
 1 

 

Tatarzy polscy 

 

„Antologia Islamska” 

http://zahid.fm.interia.pl 

© 2007 

 

Zarys historyczny 

 

Europę wschodnią, w tym ziemie polskie, od czasów średniowiecza penetrowali 

kupcy ze świata muzułmańskiego. Na stepach dzisiejszej Ukrainy już w IX wieku 

pojawiły się ludy tureckie wyznające islam. Kroniki donoszą o istnieniu osad 

muzułmańskich na Węgrzech w X wieku. W kilka wieków później rozpoczyna się historia 

islamu i osadnictwa tatarskiego w Polsce1.  

Przyjmuje się, że pod koniec XIV wieku należy datować początek osadnictwa 

muzułmanów w Wielkim Księstwie Litewskim, bądącym ówcześnie w uni z Koroną. 

Osadnikami byli Tatarzy ze Złotej Ordy. Przybysze dzielili się na jeńców i dobrowolnych 

emigrantów. Jeńcy pochodzili z wojen prowadzonych przez Książąt Litewskich ze Złotą 

Ordą. Emigranci przybywali na Litwę w wyniku okresowych klęsk głodu i chroniąc się 

przed prześladowaniami, jakie mogły ich spotkać w wyniku niekończących się walk o 

władzę. Pierwszy, odnotowany w dokumentach przypadek osadnictwa Tatarów, miał 

miejsce w 1397 roku. W ciągu XV i XVI wieku, napływały na Litwę kolejne fale 

osadników tatarskich. Od XVII wieku nastąpiło ograniczenie osadnictwa w związku z 

wojnami między Rzeczpospolitą a Turcją Osmańską oraz z ruchem kontrreformacji. 

Należy zauważyć, że z czasem osadnictwo tatarskie objęło nie tylko tereny Litwy, lecz 

także tereny Korony (Wołyń, Podole, południową Białoruś)2.  

                                                 
1 Tadeusz Lewicki, Islam w Europie wschodniej, [w: ] Słownik starożytności słowiańskich. 

Encyklopedyczny zarys kultury Słowian od czasów najdawniejszych do schyłku wieku XII, pod 

red. Władysława Kowalenki, Gerarda Labudy i Tadeusza Lehra – Spławińskiego, Wrocław – 

Warszawa – Kraków 1964, tom II, s. 293; Zob. też: Ahmad Nazmi, Commercial Relations 

between Arabs and Slavs (9th – 11th centuries), Warszawa 1998. 
2 Hasło: Lipka, [w:] EI2, tom V. 
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Tatarzy początkowo cieszyli się licznymi przywilejami. Bogatsi za otrzymaną 

ziemię zobowiązani byli do wystawiania na czas wojen wydzielonych oddziałów 

zbrojnych dla Księcia. Mogli swobodnie wyznawać islam i zachowali organizację 

plemienną. Jednym z efektów uni Księstwa z Koroną, było uznanie ich szlachetnego 

pochodzenia i przyznanie tytułów szlacheckich3. Inaczej rzecz się miała z biedniejszymi 

Tatarami. Najczęściej bytowali w miastach trudniąc się rzemiosłem, zwłaszcza 

garbarstwem, czasami furmaństwem, a także pośrednictwem w handlu ze Wschodem. 

Wielokrotnie zdarzało się, że wybranym, wykształconym Tatarom powierzano misje 

dyplomatyczne na Krym i do Turcji, zatrudniano ich także jako tłumaczy.  

Trudniejsze czasy dla Tatarów nastają w okresie kontrreformacji, pod koniec XVI 

wieku. Dochodzi do ograniczania dotychczasowych swobód wyznaniom niekatolickim. 

Sytuacja prawna Tatarów, jako wyznawców islamu, pogorszyła się. Zakazano małżeństw 

z chrześcijankami, posiadania służby złożonej z chrześcijan, wprowadzono utrudnienia 

przy budowie i remoncie meczetów. Poważnym incydentem było spalenie, podczas 

rozruchów, meczetu w Trokach (1609). Nasilają się polemiki religijne między Tatarami a 

chrześcijanami. Piotr Czyżewski wydaje drukiem „Alfurkan tatarski” (1616), wielokrotnie 

wznawiany, co świadczyło o jego popularności (1640 i 1643). W odpowiedzi powstaje 

„Apologia Tatarów” (1640) spisana przez Azulewicza. 

