziło mnie z równowagi. Krew, która lała 
mi się z głowy, zalewała mi oczy. Otarłem ją rękawem, spoj-
rzałem mu prosto w oczy i powiedziałem: »Słuchaj no, ty… 
Nie macie wstydu. To ja powinienem się was spytać, co tu 
robicie«. Cofnął się, przestraszony moim spojrzeniem i od-
szedł, nic nie mówiąc. 

W miarę jak chłopak z Antalyi opowiadał, robił się coraz 
bardziej pobudzony, zaczynało brakować mu tchu. Sporo 
musieliśmy się natrudzić, aby go uspokoić i uciszyć. 

Później znaleźliśmy się przy łóżku czarnobrodego żołnie-
rza, który siedział oparty plecami o ścianę, dokładnie tak, 
jak siedzą wieśniacy na ławce wiejskiej kawiarni. Nie zdąży-
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liśmy nawet odezwać się do niego, kiedy oczami wskazał na 
sąsiednie łóżko: 

– Błagam, panowie, znajdźcie gdzieś dla tego dziecka 
trochę winogron. Nic tylko płacze, żeby mu dać winogron. 
Serce mi się kraje. 

Jakie dziecko? Przecież na sąsiednim łóżku nikogo nie 
było. Towarzyszący nam pielęgniarz uśmiechając się uniósł 
koc, a tam co!? Mała główka dziecka, cała w bandażach. 
Chłopiec spoglądał na nas spod koca dużymi, czarnymi, 
przestraszonymi oczami. Były pełne łez. Brodaty żołnierz 
powiedział: 

– Tego chłopca znaleźliśmy we wsi Bahçecik1, na drodze. 
Był cały we krwi i płakał. Od tamej pory minął tydzień, a on 
nic nie mówi, tylko płacze. I to tak cichutko, bezgłośnie, że 
aż serce ściska. Dopiero dziś rano się odezwał. Powiedział: 
»Wujku, daj mi winogron!«. Błagam pana, na Boga, niech 
pan znajdzie dla niego trochę winogron!

Spojrzeliśmy na pielęgniarza: 
– Czy jest ciężko ranny? 
– Ma liczne rany na głowie od odłamków szrapnela – 

odpowiedział. 
Pochyliłem się nad chłopcem z wielką czułością. Pocało-

wałem go w policzki mokre od bezgłośnego płaczu. Wtedy 
złapał mnie za kołnierz, uniósł głowę do mojego ucha i szlo-
chającym głosem powiedział: 

1 Wymowa: Bahczedżik. 

– Wujku, winogron… Winogron… I moją mamę też 
chcę… Mamę…

Winogrona… No, dobrze… Ale skąd tu wziąć mamę! No, 
skąd mu tu wziąć mamę! 

Yakup Kadri Karaosmanoğlu 
Tłumaczenie z jęz. tureckiego: Grażyna Zając 

* Yakup Kadri Karaosmanoğlu (1889–1974) – czołowy pro-
zaik turecki, uczestnik Wojny Wyzwoleńczej 1919–1922, 
bliski współpracownik twórcy Republiki Turcji Mustafy 
Kemala Paszy, członek parlamentu, w latach 1934–1955 
dyplomata. Autor kilkudziesięciu tomów prozy, na którą 
składają się powieści, opowiadania, wspomnienia, sztuki 
sceniczne, reportaże i eseje. Prezentowane opowiadanie 
pochodzi ze zbioru Millî Savaş Hikâyeleri (Opowiadania 
z Wojny Narodowej). Utwory te Yakup Kadri pisał pod-
czas wykonywania obowiązków członka Komisji do Badań 
Zbrodni Wojennych z ramienia Czerwonego Półksiężyca. 
Przemierzał wtedy zniszczoną przez front Anatolię, wizy-
tował szpitale frontowe i sierocińce, spisując na gorąco 
swoje obserwacje. Na potrzeby tego cyklu wypracował 
nieobecną wcześniej w literaturze tureckiej narrację łą-
czącą opowiadanie i reportaż. 

Julia Krajcarz

IMPREZY REKONSTRUKCYJNE 
XVII-WIECZNYCH WYDARZEŃ 
HISTORYCZNYCH Z UDZIAŁEM 
TATARÓW (2)
W minionej dekadzie imprezy rekonstrukcyjne zyskały 
w Polsce sporą popularność. Obejmują one zarówno kon-
kretne wydarzenia historyczne, np. bitwy lub oblężenia, jak 
i prawdopodobne, np. odtworzenie przebiegu przykładowe-
go najazdu, porwania, a także pokazy strojów, broni, jazdy, 
łucznictwa, sokolnictwa, obozów wojskowych itp. Intencją 
organizatorów takich przedsięwzięć jest w pierwszej kolej-
ności atrakcyjna rozrywka dla szerokiej rzeszy uczestników. 
Następnie wymienia się często cel edukacyjny, ukazanie 
realiów przebiegu zdarzeń sprzed wieków, swoistą lekcję 
historii na żywo, pokazanie rodzaju uzbrojenia, broni, spo-
sobów jej użycia, prezentację formacji wojskowych. Pojawia 
się także element patriotyczny, który ma się realizować po-
przez przypominanie chwalebnych zdarzeń w przeszłości 
narodu i państwa. 

Rekonstrukcje bywają wielokroć ważnym punktem pro-
gramu obchodów dni danej miejscowości. Czasem wchodzą 
do programu festiwalu dedykowanemu szerszemu zagad-

nieniu, np. regionalnym kulinariom itd. Bywa, że są wyda-
rzeniem cyklicznym, najczęściej realizowanym corocznie, 
ale równie dobrze mogą być przedsięwzięciem jednorazo-
wym, niepowtarzalnym, towarzyszącym innej imprezie ple-
nerowej.

W wielu organizowanych w Polsce imprezach rekonstruk-
cyjnych pojawiają się wątki tatarskie. Popularnością cieszą 
się nawiązania do najazdów tatarskich na tutejsze ziemie 
w XIII wieku. Równie zajmującym tematem są nawiązania 
do wydarzeń historycznych i rekonstrukcje realiów życia 
w XVII wieku. W takich zdarzeniach obecność wątków tatar-
skich jest wyjątkowo częsta. 

Jednym z cyklicznych, mających już kilkanastoletnią tra-
dycję przedsięwzięć, jest odbywający się w majowy week-
end „Szturm na Twierdzę Zamość”. Rekonstrukcja ta otwie-
ra symbolicznie sezon turystyczny w mieście Zamoyskich. 
Tematycznie nawiązuje do konkretnych wydarzeń historycz-
nych, mianowicie szturmu wojsk kozacko-tatarskich pod 
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wodzą Bohdana Chmielnickiego na przełomie października 
i listopada 1648 roku oraz oblężenia przez wojska szwedzkie 
na przełomie lutego i marca 1656 roku. Oddziały kozackie-
go wodza przystąpiły do oblężenia, ale bez wiary w sukces. 
W tamtych bowiem czasach twierdza Zamość zaliczana była 
do grona najlepiej obwarowanych, zabezpiecznych i uzbro-
jonych w Rzeczypospolitej, a także w Europie. Wznoszoną 
od roku 1580 fortecę okalały mury z bastionami i otacza-
ła fosa wspomagana naturalnymi rozlewiskami. Najeźdźcy 
przybyli w liczbie około 50 tysięcy, obrońców było mniej niż 
5 tysięcy. Po siedemnastu dniach zmagań zawarto układ; 
obrońcy mieli zapłacić okup, a najeźdźcy wycofali się. Pod 
Zamościem był również Tuhaj-bej, dowódca oddziałów ta-
tarskich. W czasie potopu szwedzkiego oblegającej armii 
towarzyszył sam król szwedzki Karol Gustaw. 

Co zatem dzieje się podczas tej imprezy rekonstrucyjnej? 
Profesjonalni, wyspecjalizowani rekonstruktorzy odtwarza-
ją obozowiska wojsk kozackich, tatarskich i szwedzkich. 
Inscenizowane są starcia bitewne. Organizuje się pokazy 
sokolnicze, degustacje potraw, pokazy tańców, przejście 
rekonstruktorów w strojach i uzbrojeniu z epoki, wystawy 
kostiumów, a także odbywa się konferencja naukowa, zwią-
zana z tematyką wojskowo-historyczną. Akcenty tatarskie 
w ciągu ostatnich lat dotyczyły głównie pokazów strojów 
i broni, obozowiska i jurt, współuczestnictwa w bitwie wojsk 
kozackich z polskim. 

Latem, w ruinach zamku w Janowcu nad Wisłą, odbywa 
się widowisko rekonstrukcyjne pt. „Ogniem i mieczem”. 
Janowiec odgrywa w nim rolę obleganego Zbaraża. Oblę-
żenie tej twierdzy miało miejsce w lecie 1649 roku. Stacjo-
nowały w niej wojska polskie liczące 15 tysięcy żołnierzy, 
zaś oblegały ją oddziały kozacko-tatarskie w sile około 120 
tysięcy. Trudna sytuacja obleganych rozwiązała się, gdy 
chan tatarski przystąpił do rokowań i podpisano tzw. ugo-
dę zbaraską. Realia oblężenia odtwarza dwudniowe wido-
wisko, w którego skład wchodzą: pokazy walk, nocna in-
scenizacja natarcia na twierdzę, a także piknik z pokazem 
broni i strojów wojskowych. Odtwarzane są stroje, broń, 
oddział tatarski. 

Z końcem sierpnia w Wasilkowie na Podlasiu, w skanse-
nie Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej, odbywają się 

Dni Tradycji Rzeczypospolitej. Weeken-
dowa impreza to m.in. trójbój husarski, 
pogadanka historyczna i przede wszyst-
kim rekonstrukcja bitwy pod Hodowem, 
zwanej „polskimi Termopilami”. Starcie 
rozegrało się 11 czerwca 1694 roku, po-
między oddziałem polskim liczącym stu 
husarzy i trzystu jeźdźców pancernych, 
a około 40-tysiącznym wojskiem tatar-
skim. W wyniku bitwy, ostatecznie wygra-
nej przez Polaków, Tatarzy odstąpili od 
dalszego marszu w głąb Rzeczypospolitej 
i wycofali się do Kamieńca Podolskiego. 
Rekonstrukcja w Wasilkowie to odtworze-
nie walk jazdy, piechoty, szarży tatarskiej 
i husarskiej. Odbywają się także pokazy 
musztry, łucznicze, sokolnicze, szermierki 
i tańca. Organizowany jest ponadto tur-
niej husarski, w którym konkurencjami są 
np. władanie pałaszem i szablą, przejazd 
z kopią. 

Z kolei w podlaskich Kruszynianach, 
w czasie sierpniowej imprezy sabantuj, 

odbywa się rekonstrukcja bitwy pod Parkanami, która ro-
zegrała się 7–10 października 1683 roku pomiędzy wojskami 
polskimi i niemieckimi z jednej strony, a tureckim z drugiej. 
Tutaj akcent stawia się na postać Tatara, Samuela Mirzy 
Krzeczowskiego. On to bowiem uratował życie królowi Jano-
wi III Sobieskiemu, który pierwszego dnia bitwy musiał sal-
wować się ucieczką. Wtedy właśnie ocalił go Krzeczowski, 
nagrodzony za to majątkiem w Kruszynianach. 

Imprezy „Szturm na Twierdzę Zamość” odbywają się już od wielu lat.

Plakat „Szturmu na Twierdzę Zamość” z roku 2018.
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Jacek Perzyński

KĘBŁO, WĄWOLNICA. 
TATARZY I PIERWSZE W POLSCE 
OBJAWIENIA MARYJNE

Zgoła inna impreza rekonstrukcyjna, także z wątkami ta-
tarskimi, odbywa się w lipcu w Przeworsku i Nowosielcach. 
Są to Euroregionalne Dni Jakubowe, rozpoczynające się se-
sją naukową. Ważną część programu Dni stanowią imprezy 
sportowe: rajd rowerowy, rajd konny, biegi. W dalszej części 
można uczestniczyć w koncercie muzyki dawnej, po czym 
następuje część rekonstrukcyjna pt. „Victoria Nowosielc-
ka”, odtwarzająca wydarzenia z czerwca 1624 roku i najazdu 
oddziałów Kantymira na Nowosielce. Obroną wsi dowodził 
wójt Michał Pyrz, na cześć którego w latach 30. XX wieku 
usypano tu kopiec. Następny dzień imprezy to konkurs kuli-
narny, a także msza i złożenie kwiatów przy kopcu Michała 
Pyrza. Można zobaczyć obozowisko Tatarów, ich broń, stro-
je, jak też rekonstrukcję potyczek i musztrę. 

Z kolei w Prostkach na Mazurach, zgodnie z decyzją 
powziętą w 2019 roku, co kilka lat, w ramach Dni Prostek, 
w pierwszy weekend lipca była/będzie organizowana rekon-
strukcja bitwy z roku 1656 roku. Miała ona miała miejsce 8 
października 1656 roku. Starły się tam wojska polsko-tatar-
skie pod wodzą hetmana polnego litewskiego Wincentego 
Gosiewskiego z oddziałami branderbursko-prusko-szwedz-
kie. Wygrana polsko-tatarska nie została wykorzystana 
politycznie. W czasie rekonstrukcji odtwarzane oddziały 
maszerują w korowodzie przez miasto, potem ma miejsce 
inscenizacja potyczek. 

