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ddajemy do Twoich r¹k trzeci numer naszego
biuletynu. Trudno zaiste po drugim numerze
wyrokowaæ o rozwoju tego pisma. Mo¿na to zrobiæ
dopiero po roku wydania. Nie mniej mamy nadziejê,
¿e pismo to bêdzie s³u¿yæ zarówno muzu³manom, jak
i tym wszystkim, których interesuje tradycja, kultura,
historia i dzieñ dzisiejszy Muzu³mañskiego Zwi¹zku
Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej.

W

nowej sytuacji gospodarki rynkowej, zmian
cywilizacyjnych i przemian kultury Tatarzy
muzu³manie powinni siê odnaleŸæ. Min¹³ ju¿ czas
tradycyjnie pojmowanego folkloru mniejszoœci
religijnej. ¯yjemy w œwiecie wypaczonych wartoœci,
upadku moralnego i duchowego. Wielu ludzi zabiega
wy³¹cznie o sprawy materialne. S¹ przekonani, i¿
Ÿród³em szczêœcia jest posiadanie dóbr i pogoñ za
przyjemnoœciami. Osoby takie tkwi¹ w mroku
duchowym, gdy¿ w swych poczynaniach nie maj¹
¿adnego œwiat³a przewodniego, nie wiedz¹ dok¹d
zmierzaæ. Znajduje to wyraz w ich wypaczonym
poczuciu dobra i z³a. Ka¿dego dnia spotykamy ludzi,
którzy id¹ przez ¿ycie, w ogóle nie myœl¹c o Bogu. Z
ca³¹ pewnoœci¹ nie oddaj¹ Mu czci ani nie sk³adaj¹
dziêkczynienia. Osoby te tym samym odcinaj¹ siê od
prawdziwego Ÿród³a prawdy.

P

rzez minione 80 lat znacz¹co zmniejszy³ siê stan
posiadania wspólnoty tatarsko-muzu³mañskiej,
zarówno ludzki, kulturalny i spo³eczny. Odeszli
ludzie, ginie powoli tradycja. Znika duch wspólnoty rozproszony, zapomniany, niechciany. Zosta³a
jednak garstka ludzi, którzy próbuj¹ o¿ywiæ na wpó³
umar³e, przypomnieæ zapomniane, dodaæ nowego
blasku przygas³ej tradycji. Celem tych dzia³añ jest
niedopuszczenie do zamierania, atrofii, uœpienia,
koñca historii tatarskiej wspólnoty w Polsce na skutek
czynników historycznych i cywilizacyjnych. A mo¿e
jest to pocz¹tek jeszcze innego nieznanego procesu
spo³ecznego? A mo¿e to tylko zakrêt a nie koniec
historii? Wielki poeta Tatarów nadwo³¿añskich Gabdu³³a Tukaj - pisa³ swego czasu „No, je¿eli ona
/nacja tatarska - red./ umar³a, to nale¿y wskrzesiæ
nieboszczkê, szeleszcz¹c u jej wezg³owia naszymi
gazetami - zwitkami papieru. A jeœli ju¿ tak, to czy
nasze publikacje nie przypominaj¹ modlitwy JA SIN
czytanej nad umar³ym?”. Przy okazji jubileuszu czas
najwy¿szy zastanowiæ siê nad tym jaka bêdzie nasza
przysz³oœæ, czy w³aœciwie odwzajemniamy siê
naszym dziadom i pradziadom, którym jesteœmy
wdziêczni za przekazan¹ religiê i tradycje? Czy nam,
jak ju¿ bêdziemy dziadami, pradziadami nasze
potomstwo bêdzie umia³o i mia³o za co dziêkowaæ?

T

e s³owa zastanawiaj¹ce i dramatyczne sk³aniaj¹
do jubileuszowej refleksji nad sob¹, swoj¹
rodzin¹, nasz¹ spo³ecznoœci¹ i jej przysz³oœci¹. Co
czyniæ, aby by³o lepiej? Czas na zmiany, czas
budowaæ, czas wychowywaæ swe potomstwo wedle
wartoœci islamu. Nie wolno odk³adaæ sprawy na
póŸniej b¹dŸ szukaæ pretekstów aby nic nie robiæ.
Niech Allah Wszechmog¹cy wspiera
nasze
chwalebne poczynania i da nam si³ê przetrwania.
Redakcja
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0 marca 2006 roku w wieku 91 lat zmar³
Aleksander Chalecki, d³ugoletni imam
Muzu³mañskiej Gminy Wyznaniowej w
Bia³ymstoku, Warszawie oraz przez wiele lat na ca³¹
Polskê.