W pierwszej połowie XVII w. z powodu wojen, ucierpiały liczne meczety i domy 

tatarskie. Mimo tak ciężkiej sytuacji Tatarów, oddziały tatarskie trwały niezłomnie przy 

dowódcach i władcach polskich. Dopiero 1672 r. przelewa się czara goryczy, dochodzi do 

buntu kilku chorągwi tatarskich w oddziałach polskich. Bezpośrednim powodem buntu, 

był brak żołdu. Buntownicy przyłączają się do Turków. Zdrada nie trwa jednak długo. 

Wielu powraca pod dowództwo polskie, za sprawą Jana III Sobieskiego, który stał się 

niekwestionowanym protektorem Tatarów. Aby ich pozyskać w porozumieniu z sejmem 

przywrócił im dawne prawa, a w zamian za zaległy żołd przyznał w 1679 roku ziemię w 

Kruszynianach, Nietupiach, Łużanach, Drahlach, Malawiczach i Bohonikach (Podlasie). 

Wszystkie te miejscowości znajdują się w obecnych granicach Rzeczypospolitej Polskiej. 

W Bohonikach i Kruszynianach stoją zabytkowe meczety i funkcjonują wiekowe 

cmentarze muzułmańskie. Obok wspomnianych terenów, Tatarzy otrzymali nadania od 

                                                 
3 Wśród badaczy nie ma jednomyślności na temat posiadania przez Tatarów litewskich 

szlachectwa. 
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króla w Lubelskiem (1681): Lebiedziewie, Małaszewiczach i Studziance. Jednak z tego 

osadnictwa pozostały obecnie wyłącznie ślady materialne (cmentarz) i nieliczni 

potomkowie dawnych osadników. 

„Bunt Lipków” był równocześnie poważnym wydarzeniem historycznym, które 

zapoczątkowało odpływ Tatarów z terenów Rzeczpospolitej na ziemie należące do Turcji 

osmańskiej. Kolejna fala emigracji miała miejsce w początkach XVIII wieku, kiedy to 

oddziały tatarskie stają po stronie pretendenta do tronu Polski Stanisława 

Leszczyńskiego, który przegrywa w starciu z Augustem II.  

Już w XVII wieku Tatarzy zatracają swój język i zaczynają posługiwać się 

językami białoruskim i polskim. Zatracenie języka może wydawać się dziwne na pierwszy 

rzut oka, ale da się wytłumaczyć tym, że chociaż Tatarzy żyli w enklawach, czyli wśród 

swoich, to brali za żony miejscowe kobiety, Białorusinki lub Polki. Po polsku i białorusku 

spisano liczne manuskrypty o treści religijnej. 

Tatarzy są wiernymi sługami Rzeczypospolitej. Kiedy dochodzi do rozbiorów i 

wybucha powstanie kościuszkowskie, poświęcają swe życie dla Ojczyzny. Biorą udział w 

kolejnych powstaniach niepodległościowych. 

Tatarzy w zaborze rosyjskim cieszyli się szczególnymi względami caratu. Rosjanie 

liczyli, że zdołają zanatagonizować Tatarów i Polaków katolików. Dlatego ułatwiali 

Tatarom dostęp na stanowiska w administracji wojskowej i cywilnej. I choć Tatarzy 

skorzystali z tych ułatwień, to równocześnie dbali o zachowanie dobrych stosunków z 

Polakami.  

 W XX wieku niektórzy polscy Tatarzy angażują się w szereg ruchów 

niepodległościowych. Aleksander Sulkiewicz w 1892 roku bierze udział w tworzeniu 

Polskiej Partii Socjalistycznej. Jest bliskim współpracownikiem Józefa Piłsudskiego. Ginie 

w 1916 roku jako żołnierz I Brygady Legionów. Rewolucja w Rosji w 1917 roku obudziła 

aspiracje niepodległościowe wśród ludów muzułmańskich. Aleksander Achmatowicz 

reprezentował Tatarów polskich w Wszechrosyjskiej Radzie Muzułmańskiej. W 1918 roku 

premierem Republiki Krymskiej był Tatar polski Maciej Sulkiewicz. Wielu Tatarów 

polskich działało we władzach niezależnej Republiki Azarbejdżanu, do czasu aż została 

zlikwidowana przez bolszewików. 

 Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w granicach polskich zamieszkiwało 

około pięć i pół tysiąca muzułmanów. Największe ich skupiska były w województwach 
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Nowogródzkim, Wileńskim i Białostockim. Dominowali oczywiście Tatarzy. W okresie 

międzywojennym nastąpił rozwój działalności religijnej i kulturalnej. W 1925 roku 

powołano Muzułmański Związek Religijny, skupiający wszystkich muzułmanów w Polsce. 

Stworzono stanowisko muftiego. Muftim został Jakub Szynkiewicz (1884 – 1969), doktor 

Uniwersytetu Berlińskiego. Założono Związek Kulturalno-Oświatowy Tatarów 

Rzeczypospolitej Polskiej. W 1933 roku utworzono tatarskie drużyny Związku 

Strzeleckiego, a od 1936 roku wszystkich muzułmanów poborowych zaczęto przydzielać 

do I szwadronu 13 Pułku Ułanów Wileńskich. Jednostka ta brała udział w kampani 

wrześniowej. 

 II wojna światowa głęboko zmieniła sytuację Tatarów. Liczne osady i meczety 

pozostały poza wschodnią granicą Polski. W 1945 roku repatrianci-Tatarzy osiedlili się na 

ziemiach zachodnich, w Gdańsku, Szczecinie, Gorzowie Wielkopolskim, ale już w latach 

sześćdziesiątych wielu z nich przenosi się bliżej starych osad tatarskich (Kruszyniany i 

Bohoniki), do Białegostoku. Od 1947 roku działa od nowa MZR. Z czasem w większych 

skupiskach Tatarów, powstają nowe gminy wyznaniowe: w Białymstoku, w Gdańsku, w 

Gorzowie Wielkopolskim. Życie kulturalne i religijne nie kwitło już tak bujnie, jak przed 

wojną, a to z co najmniej dwóch względów. Inteligencja tatarska zginęła podczas wojny 

lub emigrowała na Zachód (na zawsze opuścił Polskę mufti Szynkiewicz). Kontakty ze 

światem muzułmańskim były utrudnione. Ocenia się, że po II wojnie światowej Tatarzy 

polscy coraz bardziej upodabniali się do ogółu ludności polskiej. Opuszczali wsie i 

udawali się do miast, przyjmowali w głębszym zakresie obyczaje polskie, zarzucali 

tradycyjny zawód: garbarstwo. 

 Po wojnie dopiero w 1969 roku odbył się Wszechpolski Kongres MZR. Działania 

kulturalne na szerszą skalę rozwinęto na Podlasiu, gdzie od 1976 roku organizowano 

„Orienty Sokólskie”. Nowy etap w historii Tatarów polskich to lata osiemdziesiąte 

zeszłego wieku. Pojawiły się pierwszy raz, od okresu międzywojennego, czasopisma. W 

1992 roku zarejestrowano Związek Tatarów Polskich. Oddano do użytku nowy meczet w 

Gdańsku i otworzono Centrum Islamu w Warszawie. W dn. 24 marca 2004 roku 

powołano na stanowisko muftiego Tomasza Miśkiewicza. Ale najpoważniejsze zmiany w 

ogólnej sytuacji Tatarów, mają miejsce już w XXI wieku – powstają nowe gminy 

wyznaniowe MZR w Centralnej i Zachodniej Polsce. 
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Przegląd badań i piśmiennictwa na temat Tatarów polskich 

 

Od najdawniejszych czasów ludy mongolskie i tureckie przemieszczały się po 

olbrzymich obszarach Euro-Azji wchodząc w kontakty z innymi ludami. Każdy z 

napotkanych ludów nadawał im swoistą nazwę. Niektórzy autorzy twierdzą, że słowo 

„Tatar” pochodzi z języka chińskiego. W kronikach chińskich plemiona mongolskie oraz 

podbite przez nie ludy tureckie nazywano „Ta-ta” lub „Ta-tan”4. Natomiast na terenie 