W Cieszanowie na Podkarpaciu w roku 2013 odbyła się 
jednorazowa impreza „Cieszanów AD 1672”. Jednodniowe 
wydarzenie obejmowało dwa plenery rekonstrukcyjne: in-
scenizację bitwy pod Cieszanowem w październiku 1672 
roku oraz inscenizację „Wokół wiktorii wiedeńskiej”. Do-

datkowo odbyły się pokazy konne, musztry, sokolnicze, 
taneczne, artyleryjskie. Była to rekonstrukcja bitwy wojsk 
pod dowództwem ówczesnego hetmana Jana Sobieskiego 
z oddziałami tatarskmi, jakie jesienią 1672 roku plądrowały 
rejon północnego Podkarpacia. 

Rekonstrukcje zdarzeń XVII-wiecznych z udziałem Tata-
rów pokazują oddziały tatarskie głównie w roli najeźdźów. 
Zdarzają się jednak imprezy, w których Tatarzy przedsta-
wiani są w innym charakterze. Tak dzieje się w rekonstruk-
cji w Kruszynianach, gdzie przypominane są zasługi Tatara 
Krzeczowskiego. Również w inscenizacji w Prostkach przy-
pomina się, że Tatarzy walczyli u boku Polaków. Zazwyczaj 
popularne imprezy rekonstrukcyjne sięgają do tych zdarzeń 
z burzliwej historii XVII wieku, kiedy to Tatarzy stawali w bi-
twach naprzeciwko wojsk polskich. Przedsięwzięcia takie 
odbywają się w rzeczywistym miejscu, gdzie przed ponad 
350. laty dokonały się „ożywiane” pierwowzory, ale także 
przenosi się zdarzenia rozgrywane na Kresach na teren 
współczesnej Polski, np. nadwislański Janowiec staje się 
Zbarażem z pogranicza Wołynia i Podola, dziś na Ukrainie. 
Niemałe znaczenie odgrywają klisze literackie, utrwalone 
w świadomości społecznej poprzez powieści historyczne, 
jak np. Ogniem i mieczem lub Potop Henryka Sienkiewicza. 

Czy imprezy tego typu są tylko rozrywką, edukacją i lek-
cją patriotyzmu, zgodnie z tym, co deklarują ich organiza-
torzy? A może stanowią jednak również specyfi czny rodzaj 
utrwalania stereotypów?

Julia Krajcarz 

Andrzej Gliwa to historyk zajmujący się m.in. osadnictwem 
tatarskim na ziemiach polskich. W swojej pracy badawczej 
porusza również zagadnienie dotyczące powstawania lokal-
nych kultów maryjnych na ziemiach I Rzeczypospolitej, mają-
cych swój początek po najazdach tatarskich1.

Badacz koncentruje się na genezie kultów maryjnych od 
XVII wieku, uważając, że właśnie wtedy nastąpił ich najbar-
dziej dynamiczny wzrost, związany z powstaniem cudownych 
wizerunków i sanktuariów. Podkreśla przy tym, że lokalne 
kulty Matki Boskiej szerzyły się w Polsce już od czasów póź-
nego średniowiecza. Był to w bardzo dużym stopniu wpływ 
„traumatyzujących doświadczeń związanych z grabieżczymi 
najazdami tatarskimi, a okresowo również turecko-tatarski-

1  A. Gliwa, Powstanie lokalnych kultów Maryjnych i świętych patronów 
na Rusi Czerwonej po najazdach tatarskich jako dyskurs religijny 
w Rzeczypospolitej epoki nowożytnej, „Tematy i Konteksty” 2014, t. 4, 
nr 9, s. 380–400. 

mi”2. Autor skupia się na analizie powstawania owych kultów 
na południowo-wschodnich rubieżach ówczesnej Rzeczypo-
spolitej. Wydaje się jednak, że okres ich powstawania moż-
na cofnąć nawet do końca XIII wieku i mającego wówczas 
miejsce trzeciego najazdu mongolskiego na polskie teryto-
ria. Dotyczy to dwóch miejscowości, które znajdują się dzisiaj 
w województwie lubelskim. 

Tradycja kultu maryjnego w Kęble i Wąwolnicy sięga na-
jazdów tatarskich na Rzeczpospolitą z roku 1278. Według 
historyków właśnie tutaj odnotowano pierwsze na ziemiach 
polskich zjawisko objawienia maryjnego. Wąwolnica to mia-
steczko położone sześć kilometrów od Nałęczowa i nieco 
dalej, bo 15 kilometrów, od Kazimierza Dolnego. W jej po-
bliżu znajduje się miejscowość Kębło. Dowodem na niezwy-
kłość tego miejsca jest prowadzona w bazylice św. Wojciecha 
w Wąwolnicy parafi alna Księga Łask, gdzie od koronacji ob-

2 Ibidem, s. 385.
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razu w roku 1978 zapisano około 300 przypadków uzdrowień 
z nieuleczalnych jak się wydawało chorób3. Wąwolnica stano-
wi jedną z najstarszych osad Lubelszczyzny, której założenie 
według tradycji przypisuje się księciu Krakowi, panu Krako-
wa. Ówczesne miasto miało nazywać się Wawelnicą i stąd też 
wzięła się obecna nazwa Wąwolnica. Jednak językoznawcy 
nazwę miejscowości wywodzą od staropolskiego słowa „wą-
wel”, co oznaczać miało „cypel obronny”. Parafi alna księga, 
opisując wydarzenie z końca XIII wieku, nie różni się zbytnio 
od powszechnie znanych przekazów dotyczących najazdów 
tatarskich. Przeczytamy w niej: „Nawała tatarska zalała ją 
całą. Ziemia Lubelska najwięcej od innych spustoszeniu ule-
gła, wtedy w głąb kraju krocie spieszyły barbarzyńskie zago-
ny, tu zakładały główne swoje obozowiska, tu zwozili łupy 
świeżą krwią zbroczone. Spędzane krocie nieszczęśliwych 
jeńców przeznaczonych na niewolników chana”4. 

Opowieść, legenda, lub jak kto woli przekaz wydarzenia, 
w następstwie którego doszło do cudu, rozpoczyna się w cza-
sie, gdy po spustoszeniu Lublina w pierwszych dniach wrze-
śnia Tatarzy ruszyli w okolice Wąwolnicy. Potyczki toczyły się 
nieopodal, w Kęble. Tatarzy zgromadzili przy drodze wojen-
ne łupy i jeńców, a pośród nich fi gurę Matki Bożej z miejsco-
wego kościółka. Ustawili ją na przydrożnym kamieniu i drwi-
li sobie z niej. Miało to na celu pognębienie ludzi, których 
pochwycili w jasyr5. W kontekście tych wydarzeń przywoły-
wane jest również często imię tatarskiego wodza – Tawim-
bek – który ponoć 10 września 1278 roku znajdował się na 
czele czambułu w pobliżu Głuska Opolskiego. Jest to o tyle 
istotne, że właśnie tam schronił się dziedzic Wąwolnicy, Otto 
Jastrzębczyk. Tawimbek ruszył za nim w pogoń i doszło do 
rozstrzygającego starcia. Wojska tatarskie uległy, Tawimbek 
poległ, zaś orda w popłochu się oddaliła6. 

Gdy Jastrzębczyk powrócił w pobliże Wąwolnicy, zagra-
żając taborowi tatarskiemu w Kęble, nad fi gurą Matki Bożej 
„ukazała się jasność”, jak zapisano w księdze parafi alnej, 

3 Księgę Łask w 1978 r. założył i do dzisiaj prowadzi ks. infułat Jan Pę-
zioł. Spisuje w niej historię uzdrowień, o których opowiadają wierni, 
udający się do sanktuarium w podziękowaniu za otrzymane łaski.

4 Księga Łask, parafi a pod wezwaniem św. Wojciecha w Wąwolnicy, s. 
3.

5 Ibidem, s. 4.
6 www.sanktuarium-wawolnica.pl (01.10.2009).

i Pani Kębelska „nosić się zaczęła w górę, na przeciwległej 
górze o paręset kroków stanęła na lipie, jakoby uchodząc 
z rąk niewiernych, czasem jeszcze bardziej przerażeni Tatarzy, 
jak najszybciej uciekali, tak że łupy co nie były na wozach 
i jeńców pozostawili, nie myśląc o zdobywaniu zamku. Po ich 
ucieczce statua Matki Bożej nazad stanęła na kamieniu”7. Jak 
z tego wynika, doszło tam do niezwykłego wydarzenia.

Skromna fi gura, stojąca przed chwilą na wielkim przydroż-
nym kamieniu, z której najeźdźcy się naigrywali, zajaśniała 
niezwykłym blaskiem, uniosła się z owego głazu i przeniosła 
na rosnącą niedaleko lipę, skąd setki ludzi mogło na własne 
oczy zobaczyć cudownie jaśniejącą w tym momencie fi gurę 
Matki Boskiej. Przerażeni tym Tatarzy rzucili się do ucieczki. 
Zostawili łupy, a liczni jeńcy odzyskali wolność.

Jak to zwykle bywa w takich przypadkach, wieść o wyda-
rzeniu i fi gurze, która ma niezwykłą moc, szybko rozeszła 
się po kraju. Do Kębła, miejsca objawień, gdzie Jastrzębczyk 
postawił drewniany kościół, zaczęły przybywać pielgrzymki 
wiernych. Coraz częściej słychać było o cudownych wyda-
rzeniach. Tyle tradycja, a co mówią historyczne fakty? Rze-
czywiście Tatarzy znajdowali się w tych okolicach podczas 
trzeciego najazdu na polskie ziemie. Uważa się też, że owo 
zdarzenie mogło mieć miejsce w wieku XIV, gdy najazdy ta-
tarskie w roku 1341 i 1352 spustoszyły ziemię lubelską, a na-
wet na początku wieku XVI, kiedy zagony Tatarów w roku 
1501 dotarły do Wisły8. Istotny jest tu również przywilej króla 
Zygmunta Augusta z roku 1556, zatwierdzający cotygodnio-
we targi we wtorki oraz trzy doroczne jarmarki w święta ko-
ścielne. Jednym z nich było święto Narodzenia Najświętszej 
Marii Panny, obchodzone 8 września. Właśnie ta data może 
świadczyć o tym, że już wówczas obchodzono tam kult Matki 
Bożej, a byłoby to wynikiem wydarzeń związanych z najaz-
dem Tatarów.

Przekaz ten podobny jest bardzo do tych, które analizu-
je wspomniany już historyk, wpisujących się w topos „cu-

downych interwencji Matki Boskiej 
skierowany przeciwko najeźdźcom, 
połączony z gwałtowną śmiercią 
dowódców tatarskich podczas wal-
ki bądź ich panicznej ucieczki. Inną 
stałą cechą przekazów związanych 
z kultem Maryjnym było najczęściej 
optymistyczne ich zakończenie”9. 
Bardzo zbliżony pod względem fa-
-buły i struktury narracyjnej jest rów-
nież przekaz, przedstawiony jako 
kulminacyjny moment nadprzyro-
dzonej interwencji Bogurodzicy. 
W tym przypadku wzięci do niewoli 
zostali cudownie ocaleni, a „tatar-
ski dowódca padł martwy, a jego 
podkomendni, ogarnięci panicznym 
strachem, uciekli w popłochu”10.

Początkowo opisywany kult ogni-
skował się we wsi Kębło. Jednak tam-
tejszy kościółek okazał się za mały 
i za zgodą papieża Klemensa XII 
fi gurę przeniesiono do Wąwolnicy, 
do większego i okazalszego kościoła 

7 Księga Łask, op. cit., s. 5. 
8 P. Borowski, Z dziejów kolonizacji tatarskiej w Wielkim Księstwie Li-

tewskim i Polsce XIV–XVII w., „Przegląd Orientalistyczny”, 1977, nr 4.
9 A. Gliwa, op. cit., s. 387.
10 Ibidem, s. 387. 

Ustawiona w Kęble kopia obrazu Stanisława Bodesa przedstawiającego cudowne wydarzenie z roku 1278. 
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pod patronatem św. Wojciecha, pochodzącego z drugiej po-
łowy XIV wieku. Stało się to dokładnie 8 września 1700 roku, 
podczas święta Narodzenia NMP. W tym cudownym miejscu 
ludzie doznawali wielu uzdrowień i łask nawet w sytuacjach 
beznadziejnych, np. w roku 1892 szerząca się zaraza ominęła 
jedynie rejony Wąwolnicy. „Widzę, że nad naszą parafi ą łaską 
Maryi jesteśmy osłonięci, jakoby płaszczem Maryi Kębelskiej” 
– mówił wtedy proboszcz kościoła w Wąwolnicy11. 

