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T
atarska społeczność, podobnie jak każda inna, istnieje w  czasie 
i  przestrzeni. Ale istnienie nie może oznaczać jedynie bycia dla 

samego bycia. Musi być twórcze, musi pozostawiać po sobie ślady, któ-
re w  przyszłości będą świadectwem naszych starań: o  siebie, rodzinę, 
wspólnotę, kraj. Muzułmański Związek Religijny w RP od wielu już lat 
podejmuje różnorodne działania służące zarówno Tatarom, jak i skiero-
wane do sąsiadów innych wyznań. Staramy się wychodzić życiu naprze-
ciw – nie byle jak, a mądrze, nie tracąc z oczu dziedzictwa po przodkach 
i wartości, jakie niesie ze sobą nasza religia. Uczymy się również korzy-
stać z możliwości, które stwarza nam współczesność: polska, europej-
ska. Jako mniejszość etniczna i religijna przebyliśmy w ostatnim półwie-
czu bardzo długą i ciężką drogę. 

Jednym z naszych twórczych przedsięwzięć jest czasopiśmiennictwo. 
Pięćdziesiąt lat temu zaczynaliśmy od skromnej, przepisywanej na ma-
szynie jednodniówki. Dzisiaj MZR w RP wydaje znane i cenione nie tylko 
w kraju czasopisma; podobnie Związek Tatarów RP. Swój spory dorobek 
mają w tej dziedzinie inne muzułmańskie organizacje wyznaniowe i sto-
warzyszenia kulturalne. Piszemy o  swoim życiu, historii, religii, trady-
cjach – ukazujemy ludzi i społeczność: pamiętającą, pragnącą, poszuku-
jącą. Musa Czachorowski, dziennikarz i wydawca, zebrał i opisał te tatar-
sko-muzułmańskie czasopisma publikowane po roku 1945. To jednak nie 
tylko wyliczanka tytułów i numerów kolejnych wydań. Kryje się za nimi 
niewielka grupka osób, chcących żyć z pasją – aby dać godne świadectwo 
dla naszej społeczności. I tego musimy się trzymać.

Tomasz Miśkiewicz
Mufti Rzeczypospolitej Polskiej 
Przewodniczący Najwyższego 

Kolegium Muzułmańskiego MZR w RP
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Rozdzia³ I

Czasopiśmiennictwo Muzu³mañskiego 
Zwi¹zku Religijnego w RP oraz Zwi¹zku 
Tatarów RP

Wprowadzenie

T
atarzy zamieszkują na terenach Rzeczypospolitej już od ponad sze-
ściuset lat. Są nie tylko mniejszością etniczną, ale również wyzna-

niową. Religia wyróżnia ich spośród katolickiej większości, będąc przede 
wszystkim czynnikiem jednoczącym i pozwalającym na zachowanie wła-
snej tożsamości w odmiennym otoczeniu. Dzięki islamowi Tatarzy prze-
trwali jako społeczność, do niedawna pozostając jedynymi polskimi mu-
zułmanami. Skupieni są w Muzułmańskim Związku Religijnym w Rze-
czypospolitej Polskiej, utworzonym w  roku 1925, podczas Pierwszego 
Wszechpolskiego Zjazdu Delegatów Gmin Muzułmańskich w  Wilnie. 
MZR, jako jedyna z istniejących współcześnie muzułmańskich organiza-
cji wyznaniowych, funkcjonuje na podstawie odrębnego aktu prawnego: 
Ustawy z  21 kwietnia 1936 roku o  stosunku Państwa do Muzułmań-
skiego Związku Religijnego w  Rzeczypospolitej Polskiej. W  roku 1925 
powstał również Związek Kulturalno-Oświatowy Tatarów Rzeczypospo-
litej Polskiej, do którego odwołuje się Związek Tatarów Rzeczypospolitej 
Polskiej, zorganizowany w  roku 1992. W  okresie przedwojennym oba 
związki prowadziły m.in. ożywioną działalność czasopiśmienniczą, z po-
wodzeniem kontynuowaną i rozwijaną przez tatarską społeczność.

II wojna światowa doprowadziła do znacznego zubożenia tatarskiej 
społeczności Rzeczypospolitej, która w efekcie jałtańskich ustaleń zo-
stała rozerwana pomiędzy trzy państwa: Polskę, Litwę (będącą już so-
wiecką republiką związkową) i Białoruś (również w składzie Związku 
Sowieckiego). Spowodowało to, że z dawnych 19 gmin muzułmańskich 
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na okrojonych ziemiach polskich znalazły się tylko trzy: w  Bohoni-
kach, Kruszynianach oraz Warszawie. Poza granicami państwa pozo-
stało piętnaście z  siedemnastu historycznych meczetów. Największe 
jednak straty poniósł potencjał ludzki. Zginęli lub zmuszeni zostali do 
emigracji czołowi przedstawiciele tatarskiej inteligencji, liderzy przed-
wojennej społeczności, co na długie lata wpędziło Tatarów w intelek-
tualną stagnację. Wpływ wywarły na to również realia życia w systemie 
komunistycznym.

W  grudniu 1939 roku w  Piaśnicy koło Wejherowa hitlerowcy roz-
strzelali Leona Najmana Mirzę Kryczyńskiego1, redaktora naczelnego 
„Rocznika Tatarskiego”, autora wielu cennych publikacji, m.in. „Tatarzy 
litewscy w wojsku polskim w powstaniu 1831 r.” oraz „Historia meczetu 
w Wilnie”. 15 maja 1941 roku sowieckie NKWD aresztowało jego brata, 
Olgierda2, członka redakcji „Rocznika Tatarskiego”, przewodniczącego 
Rady Centralnej Związku Kulturalno-Oświatowego Tatarów Polskich, 
i  rozstrzelało 2 czerwca 1942 roku. 21 listopada 1941 roku zmarł na 
tyfus Stanisław Kryczyński3 – autor wybitnej pracy „Tatarzy litewscy. 
Próba monografi i historyczno-etnografi cznej”, opublikowanej w  roku 
1938 jako trzeci tom „Rocznika Tatarskiego”. Pisał także wiersze oraz 
opowiadania. W roku 1941 zaginął w sowieckich katowniach Ali Ismail 
Woronowicz4, absolwent Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie oraz 
Al-Azhar w Kairze, którego wiele interesujących artykułów ukazało się 
m.in. w „Życiu Tatarskim” i „Roczniku Tatarskim”. Pozostał na emigracji 
Mustafa Aleksandrowicz5, podobnie jak Woronowicz absolwent uniwer-
sytetów we Lwowie i Kairze. Publikował głównie w „Życiu Tatarskim”, 
w roku 1935 wydał w Egipcie biografi ę Marszałka Piłsudskiego po arab-
sku, natomiast w  roku 1937 w  Wilnie – „Krótki zarys religii Islamu”. 
Zniknął w wojennej zawierusze (ponoć zakończył życie w przytułku dla 
ubogich) Stefan Tuhan-Baranowski6, sekretarz Muftiatu, redaktor na-
czelny „Życia Tatarskiego”. Nie powrócił z emigracji mufti Jakub Szyn-

1 Podróż do serca islamu. Antologia międzywojennego reportażu polskich Tatarów, oprac. G. Czer-
wiński,    Białystok 2014, s. 41-43.
2 A. Jakubauskas, Nieznane losy Olgierda Kryczyńskiego, „Lietuvos totoriai” 2008, nr 4-6 (116-
118), s. 20-24.
3 S. Kryczyński, Wspomnienia, utwory poetyckie, eseje, oprac. G. Czerwiński, Białystok 2014.
4 Podróż do serca islamu. Antologia międzywojennego reportażu polskich Tatarów, oprac. G. Czer-
wiński, Białystok 2014, s. 117-119.
5 Tamże, s. 171-173.
6 A. Jakubauskas, G. Sitdykov, S. Dumin, Lietuvos totoriai istorijoje ir kulturoje, Kaunas 2012, 
s. 166-167.
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kiewicz7, orientalista i  językoznawca, którego teksty drukowane były 
m.in. na łamach „Życia Tatarskiego” oraz „Rocznika Tatarskiego”8. 

Dla społeczności tak małej jak polscy Tatarzy, była to strata znacząca 
i ogromnie bolesna. Przestała ukazywać się tatarska prasa, a  twórczość 
literacka – jeśli się zachowała – to jedynie w formie rękopiśmiennej, na 
potrzeby własne, rodziny lub najbliższych znajomych. Nie funkcjonował 
założony w roku 1925 Związek Kulturalno-Oświatowy Tatarów Rzeczy-
pospolitej, zaś powołany w tymże roku Muzułmański Związek Religijny 
w Rzeczypospolitej Polskiej został wprawdzie reaktywowany w roku 1947, 
jednak jego działalność była nader skromna. Długie lata trzeba było cze-
kać na odrodzenie się tatarskiego czasopiśmiennictwa i literatury. Fakt, że 
w Wielkiej Brytanii były imam Naczelnego Imamatu Wojskowego w Pol-
skich Siłach Zbrojnych na Zachodzie, płk Emir Bajraszewski9, późniejszy 
imam Naczelnego Imamatu Muzułmanów Polskich na Obczyźnie, wyda-
wał dwa czasopisma10 – w latach 1948–1949 „Komunikat”, a od roku 1949 
do 1950 „Głos z Minaretu” – nie przekładał się na żadną krajową aktyw-
ność w tej dziedzinie. Oczywiście: toczyło się życie religijne, obchodzono 
muzułmańskie święta, spotykano się towarzysko, organizowano lokalne 
tatarskie imprezy i bale. Wszystko jednak na coraz to mniejszą skalę. 

Zjawiskiem ciekawym i zasługującym na odrębne potraktowanie jest 
działalność literacka polskich autorów o  tatarskim pochodzeniu. Mie-
li wprawdzie tego świadomość, jednak nie czuli emocjonalnego związku 
ze środowiskiem tatarskim i w ich twórczości nie znajdujemy żadnych ku 
temu odniesień. Przykładowo, znany pisarz i działacz społeczno-politycz-
ny Jan Dobraczyński11 potwierdzał, że ze strony matki wywodzi się tatar-
skiej rodziny Abłamowiczów12, ale nic więcej z  tego faktu nie wynikało. 
Inna sprawa była natomiast z Jerzym Koryckim, adwokatem, działaczem 
społecznym, autorem powieści kryminalnych oraz historyczno-przygo-
dowych13. Swoje tatarskie korzenie podkreślał, podpisując się jako Jerzy 

7 S. Chazbijewicz, Jakuba Szynkiewicza postać tragiczna, „Przegląd Tatarski” 2011, nr 2 (10), 
s. 8-11.
8 W okresie międzywojennym wychodził w Polsce jeszcze „Świat Islamu”, lecz jego inicjato-
rem, redaktorem naczelnym i  wydawcą był Wassan Girej Dżabagi, osoba spoza społeczności 
tatarskiej. 
9 Podpisywał się też jako Emir El-Muemminin Bajraszewski.
10 S. Chazbijewicz, Tematyka prometejska w publikacjach Naczelnego Imamatu Muzułmanów Pol-
skich na Obczyźnie  latach 1945-1952, „Przegląd Tatarski” 2015, nr 1 (25), s. 18-21.
11 http://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Dobraczy%C5%84ski (dostęp 21.03.2015 r.)
12 http://www.radzima.org/pl/object/7932.html (dostęp 21.03.2015 r.)
13 http://pl.wikipedia.org/wiki/Jerzy_Edigey (dostęp 21.03.2015 r.)
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Edigey – biorąc ten literacki pseudonim jakoby od imienia rodowego Edy-
gejów, protoplastów rodu Koryckich14. W roku 1980 w wywiadzie dla ty-
godnika „Czas” powiedział m.in.: „Dziś nikt już nie podejrzewa rodzin Ko-
ryckich, Achmatowiczów czy Bogdanowiczów o  tatarskie pochodzenie”. 
Cóż... nie dowie się już nigdy, jak bardzo się w tej opinii pomylił. Pochowa-
ny został na Tatarskim Cmentarzu Muzułmańskim w Warszawie. 

W latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX w. sami Tatarzy jeszcze 
się zanadto nie rozpisali; pisano czasem o nich na tle szeroko rozumianej 
historii Wielkiego Księstwa Litewskiego i Korony Polskiej w rozmaitych 
wydawnictwach naukowych. Jednak już w roku 1962 na łamach „Przeglą-
du Orientalistycznego” ukazał się tekst zatytułowany „O muzułmanach 
polskich”15, którego autorem był Tatar – Maciej Musa Konopacki16. Ten 
działacz społeczno-religijny i  krzewiciel tatarskości w  ciągu swojej pół-
wiekowej działalności drukował m.in. w „Gazecie Białostockiej”, „Znaku”, 
„Niwie”, „Tygodniku Powszechnym” i „Literaturze Ludowej”. W roku 1972 
Wojewódzki Ośrodek Informacji Turystycznej w  Białymstoku opubliko-
wał informator „Pod białostockimi minaretami” jego autorstwa, a w roku 
1977 Krajowa Agencja Wydawnicza w  Warszawie wydała przewodnik 
„Białostocki szlak tatarski”, wznowiony w roku 1982 (współautor Alek-
sander Miśkiewicz17). Co ciekawe, wcześniej pojawiły się dwie niewielkie 
książeczki Konopackiego – w roku 1964 w Indonezji „Kaum muslimin Po-
landia” („Muzułmanie polscy”) oraz w roku 1968 we Francji – „Les musul-
mans en Pologne” („Muzułmanie w Polsce”). 

I.1.  „Muzu³manin Polski”, „Al-Hilal”, 
„Zeszyty Muzu³mañskie”

Wreszcie, w roku 1966 pojawiła się pierwsza samodzielna publikacja ta-
tarska: Najwyższe Kolegium Muzułmańskiego Związku Religijnego wy-

14 T. Kornaś, Potomek Tatarów. W rocznicę śmierci Jerzego Koryckiego, „Przegląd Tatarski” 2013, 
nr 2 (18), s. 23-24.
15 M. Konopacki, O muzułmanach polskich, „Przegląd Orientalistyczny” 1962, nr 3, s. 225-240.
16 Więcej na temat życia i działalności społeczno-publicystycznej M. Konopackiego: R. Berger, 
Maciej [Musa] Konopacki. Udręczenie tatarskością, Bydgoszcz 2013.
17 Aleksander Miśkiewicz do 2003 r. używał tylko imienia Ali, przejściowo Aleksander Ali, 
później jedynie Aleksander. Aby nie stwarzać wrażenia, że mamy do czynienia z trzema osoba-
mi: Alim Miśkiewiczem, Aleksandrem Alim Miśkiewiczem i Aleksandrem Miśkiewiczem – w ni-
niejszym tekście stosowana jest wyłącznie forma Aleksander Miśkiewicz.
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dało jednodniówkę zatytułowaną „Muzułmanin Polski”. Jej inicjatorem 
był Stefan Bajraszewski, uznany działacz gdańskiej gminy wyznaniowej, 
wieloletni przewodniczący NK MZR, w  latach 1984–1990 przewodni-
czący Komitetu Budowy Meczetu w Gdańsku. Pretekstem do tego stało 
się Tysiąclecie Państwa Polskiego, a tym samym rocznica chrztu Polski. 
Pismo miało format zbliżony do C5, okładkę z cienkiego kartonu z napi-
sami: „Muzułmanin Polski / Jednodniówka / Muzułmańskiego Związku 
Religijnego w Polsce / Na Tysiąclecie”, poniżej: „Warszawa 1966 r.” – po-
wtórzonymi na stronie tytułowej. Na jej odwrocie widnieje nazwa i ad-
res wykonawcy oraz numer i data zamówienia18. Druga, trzecia i czwarta 
strona okładki – czyste. Całość, w postaci powielonego maszynopisu, li-
czyła 26 stron, spiętych trzema metalowymi zszywkami wzdłuż lewego 
brzegu. Nakład nieznany.

Publikacja rozpoczyna się niepodpisanym tekstem wprowadzają-
cym, w  którym redakcja oznajmiła m.in.: „Oddając do rąk Czytelnika 
jednodniówkę, pragniemy podjąć dawne tradycje czasopiśmiennictwa 
muzułmanów polskich, które przed ćwierćwieczem, wskutek wybuchu 
wojny, zawiesiło swoją działalność. [...] Mamy nadzieję, że jednodniów-
ka zapoczątkuje wydawanie jakiegoś stałego periodyku odzwierciedlają-
cego życie muzułmanów w Polsce”19. Niepodpisane są również pozostałe 
artykuły. Pierwszy, pt. „Muzułmanie polscy w Tysiącleciu”, przedstawiał 
historię muzułmanów w naszym kraju na przestrzeni wieków, z uwzględ-
nieniem jej powiązań z historią Rzeczypospolitej. Przekazano też w nim 
życzenia dla polskiego Kościoła katolickiego z okazji 1000-lecia chrztu 
Polski, z wezwaniem „do współuczestniczenia w czynach miłych Bogu, 
w tym wszystkim, co jest wspólne dla obu religii”20. Tekst drugi – „Mu-
zułmanie w  Polsce Ludowej” – omawiał sytuację polskiej społeczności 
muzułmańskiej oraz przybliżał zasady praktyki religijnej. Trzeci nato-
miast, zatytułowany „Islam doby dzisiejszej”, bardzo ogólnie naświetlał 
zmiany zachodzące w niektórych społecznościach muzułmańskich. Na 
stronie 18 zamieszczono wykaz świąt muzułmańskich na rok 1967 – 
1386/1387 rok hidżry21. Na następnej widnieje informacja: „Redaguje 
Kolegium / Adres do korespondencji: / Zarząd Muzułmańskiej Gminy 
Wyznaniowej w Gdańsku, / ul. Robotnicza 18 m. 8”.

18 Spółdzielnia „Nowator”, Gdynia, Śląska 64, Zl.626-300/II-B5 – Zezw.Z-9 – 16.VII.67 r.
19 Od redakcji, „Muzułmanin Polski” 1966, s. 1.
20 Tamże, s. 9.
21 Emigracja Proroka Muhammada i jego zwolenników z Mekki do Medyny w roku 622. Dało 
to początek rachubie lat w kalendarzu muzułmańskim.
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Jednodniówka, niestety, nie znalazła kontynuatorów: na kolej-
ną inicjatywę tatarsko-muzułmańską trzeba było czekać aż do roku 
197222. Wspominany już Maciej Musa Konopacki wraz z Mahmudem 
Tahą Żukiem, wówczas jeszcze imamem Muzułmańskiej Gminy Wy-
znaniowej MZR w  Warszawie, wydali własnym staraniem nie mniej 
niż sześć numerów pisma pt. „Zeszyty Muzułmańskie”23. Powstawało 
ono poprzez kilkunastokrotne przepisywanie maszynowe przez kal-
kę; miało format A4 i liczyło od 15 do 30 stron połączonych zszywką. 
Nakład wynosił nie więcej niż 25 egzemplarzy. Na stronie tytułowej 
widnieje adnotacja „Tylko do użytku wewnętrznego”, czas (rok według 
kalendarza gregoriańskiego i muzułmańskiego) oraz miejsce wydania: 
„Gdańsk–Warszawa” (nie we wszystkich edycjach). Numer szósty opa-
trzony jest dedykacją: „Numer poświęcony Maciejowi Konopackiemu – 
historykowi tatarszczyzny i współtwórcy Zeszytów Muzułmańskich”. 
W roku 1972 wyszły dwa kwartalne numery pisma, w 1973 – trzy: dwa 
kwartalne i półroczny, w 1974 – co najmniej jeden, datowany na sty-
czeń–luty. 

„Zeszyty Muzułmańskie” nie posiadały stałych działów, poza kroni-
ką wydarzeń występującą w numerach 4, 5 i 6. Publikowane teksty wią-
zały się zarówno z islamem, np. „Prawa majątkowe kobiety muzułmań-
skiej” Dżennet Dżabagi-Skibniewskiej, „Wprowadzenie do islamu” Mu-
hammada Hamidullaha, „Szkoły koraniczne” Mahmuda Tahy Żuka, jak 
i z problematyką tatarską: „Olgierd Najman-Mirza Kryczyński” Raszyda 
Czymbajewicza, „Adam Korycki na Gazi Husrev-beg Medrese” Macieja 
Konopackiego. Pojawiały się ponadto przedruki z przedwojennej prasy 
tatarsko-muzułmańskiej. W sumie pismo nie wychodziło poza dość pod-
stawowy poziom informacji. 

W roku 1974 w Gdańsku, gdzie urzędowało NK MZR pod przewod-
nictwem Stefana Bajraszewskiego, zrodził się pomysł wydawania kwar-
talnika „Al-Hilal”24, którego redagowanie zamierzano powierzyć Seli-
mowi Chazbijewiczowi25, późniejszemu redaktorowi naczelnemu m.in. 
„Rocznika Tatarów Polskich”. Tym razem skończyło się jednak tylko na 
chęciach. Realizacji doczekał się dopiero podjęty w grudniu 1985 roku 

22 W literaturze podaje się dotychczas rok 1973, ale np. drugi numer „Zeszytów Muzułmań-
skich” (w posiadaniu autora) datowany jest na październik-grudzień 1972 r.
23 Do tylu numerów dotarł piszący te słowa. Możliwe jednak, że było ich nawet kilkanaście.
24 Z arabskiego: półksiężyc.
25 S. Chazbijewicz, Prasa tatarsko-muzułmańska w Polsce w latach 1939-1996, „Rocznik Tatarów 
Polskich” 1995, t. III, s. 96.
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zamysł powołania kwartalnika pt. „Życie Muzułmańskie”26, którego wy-
dawcą był Muzułmański Związek Religijny, początkowo jeszcze w Pol-
skiej Rzeczypospolitej Ludowej, od roku 1989 – w Rzeczypospolitej Pol-
skiej. 

I.2. „¯ycie Muzu³mañskie” 

Przez cały okres ukazywania się „Życia Muzułmańskiego” obowiązki 
redaktora naczelnego sprawował Selim Chazbijewicz27. Jego zastępcą 
był Aleksander Miśkiewicz (do numeru trzeciego, potem zrezygnował 
ze współpracy), przewodniczącym rady programowej Stefan Mustafa 
Mucharski, w kolegium redakcyjnym znaleźli się: Bekir Assanowicz, Ste-
fan Bajraszewski, Mohammad Jabairy, Maciej Musa Konopacki i Selim 
Kryczyński, zaś w gronie stałych współpracowników: Dżennet Dżabagi-
-Skibniewska, Elżbieta Bajraszewska, Leon Chazbijewicz, Ali Mahmoud, 
Eugeniusz Dżemil Szczęsnowicz. Z poszczególnymi numerami związa-
ni też byli Marian Murman (współpraca fotografi czna) i Adam Murad 
Murman (redaktor techniczny). Jako adres redakcji fi gurowało gdańskie 
mieszkanie redaktora naczelnego. Czasopismo miało format A5, opra-
wę zeszytową (grubsze wydania, np. nr 5/7 z 1987/1988, mają oprawę 
klejoną) i zmienną ilością stron – od 24 do 180, bez stałego układu za-
wartości. 

Od drugiego numeru okładka była biała z zielonym nadrukiem, ale 
zdarzały się inne: z kartonu jasnobrązowego (np. nr 5/7 z 1987/1988) 
lub ciemnoniebieskiego (nr 2/3 z 1990) z czarnym nadrukiem. Pod ty-
tułem (w języku arabskim, polskim i angielskim) zamieszczono kolejną 
numerację z danego roku, a na niektórych wydaniach znajduje się rów-
nież numeracja ciągła. Obok roku według kalendarza gregoriańskiego 
widnieje rok hidżry. Strona redakcyjna była po polsku i  angielsku, od 
drugiego numeru pojawiły się streszczenia angielskie i arabskie. Śred-
ni nakład wynosił 500 egzemplarzy. Całość pozostawała edytorsko dość 
skromna, odpowiednio do ówczesnych możliwości redakcyjnych i poli-
grafi cznych. Kwartalnik dystrybuowano poprzez MZR wśród polskiej 
społeczności tatarsko-muzułmańskiej (około stu egz.), a  po zawarciu 

26 A. Miśkiewicz, Działalność wydawnicza Tatarów polskich w II Rzeczypospolitej, „Bibliotekarz 
Podlaski” 2000, nr 1, s. 48–49. 
27 http://pl.wikipedia.org/wiki/Selim_Chazbijewicz (dostęp 23.03.2015 r.)



umowy z RSW „Prasa-Książka-Ruch”, od drugiego numeru „Życie Mu-
zułmańskie” sprzedawane było w  kioskach „Ruchu” na terenie woje-
wództw: gdańskiego, elbląskiego, olsztyńskiego i  białostockiego. Wy-
syłano je ponadto do muzułmańskich instytucji m.in. w  Turcji, Arabii 
Saudyjskiej, Egipcie, na Krymie i w Tatarstanie. 