Księstwa Litewskiego byli znani pod nazwą Lipków (ew. Lubka lub Lupka)5. Jeszcze do 

końca XIX wieku przyjmowało się nazywać Tatarów, Tatarami litewskimi, biorąc pod 

uwagę miejsce ich najliczniejszego skupiska6. W okresie międzywojennym spierano się o 

to, która nazwa jest najbardziej adekwatna w stosunku do Tatarów osiadłych od wieków 

na terenie państwa polskiego i litewskiego. Czy ma to być nazwa „Tatarzy litewscy” czy 

„Tatarzy polscy”? Dopiero w czasach współczesnych ustalono, że nazewnictwo zależy od 

tego, o jakim okresie historii Tatarów mówimy. Na pewno można używać nazwy 

„Tatarzy litewscy”, gdy mowa jest o Polsce przedrozbiorowej. Dlatego więc nazywanie 

Tatarów „polskimi” jest uzasadnione w naszych czasach, gdyż ta grupa etniczna uległa 

spolonizowaniu7. W chwili obecnej, w wyniku zmian granic Polski po II wojnie światowej, 

ojcowizny Tatarów rozdzielone zostały między sąsiadujące państwa. W istocie rzeczy, 

najliczniejsza społeczność tatarska, pozostałość po kilkusetletnim osadnictwie na 

terenach Wielkiego Księstwa Litewskiego, żyje nie w Polsce, czy na Litwie, lecz na 

Białorusi. W oparciu o ostatni spis ludności (2002) można wysunąć hipotezę, że w 

Polsce, tak na prawdę, nie ma już Tatarów. Wyłącznie 500 osób deklaruje się być 

Tatarami. Polskie środowisko tatarskie nie zgadza się jednakże z tą liczbą, i wskazuje że 

jest ich dużo więcej. Jakby nie było, wynik spisu potwierdził niezbicie fakt prawie 

całkowitego spolonizowania się Tatarów8.  

                                                 
4 Maciej Konopacki, Pod białostockimi minaretami, Białystok 1972. 
5 Hasło: Lipka, op. cit. 
6 Piotr Borawski i Aleksander Dubiński, Tatarzy polscy. Dzieje, obrzędy, legendy, tradycje, 

Warszawa 1986, s. 5 - 6. 
7 Tamże. 
8 Karl Cordell and Andrzej Dybczyński, Poland’s Indigenous Ethnic Minorities and The Census of 

2002, [w:] „Perspectives on European Politics and Society” (Lejda), 6:1, 2005, s. 85 i 87. 
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Osadnictwo, historia i kultura osiadłych na terenach Księstwa i Korony, a 

następnie w Polsce, Tatarów, stały się tematem wszechstronnych badań, których 

początków należy szukać jeszcze w XIX wieku. 

 Badania i piśmiennictwo dotyczące Tatarów żyjących na terenach należących na 

przestrzeni dziejów do Polski i państw ościennych można poklasyfikować następująco: 

 

I.monografie ogólne; 

 

II.badania i piśmiennictwo historyczne; 

 

III.badania i piśmiennictwo obejmujące problematykę kultury i socjologii; 

 

IV.wydawnictwa popularne, najczęściej opublikowane po II wojnie światowej; 

 

Poza tą klasyfikcją, pozostają inne udokumentowane formy aktywności tej 

społeczności. Chodzi o imprezy i wystawy poświęcone Tatarom (V) oraz obecność tej 

grupy w nowych mediach: internecie (VI). 

 Zanim omówię dokładniej każdą z tych klas, wypada wspomnieć przynajmniej o 

pionierach badań nad Tatarami. Za najstarsze badania historyczne nad Tatarami 

osiadłymi w Księstwie Litewskim, należy uznać badania polskiego turkologa Antoniego 

Muchlińskiego (1808 – 1877), od 1849 roku profesora na Uniwersytecie w 

Petersburgu9. Był on autorem dzieła pt.: „Zdanie sprawy o Tatarach litewskich przez 

jednego z Tatarów złożone sułtanowi Sulejmanowi w r. 1558”. Jest to w zasadzie tekst 

źródłowy do historii Tatarów w XVI wieku. W skład pracy Muchlińskiego wchodzi 

anonimowy tekst turecki, przekład na język polski i komentarze. Opublikowana została w 