W dzisiejszym Sanktuarium Matki Bożej Kębelskiej można 
podziwiać fi gurę Matki Bożej z Dzieciątkiem, która zasłynę-
ła licznymi cudami. Aby ją zobaczyć, trzeba wyjść z kościoła 
i udać się do stojącej nieco w głębi i na prawo kaplicy Mat-
ki Bożej Kębelskiej. Tam, w prezbiterium dawnego kościo-
ła gotyckiego rozebranego w roku 1928, znajduje się obiekt 
pielgrzymek. Zachowana do naszych czasów fi gura pochodzi 
z około 1440 roku. Została wykonana z pnia lipowego o wyso-
kości 85 cm i szerokość w najszerszym miejscu 27 cm. Powsta-
ła w nieznanej bliżej pracowni śląskiej lub pomorskiej. Jest 
dziełem z tzw. cyklu Pięknych Madonn, których prototypem 
była kamienna rzeźba z Vimperku w Czechach. Pozłacaną 
rzeźbę cechuje elegancja w przedstawieniu postaci, subtel-
ny, regularny rysunek twarzy oraz bogactwo i dekoracyjność 
układu szaty. Najistotniejszym motywem w fi gurze jest pre-
zentacja światu Dzieciątka Jezus przez Matkę. Obie postaci 
mają złote, królewskie korony, które 10 września 1978 roku 
podczas koronacji fi gury w 700 rocznicę objawień zostały na-
łożone przez ówczesnego ordynariusza lubelskiego, biskupa 
Bolesława Pylaka. Do dziś umieszczono w świątyni kilkaset 

11 www.sanktuarium-wawolnica.pl (01.10.2009). 

wotów, próbowano również bezskutecznie ukraść cudowną 
fi gurę, co też zaliczono do kategorii rzeczy niezwykłych. 
W dowód uznania dla sanktuarium Matki Bożej Kębelskiej 
papież Jan Paweł II 18 lipca 2001 roku nadał kościołowi św. 
Wojciecha w Wąwolnicy godność bazyliki mniejszej. W Kęble 
pozostał kamień, na którym stała cudowna fi gura, dzisiaj oto-
czony murami nowej kaplicy12.

Wydarzenia związane z Tatarami mają jednak swoisty ciąg 
dalszy. Otóż w roku 2018, w związku z 740-leciem objawienia 
się Matki Bożej w Kęble, pochodzący z Hrubieszowa artysta 
Stanisław Bodes namalował obraz ilustrujący tamto wydarze-
nie. W sanktuarium odsłonięto powiększoną kopię ofi arowa-
nej pracy. Ciekawostką jest to, że artysta, jak zapewnia, do-
łożył wszelkich starań, aby stroje Tatarów oddawały epokę, 
której dotyczyły owe wydarzenia. „To była mozolna praca, bo 
starałem się, żeby stroje Tatarów, a także polskich chłopów, 
mieszczan, rycerzy i szlachty, odpowiadały prawdzie. Malu-
jąc, starałem się jak najlepiej oddać ducha tamtej epoki, dla-
tego takie elementy jak stroje Tatarów są kolorowe i bogate, 
a nie, jak się przyzwyczailiśmy, szare i brzydkie” – tłumaczył 
artysta13. Poświęcony obraz trafi ł do bazyliki w Wąwolnicy. 
Jego powiększoną trzykrotnie kopię można oglądać na placu 
przed sanktuarium w Kęble. 

Jacek Perzyński 

12 S. Turski S., M. Wyszkowski, M. Kucharczyk, Lubelszczyzna. Przewod-
nik, M. M.BESPOL, Lublin 2006, s. 161.

13 www.dziennikwschodni.pl/pulawy/obraz-w-prezencie-na-rocznice-
zjawienia-matki-bozej (15.08.2018).

Siarhej Miśkiewicz

Z ŻYCIA MUZUŁMAŃSKIEJ WSPÓLNOTY 
OKOLICY MURAWSZCZYZNA

czyzną. Przez długi czas tutejsi muzułmanami nie mieli 
własnego meczetu – należeli do parafi i w Dowbuciszkach. 
Posiadali pewną autonomię, wybierali własnego imama. 
Założyli mizar obok wioski Pawłowszczyzna, dwa mizary 
w Murawszczyźnie i jeden nowy, używany do dziś. W XIX 
wieku Tatarzy zamieszkiwali nie tylko okolicę Murawszczy-
zna, ale i inne pobliskie wioski, folwarki i chutory: Lipniszki, 
Bakszty, Pożyżmę, Ceniukowszczyznę itd.

26 grudnia 1880 roku muzułmanie Murawszczyzny 
w składzie 36 gospodarzy wybrali komitet w celu zbiórki 
pieniędzy na budowę meczetu. Pośród nich był pełniący 
obowiązki imama Mustafa Jakubowicz Rafałowicz. Zajmo-
wał to stanowisko już wcześniej, ale nie wiadomo od jakiego 
czasu. Oprócz niego w komitecie zasiadali m.in. Jakub Mu-
stafowicz Szabanowicz, Jakub Mustafowicz Aleksandrowicz 
i Mustafa Ibrahimowicz Bohdanowicz.

Według pierwszego projektu meczet przedstawiał drew-
niany budynek na kamiennej podmurówce na planie kwa-
dratu, z zadaszeniem nad wejściem i balustradami. Nie 
wiadomo, czy plan ten został realizowany, gdyż wygląd 
meczetu na fotografi i z roku 1930 jest inny. Budowa zakoń-
czyła się w roku 1884, przy aktywnej pomocy fi nansowej 

W obecnych czasach muzułmańska parafi a w Iwiu zajmu-
je drugie miejsce po Mińsku pod względem liczby wiernych. 
De facto stanowi tatarską stolicę Białorusi. Jednak jeszcze 
w okresie międzywojennym była to typowa okolica o bogatej 
historii.

Trudno dokładnie powiedzieć, kiedy na Iwieńszczy-
znie pojawili się pierwsi Tatarzy. Radziwiłłowskie regestry 
majątku Iwie z roku 1561 wskazują, że na ulicy Wileńskiej, 
w kierunku na Lipniszki, żyły rodziny tatarskie. Wymienie-
ni zostali następujący gospodarze: Samuel, Radliński, Kor-
sakowie, Dawid, Tanzila, Zachar, Samuel, Chawa, Żanna 
Ułanowa, Mustafawa Talkowski, Dawid, Eliasz, Uriaszycha 
Knaczewicz, Safar Meliachowski, Asan Miśkiewicz, Samuel 
Niekraszewski, Ahmet, Eliasz, Dawid, Mustafa i Samuel Mil-
kowscy, Samuel Jałamowski, Kadahmetowiczowie, Radliń-
scy, Okmińscy, Sobolewscy, Dawidowscy, Kudajewscy i inni. 
Większość z tych nazwisk nie zachowała się do dzisiejszych 
czasów, niektóre rodziny wyjechały do odleglejszych miejsc 
w Wielkim Księstwie Litewskim.

W późniejszym czasie, na polecenie właścicieli majątku 
Iwie, Tatarzy zostali przesiedleni z miasteczka do leżącej 
bardziej na południe okolicy, zwanej następnie Murawsz-
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ze strony właścicielki majątku Iwie Elfrydy z Tyzenhauzów 
Zamoyskiej.

Nie wiadomo, jakie były dalsze losy imama Mustafy Ra-
fałowicza, gdyż po powstaniu własnego meczetu nastąpił 
rodzaj dwuwładzy: część Tatarów z Murawszczyzny wybra-
ła na imama Mustafę Bohdanowicza (zatwierdzonego 25 
września 1884 roku przez Taurydzki Muzułmański Zarząd 
Duchowy), a część Bekira Mustafowicza Rafałowicza. Warto 
zaznaczyć, że obaj prowadzili posługę religijną wśród miej-
scowych muzułmanów jeszcze przed budową meczetu i ak-
tywnie uczestniczyli w procesie wznoszenia świątyni. 

4 lipca 1886 roku władze wileńskiego gubernatorstwa 
generalnego zakazały im obydwóm wykonywania obowiąz-
ków imamów jako „niezatwierdzonych przez odpowiednie 
organy”. W następstwie służba w meczecie została wstrzy-
mana, a 29 lipca 1887 roku, wierni (w liczbie 29 gospodarzy) 
zwrócili się do gubernatorstwa generalnego o zajęcie się tą 
sprawą. Tym nie mniej, w roku 1887 imam Bohdanowicz za-
czął prowadzić księgi metrykalne parafi i (urodzin, zgonów, 
ślubów i rozwodów). Praktycznie zatem pełnił funkcję ima-
ma aż do roku 1889, gdy w księgach pojawia się nazwisko 
Rafałowicza, jako pełniącego obowiązki imama.

Mustafa Bohdanowicz, syn Ibrahima, urodził się w Nowo-
gródku, miał żonę Fatimę i dwóch synów – Jakuba (ur. 1858) 
i Chalila (ur. 1862). Syn Chalila, Jachja Bohdanowicz, pełnił 
funkcję muezina meczetu w okresie powojennym. Potom-
kowie imama mieszkają dziś w Iwiu, Mińsku, Nowogródku, 
a nawet w USA.

W roku 1889 Salih Aleksandrowicz Ryzwanowicz, znany 
parafi anin muzułmańskiej społeczności Murawszczyzny, 
będący opiekunem miejscowych Tatarów, pisał do Taurydz-
kiego Zarządu Duchowego, że pierwszeństwo w objęciu 
urzędu należy dać Rafałowiczowi ze względu na jego młody 
wiek. Pod listem podpisało się 83 wiernych z Murawszczy-
zny. 13 sierpnia 1891 roku Rafałowicz został zatwierdzony na 
tym stanowisku, a 21 grudnia 1891 roku złożył przysięgę na 
ręce imama Dowbuciszek Mustafy Smajkiewicza. 12 marca 
1893 roku Bekir Rafałowicz zwrócił się do władz powiato-
wych w Oszmianie o wydanie mu pieczęci imama, ale otrzy-
mał odmowę, ponieważ „imamowie Murawszczyzny nigdy 
nie mieli pieczęci”. 

Niewiele wiadomo o samym imamie 
Bekirze Rafałowiczu. W księgach metrykal-
nych można znaleźć tylko jego podpis. Jego 
potomkowie twierdzą, że miał dwie żony, 
ale w dokumentach odnajdujemy imię tyl-
ko jednej – Róży z Safarewiczów. Miał dwie 
córki: Mariemę w Iwiach i Aminię w Łaso-
wiczach. Obowiązki imama Murawszczyzny 
wykonywał niedługo, bo już w roku 1898 
przeniósł się na równorzędne stanowisko 
do Dowbuciszek, najliczniejszej z ówcze-
snych parafi i. Tam służył prawie ćwierć wie-
ku i po śmierci został pochowany u boku 
swych żon na miejscowym mizarze.

Po wyjeździe Bekira Rafałowicza do Do-
wbuciszek muzułmanie z Murawszczyzny 
zorganizowali 3 kwietnia 1898 roku zebra-
nie, na którym wybrano nowego imama – 
Iwana Jakubowicza Szabanowicza. Następ-
nie upoważnili Saliha Ryzwanowicza do 
przedstawienia niezbędnych dokumentów 
władzom powiatowym, gubernialnym i Za-
rządowi Taurydzkiemu, co uczynił 13 maja 

1898 roku. Podpisy pod dokumentem wyboru imama zło-
żyły 74 osoby, w tym dwadzieścia dwie używając alfabetu 
arabskiego, a za dwudziestu czterech nieumiejących pisać 
podpisali się inni Tatarzy.

Rozpatrzenie podania ciągnęło się dosyć długo. Dopiero 
w roku 1900 oszmiańska policja zebrała informacje mówią-
ce, że w Murawszczyźnie mieszka 71 rodzin tatarskich (241 
wiernych), a nowo wybrany imam nigdy nie był sądzony ani 
oskarżony. Nie było zatem przeszkód dla zatwierdzenia go 
na stanowisku. 

Podobnie jak Bekir Rafałowicz, imam Szabanowicz wielo-
krotnie pisał petycje do władz powiatowych i gubernialnych 
o wydanie mu pieczęci. Opisywał, że np. meczet w Łukisz-
kach takową posiada. Jednak prawie przez dziesięć lat wła-
dze nie zgadzały się na jego prośbę.

Księgi parafi alne meczetu w Murawszczyźnie były pro-
wadzone bez przerwy aż do I wojny światowej. Informacje 
w nich zawarte dotyczyły nie tylko miejscowych muzułma-
nów, ale również mieszkańców okolicznych wsi: Delatycz, 
Pożyżmy, Sobotników, Bielicy, Boksztów, Karelicz, Leonpola 
i innych. Istnieją także zapisy dzieci urodzonych w USA, któ-
re wróciły do ojczyzny. Warto zaznaczyć, że migracja z Mu-
rawszczyzny do USA rozpoczęła się pod koniec XIX wieku, 
a swój największy rozkwit przeżywała przed wybuchem 
I wojny światowej. W roku 1907 Tatarzy z Murawszczyzny 
utworzyli pierwszą w USA organizację muzułmańską, która 
do dziś istnieje.

Działania wojenne zakończyły się wraz z pokojem ryskim 
w roku 1921. Murawszczyzna, podobnie jak rejony oszmiań-
ski i nowogródzki, znalazła się na terytorium II Rzeczypo-
spolitej. Powoli wróciło spokojne życie, niektórzy Tatarzy 
przesiedlili się do Iljanowa, Staniewiczów i innych miejsc. 
Odnowiły się też więzi z USA. Postępował rozwój folwarków 
i wielu Tatarów nabywało grunty w pobliżu Murawszczyzny 
– na Zabłociu, w Osiennikach, koło Pawłowszczyzny i Cho-
wańszczyzny. 

Dzięki silnym kontaktom pomiędzy Murawszczyzną 
a USA, 5 kwietnia 1922 roku amerykańscy Tatarzy zebrali 
środki na remont meczetu i minaretu. Udało się również 
rozpocząć edukację dziecięcą w szkole, a obowiązki hodży 
wykonywał Jan Sulejmanowicz Rafałowicz (1870–1943).

Plan meczetu w Murawszczyźnie.