Pierwszy numer „Życia Muzułmańskiego” ukazał się na począt-
ku roku 1986. Ostatni, opisany jako 2 i 3/199028, zawiera tylko jeden 
tekst: „Krym”29 Dżafara Sejdameta30 i  wydany został przy współpracy 
z Narodowym Centrum Tatarów Krymskich w Stambule. Ogółem daje 
to szesnaście numerów w dwunastu zeszytach, nieraz łączonych po dwa 
lub nawet trzy w jednym wydaniu31. Poza numeracją pozostały wydania 
specjalne z roku 1990 – jedno z okazji oddania do użytku meczetu im. 
Dżemala ad-Dina al-Afganiego w  Gdańsku32, drugi – w  rocznicę Cudu 
nad Wisłą, czyli bitwy warszawskiej 15 sierpnia 1920 roku33. Ponadto 
przy redakcji powołano Wydawnictwo „Życia Muzułmańskiego”, dzię-
ki któremu w  latach 1989–1990 wydrukowano suplementy: „Chama-
ił34, czyli modlitwa i praktyka islamu”, „Przesłanie osobowości – sirat35 
Proroka”, „Swiaszczennyj Koran” – zbiór wybranych wersetów z Koranu 
w języku arabskim i rosyjskim jako dar dla muzułmanów z Litwy i Bia-
łorusi, którego część dotarła też na Krym, oraz tomik wierszy Selima 

28 Selim Chazbijewicz w swoim artykule: Prasa tatarsko-muzułmańska w Polsce w latach 1939-
1996, „Rocznik Tatarów Polskich” 1995, t. III, podaje, że w numeracji ciągłej było to 13 i 14. 
Biorąc jednak pod uwagę, że wcześniejszy numer łączony, 3-4/1989 i 1/1990, nie ma podanej 
kolejności ciągłej, ale jeszcze wcześniejszy 1-2/89 opisany jest jako (10-11) 1409 H, co dowodzi, 
że numerowi 3-4/1989 i 1/1990 odpowiada w ciągłości 12-13 i 14, zatem 2 i 3 z 1990 r. musi być 
już 15 i 16. 
29 Pierwsze wydanie „Krymu” ukazało się w  1930 r. nakładem Wydawnictwa Instytutu 
Wschodniego w Warszawie.
30 Dżafer Sejdamet Kyrymer, „Przegląd Tatarski” 2012, nr 1 (13), s. 20-21.
31 Taką liczbę podaje Selim Chazbijewicz: Prasa tatarsko-muzułmańska w Polsce w latach 1939-
1996, „Rocznik Tatarów Polskich” 1995, t. III, s. 99. Według Michała Łyszczarza w latach 1986-
1990 ukazało się jedenaście numerów „Życia Muzułmańskiego”, w tym dwa poza numeracją 
oraz kilka suplementów. Patrz: Młode pokolenie polskich Tatarów, Olsztyn-Białystok 2013, s. 97, 
przyp. 212. 
32 Znalazły się w nim teksty oddające hołd pamięci przodków, poświęcone sylwetce patrona 
meczetu, genezie jego budowy i muzułmanom w Polsce autorstwa Dżemili Smajkiewicz-Mur-
man, Marka M. Dziekana, Stefana Bajraszewskiego i Selima Chazbijewicza – także w wersji an-
gielskiej, oraz fotografi czna kronika budowy meczetu.
33 Jest to „Zarys historji wojennej Tatarskiego Pułku Ułanów imienia Pułkownika Mustafy 
Achmatowicza” opracowany na zlecenie Wojskowego Biura Historycznego przez rotmistrza Veli 
Beka Jedigara, którego pierwsze wydanie ukazało się w Warszawie w 1933 r. 
34 Z arabskiego: amulet, noszony przez muzułmanów zazwyczaj w woreczku na piersi. U pol-
skich Tatarów podręczny modlitewnik, najczęściej rękopiśmienny.
35 Z arabskiego: droga; w islamie – słuszna droga wiary, także most prowadzący do raju. 
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Chazbijewicza pt. „Krym i Wilno”. Już w roku 1991 wspólnie z Siddiqi 
Trust z Karaczi w Pakistanie opublikowano drugie wydania „Chamaiłu” 
i „Przesłania osobowości – sirat Proroka” oraz „Zasady grzebania zmar-
łych wyznawców islamu” autorstwa Muhammada Alego al-Harakana, 
ówczesnego sekretarza generalnego Ligi Świata Muzułmańskiego, prze-
tłumaczone z języka niemieckiego przez Alego Radeckiego. 

W „Życiu Muzułmańskim” publikowali przede wszystkim przedsta-
wiciele gdańskiego środowiska tatarskiego, m.in. Selim Chazbijewicz, 
Stefan Bajraszewski, Maciej Musa Konopacki i  Dżemila Smajkiewicz-
-Murman, ale również polscy naukowcy zajmujący się tematyką tatar-
sko-muzułmańską, m.in. Jan Tyszkiewicz, Arkadiusz Kołodziejczyk 
i Marek M. Dziekan. Pismo stylem i zawartością nadmiernie ukierunko-
wywało się na wydawnictwa minionego okresu, powielając wykorzysta-
ne już wzorce. Pomimo starań redaktora naczelnego kwartalnik w takim 
kształcie wyczerpał swe możliwości; społeczność tatarska oczekiwała 
nowej formy i  nowych treści. W  drodze ku temu pojawiły się kolejne, 
efemeryczne niestety, inicjatywy czasopiśmiennicze. 

I.3.  „Akynd¿y Yolu”, „Strzelec Tatarski”, 
„Al-D¿ihad” 

W  roku 1991 Robert Abdułła Ziembiński wydał trzy numery pisma 
„Akyndży Yolu”36 w formie wydruku komputerowego. Miało ono być or-
ganem Akyndżych, związku skautowskiego dla tatarskich dzieci i mło-
dzieży, do którego powołania wszakże nie doszło. W roku 1994 Ziembiń-
ski zainicjował kolejne pismo, które również doczekało się tylko trzech 
numerów w  postaci kserokopii wydruku komputerowego formatu A5 
o objętości od 4 do 8 stron. Nosiło tytuł „Strzelec Tatarski” i miało być 
pismem tatarskich oddziałów „Strzelca”37, które nigdy nie powstały. 

W styczniu 1993 roku wyszedł pierwszy numer muzułmańskiej ga-
zety młodzieżowej zatytułowanej „Al-Dżihad”, przeznaczonej do użytku 
wewnętrznego MZR. Ukazały się cztery wydania (styczeń, luty, marzec 
i kwiecień) w postaci wydruku komputerowego o objętości od 6 do 12 

36 Akıncı yolu w tłumaczeniu z języka tureckiego oznacza: poszukiwacz drogi.
37 Związek Strzelecki „Strzelec” – Organizacja Społeczno-Wychowawcza, kontynuująca trady-
cje przedwojennego Związku Strzeleckiego, zarejestrowana 8.08.1990 r.
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stron formatu A4 powielanego na kserokopiarce. Nakładu nie podano. 
Teksty pozostawały niepodpisane lub sygnowane jedynie imieniem. 
Zamieszczono dwa adresy redakcyjne (mieszkania prywatne) w Augu-
stowie oraz Białymstoku. Publikowane materiały przedstawiały zasad 
islamu w bardzo popularnym ujęciu oraz proste krzyżówki przeznaczo-
ne dla najmłodszych38. W listopadzie 1993 roku „Al-Dżihad” pojawił się 
jako magazyn młodzieżowy – jeden z działów nowego tytułu – „Świa-
ta Islamu”39, którego redagowania podjął się Józef Jusuf Konopacki 
z Sokółki.

I.4. „Świat Islamu”

Pismo nawiązywało tytułem do przedwojennego periodyku wydawa-
nego przez Wassana Gireja Dżabagiego40. Pierwsze cztery numery z lat 
1993–1994 opisane zostały na stronie tytułowej jako miesięcznik spo-
łeczno-religijny, potem od numeru pierwszego z marca-kwietnia 1995 
roku do trzeciego z roku 1997 – miesięcznik społeczno-kulturalny – od 
numeru pierwszego ze stycznia 1996 roku z  uściśleniem w  stopce re-
dakcyjnej – Tatarów Polskich, a od lipca 1999 roku do listopada 2003 
– pismo społeczno-kulturalne, z  dopełnieniem w  stopce redakcyjnej 
– Tatarów Polskich. Od marca 2004 roku już do końca ukazywania się 
periodyku podtytuł i stopka redakcyjne były zgodne: pismo społeczno-
-kulturalne. Od stycznia 1996 roku tytuł pisma podawano też w języku 
arabskim. „Świat Islamu” w  żadnym roku swego istnienia miesięczni-
kiem nie był; w ciągu czternastu lat ukazało się trzydzieści sześć nume-
rów. W pierwszym roku wyszedł tylko jeden, w 1994 – siedem, w 1995 
i 1996 – po pięć, w 1997 i 2004 – po cztery, w 1998 – żaden, w 1999, 
2000, 2003 i 2005 – po jednym, w 2001 – dwa, w 2002 – trzy. Ostatni – 
36 – opublikowany został w kwietniu 2006 roku. 

„Świat Islamu” miał format A4, pierwsze dwa numery liczyły po 
szesnaście stron (licząc okładkę), pozostałe – po dwadzieścia. Okładka 
zeszytowa, początkowo jednokolorowa, od lutego 1996 roku w pełnym 
kolorze. Od lutego 2001 roku drukowana na papierze kredowym. Rok 

38 Piszący te słowa opiera się wyłącznie na posiadanym trzecim numerze „Al-Dżihadu”. Pomi-
mo starań, nie udało mu się dotrzeć do pozostałych.
39 M. Łyszczarz, Młode pokolenie polskich Tatarów, Olsztyn-Białystok 2013, s. 97-98.
40 http://pl.wikipedia.org/wiki/Wassan-Girej_D%C5%BCabagijew (dostęp 23.03.2015 r.)



    17

wydania – III – pojawia się dopiero na numerze drugim z maja 1995 roku. 
Numeracja poszczególnych wydań jest bieżąca, w roku 2000 i 2001 nie 
ma jej wcale, pojawia się ponownie w 2002 roku. W numerze pierwszym 
ze stycznia 1996 roku dodana została numeracja ciągła, zachowana już 
do ostatniego – 36.

Chociaż przez cały okres ukazywania się czasopisma jego redakto-
rem naczelnym, wydawcą i dystrybutorem był Józef Jusuf Konopacki, 
to początkowo stopka redakcyjna informowała tylko, że „Świat Islamu”: 
„Redaguje zespół w  składzie: Elwira Aleksandrowicz, Farzana Khan, 
Tahira Khan, J. Konopacki, Nusret Kurjaković”. Tak było w numerach: 
pierwszym z roku 1993, drugim i czwartym z 1994. W numerze trzecim 
z marca 1994 roku nie ma w ogóle nazwisk redaktorów i taki stan trwa 
do numeru pierwszego ze stycznia 1996 roku, gdy pojawia się adnotacja: 
„Redaguje kolegium redakcyjne. Redaktor naczelny – Józef Konopacki”, 
zmieniona w numerze pierwszym ze stycznia 1997 roku na: „Redagu-
je zespół, redaktor naczelny – Józef Konopacki”. W  numerze drugim 
z czerwca 2002 roku doszedł sekretarz redakcji – Grzegorz Daszuta, ale 
jedynie w tym wydaniu. W numerze trzydziestym z listopada 2003 roku 
oprócz redaktora naczelnego poznajemy nazwiska zespołu redagujące-
go: (Michał) Muhammad Bieńkowski, (Piotr) Ibrahim Kalwas, (Maciej) 
Abdullah Kochanowicz, (Jarosław) Abdurrahman Surdel, a od numeru 
32 z czerwca 2004 roku pojawiło się nazwisko tłumacza na język arab-
ski: Ahmed Saeed Ali. Taki stan przetrwał do numeru ostatniego, gdy 
w stopce nie było już Muhammada Bieńkowskiego. Jak widać, w redak-
cyjnym gronie znajdowały się osoby pochodzenia tatarskiego, pakistań-
skiego, bośniackiego, arabskiego oraz polscy konwertyci.