Wilnie w 1858 roku. Muchliński wydał rok wcześniej w Petersburgu broszurę w języku 

rosyjskim omawiającą pochodzenie i sytuację Tatarów litewskich. Wśród wielu prac 

popularyzatorskich znanego działacza politycznego Tadeusza Gasztowtta (zm. 1936) 

można znaleźć monografię: „Les Pologne et l’Islam” (1907). Autor omówił w niej dzieje 

kontaktów Polski ze światem islamu, a jeden rozdział poświęcił Tatarom. Ciekawym 

                                                 
9 Przed Muchlińskim prace o Tatarach opublikowali, w latach 30. i 40 XIX wieku, J. W. Bandtke i 

T. Czacki. 
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wstępem do badań statystycznych nad Tatarami była praca antropologa z Uniwersytetu 

Jagiellońskiego Juliana Talko-Hryniewicza (zm. 1936): „Muślimowie, czyli tak zwani 

Tatarzy litewscy” (pierwszy raz opublikowana w 1907 roku). Autor zawarł w niej wyniki 

badań antropologicznych przeprowadzonych na 91 mężczyznach ze środowiska 

tatarskiego. 

 I. 

 Bujny rozkwit badań i wydawnictw o Tatarach nastąpił w okresie 

międzywojennym. O Tatarach pisali sami Tatarzy, jak i nie-Tatarzy. Wśród Tatarów 

zasłynęło na tym polu dwóch Kryczyńskich Leon i Stanisław. Bardzo ważną pracą 

tego ostatniego, było dzieło: „Tatarzy litewscy – próba monografii historyczno – 

etnograficznej” (1938)10. Dopiero pół wieku później dwóch badaczy akademickich, Piotr 

Borawski i Aleksander Dubiński, publikują kolejną monografię poświęconą Tatarom: 

„Tatarzy polscy. Dzieje obrzędy, legendy i tradycje” (1986)11. 

 Obok tych prac należy wymienić trzy monografie obejmujące węższy okres 

dziejów tatarszczyzny w Polsce, a mianowicie w XX wieku. Ich autorem jest Tatar dr 

historii Ali Miśkiewicz (ur. 1945). Pierwsza omawia historię Tatarów polskich w okresie 

od odzyskania niepodległości przez państwo polskie do II wojny światowej12, a druga 

przedstawia losy Tatarów, i nie tylko, po wojnie, aż do 1990 roku13. Trzecia z monografii, 

jest jakby podsumowaniem historii tej społeczności od czasów powojennych do 

pierwszych lat nowego tysiąclecia14. 

 II. 

 Do najważniejszych szczegółowych badań nad dziejami Tatarów litewskich, a 

więc tej populacji tatarskiej, która żyła w Rzeczypospospolitej szlacheckiej, zaliczyć 

                                                 
10 Wznowiona w 2000 roku za sprawą Związku Tatarów Polskich. 
11 Pierwsza z wymienionych wyżej monografii opublikowana została w „Roczniku Tatarskim”, 

czasopismie będącym pierwszorzędnym źródłem wiedzy o Tatarach. Czasopismo to powstało w 

okresie międzywojennym, a po wojnie długo się nie ukazywało. Reaktywacja tego periodyku 

nastąpiła w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, m.in. dzięki aktywności Selima 

Chazbijewicza, obecnie profesora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. 
12 Ali Miśkiewicz, Tatarzy polscy (1918 – 1945), Warszawa 1990. 
13 Ali Miśkiewicz, Tatarska legenda. Tatarzy polscy 1945 – 1990, Białystok 1993. 
14 Ali Miśkiewicz i Janusz Kamocki, Tatarzy słowiańszczyzną obłaskawieni, Kraków 2004. 
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należy liczne prace Stanisława i Leona Kryczyńskich, publikowane na łamach 

„Rocznika Tatarskiego” i „Przeglądu Islamskiego”. Po wojnie, wzrost zainteresowania tą 

tematyką obserwuje się od końca lat 70., a fala publikacji pojawia się w latach 80. i 

następnych dekadach. Wiele znaczących badań historyczych na tym polu wykonał Piotr 

Borawski, a opublikował je w latach 70. i 80. w czasopismach naukowych15. Równie 

ważne są badania Jana Tyszkiewicza16, profesora UW, oraz Arkadiusza 

Kołodziejczyka. Jeśli możemy określić badania Kryczyńskich, jako pionierskie, to 

badania Arkadiusz Kołodziejczyka jako odkrywcze, o tyle, że przedstawiają szerzej mało 

znaną historię, nie tylko Tatarów, ale także społeczności muzułmańskiej żyjącej w 

Królestwie Polskim, pod zaborem rosyjskim, w XIX wieku17. 