22

HISTORIA Α NAUKA • LITERATURA 

20 lipca 1934 roku Murawszczyznę odwiedził mufti mię-
dzywojennej Polski, Jakub Szynkiewicz. Modlił się na czele 
miejscowych muzułmanów za duszę Elfrydy Zamoyskiej, 
a następnie uroczyście odsłonił tablicę pamiątkową ku czci 
hrabiny, w obecności jej syna Tomasza, ówczesnego właści-
ciela majątku Iwie. Uroczystość była związana z obchodami 
50-lecia istnienia meczetu. Tomasz Zamoyski również wspie-
rał Tatarów Murawszczyzny, fundując chociażby ogrodzenie 
wokół mizaru.

Imam Iwan Szabanowicz zmarł 21 października 1935 roku, 
a jego obowiązki zaczął pełnić muezin Ali Samujłowicz Sza-
banowicz (?–1947). Nowym muezinem został Gambier Iwa-
nowicz Rafałowicz (1894–1964), będący wcześniej hodżym 
i imamem w Sorok Tatarach. Pod koniec lat 30. muezinem 
został Mustafa Aleksandrowicz Szabanowicz (1907–1996). 
Od wybuchu II wojny światowej we wrześniu 1939 roku 
obowiązki imama Murawszczyzny przejął Jachja Chalilowicz 
Bohdanowicz (1901–1982), a po nim muezin Mustafa Sza-
banowicz.

W roku 1939 Murawszczyzna została 
włączona w skład Białoruskiej SRR i po-
łączona nową ulicą, Sowiecką, z Iwiem. 
Drogę prowadzącą do starego, leżącego 
na zachód od miasteczka mizaru, prze-
mianowano na ul. Lenina. Na imamat 
Mustafy Szabanowicza przypadł najtrud-
niejszy okres dla muzułmańskiej parafi i 
– czas wojny i powojenny, gdy czynio-
no wielokrotne próby odebrania gminie 
budynku meczetu. Sprawował ten urząd 
przez długi czas. Miał żonę Fatimę z Ry-
zwanowiczów i dzieci: Jakuba, Aminię, 
Chadidżę, Alija i Halimę.

Nie przestawał pracować także po 
wojnie, pomimo chęci władz do przejęcia 
budynku meczetu, który dostał się nawet 
na listę zabytków architektury obwodu 
mołodeczańskiego (dziś grodzieńskiego). 
Nie wstrzymano również nauczania dzieci 
przez hodżę. Stary budynek szkoły (obec-
ny adres – Sowiecka 124) został zabrany 
i zakwaterowano tam ludzi, ale edukacja 

odbywała się w obejściach i domu hodży. 
Nie zanikła również tradycja przepisywa-
nia pism religijnych – chamaiłów, daława-
rów, hramotek itd.

W czasie powojennego remontu me-
czetu zmieniono niektóre jego elementy. 
Zniknęło np. zadaszenie nad wejściem do 
budynku. Podczas kolektywizacji i w jej 
następstwie, prawie wszyscy mieszkańcy 
okolicznych chutorów przenieśli się z po-
wrotem do Murawszczyzny. Taki sam los 
spotkał folwark Iljanów w ziemi lidzkiej, 
skąd Tatarzy zostali zmuszeni do przepro-
wadzki do Iwia, Oszmiany i Lidy. W Mu-
rawszczyznie pojawiły się nowe ulice 
biegnące przez tatarskie ogrody i młode 
rodziny chętnie wykupywały tam działki. 
Tatarom pozwalano pracować w kołcho-
zie lub miasteczku.

Po roku 1991 pojawiła się możliwość 
zakupu ziemi w okolicach miasta, zwięk-
szyło się również terytorium Murawszczy-

zny. Tatarzy zaczęli specjalizować się w ogrodnictwie i osią-
gnęli spore sukcesy w tej działalności. Jedną ze znanych 
marek Iwia stały się ich szklarniowe pomidory.

Po Mustafi e Szabanowiczu, w roku 1994, imamem zo-
stał wybrany Samuel Aleksandrowicz Szabanowicz (1929–
2012), syn przedwojennego imama i muezin od roku 1976. 
Kolejno zamienili go: Sulejman Gambierowicz Rafałowicz 
(1940–2015) i Adam Sulejmanowicz Radecki, wykonujący 
te obowiązki do dziś. Muezinem jest Mustafa Jakubowicz 
Szabanowicz.

Przewodniczącym parafi i przez długi czas był Musta-
fa Jakubowicz Radkiewicz z Dowbuciszek. Za jego czasów 
wznowiono edukację dzieci w nowym budynku szkolnym 
i odremontowano meczet. Dziś głową parafi i jest Iwan Ma-
ciejewicz Szabanowicz.

Siarhej Miśkiewicz 
Tłumaczenie z jęz. białoruskiego: Daniel St. Czachorowski 

Przedwojenni...

… i powojenni Tatarzy z Murawszczyzny.
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Musa Czachorowski

TATARSKIE KONWERSJE
Od samego początku tatarskiego osad-
nictwa w Rzeczypospolitej Obojga Na-
rodów, wiadomo było powszechnie, że 
Tatar to muzułmanin. Jeżeli zmienił wia-
rę, to wcześniej lub później (z zasady 
wcześniej) rozluźniały się i zrywały wię-
zi, także rodzinne, łączące przechrztę 
z muzułmańską wspólnotą. Chociaż ze 
zjawiskiem przechodzenia Tatarów na 
chrześcijaństwo, najczęściej na katoli-
cyzm, chociaż wcale nierzadko zdarzały 
się konwersje na prawosławie, a nawet na 
któreś z wyznań protestanckich, mamy 
do czynienia od stuleci, to nie doczekało 
się ono dokładnego opracowania. 

 W dawnych wiekach mieliśmy wielo-
kroć do czynienia z nawracaniem przy-
musowym, któremu poddawano jeńców 
wojennych, osadzanych w królewszczy-
znach na terenie całego kraju. Chrzcze-
ni byli zazwyczaj także Tatarzy służący 
w magnackich majątkach. Nowi chrześci-
janie bardzo szybko i bez żadnych proble-
mów społecznych wtapiali się w okoliczną ludność. W wielu 
tak nawróconych społecznościach, zwłaszcza osiedlonych 
w jednej wsi, pamięć o tatarskim pochodzeniu przetrwała 
stulecia. Tak było np. we wsi Stobiecko Miejskie, obecnie 
będącej dzielnicą Radomska. Do dzisiaj mówi się w mieście, 
że mieszkali tam Tatarzy, a do rejestru zabytków Narodowe-
go Instytutu Dziedzictwa wpisane są dwa domy, tzw. chaty 
tatarskie. 

 Z pierwszymi jenieckimi nawróceniami mieliśmy do czy-
nienia już w wieku XIII, po ówczesnych najazdach mongol-
skich, zwanych tatarskimi: „W okolicach Wodzisławia Ślą-
skiego żyją Tatarczykowie, potomkowie najeźdźców, a wieś 
Mszanę – według podań – zakładali tatarscy jeńcy. Wiele też 
nazw miejscowych funkcjonujących współcześnie wywodzi 
się z tamtego okresu. Miejsce, skąd Tatarzy atakowali Grodzi-
sko, zwie się Tatarskim Polem, zaś przysiółek Mszany – Uchy-
tów, jako że tam miano uchwycić uciekających spod Grodzi-
ska wojowników tatarskich. […] Dzisiaj potomkowie Tatarów 
w zdecydowanej większości są katolikami, chociaż i na cmen-
tarzach ewangelickich też można spotkać ich groby”1. 

 Zgodnie ze słowami teologa Mikołaja Kozłowskiego, 
wypowiedzianymi 31 lipca 1434 roku podczas nabożeństwa 
żałobnego za duszę króla Władysława Jagiełły, król „około 
dwóch tysięcy Tatarów wprowadził do królestwa, osadził 
nimi wsie i miasta koronne i postarał się o ochrzczenie ich 
wraz z dziećmi i żonami”2. Biorąc pod uwagę, że proces 
przymusowych chrztów dokonywał się niewątpliwie przez 
lat kilkaset, całkowita liczba nawróconych Tatarów sięgać 
może kilkudziesięciu tysięcy lub nawet więcej. 

 Powody osobistych, w tym również rodzinnych, dobro-
wolnych zmian wyznania były różne. Niegdyś chodziło bez 

1 http://gornyslask.org.pl/index.php?option=com_content&task=vie-
w&id=131&Itemid=1

2 P. Borawski, A. Dubiński, Tatarzy polscy. Dzieje, obrzędy, legendy, tra-
dycje, Warszawa 1989, s. 19. 

XVIII-wieczna metryka z Pułtuska.

wątpienia o możliwość uzyskania pełni praw obywatelskich, 
a tym samym przejście na wyższy szczebel społeczny i ob-
jęcie określonych stanowisk. Nie było wszakże w tym nic 
zdrożnego; w określonych sytuacjach podobnie czynili wy-
znawcy innych religii. Przyczyną mogły być również własne 
przemyślenia religijne albo wcale nierzadkie przypadki mi-
łosne, gdy jedna strona godziła się na ślub wyłącznie pod 
warunkiem chrztu przyszłego męża lub żony. W efekcie 
całkiem sporo polskich rodów katolickich przypisuje sobie 
tatarskie pochodzenie. Są w tym gronie m.in. Aksakowie, 
Bułhakowie, Fursowie, Kierbedziowie, Kierdejowie, Korsa-
kowie, Kotłubajowie i Sołtanowie. Nieco informacji o ta-
tarskich konwersjach znaleźć można chociażby w książce 
Artura Konopackiego Życie religijne Tatarów na ziemiach 
Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVI–XIX wieku, która uka-
zała się w roku 2010, a także w tekście piszącego te słowa, 
zamieszczonym w Katechizmie z okazyi ochrzczenia Tata-
rzyna Budziackiego autorstwa ks. Michała Ignacego Wie-
czorkowskiego, wydanym przez Inicjatywę Wydawniczą 
Çaxarxan Xucalıq w roku 2012. 

 Zgromadzenie całościowej (w miarę) dokumentacji na 
powyższy temat wymagałoby wszakże poszukiwań w księ-
gach kościelnych na terenie całej Polski. Wziąwszy pod uwa-
gę, że konwersje dokonywały się od wieku XV, a może nawet 
już od końca XIV, zadanie to zgoła przeogromne. Czasem 
jednak informacje tego typu wpadają w ręce przypadkowo, 
podczas poszukiwania całkiem innych materiałów. Oto np. 
tłumaczenie jednego z takich starych zapisów:

 76. Pułtusk
1709 r. dnia 19 lipca. Ja, Józef Chechłowski, wikariusz 

pułtuski, nad Wielmożną Marianną z Baranowskich Dołgie-
łową, wdową po zmarłym Wielmożnym Andrzeju Dołgiele 
w Wojskach Tatarskich Wielkiego Księstwa Litewskiego do-
wódcą, z wiarołomstwa tatarskiego, w którym się urodziła, 



24

HISTORIA Α NAUKA • LITERATURA 

została nawrócona. Artykuły wiary katolickiej […] Waw-
rzyniec Gutowski, kanonik Pułtuskiej Kapituły Kolegiackiej, 
w stanie konieczności ochrzcił z wody, lat około 40 mającą, 
ze wsi Reża [Rejże] parafi i punieńskiej Wielkiego Księstwa 
Litewskiego […] Asystentami [świadkami] przy chrzcie byli 
Wawrzyniec Gutowski kanonik pułtuski, i Wielmożna Wikto-
ria Śmigielska.

 Ciekawe, co też wpłynęło na panią Mariannę, że posta-
nowiła podjąć decyzję o zmianie wiary. Prawdopodobnie 
nigdy się tego nie dowiemy, ale pozostawiła po sobie ślad, 
będący drobnym, ale istotnym przyczynkiem do tej części 
tatarskiej historii, która wciąż czeka na odkrycie.

Musa Czachorowski 

Musa Czachorowski

UŁAN MIRZA-LIPKO 

21 sierpnia 1920 roku, podczas wojny pol-
sko-rosyjskiej, doszło do potyczek w oko-
licach Strzegowa i Mdzewa na Mazowszu. 
4 szwadron 115 Pułku Ułanów Wielkopol-
skich walczył tam z oddziałami bolszewic-
kiego Korpusu Konnego Gaj-Chana, a wła-
ściwie Hajka Bżyszkian(c)a, z urodzenia 
Ormianina, oraz Armią Konną Budionne-
go. Kilkunastu polskich ułanów zginęło 
w boju. Byli wśród nich podchorąży Win-
centy Słuczanowski, plutonowy Zdzisław 
książę Massalski oraz Sławomir Mirza-Lip-
ko – ułan 1 Pułku Ułanów Krechowieckich, 
ostatnio w 115 Pułku Ułanów Wielkopol-
skich, jak podano w nekrologu zamiesz-
czonym 27 sierpnia 1920 roku w „Kurierze 
Warszawskim”. Ciała ich sprowadzono do 
Warszawy, nabożeństwo żałobne odbyło 
się 28 sierpnia w kościele garnizonowym 
przy ul. Długiej, po nim nastąpił pogrzeb 
na cmentarzu powązkowskim. Pozostali 
polegli: uł. Wojciech Buczek (Boczek), 

plut. Józef Gębczyński, uł. Piotr Mig-
dziński, st. uł. Stefan Rosół, uł. Józef 
Skrzypczyński, kpr. Józef Wyrzykowski 
oraz trzej nieznani z nazwiska – spoczęli 
na miejscowym cmentarzu parafi alnym 
w Strzegowie. Wszyscy wymienieni są na 
tablicy pamiątkowej obelisku ustawione-
go na ich wspólnej mogile.