Zmianom ulegał adres redakcji: początkowo plac Kościuszki 9 w So-
kółce, potem skrytka pocztowa na miejscowej poczcie, mieszkanie re-
daktora naczelnego, a  od numeru 31 z  marca 2004 roku, już do koń-
ca – Centrum Kultury Islamu w Warszawie. Od numeru pierwszego ze 
stycznia 1997 roku w stopce przybywają kolejne informacje: „Białystok 
– Sokółka” (znika po zmianie adresu redakcji na Warszawę), „Niezależne 
Wydawnictwo >>Świat Islamu<<”. Niezależność wydawnictwa oznacza-
ła m.in. to, że redakcja nie otrzymywała znikąd jakichkolwiek stałych 
dotacji, a  pieniądze należało zdobywać własnymi siłami. Józef Jusuf 
Konopacki pozyskiwał sponsorów, dzięki którym ukazywały się kolej-
ne numery. Wśród nich były m.in.: fi rma budowlana, zakłady przetwór-
stwa owocowo-warzywnego, urząd miejski, notariusz, Biuro ds. Kultury 
Mniejszości Narodowych Ministerstwa Kultury i Sztuki, Urząd Marszał-
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kowski, nawet sekcja kultury Arabskiej Libijskiej Dżamahiriji Ludowo-
-Socjalistycznej. Numer 2 (28) z  czerwca 2002 roku oraz ostatni – 36 
z kwietnia 2006 roku. sponsorowało warszawskie Centrum Kultury Isla-
mu, natomiast numery 29–35 – polskie przedstawicielstwo Światowego 
Zgromadzenia Młodzieży Muzułmańskiej (WAMY). 

„Świat Islamu” publikował teksty zarówno związane z  historią 
i współczesnością tatarskiej społeczności muzułmańskiej, jak i materia-
ły dotyczące islamu. Te ostatnie obejmowały m.in. wyjaśnienia podsta-
wowych zasad religii i etyki muzułmańskiej, wypowiedzi i czynów Pro-
roka Muhammada (hadisów41), dziejów muzułmanów w innych krajach, 
doświadczeń w  kontaktach muzułmańsko-chrześcijańskich, sytuacji 
kobiet itp. Pisali o tych sprawach nie tylko muzułmanie, np. Jan Sobo-
lewski – w latach dziewięćdziesiątych XX w. przewodniczący Najwyższe-
go Kolegium MZR, pochodzący z Bośni Nusret Kurjaković – ówczesny 
imam w Bohonikach, imam Tomasz Miśkiewicz (od roku 2004 mufti), 
Selim Chazbijewicz, Maciej Musa Konopacki, Maciej Abdullah Kochano-
wicz i Piotr Ibrahim Kalwas, ale również osoby naukowo zajmujące się 
problematyką tatarsko-muzułmańską, m.in. Joanna Kulwicka-Kamiń-
ska i Andrzej Chodubski. Na uwagę zasługują działy skierowane do mło-
dych czytelników: „Magazyn młodzieżowy”, kilkakrotnie wymieniany 
w spisie treści jako „Al-Dżihad”, publikowany jeszcze w roku 1996 oraz 
„Kącik dla najmłodszych”, który po raz ostatni ukazał się w  numerze 
drugim z maja 1995 roku. 

Tematyka tatarska w „Świecie Islamu” obejmowała szeroko rozumia-
ne dzieje tej społeczności w Polsce, na Litwie i Białorusi. Jan Tyszkiewicz 
pisał np. o tatarskiej wojskowości, Selim Chazbijewicz o Tatarach w prozie 
i poezji polskiej, Zygmunt Przeklasa wspominał dawne buńczuki kawalerii 
polskiej, prezentowano sylwetki wybitnych przedstawicieli tatarszczyzny, 
tatarskie skupiska w obecnej Polsce i sąsiednich krajach oraz współdziała-
nia z mieszkającymi tam pobratymcami. W trzecim i czwartym numerze 
z roku 1995 opublikowano wspomnienia Emira Bajraszewskiego pt. „Zła-
pał Kozak Tatarzyna...”, wyróżnione w konkursie na pamiętnik emigranta 
z lat 1939–1990, ogłoszonym przez Instytut Gospodarstwa Społecznego 
Szkoły Głównej Handlowej. Z czasem jednak coraz bardziej widoczna sta-
wała się przewaga tekstów o tematyce muzułmańskiej, aż do ich wyłącz-
ności od roku 2001, kiedy to kolejne wydania „Świata Islamu” ukazywały 
się dzięki wsparciu instytucji muzułmańskich.

41 Z arabskiego: krótkie opowieści przytaczające wypowiedzi lub czyny  Proroka Muhammada. 
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Stwierdzić należy, że pomimo niedoskonałości, wynikających przede 
wszystkim z braku doświadczenia zespołu oraz skromnych możliwości 
fi nansowych, „Świat Islamu” pod względem edytorskim stawał się – 
szczególnie w ostatnich latach – pismem coraz lepszym i bardziej atrak-
cyjnym.

I.5. „Rocznik Tatarów Polskich”

W roku 1993 z inicjatywy Selima Chazbijewicza i Aleksandra Miśkie-
wicza ukazał się pierwszy numer „Rocznika Tatarów Polskich” – cza-
sopisma naukowego, literackiego i  społecznego, poświęconego histo-
rii, kulturze i życiu Tatarów w Polsce i Europie Wschodniej. Redakcja 
oznajmiła w nim, że: „Pismo, które prezentujemy, jest jedynym praw-
nym i  kulturowym kontynuatorem tradycji >>Rocznika Tatarskie-
go<< i innych międzywojennych tatarskich wydawnictw, tak samo jak 
powstały niedawno Związek Tatarów Polskich42 kontynuuje prawnie 
i kulturowo spuściznę Związku Kulturalno-Oświatowego Tatarów Rze-
czypospolitej Polskiej”43. Rocznik wydawany był dzięki dotacji Mini-
sterstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego44 – tomy od I do IX, a póź-
niej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji – tomy X i XI. 
Wydawcą przez cały czas pozostawał Związek Tatarów Rzeczypospoli-
tej Polskiej. Pismo miało format C5 – tomy I–V i IX–XI oraz A4 – tomy 
VI–VIII, w kolorowej oprawie kartonowej, klejonej, ze zmienną liczbą 
stron. Nakład od 500 do 1000 egz.45 W tomach II–IV pojawia się stresz-
czenie w języku angielskim, w III i IV – w tureckim, w VIII – rosyjskim, 
niemieckim i angielskim.

Redaktorem naczelnym dwóch pierwszych tomów był Aleksander 
Miśkiewicz (od tomu III nie uczestniczył w składzie redakcji), następnie, 
już do ostatniego, XI – Selim Chazbijewicz (w tomach I i II zastępca re-
daktora naczelnego – sekretarz redakcji). W redakcji znaleźli się ponad-

42 Wpisany 21.04.1992 r. do rejestru stowarzyszeń  jako Związek Tatarów Polskich w Rzeczy-
pospolitej Polskiej, od 2004 r. Związek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej.
43 Od Redakcji, „Rocznik Tatarów Polskich” 1993, t. I, s. 4. 
44 Do października 1999 r. funkcjonowało jako Ministerstwo Kultury i  Sztuki, zaś od paź-
dziernika 2001 r. do  października 2005 r. – Ministerstwo Kultury.
45 S. Chazbijewicz, Prasa tatarsko-muzułmańska w Polsce w latach 1939-1996, „Rocznik Tatarów 
Polskich” 1995, t. III, s. 100.
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to: Emir Bajraszewski (tomy I, II i III), Murat Yakupoğlu z Narodowego 
Centrum Tatarów Krymskich w Stambule (tomy I–IV), Andrzej Drozd 
(od tomu III sekretarz redakcji) i Stefan Mucharski. Od tomu V redakcja 
nie była już wymieniana – pozostało tylko nazwisko redaktora naczel-
nego. Powołana też została Rada Naukowa, którą tworzyli wybitni na-
ukowcy, zajmujący się tematyka tatarską: Selim Chazbijewicz (od tomu 
VIII, od tomu X jako przewodniczący Rady Naukowej), Andrzej Chodub-
ski (tom VII, X, XI), Marek M. Dziekan (od tomu III), Henryk Jankowski, 
Stanisław Kałużyński (od tomu III), Ataullah Bogdan Kopański (tylko 
w tomie VI), Czesław Łapicz, Tadeusz Majda (od tomu II), Jacek Sob-
czak, Jan Tyszkiewicz. Poszczególne tomy datowane są następująco: I – 
rok 1993, II – 1994, III – 1995, IV – 1997, V – 1998/199946, VI – 2000, 
VII – 2001/2002, VIII – 2003, IX – 2004, X – 2005, XI – 2006.

Zawartość periodyku podzielona została na sześć działów: Artykuły 
i rozprawy, Tatarzy Europy Wschodniej, Wiersze, eseje, reportaże – od nu-
meru drugiego zmieniony na Część literacką, Materiały i źródła, Recenzje 
– w tomie VII zmienione na Recenzje i omówienia, ale w X ponownie jako 
Recenzje, Kronika, komunikaty (tomy I–III i XI). W numerze II i IV pojawił 
się dział Polska–Wschód, w tomach IV i VI–VIII Materiały do Słownika bio-
grafi cznego polskich Tatarów oraz Varia – w tomie VI połączone z Kroniką, 
komunikatami. Trzy wydania rocznika były monotematyczne: w  tomie 
V opublikowano „Tatarów litewskich. Próbę monografi i historyczno-
-etnografi cznej” pióra Stanisława Kryczyńskiego, której pierwsze wyda-
nie ukazało się w roku 1938 jako tom III „Rocznika Tatarskiego”. Tom 
VIII (2003) zawiera rozprawę Krzysztofa Grygajtisa47 pt. „Osadnictwo 
Tatarów hospodarskich w Wielkim Księstwie Litewskim XIV–XVIII w.”, 
natomiast IX (2004) – pracę Leona Najmana Mirzy Kryczyńskiego „Ta-
tarzy polscy a wschód muzułmański”. Wszystkie te publikacje, zwłasz-
cza monografi a S. Kryczyńskiego, mają istotne znaczenie poznawcze nie 
tylko dla osób naukowo zajmujących się tatarszczyzną, ale i dla samych 
Tatarów.

Na łamach rocznika ukazywały się artykuły naukowe i historyczne 
związane z  dziejami Tatarów polsko-litewskich, jak chociażby „Józefa 
Bielaka służba żołnierska i udział w  insurekcji kościuszkowskiej” Jana 

46 Mamy w tym numerze zaskakującą rozbieżność: na okładce widnieje rok 2000 – podob-
nie jak na stronie tytułowej, na stronie przedtytułowej – 1999/2000, zaś na redakcyjnej – 
1998/1999, chociaż i tu pojawia się rok 2000. Biorąc jednak pod uwagę, że tom IV datowany 
jest na 1997 r., a VI na 2000, to dla tomu V prawidłowe wydaje się być oznaczenie ze strony 
redakcyjnej: 1998/1999.
47 http://pl.wikipedia.org/wiki/Krzysztof_Grygajtis (dostęp 21.03.2015 r.)
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Tyszkiewicza (tom II), „Materiały do herbarza szlachty litewsko-ta-
tarskiej” Stanisława Dumina (tom X) oraz „Tatarzy i Kozacy w służbie 
Rzeczypospolitej” Tadeusza Górskiego. Pisano także o sytuacji Tatarów 
Krymskich, np. „Problem krymskotatarski i współczesna sytuacja etno-
polityczna na Krymie” Swietłany Czerwonnej (tom II), Nogajów: „Noga-
je w Rosji i ich stowarzyszenie >>Birlik<<” Batyrsułtana Adżynijazowa 
(tom IV) oraz „Tatarzy i  Nogajowie w  Turcji” Henryka Jankowskiego 
(tom VI) i  Karaczajów: „Karaczajowie – problemy narodowościowe” 
Swietłany Czerwonnej (tom VI). Drukowano teksty tatarskokrymskich 
działaczy narodowych: Edige Kırımala – Edige Szynkiewicza48: m.in. 
„Narodowa wojna krymskich Turków” (tom I–IV, VI, VII) i „Ekstermina-
cja Tatarów Krymskich” (tom III), Dżafera Sejdameta: m.in. „Moje wspo-
mnienia z  rozmowy z  Marszałkiem Józefem Piłsudskim” (tom I) oraz 
Ismaila Beja Gasprinskiego49: „Islam w Rosji. Myśli, uwagi i spostrzeże-
nia” (tom VI).