A

leksander Chalecki, syn Emilii i Jakuba,
urodzi³ siê 15 marca 1915 roku w Krug³o na
bia³ostocczyŸnie w posiad³oœci, któr¹ Jego prapradziadek - dowódca pu³ku w stopniu pu³kownika otrzyma³ za zas³ugi w obronie Rzeczypospolitej. W
sierpniu 1915 roku rodzina Chaleckich z czterema
córkami i piêcioletnim Aleksandrem emigrowa³a do
Kazania. Tam urodzi³o siê Jego dwóch braci. To by³
bardzo trudny okres rewolucji w Rosji - g³ód,
rozboje, epidemia tyfusu. W wyniku choroby zmar³a
siostra i dwóch braci, a ojciec po wylewie zosta³
inwalid¹. W 1921 roku rodzina Chaleckich
powrócia³a do Polski. Gospodarstwo w Krug³o by³o
zajête i zrujnowane. Zamieszkali w Tryplach.
Umiera ojciec. W 1929 roku Aleksander Chalecki
ukoñczy³ szko³ê podstawow¹. W 1933 roku z matk¹ i
rodzeñstwem przeprowadzaj¹ siê do Kruszynian na
gospodarstwo po babci, gdzie organizowano ¿ycie od
podstaw. W paŸdzierniku 1938 roku o¿eni³ siê z
Helen¹ Pop³awsk¹. 15 listopada 1938 roku powo³any
zosta³ do odbycia czynnej s³u¿by wojskowej w 13
Pu³ku U³anów Wileñskich w Nowowilejce. Jako
bardzo sprawny i zdyscyplinowany ¿o³nierz
skierowany zosta³ do szko³y podoficerskiej, któr¹
ukoñczy³ ze stopniem kaprala. Aleksander Chalecki
by³ u³anem I szwadronu tatarskiego w 13 Pu³ku
U³anów Wileñskich i po wybuchu II wojny œwiatowej
uczestniczy³ w kampanii wrzeœniowej. 6 paŸdziernika
1939 roku w ciê¿kiej bitwie trafia do niewoli
niemieckiej. 20 kwietnia 1942 roku wraz z Alim
Mucharskim uciekaj¹ z obozu jenieckiego i 10 maja
1942 roku docieraj¹ do Kruszynian - do rodzin, które
przechowuj¹ ich do zakoñczenia wojny.

W

1945 roku wraz z rodzin¹ zamieszka³ w
Bia³ymstoku. Pracowa³ w Spó³dzielni
Spo³em, nastêpnie a¿ do emerytury w Fabryce
Przyrz¹dów i Uchwytów w Bia³ymstoku. W tym
czasie dokszta³ca³ siê, uzyskiwa³ wy¿sze kwalifikacje
i zajmowa³ odpowiedzialne stanowiska. Za pracê
zawodow¹ otrzyma³ wysokie odznaczenia zak³adowe
i pañstwowe.

C

a³y czas pracowa³ spo³ecznie na rzecz
wspólnoty tatarsko-muzu³mañskiej. W latach
1946-1960 by³ muezinem w Muzu³mañskiej Gminie
Wyznaniowej w Bia³ymstoku i cz³onkiem
Najwy¿szego Kolegium Muzu³mañskiego Zwi¹zku
Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej. Od 1960 do
1980 roku by³ muezinem i cz³onkiem Komisji
Rewizyjnej w Muzu³mañskiej Gminie Wyznaniowej
w Bia³ymstoku. 13 lipca 1980 roku powo³any zosta³
na Imama w Muzu³mañskiej Gminie Wyznaniowej w
Bia³ymstoku. 23 marca 1981 roku dziêki staraniom
jego oraz pana Adama Miœkiewicza spo³ecznoœæ
tatarsko-muzu³mañska otrzyma³a do dyspozycji dom
przy ulicy Grzybowej 42. Do ostatniej chwili
opiekowa³ siê nim, wyposa¿y³ w sprzêt, organizowa³
¿ycie religijne, prowadzi³ systematycznie modlitwy

Imam Aleksander Chalecki
(15 marca 1915 - 20 marca 2006)
pi¹tkowe, bajramowe, tarawichowe i
okolicznoœciowe. W okresie ponad szeœædziesiêciu
lat swojej s³u¿by dla dobra wspólnoty uczestniczy³ we
wszystkich pos³ugach religijnych: azanach, œlubach,
pogrzebach. W razie potrzeby dociera³ do
najdalszych zak¹tków kraju, a nawet zagranicê. Niós³
pociechê ¿o³nierzom w jednostkach wojskowych i
chorym w szpitalach. Du¿o czasu poœwiêca³ dzieciom
i m³odzie¿y.

O

rganizowa³ akcje charytatywne i prowadzi³
dzia³alnoœæ humanitarn¹. Od 1993 do 1997
roku opiekowa³ siê uchodŸcami z Boœni i
Hercegowiny, pomaga³ Czeczeñcom, inicjowa³
zbiórki œrodków finansowych i rzeczowych dla
powodzian, ofiar klêsk ¿ywio³owych. Wspiera³
duchowo i finansowo ubogich. Zawsze by³ tam, gdzie
Go potrzebowano.

G

odnie reprezentowa³ Tatarów-muzu³manów i
Polskê na spotkaniach i konferencjach
miêdzynarodowych, uroczystoœciach pañstwowych,
spotkaniach ekumenicznych, np. z Papie¿em Janem
Paw³em II, Wielkim Muftim Libanu, królem
Maroka. By³ cz³onkiem Rady Imamów przy
Najwy¿szym Kolegium Muzu³mañskiego Zwi¹zku
Religijnego w RP i wspó³za³o¿ycielem Rady
Wspólnej Katolików i Muzu³manów.