Dla nas, polskich Tatarów, najbardziej 
interesującą jest postać ułana Sławomira 
Mirzy-Lipki. Bo i mirza jest starym ta-
tarskim tytułem, i Lipko kojarzy się na-
tychmiast z Lipkami, którym to mianem 
określano niegdyś Tatarów na Litwie. 
Z zapisu w kartotece ewidencji ludno-
ści z lat 1870–19311 dowiadujemy się, 
że Sławomir Mirza-Lipko, syn Henryka 
(1855–1921) i Józefi ny z domu Brylskiej 
(zm. 1938), urodził się 17 sierpnia 1900 
roku w Aleksandrowie. Czy była to jed-
na z dwóch podwarszawskich wiosek, 
będących dzisiaj stołecznymi osiedlami, 

1 http://e-kartoteka.net/pl/search?signatu-
re=14744 (dostęp: 7.10.2019).

Nekrolog z „Kuriera Warszawskiego”.

Karta ewidencyjna Sławomira Mirzy-Lipki.
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czy też któraś z licznych mazowieckich miejscowości o tej 
nazwie – nie wiadomo. Był studentem, katolikiem, jeszcze 
w czerwcu 1920 roku mieszkał w Warszawie. Zapewne na 
wieść o bolszewickiej agresji wstąpił do wojska – jak cała 
masa patriotycznie nastawionej młodzieży – i bardzo szyb-
ko, może nawet w swoim pierwszym boju, oddał życie. 

Ojca i syna wzmiankuje Stanisław Dziadulewicz w swo-
im Herbarzu rodzin tatarskich w Polsce: „LIPKOWIE przy-
domku MIRZA. Z nich Henryk, ur. w roku 1855-ym, a zmarły 
w roku 1921-ym był urzędnikiem w Warszawie; Sławomir, 
ur. w roku 1900-ym poległ śmiercią walecznych pod Mdze-
wem w roku 1920-ym. Tradycja rodzinna i przydomek mó-
wią o pochodzeniu tatarskim. Zapewne ich protoplastą 
był żyjący koło roku 1500-go kozak ułański niewiadomego 
imienia Lipko […] Potomstwo […] musiało przyjąć chrzest 
wcześnie i utonąć w całej masie podlaskich Lipków herbu 
Nałęcz, szlachty rdzennie polskiej i nader licznie w całej 
grodzieńszczyźnie rozrodzonej”2. 

Nazwisko Mirza-Lipko nie jest częste. Piszący te sło-
wa odnalazł informację o Janinie Mirzie-Lipko, urodzonej 

2 S. Dziadulewicz, Herbarz rodzin tatarskich w Polsce, Wilno 1929, s. 
420.

w roku 1879, mieszkającej w Warszawie na ulicy Mokotow-
skiej 54/28, która zginęła podczas Powstania Warszawskie-
go 6 sierpnia 1944 roku3. 8 marca 1948 roku zmarł i pocho-
wany został w Warszawie Adam Mirza-Lipko4. Po wojnie 
osoba o tym nazwisku pojawiła się w Wielkiej Brytanii: 
Jerzy Mirza Lipko, znany także jako Omar Georg Lipko, 
urzędnik, mieszkający w Londynie przy Milton Road 195. 
9 lipca 1969 roku zmarła w Warszawie Wieńczysława Fabi-
szewska z domu Mirza-Lipko6.

Być może Mirzów-Lipków znajdziemy więcej, nie tylko 
w Europie. Chodzi jednak o tego jednego: ułana Sławomira 
Mirzę-Lipkę o tatarskich korzeniach, który dziewięćdzie-
siąt dziewięć lat temu poświęcił swoje młode życie w obro-
nie ojczyzny. Czy żyją jeszcze w Polsce jego krewni? Jeżeli 
ktokolwiek z naszych czytelników posiada jakieś informa-
cje na ten temat, prosimy o kontakt z redakcją. 

Musa Czachorowski 

3 https://www.1944.pl/ofi ary-cywilne,ord,nazwisko,1,strona,911.html 
(dostęp: 21.10.2019).

4 http://www.nekrologi-baza.pl/zmarly/186002 (dostęp: 21.10.2019).
5 The London Gazette, Issue 38917 – 1950-05-19, 2497.
6 http://www.nekrologi-baza.pl/zmarly/59107 (dostęp: 21.10.2019).

Musa Czachorowski

TATARSKIE ŚLADY

Jakiś czas temu otrzymaliśmy maila 
z pytaniem: „Czy ten żołnierz, pol-
ski spadochroniarz poległy w bitwie 
pod Arnhem, mógł mieć tatarskie 
korzenie? Poszukiwani są jego krew-
ni...”. Niestety, ciężko cokolwiek na 
ten temat powiedzieć bez zbadania 
jego rodzinnej historii, przeszuka-
nia archiwów itp. działań. Chodzi 
tu o Edwarda Morchonowicza, syna 
Karola i Anieli, urodzonego 22 maja 
1915 roku w Żółkiewce, w obecnym 
województwie lubelskim. Niewie-
le o nim wiadomo: podobno służył 
w kawalerii, po kampanii wrześnio-
wej przedostał się do Francji, gdzie 
wstąpił do jednostki zmotoryzowa-
nej. Miał stopień plutonowego. Po-
tem, w Wielkiej Brytanii, czynił sta-
rania o przeniesienie do powstającej 
Brygady Spadochronowej. W skła-
dzie 8 kompanii brał udział w opera-
cji Market Garden. 21 września 1844 
roku skakał z samolotu nad Driel, 
dwa dni później zginął w walce. Po-
legł podczas ostrzału artyleryjskiego 
okolicy domu Transvalia przy ulicy Benedendorpsweg1. Po-
śmiertnie odznaczony został Krzyżem Walecznych2. 

1 https://www.arnhem1944themissingones.com/themissingo-
nes/1st-polish-independent-parachute-brigade-group/3rd-
battalion/ (dostęp: 31.03.2020). 

2 https://www.tracesofwar.com/awards/165/Krzyz-Walecznych.

Skąd jednak przypuszczenie 
o tatarskim rodowodzie dzielnego 
spadochroniarza? Otóż jego kole-
ga, Sławomir Kwiatkowski, napi-
sał w swoich wspomnieniach tak: 
„Słyszałem o rodzinie Morchono-
wiczów pochodzenia tatarskiego 
na Podlasiu, ale mogli też być Mor-
chonowiczowie tegoż pochodzenia 
na Roztoczu. W czasach licznych 
rozpraw z Tatarami jeńcy tatarscy 
bywali osadzani na ziemi jako tzw. 
Muślimowie w dobrach Zamojskie-
go. Wcześniej podobnie było w do-
brach książęcych i królewskich na 
Litwie i w Suwalszczyźnie, a tam-
tych tatarskich osiedleńców nazy-
wano Lipkami”3.

Niestety, powyższa wzmianka nie 
zawiera żadnych konkretnych infor-
macji, które rzeczywiście mogłyby 
potwierdzić inne niż polskie pocho-
dzenie Morchonowiczów. Możliwe, 
że osoby o tym nazwisku mieszkają 
na Podlasiu, a zarówno tam, jak i na 
Lubelszczyźnie, gdzie urodził się po-

legły w II wojnie światowej spadochroniarz, o domieszkę krwi 
tatarskiej nie było trudno. Czy z taką akurat sytuacją mamy 

htm?abc=M&show=list&sort=name (dostęp: 31.03.2020).
3 http://www.survival.infocentrum.com/krisek/arnhem_plut.html(do-

stęp: 31.03.2020).

Plut. Edward Morchonowicz.
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do czynienia w przypadku Edwarda Morchonowicza? Nie 
sposób obecnie na to pytanie odpowiedzieć. Być może nasi 
Czytelnicy zetknęli się ze wspomnianym nazwiskiem i wiedzą 
cokolwiek o jego pochodzeniu. Wdzięczni będziemy za każdą 
informację.

Drugi żołnierski ślad od początku był łatwiejszy, bowiem 
nazwisko na znalezionym piśmie bez najmniejszych wątpli-
wości jest tatarskie: Mustafowicz. Dokładniej zaś mówiąc, 
chodzi o starszego ogniomistrza Aleksandra Mustafowicza. 

Zaświadczenie

Niniejszym stwierdzamy pod osobistą odpowiedzialnością, 
że st. ogn. zaw. 8.pac. MUSTAFOWICZ Aleksander, w czasie 
służby w Dyonie Ułanów 4. Dywizji Strzelców Gen. Żeligow-
skiego /obecnie 14.p.Ułanów/ zachorował w miesiącu lutym 
1919 roku na zapalenie płuc i tyfus plamisty w czasie walk pod 
Terespolem i został odeslany do szpitala w Odessie zkąd do 
pułku powrócił z początkiem maja 1919 roku po wyleczeniu.

Niniejsze zaświadczenie zostaje wydane celem przedło-
żenia komisji wojskowo-lekarskiej dla szeregowych zawodo-
wych jako dowód choroby w czasie służby wojskowej.
L.dz. 7331/28 Lwów, dnia 23 listopada 1928 r. 
Zastępca Dowódcy 14.p.Uł.:
Autentyczność podpisów stwierdzam. /:Godlewski Edward:/ Mjr.
Lwów, dnia 23.XI.1928 Kwatermistrz 14.p.Uł.:
Adiutant pułku/: /:Czaykowski Witold:/Mjr.
w/z. /:Pniewski:/ Ofi cer dla spraw materjał.: 
Por. /:Walczyński Władysław:/Por.

Niestety, ani Herbarz rodzin tatarskich w Polsce Sta-
nisława Dziadulewicza, ani też Herbarz rodzin tatarskich 
Wielkiego Księstwa Litewskiego Stanisława Dumina nie wy-
mienia takiego nazwiska. Wspomina o nim natomiast Cze-
sław Malewski w Rodzinach szlacheckich na Litwie w XIX 
wieku: „Mustafowicz folw. Niemież (22. d.m., 12 d.ż., 70 

dz. – Macieja s. Jana w 1847) – par. ru-
domińska”4. 

Ze skąpej wzmianki w pracy Karola 
Łopateckiego Organizacja, prawo i dys-
cyplina w polskim i litewskim pospolitym 
ruszeniu (do połowy XVII wieku) dowia-
dujemy się, że Jakub Mustafowicz był 
chorążym tatarskim, najpewniej muzuł-
maninem. Pojawiają się jednak osoby 
o takim nazwisku wyznania katolickie-
go: około roku 1738 proboszczem para-
fi i w Kamienicy w ziemi zakroczymskiej 
(obecnie na terenie woj. mazowieckie-
go) był ks. Maciej Antoni Mustafowicz5, 
będący w latach 1745–1753 proboszczem 
parafi i w Radzyminie6. Możliwe więc, że 
st. ogn. Aleksander Mustafowicz, który 
urodził się we Lwowie 22 lutego 1897 
roku, pochodził z rodziny chrześcijań-
skiej. Być może jego ojcem był Edward 
Mustafowicz, architekt, w owym czasie 
mieszkający we Lwowie przy ulicy Beize-
ra 27.

Wiadomo, że służył zawodowo w 8 
Pułku Artylerii Ciężkiej, który stacjono-
wał w Toruniu. Zgodnie z Zarządzeniem 
Prezydenta RP z 20 grudnia 1932 roku 
za działalność wyzwoleniową odzna-

czony został Krzyżem Niepodległości8. Wraz z rodziną za-
mieszkiwał w Toruniu przy ul. Piekary 11. Jego żoną była 
Helena z domu Janczewska (13.10.1907–7.11.1996), pocho-
wana na toruńskim Centralnym Cmentarzu Komunalnym9. 
Mieli prawdopodobnie jedynego syna, Leszka (21.05.1927–
23.05.1933)10, którego mogiła także znajduje się w Toruniu, 
na Cmentarzu Komunalnym nr 1, dawnym Garnizonowym. 
Można przypuszczać, że po klęsce wrześniowej Aleksander 
Mustafowicz rozpoczął walkę w konspiracji. Niestety, piszą-
cemu te słowa nie udało się znaleźć żadnych informacji na 
ten temat. Coś podobnego musiało jednak się wydarzyć, 
gdyż 3 grudnia 1940 roku ogniomistrz znalazł się w nie-
mieckim obozie koncentracyjnym KL Dachau, jako więzień 
nr 1772811. Pozostawał tam aż do wyzwolenia obozu przez 
amerykańską armię generała Pattona 29 kwietnia 1945 roku. 

Tu jednak trop się urywa. Co zrobił Aleksander Mustafo-
wicz po wyzwoleniu? Może pozostał na obczyźnie i zmarł 
bezimiennie, bo nic nie wskazuje na to, aby wrócił do żony 
w Toruniu. Prosimy o kontakt, jeśli ktoś posiada jakiekol-
wiek wiadomości na ten temat.