Ciekawie reprezentowane są materiały wspomnieniowe, spisywane 
przez przedstawicieli tatarskiej wspólnoty – m.in. „Moja droga do Miń-
ska” Ewy Woronowicz (tom VI), „Nasze mogiły” Marii Radeckiej (tom 
VI), „Wspomnienia z  kresów. Iwanowo, Kleck, Polesie” Jana Sobolew-
skiego (tom VII), „Księga pamięci” Chasienia Aleksandrowicza (tom XI). 
Rozwinęła się część literacka, w której znajdziemy m.in. wiersze Bekira 
Czobanzadego z  Krymu (tom II) w  przekładzie fi lologicznym z  języka 
krymskotatarskiego Henryka Jankowskiego i  poetyckim Selima Cha-
zbijewicza, tureckiego poety Nedżipa Fazyla Kysakiurka w tłumaczeniu 
Antoniego Sarkadego (tom III i IV), Musy Czachorowskiego (tom VII i X) i Se-
lima Chazbijewicza (tom XI). 

Czytelnik ma też możliwość zapoznania się z recenzjami książek, które 
akurat pojawiały się na księgarskim rynku oraz omówieniami materiałów 
dotyczących tematyki tatarskiej, publikowanych w  rozmaitych krajowych 
i zagranicznych czasopismach naukowych. Dochodzą do tego liczne teksty 
przypominające sylwetki wybitnych przedstawicieli tatarskiej mniejszo-
ści, choćby Aleksandra Sulkiewicza i  Ibrahima Smajkiewicza (tom III), 
Adama Szegidewicza i Jakuba Romanowicza (tom IV), Bekira Rodkiewi-
cza, Stefana Murzy-Murzicza i Michała Szumskiego (tom VI) oraz rela-
cje z przedsięwzięć kulturalno-społecznych i naukowych odbywających 
się w polsko-, litewsko- i białorusko-tatarskim środowisku. Wszystko to 
daje niezwykle bogate kompendium wiedzy o tatarszczyźnie.
48 http://pl.wikipedia.org/wiki/Edige_Kyryma%C5%82 (dostęp 25.03.2015 r.)
49 http://pl.wikipedia.org/wiki/%C4%B0smail_Gasp%C4%B1ral%C4%B1 (dostęp 25.03.2015 r.)
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Redaktor naczelny rocznika podjął jeszcze trud dodatkowy: stwo-
rzył Niezależne Wydawnictwo „Rocznik Tatarów Polskich”, które 
rozpoczęło publikowanie literatury naukowej i  popularnonaukowej, 
dotyczącej dziejów tatarskich, ale i  polskich kontaktów ze światem 
muzułmańskim. Część wydawnictw ukazała się jako suplementy do 
„Rocznika Tatarów Polskich”, inne natomiast jako pozycje książko-
we opatrzone samodzielnym numerem ISBN. W grupie suplementów 
wyszły: w  roku 1996 „Ku Czarnomorzu”50 Jana Grzegorzewskiego, 
w opracowaniu Jana Tyszkiewicza (do tomu III), w 1997 „Tatarzy mu-
zułmanie w Polsce” Leona Bohdanowicza, Selima Chazbijewicza i Jana 
Tyszkiewicza (do tomu IV), w 1997/1988 „Kronika wojenna Tatarów 
litewskich” Stanisława Kryczyńskiego w opracowaniu Jana Tyszkiewi-
cza (do tomu IV), w 1998 „Polacy a świat arabski” Marka M. Dziekana 
(do tomu V), w  1998 „Leon Najman Mirza Kryczyński. Lider ruchu 
kulturalnego Tatarów polskich” pod redakcja Selima Chazbijewicza 
(do tomu V), w 1999 „Herbarz rodzin tatarskich Wielkiego Księstwa 
Litewskiego” Stanisława Dumina (do tomu VI), w  2000 „Z  ziemi tu-
reckiej do Polski. Dzieje legionu polskiego w  Turcji 1877 r.” Jerzego 
S. Łątki (do tomu VII), „Tatarzy Rzeczypospolitej” – katalog wystawy 
czasowej w  Muzeum Etnografi cznym w  Gdańsku-Oliwie51, w  2001 
„Wileńszczyzna – ojczyzna metafi zyczna. Historyczne spojrzenie na 
Powiat Oszmiański Czesława Jankowskiego” Macieja Żakiewicza (do 
tomu VII) oraz „Przez lasy Syberii do Wielkiej Brytanii” Zuli Janowicz-
-Czaińskiej Drotlew (do tomu VII), w 2006 – „Narodowa wojna Tata-
rów krymskich” Edige Kırımala (do tomu XI).

Jako książki z własnym numerem ISBN wydawnictwo opublikowało 
następujące pozycje: w roku 1996 „Lew nasz, lew polski. Pasza Iskander 
(Antoni Iliński)” Jerzego S. Łątki (współwydawca Społeczny Instytut 
Historii i  Kultury Turcji w  Krakowie), w  1997 „Rubai’jjat albo cztero-
wiersze”52 Selima Chazbijewicza (we współpracy z  Wydawnictwem 44 
z Gdyni), w 2001 „Tatarzy krymscy. Walka o naród i wolna ojczyznę”53 
Selima Chazbijewicza (wydawca Ofi cyna Wydawnicza LIKON w Pozna-
niu-Wrześni). 

50 Pierwsze wydanie ukazało się w Krakowie w roku 1919.
51 Na katalogu brak roku i miejsca wydania oraz nazwy wydawcy.
52 W książce brak roku wydania. Rok 1997 zweryfi kowany na podstawie: http://leksykonkul-
tury.ceik.eu/index.php/Selim_Chazbijewicz (dostęp 27.03.2015 r.)
53 Książka ma numer ISBN, ale na stronie redakcyjnej podany jest również ISSN „Rocznika 
Tatarów Polskich”.



    23

Po opublikowaniu XI tomu „Rocznika Tatarów Polskich” nastąpiła 
ośmioletnia przerwa wydawnicza. W  tym czasie podejmowane były nie-
udane, niestety, próby reaktywowania tytułu. Dopiero w roku 2013 z ini-
cjatywy muftiego Tomasza Miśkiewicza zawiązał się zespół inicjatywny, 
złożono do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji wniosek o dofi nanso-
wanie – i w roku 2014 pismo pojawiło się ponownie jako „Rocznik Tata-
rów Polskich. Seria 2”54. Wydawcą jest Najwyższe Kolegium Muzułmańskie 
Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP, redaktorem naczelnym i prze-
wodniczącym Rady Naukowej ponownie został Selim Chazbijewicz, zaś 
reaktorem prowadzącym – Musa Czachorowski. Tom z roku 2014 nosi nu-
mer I, a zarazem XV, ponieważ jest pierwszy w obecnej serii i jednocześnie 
piętnasty, licząc trzy tomy przedwojenne oraz jedenaście powojennych. 
Razem ze wznowionym rocznikiem ukazał się suplement: album z unika-
towymi zdjęciami Walentego Dobrowolskiego z  I Wszechpolskiego Kon-
gresu Muzułmańskiego, który odbył się w Wilnie 31 stycznia 1938 roku. 

Rocznik zmienił szatę grafi czną, pozostał ten sam format – C5 oraz 
zbliżony układ rozdziałów: Artykuły i rozprawy, Tatarzy w Europie Wschod-
niej, Archiwum Rocznika Tatarów Polskich, Recenzje, Część literacką, Varia. 
Nakład wynosi 500 egzemplarzy. Radę Naukową tworzą znani i cenieni 
przedstawiciele polskiej nauki: Andrzej Chodubski, Henryk Jankowski, 
Aleksander Miśkiewicz, Grażyna Zając, Teresa Zaniewska oraz Adas Ja-
kubauskas z Litwy55. W Kolegium Redakcyjnym znaleźli się natomiast: 
Krzysztof Bassara, Rafał Berger, Michał Łyszczarz, Barbara Pawlic-Miś-
kiewicz, Michał Łyszczarz, Wojciech Wendland. Tłumaczami są: Da-
niel Czachorowski i Tatjana Čachorovska (angielski, litewski, rosyjski), 
Antoni Sarkady (turecki) oraz Józef Jakubowski (białoruski). Korektą, 
podobnie jak w  pierwszej edycji rocznika, zajmuje się Anna Boczkow-
ska. Recenzentem jest Marek Melnyk56. Periodyk zawiera spis treści oraz 
krótkie streszczenie w tłumaczeniach na angielski, białoruski, rosyjski, 
litewski i turecki, a także noty o autorach w języku angielskim.

W nowym roczniku na 304 stronach opublikowano dziewiętnaście 
artykułów (w tym jeden w języku rosyjskim). Warto wśród nich wymie-
nić rozprawę młodego naukowca Wojciecha Wendlanda57 zatytułowaną 

54 Druk: Agencja Wydawnicza ARGI we Wrocławiu.
55 Przewodniczący Związku Wspólnot Tatarów Litewskich, pracownik naukowy Uniwersytetu 
Mykolasa Romerisa w Wilnie.
56 Dr hab. nauk humanistycznych, prof. UW-M.
57 W 2013 r. ukazała się jego bardzo interesująca książka pt. „>>Trzy czoła proroków z matki 
obcej<<. Myśl  historyczna Tatarów polskich w II Rzeczypospolitej”.
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„Być jak Wernyhora. Dumka o Sadyku Paszy, Polsce, Kozaczyźnie i Ta-
tarach” oraz tekst pt. „Meczet Tachtały Dżami w Bachczysaraju” pióra 
Elwisa Osmanowa, pracownika naukowego Taurydzkiego Uniwersytetu 
Narodowego w Symferopolu na Krymie. W archiwum znajdziemy „Do-
bra Łostajskie (1600–1789)” Leona Kryczyńskiego, zaś w części literac-
kiej opowiadania polskich Tatarów: „Baku, wojna i miłość” Sulejmana 
Mucharskiego58, „Ojciec” Jana Sobolewskiego oraz wiersze Bekira Czo-
banzadego. Interesujące są niewątpliwie teksty związane z  religijnym 
stowarzyszeniem muzułmańskim w Nowym Jorku, założonym w roku 
1907 przez polsko-litewskich Tatarów. W  piśmie publikują ponadto 
Swietłana Czerwonnaja, Selim Chazbijewicz, Rafał Berger, Norbert Bo-
ratyn. Całość tworzy interesujący naukowo zbiór materiałów. 