 III. 

 Badania socjologiczne Tatarów polskich oraz ich kultury zawarte zostały w 

pracach naukowych o przeróżnych tytułach. Socjologiczne badania tej społeczności są 

czymś nowym, wyróżnia się na tym polu Katarzyna Warmińska, z UJ18. Obok niej 

badania prowadził Ryszard Vorbrich z Poznania. Ogólne omówienie kultury Tatarów 

polskich można znaleźć w monografiach wspomnianych już wyżej autorów19.  

Natomiast badania nad literaturą religijną, zwłaszcza rękopisami, Tatarów 

litewskich prowadził przed wojną Stanisław Kryczyński oraz Jakub Szynkiewicz. Po 

wojnie w Polsce nie zajmowano się szerzej tą problematyką20. Podjęły ją za to ośrodki 

                                                 
15 Zob. tegoż, Tatarzy w Dawnej Rzeczypospolitej, Warszawa 1986. Szczegółowy wykaz tych 

badań, w tegoż oraz Andrzeja Dubińskiego, Tatarzy polscy..., s. 267 – 268. 
16 Jan Tyszkiewicz, Tatarzy na Litwie i w Polsce, Warszawa 1989; tegoż, Z historii Tatarów 

polskich 1794-1944, Pułtusk 1998. 
17 Arkadiusz Kołodziejczyk, Rozprawy i studia z dziejów Tatarów litewsko-polskich i islamu w 

Polsce w XVII-XX w. W 600-lecie osadnictwa tatarskiego na ziemiach Wielkiego Księstwa 

Litewskiego, Siedlce 1997. 

Istnieją także inne prace, np.: Jacek Sobczyk, Położenie prawne ludności tatarskiej w wielkim 

księstwie litewskim, Warszawa 1984. 
18 Katarzyna Warmińska, Tatarzy polscy. Tożsamość religijna i etniczna, Kraków 1999. 
19 Piotra Borawskiego i Andrzeja Dubińskiego. 
20 Poza dwoma pracami Ananiasza Zajączowskiego, nie było nic godnego uwagi. 
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zagraniczne na Litwie, Białorusi i w Wielkiej Brytanii21. Dopiero od latach 80. dwóch 

naukowców, Czesław Łapicz i Henryk Jankowski, rozpoczęli badania paleograficzne 

i językowe rękopisów tatarskich22. Dołączyli do nich Andrzej Drozd23 i Marek M. 

Dziekan24. Wyniki tych badań sugerują, że Tatarzy w Wielkim Księstwie Litewskim i 

Koronie mieli dobre rozeznanie w tureckiej i arabskiej literaturze religijnej, znali polski 

przekład Biblii Jakuba Wujka. Mało tego, pierwsze tłumaczenia Koranu wykonano na 

język staropolski już w drugiej połowe XVI wieku. Życie literackie oraz działalność 

wydawnicza Tatarów oraz środowiska muzułmańskiego, przed wojną i po wojnie, 

stanowi przedmiot badań Selima Chazbijewicza i Sylwestra Milczarka25.  

Ostatnio, za sprawą badań Aleksandra Kołodziejczyka, dowiedziliśmy się więcej o 

kulturze materialnej Tatarów i muzułmanów w Polsce, zwłaszcza o rozsianych po całej 

Polsce wschodniej i centralnej, cmentarzach muzułmańskich oraz o perypetiach z 

budową meczetu w stolicy - Warszawie26.  

IV. 