Musa Czachorowski 

4 Tamże, s. 673.
5 https://archiwumplock.pl/parafia-miesiaca-parafia-pod-wezwanie-

opatrznosci-bozej-w-kamienicy-2/ (dostęp: (31.03.2020).
6 https://parafi aradzymin.waw.pl/wykaz-proboszczow-naszej-parafi i/ 

(dostęp: 31.03.2020).
7 Książka adresowa m. Lwowa 1897 r., s. 77.
8 „Wiarus”, organ Korpusu Podofi cerów Wojska Lądowego i Marynarki 

Wojennej, nr 2 z 8.01.1933 r., s. 38.
9 https://timenote.info/pl/Helena-Mustafowicz (dostęp: 1.04.2020).
10 https://timenote.info/pl/Leszek-Mustafowicz (dostęp: 1.04.2020).
11 https://stevemorse.org/dachau/details.php?lastname=MUSTAFOW-

ICZ&fi rstname=Aleksander&title=&birthday=22&birthmonth=Feb&
birthyear=1897&birthplace=Lemberg&from=&town=Thorn&street
=Beckerstr. 11&number=17728&DateOfArrival=03 Sep 1940 v. S.&di-
sposition=befr. Da.&comments=Check F, / J&category=Sch.Po.&I-
D=180215&page=4060/Bg.&disc=4&image=693 (dostęp: 1.04.2020).

Zaświadczenie o chorobie st. ogn. Aleksandra Mustafowicza.
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Mychajło Jakubowycz

MUZUŁMAŃSKIE DIASPORY NA UKRAINIE
Na początku obecnego roku 
na Ukrainie opublikowano 
wyniki spisu, który w przeci-
wieństwie do poprzedniego 
(z roku 2001) przeprowa-
dzono drogą elektroniczną. 
Nie wdając się w to, na ile 
realistyczne mogą być ze-
brane dane, powiedzmy 
sobie, że działania te nie 
wniosły praktycznie niczego 
w zakresie badania sytuacji 
religijnej lub etnicznej. Tech-
nologia nie doszła jeszcze 
do tego, aby za pomocą nu-
meru telefonu albo kodu 
identyfi kacyjnego rozpoznać 
przekonania religijne oby-
watela. Dlatego też, pomi-
mo niewątpliwie dobrego 
kroku naprzód, odpowiednie 
statystyki pozostają w pew-
nej ciemności. Zwłaszcza, 
jeśli chodzi o rozmaitego 
rodzaju mniejszości etnicz-
ne. Jakie ogólnie diaspory reprezentują islam na Ukrainie, 
czy naprawdę w przestrzeni publicznej osiągnięto porozu-
mienie pomiędzy rdzennymi a nowymi mieszkańcami? Jakie 
„ośrodki ciążenia” funkcjonują wśród muzułmańskich sku-
pisk i, wreszcie, jaki mają wpływ na religijne życie kraju? 
Czy istnieją sprzeczności między „swoimi” a „obcymi” mu-
zułmanami?

Nie można przy tym zapomnieć, że po roku 2014 sto-
sunek do muzułmanów na Ukrainie (przynajmniej na po-
ziomie centralnym) znacząco się zmienił – pojawiła się 
kwestia Krymu i Krymskich Tatarów jako rdzennej ludno-
ści, dlatego „pogrążenie się” w tematyce antymuzułmań-
skiej, jak miało to miejsce w latach dwutysięcznych, nie 
było korzystne ani pod względem polityki wewnetrznej, 
ani zewnetrznej. Powstał też ciekawy paradoks – poprawie 
uległo nastawienie do Krymskich Tatarów jako rdzennej 
ludności, ale te same badania Centrum im. Razumkowa 
niezmiennie podawały stopień islamofobii na blisko 14–15 
procent, zwłaszcza na południu Ukrainy (18 procent, to 
znaczy liczba obywateli, deklarujących „negatywny sto-
sunek do islamu). Jednak, gdy tylko w jakimś regionie 
pojawi się wiadomość o budowie meczetu, czy będzie to 
Kijów, czy Lwów, na odpowiednich stronach medialnych 
w sieciach społecznościowych można zaraz zobaczyć la-
winę komentarzy, np. „Nam tutaj tego nie trzeba”, „Tu 
mieszkają nasze dzieci”, „Wyjeżdżajcie”, nie wspominając 
o wiadomościach kryminalnych, w których ukazywani są 
przedstawiciele jakichś „azjatyckich diaspor”.

Jeśli przyjrzymy się jednak ukraińskim organizacjom 
muzułmańskim (łącznie z okupowanym Krymem), to na-
liczymy ich pięć, zaś wszyscy ich członkowie są obywate-
lami Ukrainy, zarówno w społecznościach centralnych, jak 
i regionalnych. Wszystkie struktury muzułmańskie, łącznie 

z Duchowym Zarządem 
Muzułmanów Krymu, który 
na czas okupacji „przereje-
strowano” jako „Duchowy 
Zarząd Muzułmanów Repu-
bliki Krym i miasta Sewasto-
pol, reprezentowane są albo 
przez Tatarów, albo przez 
Ukraińców. Wyjątkiem jest 
Duchowy Zarząd Muzuł-
manów Ukrainy, na czele 
którego od roku 1992 stoi 
libański Arab, a także jakieś 
inne organizacje z arabskim 
kierownictwem, ale więk-
szość z nich od bardzo daw-
na mieszka na Ukrainie, po-
siada tutejsze obywatel-
stwo oraz rodziny. Zasadni-
czo, zgodnie z ukraińskim pra-
wodawstwem, trudno ocze-
kiwać czegoś innego, ponie-
waż w celu zarejestrowania 
wspólnoty religijnej, a tym 
bardziej wyznaczenia jej 

przywódcy, konieczne jest ukraińskie obywatelstwo. Inną 
sprawą jest to, że obowiązki imama, czyli prowadzącego 
piątkowych lub innych modlitw, może wykonywać obcokra-
jowiec. Każdego roku przybywa na Ukrainę kilku imamów 
tureckich (według ustaleń Ministerstwa do Spraw Religij-
nych Turcji), w oddzielnych salach modlitewnych, zwłasz-
cza na uniwersytetach, mogą zbierać się zagraniczni stu-
denci itd. 

Istnieją jeszcze rozmaitego rodzaju „ponadnarodowe” 
grupy muzułmańskie (tak zwane dżamaaty), jednak mają 
one przeważnie przejściowy charakter i zazwyczaj promu-
ją dziedzictwo którejś ze szkół lub jednego z duchowych 
przywódców (np. Saida Nursiego), niezwracające uwagi 
na żadną miejscową specyfi kę. Jednocześnie przebywa na 
Ukrainie pewna liczba nielegalnych migrantów (według róż-
nych źródeł, od kilku do kilkudziesięci tysięcy), ale przewa-
żająca większość z nich nie zamierza tu pozostać, lecz pró-
buje przedostać się do państw Unii Europejskiej. Ponadto 
Ukraina nadal utrzymuje swój system wizowy z tymi krajami 
muzułmańskimi, w których istnieje znaczące zagrożenie mi-
gracją (a jak pokazuje praktyka, nawet po uzyskaniu wizy 
ich obywateli można ponownie znaleźć na „wywiadzie” na 
lotnisku lub w innym punkcie kontrolnym).

Wśród „naturalizowanych” diaspor muzułmańskich z za-
sady czołowe miejsca zajmowali uchodźcy z byłych republik 
Związku Sowieckiego, głównie Azerowie, Uzbecy i przedsta-
wiciele narodów Północnego Kaukazu. Historia stosunków 
ukraińsko-azerbejdżańskich jest bardzo stara i zwłaszcza 
w XX wieku zapisała wiele wspólnych stron. W roku 2001 na 
Ukrainie zamieszkiwało prawie 50 tysięcy Azerbejdżan, obec-
nie zaś ich rzeczywista liczba wynosi od 100 tysięcy do 500 
tysięcy (według danych niektórych przedstawicieli diaspo-
ry). Znajomość języka rosyjskiego, radzieckie wykształcenie, 

Meczet w Kijowie.
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ukierunkowanie się na pracę w biznesie, a nawet w struk-
turach władzy, dało Azerbejdżanom wiele korzyści. Pomi-
mo, że wielu powróciło do historycznej ojczyzny (w latach 
2014–2015, głównie z terytoriów czasowo okupowanych), 
wpływ tej społeczności jest nadal silny. Ponownie pojawia-
ją się w diasporze pewne trendy – niektórzy koncentrują 
się na współpracy z obecną władzą, a za prezydentury Il-
hama Alijewa praca z emigracją znacznie się zaktywizo-
wała. Inni natomiast dystansują się, nawet przechodzą 
do opozycji. W minionym roku trzy największe azerbej-
dżańskie organizacje na Ukrainie zjednoczyły się w Radę 
Azerbejdżan Ukrainy, która, sądząc z przyjętych zadań, 
cytowanych z ofi cjalnego dokumentu: „Kierując się wy-
łącznie mądrymi radami i wielkowymiarowymi zadaniami 
postawionymi przed naszym związkiem i skierowanymi do 
niego, w tym w Kijowie, przez wielkiego przywódcę naro-
du azerbejdżańskiego Hejdara Alijewa, realizuje politykę 
konsolidacji narodu Prezydenta Republiki Azerbejdżanu Il-
hama Alijewa”. Związek do pewnego stopnia reprezentuje 
nie tylko ukraińskich Azerbejdżan, ale też współczesną po-
litykę kulturalną samego Azerbejdżanu na Ukrainie. Azer-
bejdżanie, wspólnie z Irańczykami, wyróżniają się swoją 
przynależnością religijną – stanowią absolutną większość 
ukraińskich szyitów.

Diaspora uzbecka (od 30 do 50 tysięcy osób), jeśli cho-
dzi o życie religijne, w przeciwieństwie do azerbejdżańskiej 
jest raczej słabo zorganizowana, ale Uzbecy są reprezento-
wani prawie we wszystkich wspólnotach muzułmańskich. 
Jest wśród nich kilku imamów, a nawet religijnych kazno-
dziejów, jednak koncentrują się oni przede wszystkim na 
własnej społeczności. To samo można powiedzieć o dia-
sporze czeczeńskiej i dagestańskiej: istnieje wśród niej 
bardzo silny aspekt pochodzenia, ziomkostwa, relacji biz-
nesowych i rodzinnych, ale z drugiej strony charakteryzuje 
się też dużym zróżnicowaniem. Część jest zorientowana 
na władzy kaukaskich republik Federacji Rosyjskiej, część 
natomiast pozostaje w opozycji, i to rozwarstwienie uwi-
dacznia się zwłaszcza po roku 2014. Wiadomo, że w swo-
im czasie, w działaniach bojowych w Donbasie po stronie 
ukraińskiej uczestniczyło sporo kaukaskich ochotników – 
w Międzynarodowym Batalionie im. Dżochara Dudajewa 
oraz Ochotniczym Batalionie im. Szejcha Mansura – przez 
szeregi tych formacji przeszły dziesiątki, 
jeśli nie setki osób, z których wielu mia-
ło paszporty różnych krajów Unii Euro-
pejskiej. Wśród organizacji społecznych, 
jednoczących uchodźców z Północnego 
Kaukazu, warto zwrócić uwagę na Dia-
sporę Narodu Czeczeńskiego, która sku-
pia w swoich szeregach ponad tysiąc 
członków. 

Co dziwne, najbardziej zintegrowani 
i najmniej zaangażowani w rozmaitego 
rodzaju wewnątrzmuzułmańskie spo-
ry pozostają przedstawiciele „nowej” 
diaspory arabskiej i tureckiej. Są to ci, 
którzy przybyli na Ukrainę w ostatnich 
latach i znacząco różnią się od swoich 
ziomków, mieszkających tu od lat 90. 
i dwutysięcznych. Na przykład wielu 
muzułmańskich działaczy religijnych 
„nie do kamery” skarży się, że arabscy 
studenci, którzy przybywają obecnie do 
Kijowa i ośrodków regionalnych, są, deli-

katnie mówiąc, problematyczni pod względem religijnym. 
Mają przeważnie świeckie nastawienie, pozostają rozcza-
rowani współczesnymi ruchami islamskimi, często wdają 
się w różne negatywne wydarzenia, np. bójki w nocnych 
klubach i innych niedozwolonych (haram) miejscach. Jak 
powiedział przedstawiciel pewnej religijnej fundacji ze 
Stambułu: „Kiedy leciałem tureckim samolotem do Lwo-
wa, to nie spodobały mi się twarze moich rodaków – nie 
wyczuwało się w nich pobożności”. Zdarza się i tak, że 
muzułmanie, którzy należą do praktykujących (czyli po-
wstrzymują się od picia alkoholu, odprawiają modlitwy, 
odwiedzają meczet itp.), często przynależą do rozmaitych 
„dżamaatów”, uznawanych przez innych wyznawców isla-
mu za sekciarstwo, co również wywołuje pewną atmosferę 
nieufności. 

Faktem jest ponadto, że sama arabska diaspora nie jest 
jednolita: silne więzi łaczą na przykład Palestyńczyków, 
Syryjczyków i uchodźców z państw Magrebu (których na 
Ukrainie jest najwięcej), którzy przynależą przede wszyst-
kim do dwóch głównych organizacji – Duchowego Zarządu 
Muzułmanów Ukrainy i Duchownego Zarządu Muzułma-
nów Ukrainy „Umma”. Wśród nich jest także wiele ruchów 
wewnętrznych, np. w sprawie konfl iktu w Syrii są Syryjczy-
cy lojalni wobec Asada i są popierający opozycję, których 
jest znacznie więcej. W ostatnim czasie, zwłaszcza na za-
chodzie Ukrainy, pojawiła się tendencja przemieszczania 
„nowych” obywateli do państw Unii Europejskiej. W rezul-
tacie, w miejscowych wspólnotach muzułmańskich wystę-
puje spora „płynność”, szczególnie wśród młodych ludzi. 
Podczas kryzysu migracyjnego w latach 2015–2016 wielu 
ich krewnych znalazło się na Zachodzie i teraz, posiadając 
ukraiński paszport, mogą w miarę swobodnie łączyć się 
z rodzinami.