Wersja elektroniczna „Rocznika Tatarów Polskich” drugiej serii do-
stępna jest na stronach: www.bibliotekatatarska.pl i www.mzr.pl

I.6. „Tatarzy Polscy”

Jest to jednodniówka opublikowana w roku 1996, w 20 rocznicę I Orien-
tu Sokólskiego. Jej wydawcami byli: Sokólski Ośrodek Kultury i  Nie-
zależne Wydawnictwo „Rocznik Tatarów Polskich”. Pismo ma format 
zbliżony do C5, kolorową okładkę kartonową z folią, w oprawie zeszyto-
wej. Na pierwszej stronie okładki znajdują się zdjęcia meczetów w Kru-
szynianach i  Bohonikach, na drugiej logo Niezależnego Wydawnictwa 
„Rocznik Tatarów Polskich”, na trzeciej – meczet w Gdańsku, natomiast 
na czwartej dwa widoki Sokółki. Stron 40, ze słabej jakości czarno-bia-
łymi zdjęciami (kserokopie?). Opracowanie grafi czne i  przygotowanie 
do druku odbyło się w Białymstoku, zaś sam druk w Gdańsku. Nakład 
nieznany. W skład redakcji wchodzili: Aleksander Miśkiewicz – redak-
tor naczelny, Selim Chazbijewicz – zastępca redaktora naczelnego, Ma-
ciej Musa Konopacki oraz Krystyna Andrzejewska i Iwona Wiśniewska. 
Wydanie było dotowane przez Biuro ds. Kultury Mniejszości Narodo-
wych Ministerstwa Kultury i  Sztuki, białostocką gminę muzułmańską 
oraz urzędy w Białymstoku, Gdańsku i Gorzowie Wlkp. Na stronie re-
dakcyjnej podano, że jest to suplement do tomu III „Rocznika Tatarów 
Polskich”. Nie może być zatem uznany za samodzielne pismo, wart jest 

58 Ppłk WP, saper (1900–1986), pochowany na Muzułmańskim Cmentarzu Tatarskim w War-
szawie.
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jednak odnotowania jako interesujący dokument działań tatarskiej spo-
łeczności.

Redakcja poinformowała we wstępie, że: „Jednodniówka składa 
się z dwóch części: pierwsza utrwala siedemdziesięciolecie powstania 
związków, wyznaniowego i  kulturalno-oświatowego w  II Rzeczypo-
spolitej, dwie inne rocznice dotyczą pięćdziesięciolecia zakończenia II 
wojny światowej oraz pięćdziesięciolecia tatarskiego osadnictwa w za-
chodniej Polsce; druga zaś część traktuje o dwudziestoleciu >>Orientu 
Sokólskiego<< , a ponadto zawiera najważniejsze informacje o Sokół-
ce, miejscu tych imprez”. Autorami opublikowanych tekstów byli: Ma-
ciej Musa Konopacki59, Selim Chazbijewicz60, Aleksander Miśkiewicz61, 
Krystyna Andrzejewska62. Zamieszczono również wiersz lokalnej po-
etyki, Leokadii Szubzdy pt. „Pieśń o Ziemi Sokólskiej”. 

I.7. „¯ycie Tatarskie”

W roku 1998 wspomniany Józef Jusuf Konopacki podjął się redagowa-
nia kolejnego czasopisma: dwumiesięcznika „Życie Tatarskie”, będącego 
kontynuacją przedwojennego periodyku o tym samym tytule. Ciągłość 
podkreślała okładka wzorowana na wydaniu z roku 1938 oraz numera-
cja: obok bieżącej w nawiasie podawano liczbę od początku edycji pisma 
w roku 1934. Pierwsze trzynaście numerów wyszło jako pismo Podla-
skiego Oddziału Związku Tatarów Polskich, od numeru 14 (91) z maja 
2008 roku do 24–25 z  września–grudnia 2009 wydawcą była Lokalna 
Grupa Działania „Szlak Tatarski”. Od numeru 26 (103) z  lutego 2010 
roku do 37 (114) z grudnia 2011 jako wydawca fi guruje Związek Tata-
rów Rzeczypospolitej Polskiej Oddział Podlaski w Białymstoku. Redak-
cja początkowo znajdowała się w mieszkaniu redaktora naczelnego, zaś 

59 M. M. Konopacki, Siedemdziesięciolecie Wszechpolskiego Kongresu Muzułmańskiego 1925-
1995, „Tatarzy Polscy” 1996, s. 5-7, „Ex Oriente lux” po rodzimemu, tamże, s. 20-26, O Tatarach 
polskich w skrócie, tamże, s. 36.
60 S. Chazbijewicz, Ibrahim Smajkiewicz imam wileński w latach 1922-1939. Nota biografi czna, 
„Tatarzy Polscy” 1996, s. 13-14.
61 A. Miśkiewicz, 50 rocznica zakończenia drugiej wojny światowej, „Tatarzy Polscy” 1996, 
s. 15-16, 50 lat osadnictwa tatarskiego na Ziemiach Zachodnich, tamże, s. 17-19, Z dziejów Orien-
tów Sokólskich, tamże, s. 27-30, Goście Orientów Sokólskich (wsp. Andrzejewska K.), tamże, 
s. 31-35.
62 K. Andrzejewska, Goście Orientów Sokólskich (wsp. Miśkiewicz A.), „Tatarzy Polscy” 1996, 
s. 31-35, Najważniejsze informacje o Sokółce, tamże, s. 37.
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od numeru 14 (91) z maja 2008 roku podawany był adres Muzeum Zie-
mi Sokólskiej, w którym pracował Konopacki. Przez cały okres wydawa-
nia „Życia Tatarskiego” redaktorem naczelnym pozostawał Józef Jusuf 
Konopacki. Do marca 2003 roku zastępcą redaktora naczelnego był Se-
lim Chazbijewicz, zaś później, od numeru 14 (91) z maja 2008 roku do 
37 (114) z grudnia 2011 – Musa Czachorowski. W dwóch numerach: 11 
(78–82) z  lipca 2001 roku i  12 (83–86) z  marca–listopada 2002 roku 
pojawił się Grzegorz Daszuta jako sekretarz redakcji. 

Pismo początkowo miało format A5, od numeru 11 (78–82) z lipca 
2001 roku – C5. Liczyło trzydzieści dwie strony łącznie z okładką, wy-
chodziło w nakładzie 500 egzemplarzy. Oprawa zeszytowa, kartonowa, 
od numeru 27 (104) z kwietnia 2010 roku z folią błyszczącą. Na drugiej 
stronie znajdował się spis treści, na trzeciej dane redakcyjne oraz słowo 
od redakcji. Formalnie „Życie Tatarskie” było dwumiesięcznikiem, jednak 
ukazywało się nieregularnie – w  miarę uzyskiwania środków na druk: 
w latach 1998–2003 korzystano z pomocy fi nansowej Ministerstwa Kul-
tury i Sztuki, w roku 1999 przemianowanego na Ministerstwo Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego. Od marca 2003 roku wydano trzynaście nu-
merów; potem nastąpiła długa, trwająca do roku 2008 przerwa.

Poczynając od maja 2008 roku, opublikowano sześć numerów „Życia 
Tatarskiego” oraz suplement zatytułowany „Sokólskie spotkania z  ta-
tarszczyzną” – materiały z  sesji popularnonaukowej, przeprowadzonej 
podczas X Międzynarodowej Letniej Akademii Wiedzy o  Tatarach Pol-
skich, która odbyła się w Sokółce 16 sierpnia 2008 roku. Było to możli-
we dzięki wsparciu fi nansowemu burmistrza Sokółki (dwa numery) oraz 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego (cztery numery 
i suplement). W roku 2009 wyszły tylko trzy numery: przy pomocy fi nan-
sowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, ze środków 
własnych, Programu „Działaj Lokalnie VI” Polsko-Amerykańskiej Funda-
cji Wolności, realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Pol-
sce oraz Fundacji „Sokólski Fundusz Lokalny”. Dotacja z  Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych i Administracji otrzymana przez Oddział Podlaski 
Związku Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej umożliwiła w roku 2010 sze-
ściokrotne wydanie „Życia Tatarskiego” wraz z suplementem63, podobnie 
jak w następnym, 2011. Dodatek z roku 2011 jest szczególnie ciekawy: 
zawiera bowiem „Sagę o Kontusiu”, ubogim tatarskim pastuchu, pocho-
wanym na mizarze w Łowczycach koło Nowogródka, który zyskał sobie 

63 Jest to zbiór materiałów pt. Tatarzy na Podlasiu z sesji popularno-naukowej odbytej podczas 
XII Międzynarodowej Letniej Akademii Wiedzy o Tatarach Polskich w Sokółce 30.07.2010 r.
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miano ewliji64, czyli osoby miłej Bogu, świętej. Tekst z języka rosyjskiego 
i białoruskiego przetłumaczyła Dżemila Smajkiewicz-Murman. 

„Życie Tatarskie” starało się być pismem w  miarę wszechstronnym, 
ogólnoedukacyjnym, skierowanym nie tylko do społeczności tatarskiej, 
ale również do wszystkich osób zainteresowanych historią i współczesno-
ścią tatarszczyzny. Publikowano więc teksty, m.in. autorstwa Aleksandra 
Miśkiewicza, Haliny Szahidewicz, Musy Czachorowskiego, Dagmary Sul-
kiewicz, Stanisława Dumina, ukazujące wielowiekowe związki Tatarów 
z Polską, ich tradycje wojskowe, kulturalne i religijne, herby, a także relacje 
z aktualnych wydarzeń z udziałem przedstawicieli tatarskiej wspólnoty. 
Ukazywały się w nim wiersze tatarskich autorów, m.in. Selima Chazbijewi-
cza, Musy Czachorowskiego, Joanny Bocheńskiej i Józefa Mucharskiego, 
opowiadania Sulejmana Mucharskiego, bajki nogajskie, legendy Tatarów 
krymskich i kazańskich oraz przepisy tatarskiej kuchni. Po raz pierwszy 
przedstawiono w tatarskiej prasie (a może i w ogóle w polskiej) sylwetkę 
i twórczość wielkiego pisarza krymskotatarskiego Çengiza Dağcı65, zwią-
zanego z Polską nie tylko poprzez żonę-Polkę. W numerach od 16 (93) do 
19 (96) z roku 2008 pisała o nim Grażyna Zając, turkolog z Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. Ukazywały się teksty polskich naukowców, od lat współ-
pracujących z  tatarską społecznością, m.in. Marka M. Dziekana, Teresy 
Zaniewskiej, Izabeli Kończak, Agaty Skowron-Nalborczyk.

W roku 1998 wyszły dwa numery „Życia Tatarskiego”, w 1999 jeden 
podwójny, w 1999/2000 jeden poczwórny, w 2000 dwa, w 2001 jeden po-
czwórny – pomyłkowo opisany jako 11 (78–82)66. W roku 2002 opubliko-
wano jeden numer poczwórny, w 2002/2003 również jeden poczwórny. 
Po pięcioletniej przerwie czasopismo zostało reaktywowane w maju 2008 
roku. Do końca roku wydano sześć numerów, w następnym, 2009 – trzy: 
pojedynczy, potrójny i podwójny, w 2010 – sześć, w 2011 – także sześć. 
Ostatni, z grudnia, ma numer 37 (114). Niestety, choroba i śmierć Józe-
fa Jusufa Konopackiego67, wybitnego działacza tatarskiej społeczności, 
dziennikarza i  wydawcy, zakończyła – zdawałoby się – istnienie „Życia 
Tatarskiego”. Na szczęście, po blisko trzyletniej przerwie, redagowania 
i wydawania pisma podjął się jego syn – Artur Konopacki. 

64 Z tureckiego: evliya znaczy święty.
65 Czyt. Czengis Daadży.
66 (78) w numeracji ciągłej był numer 10 z października 2000 roku, zatem 11 powinien być 
(79-82). 
67 M. Czachorowski, Pamięci Józefa Jusufa Konopackiego, „Przegląd Tatarski” 2012, nr 3 (15), 
s. 7-8.
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W  roku 2014 „Życie Tatarskie” ukazało się ponownie, tym razem 
jako półrocznik: naukowy, literacki i społeczny poświęcony historii, kul-
turze, religii i życiu muzułmanów-Tatarów. Zachowana została ciągłość 
numeracji, chociaż wydanie ze stycznia-czerwca opisane jest jako numer 
39 (116), co oznacza, że zagubił się 38 (115). W niezmienionej formie 
pozostała okładka, chociaż oprawa nie jest już zeszytowa, lecz klejona. 
Kilkakrotnie zwiększyła się objętość, ale zmniejszył format: z  C5 na 
A5. Wydawcą periodyku pozostaje Oddział Podlaski Związku Tatarów 
Rzeczypospolitej Polskiej, fi nansujący druk z dotacji Ministerstwa Ad-
ministracji i  Cyfryzacji. Powołana została Rada Naukowa, składająca 
się naukowców polskich: Marka M. Dziekana, Henryka Jankowskiego, 
Czesława Łapicza, Agaty Skowron-Nalborczyk, Jana Tyszkiewicza oraz 
Henadzia Cychuna z Białorusi. Adresem redakcji jest adres domowy re-
daktora naczelnego, Artura Konopackiego.