Do wydawnictw popularnych zaliczyłbym druki przeróżnego rodzaju, które mówią 

o tatarszczyźnie polskiej. Najlepiej pasują do tej klasy przewodniki. Przybliżają w prosty 

sposób turyście odwiedzającemu Podlasie, historię interesującej nas grupy etnicznej. Ich 

autorzy to czasem zupełnie przypadkowe osoby, ale innym razem można mieć pewność, 

że ma się do czynienia z rzeczową publikacją. Do pierwszej grupy zaliczyłbym książkę 

Jolanty i Tomasza Kołackich „Tatarzy polscy. Orientalna społeczność” (1996). Z kolei 

                                                 
21 Np. Shirin Akiner, A. K. Antonowicz. 
22 Czesław Łapicz, Kitab Tatarów litewsko-polskich (Paleografia. Grafia. Język), Toruń 1986. W 

2000 roku opublikowali razem: „Klucz do raju. Księga Tatarów litewsko- polskich” w 

wydawnictwie Dialog. 
23 Liczne artykuły naukowe na łamach „Rocznika Tatarskiego” i „Świata Islamu”. Kilka lat temu 

ukazała się tegoż: Arabskie teksty liturgiczne w przekładzie na język polski XVII wieku, Warszawa 

1999. 
24 Np. w „Roczniku Tatarskim” z 1997. Zob. też: Andrzej Drozd, Marek M. Dziekan, Tadeusz 

Majda, Piśmiennictwo i muhiry Tatarów polsko-litewskich, Warszawa 2000. 
25 Artykuły w „Rocznikach Tatarskich” oraz w „Świecie Islamu”. 
26 Arkadiusz Kołodziejczyk, op. cit., s. 186 i nast. oraz s. 75 i nast.  

O specyfice drewnianej architektury muzułmańskiej na Podlasiu: 

http://www.kobidz.pl/app/site.php5/print/article/25/1491.html (stan na 10.04 2007). 
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do drugiej prace: Macieja Konopackiego27 pt.: „Pod białostockimi minaretami” (1972) 

oraz wspólnie z Alim Miśkiewiczem „Białostocki szlak tatarski” (1982)28. Warta uwagi jest 

także zbiorowa praca: „Śladami Tatarów polskich” (1994). 

 V. 

 Najbardziej godna uwagi cykliczna impreza poświęcona wszelkim aspektom 

polskiej tatarszczyzny, to „Orient Sokólski”. Pierwsze spotkanie odbyło się w dniach 26 i 

27 czerwca 1976 roku. Zorganizował je Sokólski Ośrodek Kultury przy współpracy 

Białostockiego Towarzystwa Naukowego, Muzeum Okręgowego w Białymstoku i 

Towarzystwa Miłośników Ziemi Sokólskiej. Kolejne miało miejsce w 1979 roku i wiązało 

się z 300 rocznicą osadnictwa Tatarów na Podlasiu. W 1983 roku powiązano je z 300 

rocznicą odsieczy wiedeńskiej. W 1987 i 1990 roku propagowano walory szlaku zwanego 

tatarskim, wyznaczonego przez inż. Leonarda Budryka. W 1996 roku obchodzono 20 

rocznicę I „Orientu Sokólskiego” i w związku z tym wydano pamiątkową jednodniówkę 

„Tatarzy polscy” (1996).  

 Co się ma wystaw, to na przestrzeni minonych lat odbyło się ich tak wiele, że 

trudno je zliczyć. Jako przykład, można tutaj wymienić wystawę zorganizowaną w 

Muzeum Okręgowym w Białymstoku z okazji rocznicy I. Wszechpolskiego Kongresu MZR, 

która odbyła się w lato 2006 roku. 

 Przed II wojną światową powołano muzeum tatarskie w Wilnie (1929). Niestety 

jego zbiory dostały się w ręce władz radzieckich i do tej pory nie zostały odzyskane. 

 VI. 

 Internet jako nowa forma komunikacji i publikacji myśli, został wykorzystany 

przez młodych polskich Tatarów. Dzięki aktywności Tatara Michała Adamowicza 

powstała na serwerze w Białymstoku strona o Tatarach i dla Tatarów29. Pierwsze 

badanie tego fenomenu przeprowadzone zostało w ubiegłych latach przez Longina 

Graczyka, a opublikowane w 2006 roku30. 

 

 Tatarzy polscy w obliczu nowych wyzwań (artykuły w prasie po 2001 r.) 