A

leksander Chalecki by³ wzorowym mê¿em,
ojcem, dziadkiem, przyjacielem
muzu³maninem, przywódc¹ duchowym i religijnym,
godnym obywatelem Polski - od ponad 600 lat
Ojczyzny Tatarów.
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Tatarzy-Muzu³manie na ziemiach Rzeczypospolitej
wystawa w Muzeum Historycznym w Bia³ymstoku
Maria Aleksandrowicz-Bukin

2

4 marca 2006 roku w Muzeum Historycznym w
Bia³ymstoku odby³o siê uroczyste otwarcie
wystawy z okazji obchodów 80-lecia
Muzu³mañskiego Zwi¹zku Religijnego pod has³em
„Tatarzy-Muzu³manie na Ziemiach
Rzeczypospolitej”. Jak wiemy historia Tatarów
polskich œciœle zwi¹zana jest z histori¹ Polski. Od
pocz¹tku osadnictwa - czyli od ponad 600 lat Tatarzy mieszkaj¹cy na terenie Rzeczypospolitej
zawsze byli gotowi do walki o niepodleg³oœæ
Ojczyzny, a w czasach pokoju wiernie s³u¿yli i s³u¿¹
nadal, dbaj¹c o dobre jej imiê, rozwój i s³awê. Ich
losy splata³y siê z dziejami tej ziemi i wci¹¿ trwa
spójny zwi¹zek pomiêdzy Tatarami Polskimi a
Rzeczypospolit¹.

8

0 lat temu podczas Nadzwyczajnego Kongresu
Muzu³mañskiego II Rzeczypospolitej
odbywaj¹cego siê w dniach 28 - 29 grudnia 1925 roku
w Wilnie Tatarzy powo³ali do ¿ycia Muzu³mañski
Zwi¹zek Religijny (odsy³am do nr 1). Okres
miêdzywojenny w dziejach Tatarów odznacza siê
rozwojem dzia³alnoœci religijnej i kulturalnej. Obok
Muzu³mañskiego Zwi¹zku Religijnego powo³ano do
¿ycia równie¿ Zwi¹zek Kulturalno-Oœwiatowy
Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej. II wojna
œwiatowa mocno zmieni³a sytuacjê muzu³manów w
Polsce. Wiêkszoœæ wielowiekowych osad tatarskich
pozosta³o poza granicami Rzeczypospolitej. Wielu
Tatarów przenios³o siê na tzw. ziemie zachodnie. W
roku 1947 reaktywowano Muzu³mañski Zwi¹zek
Religijny.

M

imo i¿ Tatarzy muzu³manie ¿yj¹ w Polsce od
ponad 600 lat wiedza o tej grupie jest ogó³owi
ma³o znana. Dlatego te¿ organizacja wystawy by³a ze
wszech miar trafn¹ decyzj¹.Œwiadczy o tym
olbrzymie zainteresowanie osób spoza œrodowiska
muzu³mañskiego. Nale¿a³oby rozwa¿yæ czy taka
wystawa nie powinna odwiedziæ inne wiêksze miasta
w Polsce.

Podczas otwarcia wystawy wszystkie sale Muzeum Historycznego w Bia³ymstoku wype³nione by³y goœæmi

W

ystawa pokazuje ponad 600 letnie osadnictwo
Tatarów na ziemiach Rzeczypospolitej oraz
ich religiê - islam. Eksponaty pochodz¹ ze zbiorów
Podlaskiego Muzeum Historycznego w Bia³ymstoku
jak równie¿ wypo¿yczonych przez niektóre rodziny
tatarskie. S¹ tam fotografie, dokumenty, przedmioty,
które dokumentuj¹ historiê, obrzêdowoœæ, wa¿ne
wydarzenia z ró¿nych okresów tych rodzin. Wystawa
nie tylko dokumentuje historiê naszej spo³ecznoœci
ale jednoczeœnie obrazuje dzieje kraju.

E

kspozycja zawarta jest w trzech salach i na holu
pierwszego piêtra Muzeum Historycznego w

Bia³ym stoku. W pierw szej sa li znaj duj¹ si ê
dokumenty w postaci protoko³ów z
I Wszechpolskiego Zjazdu Delegatów ludnoœci
muzu³mañskiej w Wilnie z 1925 roku i fotografie
dotycz¹ce rozmieszczenia gmin muzu³mañskich w
II Rzeczypospolitej oraz sylwetki za³o¿ycieli
Muzu³mañskiego Zwi¹zku Religijnego na czele z
Muftim Rzeczypospolitej dr Jakubem
Szynkiewiczem. Wa¿nym elementem wystawy s¹
zbiory militariów zwi¹zane z Pu³kiem U³anów
Tatarskich. Nastêpna sala zawiera ciekawe
fragmenty ze zbiorów rodzin tatarskich. Niezwykle
cenn¹ ekspozycjê przedstawi³y rody:
Aleksandrowiczów, Jab³oñskich, Jakubowskich,
Pó³torzyckich, Szahidewiczów i Zab³ockich. Nale¿¹
do nich oryginalne i niepublikowane do tej pory
dokumenty, listy, pocztówki fotografie, a tak¿e
przedmioty codziennego u¿ytku. W nastêpnej sali
znajdujemy unikatowe zbiory piœmiennictwa
tatarskiego: korany, chamia³y i da³awary. Mo¿na tu
te¿ obejrzeæ pokaz multimedialny dotycz¹cy
najstarszej Muzu³mañskiej Gminy Wyznaniowej w
Kruszynianach.