Na tym arabskim tle w jakiejś mierze wyróżniają się 
Arabowie z rejonu Zatoki, przebywający na Ukrainie prze-
ważnie w sprawach biznesowych. Zazwyczaj zachowują 
oni swoją tożsamość, co do pewnego stopnia stanowi dla 
nich sprawę nadrzędną (pragnienie ukazania siebie jako 
najbardziej arabskich Arabów). Kiedy zwiększyły się tarcia 
między krajami regionu, zwłaszcza Katarem z jednej strony 
a Arabią Saudyjską i Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi 
z drugiej, doprowadziło to do wzrostu napięcia w stosun-

Meczet w Mariupolu.
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kach pomiędzy organizacjami religijnymi, opierającymi 
swoją działalność na fi nansowym sponsorowaniu. A korzy-
stają z niego właściwie wszystkie muzułmańskie struktury 
Ukrainy – pomimo faktu, że muzułmańskie diaspory na 
Ukrainie przede wszystkim kojarzą się z małym i średnim 
biznesem (co w jakiejś mierze jest prawdą), jednak ich zy-
ski i odpowiednie darowizny nie wystarczają na całkowite 
utrzymanie meczetów itp. wydatki. Dlatego dość często 
muzułmańskie organizacje pozostają swoistymi państwami 
w państwie – np. swego czasu popularne było rozprawianie 
o jakimś „euroislamie”, ale po wejściu do 
jakiegokolwiek meczetu w Niemczech, 
Francji lub innego kraju Unii Europej-
skiej, od razu znajdujemy się w wyima-
gowanej Turcji albo w którymś z państw 
arabskich. Z jednej strony jest to kon-
cepcja „globalnej ummy”, z drugiej wy-
rażenie narodowości pod względem reli-
gijnym. W tym też tkwi problem, z jakim 
często spotykają się nowi muzułmanie: 
opuściwszy „domową” kulturę, nie do 
końca mogą odnaleźć się w różnych spo-
łecznościach etnocentrycznych, stając 
się stosunkowo łatwą zdobyczą którejś 
ze zradykalizowanych ponadnarodowych 
sieci. Ukrainie, biorąc pod uwagę przed-
stawicieli rodzimego osadnictwa muzuł-
mańskiego (przede wszystkim Tatarów, 
Tatarów Krymskich, kazańskich i in-
nych), było nieco łatwiej poradzić so-
bie z tym problemem. Co więcej, wiele 
diaspor etnicznych chętnie wybierało 

przywódców religijnych spośród miejscowych muzułma-
nów, ponieważ znacznie ułatwiło to nawiązanie dialogu 
z władzami i przedstawicielami innych wyznań. Ponadto, 
według obecnych ustaleń, na Ukrainie działa ponad dwu-
dziestu imamów-Ukraińców, co stanowi znaczący postęp 
w porównaniu z latami 90., a nawet dwutysięcznymi.

Mychajło Jakubowycz 
Tłumaczenie z jęz. ukraińskiego: Musa Czachorowski 

Zdjęcia: Internet 

Arabskie Centrum Kulturalne w Odessie.

Makochin, którego talent oratorski dorównywał logice my-
ślenia i zdolnościom pisarskim, zaczął mówić. Jego przemó-
wienie, proste i pełne cierpliwości, stopniowo wywierało 
coraz większe wrażenie na zebranych. Dokładnie przyto-
czył, jak opowiedziałem mu, że przyszłość Krymu może 
wyznaczyć tylko Krymskie Zgromadzenie Ustawodawcze, 
ale żeby mogło działać, potrzebne są nie gwałtowne spory 
i sprzeczki, lecz wspólna, ramię w ramię, współpraca dla 
kraju. Również wspomniał, jak powiedziałem mu wówczas, 
że życie wszystkich Krymian, ich mienie i honor są w nie-
bezpieczeństwie. Na zakończenie powiedział, że i on sam 
i – jak przekonał się z kontaktów ze wszystkimi ofi cera-
mi – także ci ofi cerowie uważają za niezbędne zaprzesta-
nie politycznych sporów i zatargów i zaangażowanie się 
wszystkich Krymian w ochronę pomyślności Krymian oraz 
ich kraju. 

Aby nie zaprzepaścić wrażenia, jakie wywołał Makochin, 
natychmiast zabrałem głos i przywołując naszą dotych-
czasową działalność oraz jasno sformułowane paragrafy 
konstytucji, przypomniałem, jak Czelebi Dżihan w swej hi-
storycznej mowie, wygłoszonej na bakczysarajskim Chansa-
raju, porównał Krym do bukietu pięknych kwiatów, dalej – 

Dżafer Sejdamet 

WSPOMNIENIA (28)
podkreśliłem – że na wszystkie narody patrzymy z jednakim 
szacunkiem i miłością i że dla wszystkich Krymian pragnie-
my pomyślności i szczęścia. 

Zwracając się do prawicowców rzekłem, że ich drogą nie 
szliśmy i nie pójdziemy, a ich przewinienia – naprawimy. 
Jasno stwierdziłem, że nie zezwolimy, aby nasz kraj, tak 
jak to zrobili z Rosją, powlekli ku tragicznemu końcowi. 
Kończąc dodałem: „Rosyjscy ofi cerowie dawniej chyba za 
bardzo nas nie rozpieszczali. Jednak, mimo to, nie zawaha-
liśmy się serdecznie wyciągnąć rękę do tych spośród nich, 
którzy chcą współpracować z nami w imię obrony pomyśl-
ności naszej ojczyzny. Nie upieraliśmy się, by przypominać 
dawne grzechy. Naszym działaniem dowiedliśmy, że z serca 
pragniemy, by w naszym kraju nie zerwał się wiatr narodo-
wej wrogości”. 

Większość zebranych, cała lewica, a nawet prawicowcy 
reprezentujący mniejszości narodowe, wyraziła entuzja-
styczny aplauz dla moich słów.

Zwracając się ku lewicy – zapytałem, jakim prawem, 
z powodu naszej współpracy z białogwardyjskimi ofi cera-
mi, usiłuje teraz uplasować nas w szeregach reakcji, skoro 
aż do utworzenia Sztabu Generalnego określali nas jako 
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na posiedzeniu Przedstawicieli Narodowości i o decyzji na 
temat defi lady. Poprosiłem, aby rano pilnie wysłał delegację 
złożoną z członków parlamentu i innych zaufanych towa-
rzyszy do lokalu Przedstawicieli Narodowości. Poprosiłem 
także, aby zebrał się rząd. Tej nocy spałem u Czelebiego 
Dżihana. 

Rano, gdy po wyjściu od Czelebiego Dżihana szedłem, 
aby wskoczyć do pojazdu, natknąłem się na naszego słyn-
nego reakcjonistę Merawiego. Uśmiechnięty, rzekł do mnie 
„Brawo, brawo Dżafer, niech ci Bóg wynagrodzi!”. Wyja-
śniło się, że przyczyną tych nieoczekiwanych słów jest to, 
że na Kurułtaju, gdy trwała dyskusja nad kwestią kobiet, 
powiedziałem „Nie mieszam się do religijnego aspektu tego 
zagadnienia. To jest poza moimi kompetencjami. Jestem 
za tym prawem pod względem politycznym i społecznym”. 
Powiedział, że będzie się za mnie modlił. Podziękowałem 
i rozstaliśmy się. Z jakże ciężkimi i tragicznymi sytuacjami 
wadziliśmy się dla pomyślności naszego kraju i narodu i dla 
uznania naszych praw. A tu nasi reakcjoniści w dalszym cią-
gu uważali, że zmiana naszych zwyczajów oznacza koniec 
świata. Dla nich ani rewolucja, ani okrążająca nas krew, 
ogień i anarchia nie miały znaczenia. 

W tym czasie dotarła do nas wiadomość, że na froncie ru-
muńskim został utworzony korpus składający się z żołnierzy 
muzułmańskich, dowodzony przez polskiego muzułmanina 
gen. Sulejmana Sulkiewicza. Natychmiast wysłałem dwóch 
towarzyszy spośród naszych muzułmańskich ofi cerów z pro-
pozycją, by przybyli na Krym. 

Nazajutrz, gdy przybyliśmy na plac, na którym miała się 
odbyć defi lada, ujrzałem, że wraz z około trzema tysiącami 
żołnierzy jazdy i piechoty zebrało się nie mniej ludności cy-
wilnej. Spotkałem wydelegowanych przez rząd posłów: Ka-
diego Mustafę Efendiego, Husejina Balicza, dr. Halila Czap-
czakczego, sporą grupę przedstawicieli naszej inteligencji 
oraz wojskowego imama Sejdameta Efendiego. 

Mustafa Efendi i Halil Czapczakczy wygłosili płomienne 
przemówienia. Imam Sejt Mehmet dobitnie odczytał przy-
gotowany uprzednio tekst przysięgi, który powtórzyli żoł-
nierze i ludność. 

Następnie ja – zwięźle i zrozumiale dla żołnierzy – zde-
cydowanie oświadczyłem, że wzięliśmy na siebie zapewnie-
nie bezpieczeństwa kraju i że musimy poradzić sobie z tym 

najbardziej entuzjastyczną, najodważ-
niejszą, najszczerszą rewolucyjną grupę 
naszego narodu. Następnie skrótowo 
wyliczywszy to, co zrobiliśmy dla rewo-
lucji, przywołując artykuły naszej kon-
stytucji, udowodniłem nasze przywiąza-
nie do rewolucji. Powiedziałem, że aby 
rewolucja żyła i dała plon, aby cały lud 
mógł samo stanowić o sobie w kwestii 
politycznej, trzeba nie ucisku, tyranii 
i terroru, lecz szacunku dla prawdy, to 
zaś wymaga wierności demokracji. Wy-
jaśniłem, że ponieważ jesteśmy wierni 
tej zasadzie, pilnie zwołaliśmy krymskie 
Zgromadzenie Ustawodawcze. 

Mówiłem: „Nie powiedzieliśmy: »Krym 
jest nasz«. Ponieważ jesteśmy prawdzi-
wymi rewolucjonistami i demokratami, za 
pryncypium przyjęliśmy, że kwestia okre-
ślenia przyszłości Krymu musi być rozwią-
zana głosami wszystkich jego mieszkań-
ców. Wierni tej zasadzie, nie chcieliśmy 
brać tylko na siebie ochrony Krymu i rządzenia nim do cza-
su zakończenia działania krymskiego Zgromadzenia Usta-
wodawczego. Chociaż jasne jest, że nasz naród w sprawie 
ochrony bezpieczeństwa kraju ma do spełnienia rolę większą 
od innych narodowości i całym swym jestestwem jest gotów 
do poświęceń, to przecież uznaliśmy, że naszą powinnością 
jest zwrócić się do was. Proponujemy: chcemy z wami, to 
znaczy z przedstawicielami wszystkich partii i narodów, po-
rozumieć się i w ten sposób wspólnie kierować naszym kra-
jem aż do końca Zgromadzenia Ustawodawczego. Jeżeli par-
tia bolszewicka także zobowiąże się do szacunku dla prawa 
i zaakceptowania decyzji Zgromadzenia Ustawodawczego 
oraz do tego, że nie przejmie władzy w kraju na drodze prze-
mocy i terroru, to nie odmawiamy współpracy i z nią”.

Na te słowa znaczna część audytorium żywo zareagowa-
ła. Przedstawiciele wszystkich partii, oprócz bolszewickiej, 
zaczęli krzyczeć: „Im nie można wierzyć... To zbrodniarze, 
bandyci... Wiadomo, co robią w Rosji... I co tutaj szykują”. 
Przewodniczący socjalistów rewolucjonistów I. Haita stwier-
dził: „Dokąd trzeba będzie – pójdę. Wrócę, jak trzeba, na 
zesłanie, ale z bolszewikami nie pójdę”.

Ponieważ sytuacja się komplikowała i czas upływał, ma-
jąc na uwadze znaczenie zagadnienia, poprosiłem przewod-
niczącego, aby decyzję odnośnie złożonej przez nas propo-
zycji, podjąć za dwa dni. 

DEFILADA

Natychmiast po wyjściu z zebrania powiedziałem Makochi-
nowi, żeby nazajutrz o godz. 3 wszyscy żołnierze, ofi cero-
wie oraz Sztab Generalny zebrali się na hipodromie na de-
fi ladę i uroczystość złożenia przysięgi. Przypomniałem, aby 
dopełnić koniecznych przygotowań. Po pożegnaniu z Ma-
kochinem udałem się do redakcji tatarskiej gazety „Millet” 
(„Naród”) i wychodzącej po rosyjsku „Tatar Sedasy” („Echo 
Tatarskie”). Redakcje pracowały do późnych godzin; prze-
kazałem Hasanowi Sabriemu i Halilowi Czapczakczemu 
wiadomości o rozwoju sytuacji i poprosiłem, aby na pewno 
w gazetach zaprosić ludność do uczestnictwa w defi ladzie. 

Ponieważ utarło się, że w późnych godzinach zachodzi-
łem do domu Czelebiego Dżihana, tej nocy także, mimo 
zmęczenia, poszedłem do niego. Opowiedziałem o dyskusji 

Gurzuf, prawdopodobnie lata 20. XX w.
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do końca Zgromadzenia Ustawodawczego. Dodałem, że nie 
cofniemy się przed bezlitosną walką z tymi, którzy zechcą 
zaostrzyć sytuację. Oświadczyłem, aby ci, którzy nie uznają 
rządu i jego ministra wojny, którzy bezwarunkowo nie pod-
porządkują się jego rozkazom – odeszli. 