W pierwszym 161-stronicowym numerze półrocznika opublikowano 
dziewięć artykułów naukowo-historycznych (w  tym jeden po rosyjsku) 
pióra m.in. Marka M. Dziekana, Joanny Kulwickiej-Kamińskiej, Czesła-
wa Łapicza i Grzegorza Czerwińskiego, recenzje dwóch książek: „Alfurka-
nu tatarskiego prawdziwego na czterdzieści części rozdzielonego” Piotra 
Czyżewskiego w opracowaniu Artura Konopackiego oraz tomu „Tatarzy 
Wielkiego Księstwa Litewskiego w historii, języku i kulturze” pod redakcją 
Joanny Kulwickiej-Kamińskiej i Czesława Łapicza, a także relacje z wyda-
rzeń w tatarskiej społeczności. Drugi ubiegłoroczny numer, 40 (117) z lip-
ca–grudnia 2014 roku, zawiera pięć artykułów na stu stronach, m.in. „Po-
lacy w wojsku kaukaskim carskiej Rosji w XIX w.” Abdullaha Temizkana, 
„Ekumeniczne spotkanie chrześcijan i muzułmanów z papieżem Janem 
Pawłem II. Drohiczyn 10 czerwca 1999 r.” Jana Tyszkiewicza, „Ze starych 
kitabów naszych praojców...” Czesława Łapicza oraz sprawozdanie z mię-
dzynarodowej konferencji „Estetyczne aspekty literatury polskich, biało-
ruskich i litewskich Tatarów (od XVI do XXI w.)” Artura Konopackiego. 

 „Życie Tatarskie” znaleźć można na stronie http://zycietatarskie.pl/

I.8. „Pamiêæ i Trwanie”

Kolejna inicjatywa wydawnicza pojawiła się również w roku 1998. Mu-
zułmańska Gmina Wyznaniowa MZR w Białymstoku przystąpiła wów-
czas do wydawania „Pamięci i Trwania” – rocznika o charakterze spo-
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łeczno-kulturalnym. Pierwsze dwa numery miały kartonową oprawę 
zeszytową w pełnym kolorze, późniejsze klejoną. Format C5, ilość stron 
zmienna, od 52 do 90. Redaktorem naczelnym był Aleksander Miśkie-
wicz (w numerach 1–4 wymieniony jako Ali Miśkiewicz, a w piątym – 
Aleksander Ali). W  zespole redakcyjnym znajdowali się: Maciej Musa 
Konopacki, Halina Szahidewicz, Iwona Wiśniewska. W roku 1999 przy-
był Henryk Leniec, aby rok później odejść wraz z Iwoną Wiśniewską. Do-
szła za to Emilia Muchla, której nie ma już w roku 2001. Dołączyły wów-
czas Lucyna Lesisz i Izabela Muchla. W numerze siódmym z roku 2005 
w zespole redakcyjnym pozostali: Aleksander Miśkiewicz (redaktor na-
czelny), Halina Szahidewicz, Maciej Musa Konopacki i  Lucyna Lesisz. 
Rocznik ukazywał się dzięki wsparciu fi nansowemu Wydziału Kultury 
Urzędu Miejskiego w Białymstoku (trzy numery), Zarządu Miasta Bia-
łystok i Prezydenta Miasta Białystok. Numer siódmy z roku 2005 Mu-
zułmańska Gmina Wyznaniowa MZR w Białymstoku wydała ze środków 
własnych. W sumie opublikowano siedem numerów datowanych 1998, 
1999, 2000, 2001, 2002/03, 2004 i 2005.

Pierwszy numer rocznika podzielony był na cztery działy: Tataria-
na, Tatariana-Wspomnienia, Tatariana-Materiały oraz Ziemia Białostoc-
ka, przemianowana w  numerze piątym z  2002/03 na Białostocczyznę. 
W roku 1999 doszedł Wschód-Zachód, zaś trzy działy tatarianów zebrano 
w jeden – Tatariana. W „Pamięci i Trwaniu” znajdziemy teksty członków 
tatarskiej społeczności, m.in. Aleksandra Miśkiewicza, Haliny Szahide-
wicz, Macieja Musy Konopackiego, Marii Aleksandrowicz-Bukin, Józefa 
Jusufa Konopackiego, Selima Chazbijewicza, Eweliny Muchli oraz Iza-
beli Muchli. Autorzy pisali nie tylko o  tatarskiej historii w  Rzeczypo-
spolitej, ale przede wszystkim o sprawach bieżących, np. o powojennym 
osadnictwie tatarskim na Ziemiach Zachodnich, najważniejszych wyda-
rzeniach z życia tatarsko-muzułmańskiego w Polsce, informowano o no-
wościach wydawniczych, prezentowano tatarskie próby poetyckie. Obok 
znajdziemy materiały osób współpracujących z  redakcją: historyków, 
muzealników, etnografów, podróżników, m.in. Janusza Kamockiego, 
Teresy Zaniewskiej, Lucyny Lesisz, Elżbiety Iwaszko, Anny Wolańskiej 
i Ewy Krawieckiej.

Ostatni, sześćdziesięciostronicowy numer „Pamięci i Trwania” opubli-
kowany został w roku 2005. Zmieniła się bardzo korzystnie jego okładka, 
wprowadzono całkowicie nowy podział tekstów: Publikacje, Sylwetki na-
szych przodków, Wystawa, Odeszli, Kalendarium, Polemiki, Poezja, Migaw-
ki z niektórych wydarzeń, Z rodzinnych albumów, Gratulacje, Poczta, Relacja 
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oraz Nowości wydawnicze. Pojawiły się kolorowe zdjęcia. Ustabilizowała się 
redakcja, w której pozostały osoby związane z pismem od początku. Trud-
no powiedzieć, czy był to ambitny jednorazowy wysiłek, czy też trwałe 
przeobrażenie na lepsze. Kolejne wydania już się nie ukazały. 

I.9. „Millet”

„Millet”68 – almanach Tatarów Polski, Litwy, Białorusi i  Ukrainy, któ-
rego pierwszy i jedyny numer ukazał się na przełomie lat 2001 i 2002, 
miał zaistnieć jako ponadnarodowe pismo, łączące tatarską społeczność 
w Europie Środkowo-Wschodniej. Niestety, tak się nie stało. Almanach 
liczy 224 strony formatu A4, z oprawą kartonową klejoną. Na pierwszej 
i  czwartej stronie okładki widnieje krymskotatarska złota tamga69 na 
niebieskim tle. Nad tytułem znajduje się napis: „Doğu Avrupa Tatar Mil-
let Dergisi”, czyli „Czasopismo Narodu Tatarskiego Europy Wschodniej”, 
pod nim „Rok wydania 1, nr 1, zima 2001/wiosna 2002”. W kolegium 
redakcyjnym znaleźli się: Selim Chazbijewicz – redaktor naczelny, Jó-
zef Jusuf Konopacki – zastępca redaktora naczelnego, Stanisław Dumin 
z Rosji – sekretarz redakcji oraz członkowie: Ibrahim Konopacki z Biało-
rusi, Romualdas Makaveckas z Litwy oraz Kanafi ja Misbachetdinowicz 
Chusnutdinow z  Ukrainy. Jako adres redakcji fi guruje domowy adres 
redaktora naczelnego. Wydawcą pisma była Rada Centralna Związku 
Tatarów Polskich i redakcja „Rocznika Tatarów Polskich” – na zlecenie 
Unii Tatarów Polski, Litwy, Białorusi i Ukrainy70. Na stronie redakcyjnej 
czytamy, że jest to wydawnictwo ciągłe, suplement stały poza numeracją 
do „Rocznika Tatarów Polskich”, dotowany przez Ministerstwo Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego. Z uwagi na fakt, że „Millet” ma numer ISSN 
identyczny z „Rocznikiem Tatarów Polskich”, nie może być więc uznany 
za odrębne czasopismo. Dodajmy tylko, że ten jedyny numer almana-
chu zaprezentował „Pamiętniki polityczne” Dżafera Sejdameta z Krymu, 
w tłumaczeniu Antoniego Sarkadego.

68 W jęz. krymskotatarskim, podobnie jak w tureckim, oznacza to Naród.
69 Krymskotatarski: tamğa – znak plemienny, rodowy, własnościowy.
70 Zawiązana w Sokółce 25.08.2000 r. organizacja jednocząca tatarskie wspólnoty w Polsce, na 
Litwie, Białorusi i Ukrainie, nawiązująca do Komitetu Tatarów Polski, Białorusi i Ukrainy, istnie-
jącego w Petersburgu i Wilnie w latach 1917-1922 (Od Redakcji, „Millet”, s. 1). Unia z Sokółki nie 
została jednakże zarejestrowana prawnie i nie przejawia jakiejkolwiek działalności.
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I.10. „G³os Tatarski”

Warto przypomnieć, że w roku 2005 Narodowe Centrum Kultury Tata-
rów Polskich71 w Gdańsku, wchodzące wówczas w skład Związku Tata-
rów Rzeczypospolitej Polskiej, zamierzało wydawać pismo zatytułowa-
ne „Głos Tatarski”, które zarejestrowano nawet w Narodowym Ośrod-
ku ISSN. Redaktorem naczelnym miał być Musa Czachorowski, jednak 
z braku środków zamierzenie pozostało niezrealizowane. 

I. 11. „Muzu³manie Rzeczypospolitej” 

W roku 2006 podczas przygotowań do obchodów 80-lecia Muzułmańskie-
go Związku Religijnego ukazały się cztery numery biuletynu informacyj-
nego (w styczniu, lutym, marcu i kwietniu), redagowanego przez zespół 
w składzie: Maria Aleksandrowicz-Bukin, Raszyd Jabłoński, Józef Jusuf 
Konopacki i Tomasz Miśkiewicz. Każde wydanie liczyło cztery strony, dru-
kowane w nakładzie 200 egzemplarzy formatu A4. W biuletynach przy-
pominano historię islamu w Polsce, powołanie Muzułmańskiego Związku 
Religijnego w  roku 1925, sylwetki wybitnych przedstawicieli tatarsko-
-muzułmańskiej wspólnoty, m.in. muftiego Jakuba Szynkiewicza i imama 
Aleksandra Chaleckiego. Informowano też o przedsięwzięciach związanych 
z jubileuszem. Cztery lata później, w roku 2010, z inicjatywy muftiego To-
masza Miśkiewicza Muzułmański Związek Religijny rozpoczął wydawanie 
kwartalnika nawiązującego tytułem – „Muzułmanie Rzeczypospolitej” – 
i tematyką do biuletynu z 2006 roku. Dla zaznaczenia ciągłości pierwszy 
numer czasopisma polskiej społeczności muzułmańskiej, jak informował 
podtytuł, oznaczono jednocześnie jako piąty w kolei. Początkowo w skład 
redakcji wchodzili: Musa Czachorowski – redaktor naczelny, Selim Chazbi-
jewicz – przewodniczący Kolegium Redakcyjnego, Iza Melika Czechowska 
oraz Tomasz Miśkiewicz. Rok później do zespołu dołączyli: Andrzej Sara-
mowicz – od numeru 1 (9) do 3 (11) z 2011 r., Magdalena Lewicka – od nu-
meru 2 (10) z roku 2011 do 2–3 (14–15) z 2012 i Dagmara Sulkiewicz – od 
numeru 4 (12) z 2011 roku do 3 (14–15) z 2012. 