W

otwarciu wystawy wziê³a udzia³ du¿a liczba
mieszkañców Bia³egostoku, których
interesuje bogata historia Tatarów. Wœród licznie
przyby³ych goœci byli przedstawiciele w³adz miasta,
koœcio³ów, organizacji wspó³pracuj¹cych z MZR,
prasy, radia, telewizji oraz licznej grupy Tatarów.
Wystawê otworzy³ Dyrektor Muzeum w Bia³ymstoku
Andrzej Lechowski przy wspó³udziale Muftiego
Muzu³mañskiego Zwi¹zku Religijnego w
Rzeczypospolitej Polskiej Tomasza Miœkiewicza.

W
Otwarcie wystawy. Stoj¹ od lewej: Tomasz Miœkiewicz - Mufti Muzu³mañskiego Zwi¹zku Religijnego w
Rzeczypospolitej Polskiej i Halina Szahidewicz - przewodnicz¹ca Muzu³mañskiej Gminy Wyznaniowej w
Bia³ymstoku. Stoj¹ od prawej: Andrzej Lechowski - dyrektor Muzeum Podlaskiego w Bia³ymstoku i Lucyna
Lesisz - kustosz i kierownik Muzeum Historycznego w Bia³ymstoku - Oddzia³u Muzeum Podlaskiego
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szystkich chêtnych zapraszamy do
zwiedzania wystawy. Ze wzglêdu na du¿e
zainteresowanie wystaw¹, kierownictwo Muzeum
podjê³o decyzje o przed³u¿eniu funkcjonowania
ekspozycji do po³owy wrzeœnia 2006 roku.
Przypominamy adres Muzeum Historycznego w
Bia³ymstoku - Oddzia³u Muzeum Podlaskiego:
Bia³ystok, ul. Warszawska 37. Wystawa czynna jest
codziennie oprócz œwi¹t w godzinach 10-17.
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Obchody 80 lecia Muzu³mañskiego Zwi¹zku
Religijnego w RP w poszczególnych gminach
W
K
W
imiê Allacha Mi³osiernego, Litoœciwego

Chwa³a Allachowi, Panu œwiatów, Mi³osiernemu,
Litoœciwemu, Królowi Dnia S¹du. Oto Ciebie czcimy
i Ciebie prosimy o pomoc. ProwadŸ nas drog¹ prost¹,
drog¹ tych których obdarzy³eœ ³ask¹ Twoj¹, nie zaœ
tych, na których jesteœ zagniewany i nie tych, którzy
b³¹dz¹.
/Sura al-Fatiha/

S
D

zanowni Przewodnicz¹cy Muzu³mañskich Gmin
Wyznaniowych Bia³ymstoku, Bohonikach,
Kruszynianach, Warszawy
ecyzj¹ Komitetu Obchodów 80 lecia
Muzu³mañskiego Zwi¹zku Religijnego w
Rzeczypospolitej Polskiej rozpoczêto wydawanie

biuletynu informacyjnego o przygotowaniach i
organizacji jubileuszu Zwi¹zku w 2006 roku.

informacji za miniony miesi¹c w terminie do 5
ka¿dego nastêpnego miesi¹ca, i tak za miesi¹c marzec
do 5 kwietnia 2006 roku, itp.

a¿dego miesi¹ca dokonywane bêdzie krótkie
podsumow anie przebieg u przygoto wañ i
obchodów Jubileuszu. Cel jaki przeœwieca³
Komitetowi Obchodów by³o jak najszersze dotarcie
do spo³ecznoœci muzu³mañskiej przybli¿aj¹c jej
planowane i podejmowane dzia³ania Komitetu,
pr ze bi eg wy da rz eñ ja k ró wn ie ¿ pr ac ê
poszczególnych Zarz¹dów Gmin w tym zakresie.

przypadku nie dostarczenia informacji w
biuletynie zostanie niezadrukowana
po wi er zc hn ia pr zy pa da j¹ ca da ne j gm in ie .
Chcielibyœmy aby Zarz¹dy Gmin wykorzysta³y
mo¿liwoœæ zaprezentowania swojej dzia³alnoœci, a
tym samym nasze spo³eczeñstwo dowie siê co dzieje
siê w poszczególnych naszych gminach.