Zasadniczy rdzeń mego przemówienia zasadzał się na 
tych tezach – dalej rysując przerażający obraz anarchii w Ro-
sji, oświadczyłem: „Nie poprzestajemy na ochronie tylko na-
szego własnego kraju i Krymian – myślimy także o ogromnym 
Turkiestanie – kolebce świata tureckiego oraz o Kraju Nadwoł-
żańskim”. Pragnąłem w ten sposób wzmocnić więź naszego 
ludu z tureckimi pobratymcami. (Streszczenie tego przemó-
wienia w: Gokbajarak altynda Milli Faaliyet (Narodowa dzia-
łalność pod błękitnym sztandarem), Stambuł 1334, s. 96–99). 

Następnie kapitan Petropolski – dowódca naszego puł-
ku kawalerii, z pochodzenia Rosjanin, poprosił mnie o głos 
i wygłosił do żołnierzy płomienne, zdecydowane, pełne ora-
torskiego talentu przemówienie. Nie mogę się powstrzymać 
przed streszczeniem tej pięknej mowy, bardzo dobrze opi-
sującej odczucia rosyjskich ofi cerów, podejmujących z nami 
współpracę. Jeszcze jednym powodem, dla którego chcę 
to uczynić, jest chęć przypomnienia z wdzięcznością tego 
dobrego dowódcy, wspaniałego człowieka, w czasie obrony 
Krymu bestialsko zamordowanego przez bolszewików. 

Mowa Petropolskiego była taka:
„Szanowni i drodzy żołnierze krymscy!
Gratuluję wam z okazji przysięgi, którą dziś złożyliście. 

Jest w was miłość do ojczyzny, miłość do narodu, wiara 
w Boga. Dziś przysięgliście na naszą konstytucję. To dzięki 
waszej miłości do ojczyzny, miłości narodu i wierze w Boga, 
gdy cała Rosja pogrążona jest w ogniu – wy uratowaliście 
naszą ojczyznę – ten piękny Krym i wszystkich Krymian. Je-
stem pewien, że i później będziecie bronić Krymu i zapewni-
cie na półwyspie powszechne bezpieczeństwo. 

Wśród Rosjan nie ma już miłości ojczyzny, narodu, nie ma 
wiary w prawdę i Boga. To są główne przyczyny anarchii, ku 
której stoczyła się Rosja. O, jakże jesteście szczęśliwi, że ma-
cie miłość ojczyzny, miłość narodu, wiarę w Boga i prawdę. 
Jeszcze raz gratuluję wam, że złożyliście przysięgę na naszą 
konstytucję. 

Bohaterscy żołnierze,
Przed chwilą wysłuchaliście przemówienia ministra wojny. 

Wszyscy jesteśmy zobowiązani bez wahania wypełniać jego 

rozkazy. Wznieśliśmy na jego cześć okrzyk »Hura!«. Życzymy 
mu długiego życia”. 

Następnie przy dźwiękach marsza, granego przez orkie-
strę, rozpoczęła się defi lada, która minęła pośród wielkiego 
entuzjazmu. 

W ten sposób, po raz pierwszy po 134-letniej niewoli, 
młodzi Tatarzy krymscy mogli złożyć przysięgę we własnej 
ojczyźnie, przysięgę na wierność własnej konstytucji i wła-
snemu rządowi, przysięgę, że będą bronić tej konstytucji 
i tego rządu. Wielki sens tego wydarzenia znacznie wpłynął 
nie tylko na tatarską inteligencję i naród, ale też na wszyst-
kich Krymian. 

Kapitan, którego Makochin przyprowadził do mnie 
w dniu powołania Naczelnego Dowództwa i z przekonaniem 
przedstawił jako dobrego wojskowego, wywarł na mnie wra-
żenie ofi cera mądrego, poważnego i mężnego. 

I ów kapitan przybył na defi ladę. Wziąłem go z Makochi-
nem do samochodu i razem wróciliśmy do biura. W trakcie 
rozmowy powiedział, że sam jest Krymianinem i niedaleko 
Akjar ma willę, oświadczył, że dobrze zna i kocha nasz lud. 
Polubiłem go.

W biurze w trójkę odbyliśmy szczerą rozmowę na temat 
organizacji i kierowania pułkiem złożonym z rosyjskich 
ofi cerów, którego utworzenie uznawaliśmy za konieczne. 
Wówczas on zwrócił naszą uwagę na fabrykę samolotów 
w Akmesdżit i zasugerował, aby utworzyć szkołę lotni-
czą. Powiedziałem, by porozmawiał o tym z Makuchinem. 
Zaproponowałem mu, by często do nas przychodził na 
rozmowy i przekazywał swe opinie na temat obronności 
kraju. 

PRÓBA ZAMACHU

Pewnego dnia złapano bolszewickiego żołnierza – maryna-
rza, który wszedł do naszego urzędu, nie uważając nawet 
za konieczne pozostawienie na dole wierzchniego munduru. 
Makochin stwierdził, że jest to zamachowiec i zapropono-
wał natychmiastowe postawienie go przed sądem wojsko-
wym. Odpowiedziałem, że spowodowałoby to pogwałcenie 
ustaleń naszej dyskusji z Przedstawicielami Narodowości 
i nasilenie nieprzyjaznych nam publikacji. Kazałem przypro-
wadzić owego żołnierza i powiedziałem mu, że wiemy, w ja-
kim celu przybył, jednakże my, w odróżnieniu od bolszewi-

ków, nie przelewamy krwi i nie zabijamy 
naszych przeciwników politycznych. Wol-
ność rozumiemy jako szacunek dla praw 
innych ludzi, uważamy wszystkich Kry-
mian za braci i pragniemy stanowić o lo-
sie naszego kraju wspólnie ze wszystkimi 
Krymianami. Opowiedziałem też o be-
stialstwach dokonywanych w Rosji. Zobo-
wiązałem go pod słowem, aby to, co ode 
mnie usłyszał, dokładnie przekazał swoim 
towarzyszom, po czym rozkazałem, by 
wsadzono go do pociągu do Akjar. 

Moje postępowanie nie zostało dobrze 
przyjęte przez naszych urzędników i żoł-
nierzy – uznali, że świadczy to o mojej 
inercji. 

Po tym wydarzeniu Makochin wzmoc-
nił zabezpieczenia w urzędzie. Zapropo-
nował też pewne środki odnośnie mojej 
osoby, ale odmówiłem. 

Teodozja – most westchnień. Początek XX w.
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BEZWARUNKOWE UZNANIE NASZEGO 
SZTABU GENERALNEGO

Na posiedzeniu rządu opowiedziałem o polemikach z Przed-
stawicielami Narodowości i jeszcze raz usiłowałem wyjaśnić 
konieczność współpracy z nimi do czasu zakończenia Zgro-
madzenia Ustawodawczego. 

Niechętne nam publikacje w prasie rosyjskiej, opinie wygła-
szane na posiedzeniach Przedstawicieli Narodowości, słowa 
obrażające nasze uczucia, fakt, że Organizacja Przedstawicieli 
Narodowości nie reprezentując żadnej siły – butnie postępo-
wała odwrotnie – wszystko to nadzwyczaj denerwowało to-
warzyszy. Racja była po naszej stronie. Jednak to, że nasza 
historia potoczyła się nie tak jak trzeba, szczególnie zmniej-
szenie się naszej populacji z powodu emigracji, całkowity brak 
kadry technicznej, zdolnej do przejęcia spraw państwowych, 
uniemożliwiało nam samodzielne przejęcie władzy na Krymie. 
Gdybyśmy mogli – chroniąc Krym – przez pewien czas rzą-
dzić nim za pośrednictwem Zgromadzenia Ustawodawczego, 
ukończylibyśmy nasze przygotowania, a równocześnie poro-
zumielibyśmy się ze wszystkimi Krymianami. 

Zdecydowaliśmy zaproponować, aby Przedstawiciele 
Narodowości bezwarunkowo uznali Sztab Generalny Krymu 
i sprawowaną przeze mnie funkcję ministra wojny, oraz, aby 
już nie mieszali się w te sprawy. Postanowiliśmy, że stanow-
czo będziemy się tego domagać. 

Tej nocy na zebraniu opozycja prawicy zelżała. Wpraw-
dzie lewicowcy domagali się przyznania większości praw 
naszym radom żołnierskim, a nawet udziału komisji, którą 
zamierzali powołać, w podejmowaniu decyzji wojskowych. 
Stanowczo się temu sprzeciwiłem. Powiedziałem, że za każ-
dym razem, gdy będą sobie tego życzyć, ja lub inna osoba 
udzieli im informacji, i jeśli ta nasza propozycja nie zosta-
nie przyjęta, nasz rząd nie będzie z nimi współpracował. 
Powiedziałem także, że cała odpowiedzialność za zaistniałą 
w wyniku tego sytuację spadnie na nich. 

Niektórzy lewicowcy zarzucając nam, że rząd i ja zagra-
żamy demokracji, chcieli całkowicie skomplikować sytuację 
– mimo to, po długich sporach i dysputach, propozycja na-
sza została przyjęta przez większość. 

W ten sposób problem został rozwiązany po naszej my-
śli a następnie ja – zaproponowałem utworzenie wspólnej 
komisji, która ponownie zwoła Krymskie Zgromadzenie 

Ustawodawcze. Prawicowcy ze względów 
zasadniczych sprzeciwili się gwałtownie. 
Jednakże lewicowcy, szczególnie socja-
liści i socjaliści-rewolucjoniści, uznali to 
za rzecz odpowiadającą ich programowi 
i przyjęli propozycję. Wybór komisji pozo-
stawiono do następnego zebrania. Na ko-
lejnym zebraniu dokonano wyboru dosyć 
licznej komisji. 

Od tego dnia sytuacja Sztabu General-
nego i moja całkowicie się uprawomocni-
ła. Znaleźliśmy już możliwość działania 
w imieniu całego Krymu. 

BOLSZEWICY ZWIĘKSZAJĄ 
TEMPO

Zarówno ta sytuacja, jak i zorganizowanie 
przez nas ponad dwóch tysięcy rosyjskich 
ofi cerów, a szczególnie bezzwłoczne roze-
słanie przez nas do wszystkich tatarskich 

wsi broni i amunicji, spowodowało, że bolszewicy wzmogli 
działalność swych wojskowych rewolucyjnych komitetów 
w Akjar i wszędzie przeszli do intensywnej propagandy 
i prowokacji przeciwko nam. We wszystkich miastach, nawet 
w Akmesdżit, organizowali mityngi. Uporczywie domagali 
się, abyśmy poprzez wprowadzenie stanu wyjątkowego zli-
kwidowali niebezpieczną – według nich – działalność rosyj-
skich ofi cerów w naszym Sztabie Generalnym oraz innych 
rosyjskich wojskowych współpracujących z nami. Bolszewicy 
absolutnie nie przywiązywali wagi do reakcji, jaką wywoła 
wystąpienie przeciwko entuzjazmowi i zasadom rewolucji, 
nie było dla nich ważne, że poleje się krew. 

Przedstawiciele Narodowości, by zapobiec tym destruk-
cyjnym działaniom bolszewików, również postanowili wszę-
dzie organizować zebrania. Na wielkim zebraniu w kinie 
w Akmesdżit wygłosiłem po rosyjsku płomienną mowę. Za-
atakowałem prawicowców i bolszewików. Dowodnie wyka-
załem, że obydwa ugrupowania nie szanują prawa i demo-
kracji, są przeciwne zebraniu się krymskiego Zgromadzenia 
Ustawodawczego, nie chcą, aby Krymianie żyli w brater-
stwie i wzajemnym szacunku. Moja mowa spotkała się z peł-
ną aprobatą zebranych. 

W owych dniach nasz Sztab Generalny zarządził, aby wszy-
scy ofi cerowie nałożyli epolety według rang. Bolszewicy uzna-
li epolety za największe znamię reakcji i rozpoczęli, szczegól-
nie między żołnierzami, ostrą propagandę przeciwko nam. 
Dr Halil Czapczakczy, na jednym z bolszewickich zebrań, aby 
udowodnić, że nie przykładamy do tego wagi, zerwał swe 
epolety lekarza wojskowego. Wiadomość ta wywarła bardzo 
złe wrażenie na ofi cerach Sztabu Generalnego i ogólnie w na-
szym środowisku. Nalegano, bym kazał go aresztować.

Kazałem przywołać Halila Czapczakczego i zapytałem 
o sprawę. Zakładałem, że ów gest wykonał z prostoduszno-
ści. Zresztą z jego słów oraz ataków na bolszewików wynika-
ło, że nie zrobił tego specjalnie przeciwko nam. Tak rozumu-
jąc, zaprosiłem go tego dnia do restauracji ofi cerskiej i razem 
w przyjacielskiej pogawędce zjedliśmy obiad. To nie spodo-
bało się naszym ofi cerom. Halil, zawsze później wspominał 
w rozmowach ze mną, jak wielki niepokój przeżywał od mo-
mentu, gdy wezwałem go, do chwili gdy zjedliśmy posiłek. 

Dżafer Sejdamet 
Tłumaczenie z jęz. tureckiego: Antoni Sarkady 

Soczi – willa Nadieżda Siergieja Chudekowa. Początek XX w.
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