TATARSKA WYSTAWA
SOKÓŁKA, 6.02.2019 R. (STR. 2)

KWARTALNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY POŚWIĘCONY TATAROM W POLSCE I NA ŚWIECIE

PR Z E G L Ą D
TATA R S K I
NR 2 (42) ROK 1440/2019 (XI) ISSN 2080-0541

Kilkadziesiąt osób przyszło do sokólskiej „Liry” na wykład o udziale
Tatarów w walkach o wolność Polski.

Fot. Krzysztof Mucharski

Okazją ku temu była wystawa pt. „Dla Niepodległej. Tatarzy w walce
o wolną Polskę w XVIII–XX w.”.

Fot. Krzysztof Mucharski

Wykład poprowadził dr Łukasz Lubicz-Łapiński z białostockiego Oddziału
Instytutu Pamięci Narodowej.

Na planszach przedstawiono wybrane epizody z patriotycznej działalności
polskich Tatarów.
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Wśród obecnych byli przedstawiciele tatarskiej społeczności z Sokółki, Suchowoli oraz Białegostoku.

Pismo wydawane dzięki dotacji
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

SZANOWNI PAŃSTWO,
Czas biegnie tak szybko, że wielokroć nie zauważamy nawet, że to, co wciąż wydaje się teraźniejszością, jest już przeszłością, historią. A historia ma to do siebie, że łatwo się o niej zapomina. Aby się zachowała, należy ją w jakiś sposób utrwalić,
zapewnić jej przetrwanie dla następnych pokoleń, dla tych wszystkich, którzy przyjdą po nas. Takim zachowanym świadectwem istnienia są wspomnienia Selvet Bolbol, Tatarki z Dobrudży, które publikujemy w bieżącym numerze naszego
kwartalnika.
Opowieść Selvet, niczym bajeczny wehikuł czasu, przenosi nas w lata przedwojenne, do słodkiego świata jej młodości.
Oto wieś w Rumunii, gdzie sąsiedzi – Rumuni, Tatarzy, Bułgarzy, Rusini i inne narodowości – żyją razem w szczęściu i nieszczęściu, tolerancji, poszanowaniu własnej oraz cudzej wiary i obyczajów. Razem uczą się, bawią, pracują i świętują. Czy
były między nimi swary i niesnaski? Zapewne tak, choć te wspomnienia są bardzo idylliczne, ale też niezwykle treściwe,
ukazujące nieistniejący już wyimek tatarskiego świata. Stanowią niezwykle wartościowy element zbioru opisów niełatwego
życia naszych pobratymców, jakże podobnego do losów polskich Tatarów. Wspomnienia Selvet Bolbol ocalały, ponieważ
nagrał je, następnie spisał i opublikował pewien Tatar, Özgür Karahan, urodzony i żyjący już w całkiem innym okresie. Dla
nas zostały przetłumaczone przez dr hab. Grażynę Zając, krakowską turkolog, od lat współpracującą z tatarskimi czasopismami.
Wciąż są wśród nas ludzie pamiętający dawne czasy, które bardzo szybko odchodzą w niepamięć. Jeszcze trochę i nie
będzie nikogo, kto mógłby opowiedzieć o tatarskich wioskach i miasteczkach na Kresach, o powojennej tragedii opuszczania domostw i mogił przodków oraz o wędrówce na nowe ziemie. To jest część naszego życia, naszej historii, która nie
powinna – nie może – zostać zapomniana. Wciąż możemy przyczynić się do jej ocalenia: dla nas samych, dla naszych dzieci
i wnuków. Odwiedzajmy więc i wypytujmy tych, którzy wiedzą i pamiętają. Nagrywajmy i zapisujmy opowieści dziadków,
rodziców, znajomych i krewnych, nim bezpowrotnie znikną. I nie zostawiajmy ich jedynie dla siebie, ale dzielmy się nimi
z innymi, abyśmy wszyscy mieli świadomość trwania w nieprzerwanym łańcuchu miejsc, postaci i wydarzeń. W tatarskiej
historii. „Naród, który traci pamięć, traci swoją tożsamość” – jakże ważne to słowa...

DZIEŃ ISLAMU

BIAŁYSTOK, 26.01.2019 R. (STR. 1)

W imieniu polskiej społeczności muzułmańskiej głos zabrał mufti Tomasz
Miśkiewicz.

Daniel St. Czachorowski
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