W

N

zwi¹zku z bardzo szerokim frontem dzia³añ
postanowiono i¿ Zarz¹dy Gmin co miesi¹c
bêd¹ zamieszczaæ skrócon¹ informacjê o
podejmowanych inicjatywach zwi¹zanych z
roc zni c¹. Pre zyd ium Kom ite tu p ost ano wi³ o
zobowi¹zaæ Przewodnicz¹cych gmin do dostarczania

iech Allach Wszechmog¹cy obdarzy nas
Swoim mi³osierdziem.

Z wyrazami szacunku
W imi eniu Prez ydiu m Kom itet u Obc hodó w
Sekretarz Komitetu Józef Konopacki

Muzu³mañska Gmina Wyznaniowa w Bohonikach

W

ramach obchodów 80 lecia Muzu³mañskiego
Zwi¹zku Religijnego w Rzeczypospolitej
Polskiej w dniu 4 czerwca 2006 roku w Bohonikach
odbêd¹ siê uroczystoœci zaplanowane przez Komitet
Obchodów Jubileuszu. O godzinie 10:00 przed
meczetem w Bohonikach po powitaniu goœci
przedstawiony zostanie rys historyczny na temat
osadnictwa w Bohonikach oraz historiê meczetu. W
kolejnym punkcie obchodów przewidziana jest
modlitwa na mizarze w Bohonikach oraz zwiedzanie
go. W Domu Parafialnym otwarta zostanie wystawa
zdjêæ przedstawiaj¹cych historiê gminy i meczetu w
Bohonikach. W trakcie wystawy przewidziana jest
dyskusja na temat „Bohoniki wczoraj i dziœ”.
Zakoñczeniem pobytu goœci bêdzie wspólny obiad
przygotowany przez muzu³manki gminy Bohoniki.
W zwi¹zku z planowanymi uroczystoœciami Zarz¹d

Muzu³mañski ej Gminy Wyznaniowej Bohoniki
zwraca siê z nastêpuj¹cym apelem do wszystkich
muzu³manów:

Z

arz¹d Muzu³mañskiej Gminy Wyznaniowej
Bohoniki uprzejmie prosi o wniesienie
jednorazowej wp³aty, w kwocie nie ni¿szej ni¿ 50,00
z³, na zakup wyposa¿enia do Meczetu w Bohonikach
oraz na dokoñczenie inwestycji zwi¹zanej z
rozbudow¹ Domu Parafialnego w Bohonikach.
Bêdziemy bardzo, bardzo wdziêczni za wp³aty
wy¿szych kwot.

Z

ebrane pieni¹dze umo¿liwi¹ zainstalowanie
alarmu przeciwpo¿arowego w Meczecie w
Bohonikach, zakup nowych dywanów do Meczetu,
jak równie¿ pozwol¹ na dokoñczenie rozbudowy
Domu Parafialnego w Bohonikach.

B

êdziemy wdziêczni za dokonanie wp³at w
terminie do dnia 30.04.2006 roku z uwagi na
rozpoczêcie sezonu budowlanego.
Wp³aty przyjmuj¹:
1. D¿eneta Mickiewicz - Skarbnik Gminy, Sokó³ka,
2. Eugenia Radkiewicz - Bohoniki,
3. Mira Miœkiewicz - D¹browa Bia³ostocka,
4. Ewa Sulkiewicz - Suchowola,
lub proszê dokonaæ przelewem bankowym na
za³aczonym przekazie. Nasze konto:
BS Sokó³ka 98 8093 0000 0000 1326 2000 0010.
Z wyrazami szacunku,
Miros³awa Korycka - Przewodnicz¹ca Zarz¹du
Gminy
D¿eneta Mickiewicz - Skarbnik MGW Bohoniki.
n

Muzu³mañska Gmina Wyznaniowa w Kruszynianach

Z

arz¹d Gminy Muzu³mañskiej w Kruszynianach
w sk³adzie:
Janusz Aleksandrowicz - Przewodnicz¹cy
Bronis³aw Talkowski - Zastêpca Przewodnicz¹cego
Artur Konopacki - Zastêpca Przewodnicz¹cego
Adam Pop³awski - Skarbnik
D¿eneta Bogdanowicz - Sekretarz
odbyli spotkanie zapoznawcze z Wójtem Krynek

Bo gu s³ aw em Pa na si uk ie m i Na dl eœ ni cz ym
Nadleœnictwa Krynki Waldemarem Sieradzkim. By³o
to pierwsze spotkanie nowo ukonstytuowanego
zarz¹du odrodzonej gminy Kruszyniany z w³adzami
gminy oraz nadleœnictwem, na którego obszarze
dzia³a Gmina Wyznaniowa Kruszyniany. G³ównym
celem tych spotkañ by³a prezentacja zarz¹du Gminy
Wyznaniowej Kruszyniany, nawi¹zanie przyjaznych

stosunków i zapocz¹tkowanie wspó³pracy. Efektem
spot kañ by³o umów ieni e spot kañ robo czyc h
dotycz¹cych przygotowania obchodów 80 lecia
Mu zu ³m añ sk ie go Zw i¹ zk u Re li gi jn eg o w
Rzeczypospolitej Polskiej na terenie Gminy Krynki,
które odbêd¹ siê 12 kwietnia 2006 roku.
n