                                                 
27 Tatara, wieloletniego pracownika Ośrodka Kultury w Sokółce, popularyzatora tatarszczyzny. 
28 Wielokrotnie wznawiany, ostatni raz w 2007 roku. 
29 Strona: www.tatarzy.tkb.pl. 
30 Zob. Longin Graczyk, Wirtualna Orda, [w:] „As-Salam”, nr 2 z 1427/2006, s. 23 – 27. 
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 Po atakach na WTC w 2001 roku, sprawa postaw i przekonań mniejszości 

muzułmańskich w państwach europejskich, została poruszona na forum publicznym. 

Pojawiać się zaczęły artykuły w prasie codziennej i czasopismach, w których zadawano 

sobie pytanie, jak zachowają się muzułmanie, za kim i za czym się opowiedzą: za 

pokojowym współżyciem, czy za terroryzmem? Sądzę, że w wypadku Polski ten problem 

stał się ważny, nie natychmiast po atakach na WTC, ale dopiero w 2004 roku, kiedy 

doszło do wydalenia z naszego kraju Jemeńczyka, podejrzanego przez ABW o kontakty z 

terrorystami. Może cała sprawa nie nabrałaby takiego rozgłosu, gdyby nie fakt, że 

wydalony Arab piastował funkcję imama w Poznaniu oraz pisał pracę doktorską na temat 

prawa islamu.  

 Z czasem na tej fali, zaczęto podnosić kwestię: do jakiego stopnia społeczność 

muzułmańska jest zżyta z Polską. Dostrzeżono przy okazji fakt, że Tatarzy polscy nie są 

już dominującą społecznością muzułmańską w Polsce. Pojawili się inni muzułmanie, 

którzy przynieśli ze swoich krajów tradycje odmienne od tych, znanych, albo poznanych 

u Tatarów. Wyrażano niepokój, że Tatarzy dostaną się pod wpływy radykalnego odłamu 

islamu, a w najlepszym wypadku, zatracą swą tradycję, na rzecz tradycji obcych, 

napływowych, które ignorują ideę pokojowego współżycia między religiami, czy 

kulturami.  

Te niepokoje, należy powiązać jeszcze z jednym wydarzeniem, z tego samego 

roku. Chodzi o uznanie przez MSWiA organizacji relgijnej, skupiającej mieszkających w 

Polsce Arabów oraz Polaków konwertytów31, Ligii Muzułmańskiej w R.P., za związek 

wyznaniowy.  

Muzułmański Związek Religijny, w którym dominują Tatarzy polscy, choć utracił 

wyłączność, pozostaje przewodnią organizacją muzułmańską w Polsce. I pomimo tego, 

że niektórzy widzą przyszłość w ciemnych barwach32, to społeczność Tatarów w Polsce 

                                                 
31 Czasami pojawiają się sygnały o napięciach na linii Tatarzy polscy - konwerytyci. Zob. Rafał 

Berger, Kose spojrzenie Aleksandra, [w:] „As-Salam”, nr 3 z 1427/2006, s. 15 – 16. 
32 Zob. dla przykładu następujące publikacje: Agata S. Nalborczyk, Status prawny muzułmanów w 

Polsce i jego wpływ na organizację ich życia religijnego, [w:] Muzułmanie w Europie, pod red. 

Anny Parzymies, Warszawa 2005, s. 229 - 239; Paweł Kubicki, Meczet pod (samo)kontrolą, [w:] 

„Rzeczpospolita”, nr 6, 13 luty 2005; Magda Aida Hussein, Budują islam obywatelski, [w:] 
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na razie nie jest zagrożona kompletną marginalizacją. Być może jesteśmy świadkami 

kształtowania się nowej społeczności muzułmańskiej w Polsce i nowej tradycji, będącej 

syntezą tradycji Tatarów polskich i tradycji muzułmanów napływowych? Czas to pokaże. 

 

 

Bibliografia: patrz przypisy. 

                                                                                                                                               
„Rzeczpospolita”, nr 202, 31 sierpień 2005; Dariusz Koźlenko, Dokąd zmierza polski islam?, [w:] 

„Ozon”, nr 16 z 4 - 10 sierpnia 2005. 


