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Trzeciomajowe święto w Białymstoku
(Fot. Krzysztof Mucharski)

PRZEGLĄD
TATARS K I

K wa r ta l ni k s p o ł ec z n o - k u lt u r a l n y PO Ś W I ęCO N Y TATARO M W POL S CE I N A Ś W I EC I E

Przybyły na uroczystość kompanie honorowe Straży Granicznej i Policji oraz mieszkańcy miasta.

Okolicznościowe przemówienie wygłosił Prezydent Białegostoku, Tadeusz Truskolaski.

W imieniu muzułmańskiej społeczności kwiaty przed pomnikiem Marszałka złożyła Anna Mucharska.

W NUMERZE:
Popieramy Krymskich Tatarów!
W imieniu Związku Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej kwiaty złożył Dawid Chazbijewicz, któremu towarzyszyli: Jan Adamowicz i Maria Aleksandrowicz-Bukin.

Maria Aleksandrowicz-Zbaraszewska. Pomiędzy białoruskością a polskością
Literatura tatarska oczami białostockich naukowców
Podróże muftiego Szynkiewicza
Historia w listach zamknięta...
Uczymy się języka tatarskiego
Ebru – obrazy malowane na wodzie

Przedefiladowali przez Rynek Kościuszki ułani Szwadronu Kawalerii im. 10 Pułku Ułanów Litewskich ze sztandarem oraz tatarskim buńczukiem.

Pismo dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Szanowni Państwo,
chcemy, czy nie chcemy – czas mija, wcale się na nas nie oglądając. Kto za nim nie nadąża, nie idzie
do przodu – ten zostaje w tyle. Trzeba umieć dostrzec możliwości rozwoju i mądrze je wykorzystać.
Kilkanaście ostatnich miesięcy było dla Muzułmańskiego Związku Religijnego czasem próby. Mogliśmy zgodzić się na zniszczenie struktur związku, porozrywanie więzi od blisko dziewięćdziesięciu
lat scalających poszczególne gminy, a tym samym zejść do poziomu skansenu, w którym tatarski
dozorca snuje się z grabiami po mizarze i zabawia turystów smętnymi opowieściami. Drugą możliwością było zdecydowane działanie tych wszystkich osób, którym drogie jest nie tylko dziedzictwo naszej tatarsko-muzułmańskiej społeczności, ale i jej dynamiczny rozwój. XIX Nadzwyczajny
Wszechpolski Kongres MZR pokazał, że są wśród nas ludzie, którzy pragną nie bezsensownych
kłótni i przepychanek, ale konkretnej, twórczej pracy i są gotowi wziąć na siebie odpowiedzialność
za funkcjonowanie MZR.
Muzułmański Związek Religijny to my wszyscy: poszczególni członkowie, gminy oraz wszelkie
związkowe instancje. Każdy znajdzie tu swoje dobre miejsce, jeżeli tylko gotowy jest do zgodnego
współdziałania. Separowanie się do niczego nie prowadzi. Zaczęliśmy generalne porządkowanie sytuacji wewnętrznej, szykują się poważne przedsięwzięcia zewnętrzne. Mamy szansę nadgonić zmarnowany czas, wkroczyć w jutro jako społeczność nie tylko świadoma swojej tradycji i dziedzictwa, ale też potrafiąca je nowocześnie rozwijać. Jako społeczność szanowana, prężnie działająca, będąca rzeczywistą reprezentacją wspólnoty tatarsko-muzułmańskiej w Polsce.
Jesteśmy jednym! Dobro całości ważniejsze musi być od prywatnych animozji. Każdy niechaj przyłączy się do wspólnego wysiłku
wyprowadzania naszego związku na prostą drogę. Wszystko stoi przed nami otworem: żebyśmy tylko tego chcieli!
Mufti RP Tomasz Miśkiewicz
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