Muzu³mañska Gmina Wyznaniowa w Bia³ymstoku

Z

arz¹d Muzu³mañskiej Gminy Wyznaniowej w
Bia³ym stoku bardzo serdec znie dziêku je
wszystkim tym, którzy zaanga¿owali siê i pomagali
przy organizacji i otwarciu wystawy w Muzeum
Historycznym w Bia³ymstoku w dniu 24 marca 2006
roku. Szczególne podziêkowania kierujemy do Pani
Lucyny Lesisz - kustosza i kierownika Muzeum
Historycznego w Bia³ymstoku - Oddzia³u Muzeum

Podlaskiego za pomys³, ciê¿k¹ pracê i serce, które
w³o¿y³a w przygotowanie wystawy. Serdeczne
podziêk owania s k³adamy wszystk im tatar skim
rodzinom, które udostêpni³y fotografie, dokumenty i
pami¹tki rodzinne co pozwoli³o stworzyæ wspania³¹
ca ³o œæ . D¿ en ec ie Bo gd an ow ic z, Ar tu ro wi
Konop ackie mu, Aleks andro wi Miœki ewicz owi,
Marii Aleksandrowicz-Bukin, Marianowi i Adamowi

Murman oraz Halinie Szahidewicz dziêkujemy za
bezpoœredni wk³ad pracy w przygotowaniu wystawy,
zaœ Pan u Dyrek torowi Muzeum Podlas kiego
An dr ze jo wi Le ch ow sk ie mu or az Mu ft em u
Tomaszowi Mickiewiczowi za ¿yczliwe uwagi i
czuwanie nad ca³oœci¹.
Zarz¹d MGW w Bia³ymstoku

Muzu³mañska Gmina Wyznaniowa w Gdañsku

Z

ebranie Ogólne Cz³onków Muzu³mañskiej
Gminy Wyznaniowej w Gdañsku dokona³o
podsumowania czteroletniej kadencji Zarz¹du i
wybra³o nowe w³adze. Imamem Muzu³mañskiej
Gminy Wyznaniowej w Gdañsku zosta³ Pan Hani

Hraish, Przewodnicz¹c¹ zarz¹du ponownie wybrano
Pani¹ Mariê Tamarê Szabanowicz,
Wiceprzewodnicz¹cym zosta³ wybrany Pan Maciej
Jakubowski, sekretarzem Pani Idalia
Milkamanowicz, zaœ gospodarzem meczetu Pan

Omar Asanowicz.

N

owo wybranym w³adzom gratulujemy i
¿yczymy wszelkiej pomyœlnoœci.
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Abraham /PzN/ praojciec Proroków
Had¿i Jusuf

K

aza³ wiêc przyprowadziæ Abrahama /PzN/,
aby przeprowadziæ z nim debatê i udowodniæ
ludziom i¿ on jest bogiem. Spyta³ Abrahama /PzN/:
„Co potrafi twój bóg czego ja nie potrafiê?” /Kur`an
2:258/. Na to Abraham /PzN/ odpowiedzia³: „Moim
Panem /Bogiem/ jest ten, który daje ¿ycie i sprowadza
œmieræ” /K ur `a n 2: 25 8/ . Na to Ne mr od
odpowiedzia³: „Ja dajê ¿ycie i sprowadzam œmieræ,
mogê ka¿dego skazaæ na œmieræ i mogê tak¿e
u³askawiæ osobê skazan¹ na œmieræ w ten sposób
ocaliæ jej ¿ycie.” /Kur`an 2:258/. Abraham /PzN/ na
to odpowiedzia³: „Oto Bóg przywodzi s³oñce ze
wschodu, wiêc ty przywiedŸ je z zachodu” /Kur`an
2:258/. Na taki argument król nie mia³ ¿adnej
odpowiedzi. Zosta³ oœmieszony przed w³asnymi
podw³adnymi. Abraham wyszed³ zwyciêsko z
kolejnej próby i powróci³ do nawo³ywania ludzi do
prawdy. Wœród wszystkich ludzi, których Abraham
/PzN/ nawo³ywa³ do prawdy znalaz³a siê kobieta Sara
oraz mê¿czyzna Lot, którzy uwierzyli w
prawdziwego Boga. Widz¹c i¿ nikt inny go nie
us³ucha postanowi³ wyemigrowaæ i przekazaæ swoj¹
misjê ludziom z innych krain. Przed emigracj¹
powiedzia³ do swego ludu:
„Zaprawdê, my nie mamy nic z wami
i z tym, co wy czcicie oprócz Boga!
Wyrzekamy siê was!
Pojawi³a siê miedzy nami i wami
wrogoœæ i zawiœæ na zawsze,
chyba ¿e uwierzycie w Boga Jedynego!”
/Kur`an 60:4/
Do ojca zaœ powiedzia³:
„Z pewnoœci¹ bêdê prosi³ o przebaczenie dla ciebie,
choæ nie mam w³adzy niczego uczyniæ dla ciebie u
Boga”
/Kur`an 60:4/
Pozostawili swój kraj, przemierzyli Syriê i Palestynê
nawo³uj¹c ludzi do drogi Boga, pomagali biednym i
s³abym. Po pewnym czasie Abraham /PzN/ poœlubi³
Sarê. Przez d³ugi okres czasu nie mieli dzieci.
Wyprowadzili siê do Egiptu. Z wiekiem szanse na
potomstwo mala³o. Sara mia³a s³u¿¹c¹ Hagar. Sara
postanowi³a daæ j¹ za ¿onê Abrahamowi /PzN/,
prosz¹c Boga aby pob³ogos³awi³ ich dzieæmi. W taki
to sposób narodzi³ siê Ismail, pierwszy syn Abrahama
/PzN/.

A

braham /PzN/ ¿y³ s³u¿¹c i czcz¹c Stwórcê,
chwal¹c Jego imiê i dziêkuj¹c Mu. Odleg³oœci,
jakie Abraham /PzN/ pokona³ nie s¹ nam znane,
zawsze jednak „podró¿owa³” ku Bogu czy to
pozostaj¹c w domu czy bêd¹c w podró¿y. Wiedzia³,
¿e jego dni na Ziemi s¹ policzone, czeka go œmieræ, a
potem zmartwychwstanie. Myœl o ¿yciu po œmierci
przepe³nia³a go spokojem, pragn¹³ ujrzeæ dzie³o
Wszechmog¹cego Stworzyciela i Dzieñ S¹du, zanim
to nast¹pi.
I oto powiedzia³ Abraham:
„Panie mój!
Poka¿ mi, jak o¿ywiasz zmar³ych”
Powiedzia³:
„Czy ty nie wierzysz?”
On powiedzia³:
„Tak! Lecz niech siê moje serce uspokoi.”
Powiedzia³:
„WeŸ wiêc cztery ptaki
i przyciœnij do siebie
potem po³ó¿ na ka¿dej górze jak¹œ czêœæ z nich

i zawo³aj je,
a one przylec¹ do ciebie poœpiesznie.
Wiedz, ¿e Bóg jest potê¿ny, m¹dry!” /Kur`an 2:260/
Abraham /PzN/ uczyni³ to, co mu nakaza³ Allah.
Zabi³ cztery ptaki i rozrzuci³ ich ró¿ne czêœci na
górach. Potem wezwa³ Allaha na co pióra zaczê³y
³¹czyæ siê w skrzyd³a i inne czêœci zaczê³y siê
odpowiednio ³¹czyæ w ca³oœæ. Tak ptaki odzyska³y
swe ¿ycie. To zajœcie mia³o zaspokoiæ ciekawoœæ
Abrahama /PzN/ i ukazaæ moc Allaha
Wszechmog¹cego.

P

ewnego dnia Abraham /PzN/ po przebudzeniu,
nakaza³ swej ¿onie Hagar, ¿eby przygotowa³a
syna do drogi. Po kilku dniach przygotowañ ruszyli w
drogê. Wêdrowali przez pola uprawne, pustynie,
góry, a¿ w koñcu dotarli do Pó³wyspu Arabskiego.
Abraham /PzN/ skierowa³ siê do nieurodzajnej
doliny, gdzie nie by³o owoców, drzew, po¿ywienia
ani wody. Zostawi³ tam ¿onê i ma³ego Ismaela, a sam
uda³ siê w podró¿ powrotn¹. Hagar poœpieszy³a za
nim pytaj¹c: ”Dok¹d idziesz Abrahamie, zostawiaj¹c
nas w tej opuszczonej dolinie?” Powtarza³a tak wiele
razy lecz Abraham /PzN/ nie odpowiada³. W koñcu
zrozumia³a, ¿e tak Bóg mu nakaza³ i zapyta³a: Czy
Allach tak Ci nakaza³? Abraham /PzN/ odrzek³: Tak.
Odwróci³a siê i powróci³a do swego syna. Abraham
/PzN/ szed³ dalej, a¿ znikn¹³ za gór¹, gdzie zacz¹³
modliæ siê do Boga:
„Panie nasz!
Oto osiedli³em czêœæ mojego potomstwa
w dolinie nieurodzajnej,
obok Twego Domu.
Panie nasz!
Niech oni odprawiaj¹ modlitwê,
a Ty uczyñ, aby serca ludzi sk³oni³y siê ku nim,
I daj im owoców jako zaopatrzenie!
Byæ mo¿e, oni bêd¹ wdziêczni!
/Kur`an 14:37/
Dom Allaha, Ka`ba nie by³ jeszcze zbudowany.
Ismail, który zosta³ z matk¹ mia³ byæ póŸniej
odpowiedzialny za jego budowê wraz z ojcem. To za
spraw¹ m¹droœci Allaha cywilizacja mia³a siê
poszerzyæ w tym regionie, to tu zostanie zbudowany
Dom Allaha, w którego kierunku siê zwracamy w
modlitwie. Hagar wraz z Ismailem pozostali sami na
pustyni, po dwóch dniach skoñczy³ siê zapas wody i
po¿ywienia. Sytuacja sta³a siê krytyczna. Dziecko
p³aka³o z pragnienia. Hagar ruszy³a szukaæ wody.
Chodzi³a poœpiesznie a¿ dosz³a do góry As-Safa, ale
na horyzoncie nie by³o widaæ ¿adnej studni. Zesz³a
ze wzgórza w dolinê w poszukiwaniu wody, potem
posz³a na wzgórze Al-Marwa ale i tu nic nie
zobaczy³a. Tak chodzi³a miêdzy wzgórzami siedem
razy. Z tego wzglêdu pielgrzymi chodz¹ siedem razy
miêdzy As-Saf¹ a Al-Marw¹ dla przypomnienia
czynu Hagar. Hagar wróci³a do syna po
poszukiwaniach wyczerpana i zdyszana, dziecko od
p³aczu i pragnienia zachryp³o. W pewnym momencie
ma³y Ismail nó¿k¹ uderzy³ w ziemiê, z której trysnê³a
woda. ¯ycie ich zosta³o uratowane. •ród³o to zwane
„Zamzam” istnieje do dzisiejszego dnia w Mekce,
gdzie co roku kilka milionów pielgrzymów pobiera z
niego wodê. Woda, która wytrysnê³a z „Zamzam”
przyci¹gnê³a wielu ludzi, którzy Zaczêli siê tu
osiedlaæ. Zatrzymywa³y siê karawany. Ismail
dorasta³. Wtedy Allah postanowi³ poddaæ próbie
Abrahama /PzN/.

I on powiedzia³:
„Oto ja idê do mego Pana,
On mnie poprowadzi drog¹ prost¹.
Panie Mój!
Obdarz mnie kimœ sprawiedliwym!”
I obwieœciliœmy mu radosn¹ wieœæ:
ch³opca wspania³omyœlnego.
A kiedy ten doszed³ ju¿ do wieku,
kiedy móg³ razem z nim siê trudziæ,
on powiedzia³:
„Synu mój!
Oto widzia³em siebie we œnie,
zabijaj¹cego ciebie na ofiarê.
Rozwa¿ wiêc, co o tym myœlisz?”
Powiedzia³:
„O mój ojcze!
Czyñ, co ci nakazano!
Ty mnie znajdziesz cierpliwym,
jeœli tak zechce Bóg!”
A kiedy obaj poddali siê ca³kowicie
i kiedy on rzuci³ go twarz¹ na ziemiê,
zawo³aliœmy do niego:
„Abrahamie!
Widzenie senne wzi¹³eœ za prawdê.
W ten sposób nagradzamy czyni¹cych dobro.
Zaprawdê, to jest doœwiadczenie oczywiste!”
I okupiliœmy go wielk¹ ofiar¹.
I uwieczniliœmy go wœród potomnych:
„Pokój Abrahamowi!”
W ten sposób nagradzamy tych,
którzy czyni¹ dobro!
On jest, zaprawdê, wœród Naszych wiernych s³ug!
/Kur`an 37:99-111/
Analizuj¹c test jakiemu zosta³ poddany Abraham
/PzN/ przez Allaha widzimy proroka, którego serce
jest pe³ne mi³oœci do Boga i tego, co On stworzy³.
Jego syn narodzi³ siê, kiedy by³ ju¿ stary, gdy straci³
nadziejê na potomstwo. We œnie ujrza³ siebie
zabijaj¹cego swego pierworodnego i jedynego
potomka. Mia³ wizjê ¿e zabija syna ale nie pyta³ o
powód. Tak wiêc powiedzia³ do syna:
„Synu mój!
Oto widzia³em siebie we œnie,
zabijaj¹cego ciebie na ofiarê.
Rozwa¿ wiêc, co o tym myœlisz?”
/Kur`an 73:102/
Powiedzia³ to delikatnie i prosi³ by przemyœla³, co o
tym s¹dzi. Syn tak mu odpowiedzia³:
„O mój ojcze!
Czyñ, co ci nakazano!
Ty mnie znajdziesz cierpliwym,
jeœli tak zechce Bóg!”
/Kur`an 73:102
Abraham podniós³ nó¿, chc¹c wype³niæ nakaz Allaha
tak, jak mówi Kur`an: „A kiedy obaj poddali siê
ca³kowicie i kiedy on rzuci³ go twarz¹ na ziemiê:
Kur`an /37:103/. U¿yto wyra¿enia „kiedy obaj siê
poddali”; jest to bowiem okreœlenie prawdziwego
islamu. Dopiero wówczas, gdy Abraham /PzN/ by³
gotowy wype³niæ nakaz Allaha, On do niego
przemówi³. To by³ koniec testu. Ismail nie
ofiarowany, w zamian zabity baran. Dla
muzu³manów jest to œwiêto przypominaj¹ce
prawdziwy islam i jego zasady, to jak Abraham /PzN/
i Ismail je wype³nili.
cdn
Cytaty zaczerpniêto z Koranu wydanego przez PIW
w 1986 roku w t³umaczeniu Józefa Bielawskiego
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