„Muzułmanie Rzeczypospolitej” ukazywali się w nakładzie 500 eg-
zemplarzy, systematycznie zwiększając objętość: od ośmiu stron w nu-
71 24.10.2007 r. zarejestrowane w KRS pod nazwą Narodowe Centrum Kultury Tatarów Rze-
czypospolitej Polskiej jako samodzielne stowarzyszenie o statusie organizacji pozarządowej.
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merze 1 (5) z kwietnia 2010 roku, dwunastu w następnym, szesnastu 
w 3 (7) i 4 (8) z roku 2010 – do 24 już do końca wydawania wersji papie-
rowej. Pierwsze cztery numery były czarno-białe, od roku 2011 z kolo-
rową okładką typu zeszytowego, w formacie A4. W roku 2006 opubliko-
wano cztery numery, w latach 2010 i 2011– również po cztery, w 2012 
– dwa, w tym jeden podwójny. Kwartalnik drukowała Agencja Wydawni-
cza ARGI we Wrocławiu.

W  „Muzułmanach Rzeczypospolitej” poruszane są rozmaite tema-
ty, przede wszystkim te łączące się z religią i mające szeroki wydźwięk 
społeczny, jak np. problematyka rodzinna, etyka, zagrożenia cywiliza-
cyjne, tolerancja, bankowość muzułmańska itd. Pierwszy raz w historii 
polskiej prasy muzułmańskiej opublikowany został cykl artykułów do-
tyczący medycznych aspektów islamu, m.in. transplantacji, antykoncep-
cji i sztucznego zapłodnienia72. Wśród autorów znaleźć można zarówno 
muzułmanów pochodzenia tatarskiego, m.in. Halinę Szahidewicz, To-
masza Miśkiewicza, Selima Chazbijewicza, Dagmarę Sulkiewicz, Izę Me-
likę Czechowską, Tamarę Sulkiewicz i  Dżemilę Smajkiewicz-Murman, 
polskiego – m.in. Elżbietę Ajszę Shah, Agnieszkę Amatullah Wasilew-
ską, Magdalenę Lewicką, Rafała Bergera, Marka Moronia, Urszulę Chło-
picką-Khan i Mariyę-Iman Yavorską, arabskiego – np. Mustafę Switata 
i Heshama Ezzata Muhammeda, jak i katolików, chociażby księdza Ro-
berto Saltiniego, a także dziennikarzy, podróżników oraz przedstawicie-
li grona naukowego, m.in. Macieja Masnego, Antoniego Soduły, Marka 
M. Dziekana, Doroty Rudnickiej-Kassem i Eugeniusza Sakowicza.

Od roku 2013 periodyk dostępny jest tylko w wydaniu elektronicz-
nym w składzie kwartalnika „Teologia Powszechna”73 (od numeru 1 z 2013 
roku do 4/5 z kwietnia 2014 nosił nazwę „Powszechny Przegląd Teolo-
giczny”), jedynego w świecie pisma wydawanego przez chrześcijan: Polski 
Narodowy Katolicki Kościół w Kanadzie i Polsce oraz Kościół Starokato-
licki w RP – wspólnie z muzułmanami, czyli Muzułmańskim Związkiem 
Religijnym. Publikują w  „Teologii Powszechnej” przedstawiciele innych 
wspólnot chrześcijańskich, a  także m.in. wyznawcy judaizmu. „Muzuł-
manie Rzeczypospolitej” jako głos polskiej społeczności muzułmańskiej 
zachowują swój odrębny ISSN (2081–6049) oraz ciągłość numeracji od 

72 I. M. Czechowska, Muzułmańskie spojrzenie na transplantację, „Muzułmanie Rzeczypospoli-
tej” 2011, nr 2 (10), s. 14-17; Przerywanie ciąży w świadomości muzułmańskiej, tamże 2011, nr 3 
(11), s. 11-13; Boże miłosierdzie dla bezpłodnych, tamże 2011, nr 4 (12), s. 10-13; Czy islam zgadza 
się na antykoncepcję?, tamże 2012, nr 1 (13), s. 12-14; S. Chazbijewicz, Seks w doktrynie islamu, 
tamże 2012, nr 1 (13), s. 11-12.
73 http://teologia-powszechna.blogspot.com/ (dostęp 25.05.2015 r.)
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roku 2006. Najnowsze wydanie pisma ma zatem numer 1 (18) z  roku 
1436/3774–2015 (VI). Wydawcą „Teologii Powszechnej” od roku 2015 jest 
Stowarzyszenie Chrześcijan, Muzułmanów i Żydów „Przymierze”, redak-
torem prowadzącym Zbigniew Czertwan, zaś redaktorem sekcji muzuł-
mańskiej – Iza Melika Czechowska. 

Pismo dostępne jest na stronie http://teologia-powszechna.blog-
spot.com/ Numery z  lat 2010–2012 znajdują się też na www.bibliote-
katatarska.pl

I.12. „Przegl¹d Tatarski” 

W roku 2009 z inicjatywy muftiego Tomasza Miśkiewicza powstał „Prze-
gląd Tatarski” – kwartalnik społeczno-kulturalny poświęcony Tatarom 
w Polsce i na świecie, wydawany początkowo dzięki dotacji Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych i Administracji, a następnie Ministerstwa Admini-
stracji i Cyfryzacji. Jego redagowanie Najwyższe Kolegium Muzułmań-
skie powierzyło Musie Czachorowskiemu. W  skład Rady Redakcyjnej 
weszli: Tomasz Miśkiewicz, Halina Szahidewicz, Aleksander Miśkiewicz 
i Selim Chazbijewicz, jako przewodniczący. Później do zespołu dołączyli: 
Dagmara Sulkiewicz (od numeru 2 z roku 2009 do 4 z 2012), Barbara 
Pawlic-Miśkiewicz (od numeru 1 z  roku 2011) oraz Dżemila Smajkie-
wicz-Murman (od numeru 1 z roku 2013). Pierwszy numer pisma liczył 
24 strony, drugi i trzeci po 28, natomiast od czwartego już 32 w formacie 
A4. Nakład 500 egz. Okładka kolorowa, zeszytowa. Na stronie tytułowej 
znajdują się: numeracja bieżąca i ciągła, rok wydania według kalendarza 
muzułmańskiego i gregoriańskiego oraz wybrane tytuły artykułów. Cen-
tralne miejsce – na znak historycznych powiązań z Krymem – zajmuje 
tamga chanów krymskich. Na drugiej stronie zamieszczony jest tekst re-
dakcyjny, spis treści oraz stopka redakcyjna. Przez pierwsze lata „Prze-
gląd Tatarski” był czarno-biały. Zmianę zasygnalizował numer 3 z roku 
2012, który ukazał się w pełnym kolorze, wprowadzonym na stałe od 
numeru 2 z roku 2013. Do kwietnia 2015 roku wydano dwadzieścia pięć 
numerów „Przeglądu Tatarskiego”. Druk odbywa się we Wrocławiu75.

Treść kwartalnika podzielona była początkowo na działy: Wydarze-
nia i informacje, Historia, Nauka, Tradycje i obyczaje, Literatura, Kulinaria, 
74 Jest to muzułmański rok hidżry, przypadający w 2015 r. według kalendarza gregoriańskiego.
75 Agencja Wydawnicza ARGI.
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Świat, które od numeru 1 (21) z roku 2014 zmieniły się na: Wydarzenia 
i  informacje oraz Historia * Nauka * Literatura. Trzecia i czwarta strona 
okładki wykorzystywana jest najczęściej na fotoreportaże z  ważnych 
momentów w życiu tatarskiej społeczności, np. obchodów świąt religij-
nych i państwowych, bali tatarskich, imprez kulturalnych itp. Publikują 
w  piśmie naukowcy zajmujący się m.in. szeroko rozumianą tematyką 
tatarską, m.in. Katarzyna Warmińska, Marek M. Dziekan, Jan Tysz-
kiewicz, Barbara Podolak, Michał Łyszczarz oraz członkowie tatarskiej 
wspólnoty, m.in. Lejla Majewska, Helena Alijewicz, Tamerlan Połtorzyc-
ki, Maria Radecka, Ajsza Szabanowicz, Lila Asanowicz, Zofi a Józefów 
i  Anna Mucharska. Tematyka, zgodnie z  założeniami redakcji, już od 
pierwszego numeru jest bardzo zróżnicowana – ze staraniem o możli-
wie wysoki poziom drukowanych materiałów. Istotne znaczenie mają 
odredakcyjne teksty wstępne, zamieszczane na czołówce drugiej strony 
okładki. Zazwyczaj odnoszą się do historycznych i bieżących wydarzeń 
w  życiu tatarskiej społeczności, komentując je w  trosce o  dobro całej 
wspólnoty.

„Przegląd Tatarski” ma m.in. dokumentować wszystko to, co dzie-
je się w  tatarskiej społeczności. Redakcja stara się zbierać informacje 
z  całej Polski, czasem więc relacje z  tatarskich spotkań, uroczystości, 
rocznic, wystaw, życzenia, kondolencje itp. zajmują nawet trzecią część 
numeru. Przypominane są sylwetki zasłużonych imamów, m.in. Luta 
Muchli76, Aleksandra Chaleckiego77 oraz Bronisława Alijewicza78, dzia-
łaczy – np. Jakuba Romanowicza79, a  także osób, które wyróżniły się 
szczególnymi zaletami ducha, jak chociażby Jan Jakub Szegidewicz80 – 
więzień KL Auschwitz, świadek na procesie beatyfi kacyjnym ojca Mak-
symiliana Marii Kolbego. Dużą wagę przywiązuje się do wspomnień 
najstarszych członków wspólnoty, które jako świadectwo dawnych wy-
darzeń i tradycji są niezastąpionym materiałem poznawczym nie tylko 
dla młodego pokolenia polskich Tatarów. Przykładowo, w  numerze 4 
z roku 2009 ukazały się wspomnienia Ajszy Szabanowicz z zesłania na 
Syberię pt. „Mróz był wtedy tęgi...”, w numerze 1 (5) z roku 2010 He-

76 K. Półtorzycka, Takim był mój Dziadek..., „Przegląd Tatarski” 2010, nr 2 (6), s. 23-24.
77 H. Szahidewicz, O  imamie Chaleckim wspomnienia..., „Przegląd Tatarski” 2009, nr  3 (3), 
s. 7-8.
78 L. Majewska, Wspomnienia o Ibrahimie Bronisławie Alijewiczu, imamie tatarskiej gminy Rzeczy-
pospolitej w Nowym Jorku. Lata 1954-2008, „Przegląd Tatarski” 2014, nr 1 (21), s. 12-15.
79 S. Chazbijewicz, Jakub Romanowicz, 1878-1964, „Przegląd Tatarski” 2011, nr 3 (11), s. 6-7.
80 S. Hordejuk, Jan Jakub Szegidewicz (1906-1983). Wspomnienie w 30. rocznicę śmierci, „Prze-
gląd Tatarski” 2013, nr 3 (19), s. 25-27.
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lena Alijewicz, rodem z  Kruszynian, opowiadała o  swych latach mło-
dości, w numerze 4 (8) z roku 2010 Barbara Pawlic-Miśkiewicz opisała 
rodzinną powojenną podróż: „Daugieliszki–Oleśnica. Mikrohistoria 
z półksiężycem w tle”. W numerze 2 (10) z roku 2011 możemy zapo-
znać się z przedwojennymi dziejami rodu Achmatowiczów, spisanymi 
przez Mirę Achmatowicz: „Tu są nasze korzenie...”. W numerach 3 (11) 
i  4 (14)81 z  roku 2011 Maria Radecka przedstawia „Moje wspomnie-
nia” z okresu zamieszkiwania w słonimskiej parafi i muzułmańskiej, zaś 
w numerze 4 (14) z roku 2011 Tamerlan Połtorzycki opublikował „Moje 
przeżycia z dzieciństwa w czasie okupacji i z pierwszych lat po zakoń-
czeniu II wojny światowej”.

Na łamach kwartalnika znajdziemy wiersze tatarskich autorów, 
np. Izy Meliki Czechowskiej82, opowiadania, m.in. Sulejmana Muchar-
skiego83, tatarskie bajki, podania i  legendy84. Popularyzowana jest 
tatarska kuchnia – Musa Czachorowski podaje przepisy m.in. na tra-
dycyjne potrawy: tokmacz z  łapszą, płow (pilaw), czebureki, miodowe 
języki85. Mamy możliwość zapoznania się z  tatarską etyką stołową86 
oraz kuchnią turecką87; są też informację o tatarskim języku88. Wiele 
miejsca zajmują materiały przypominające tatarską historię w Wiel-
kim Księstwie Litewskim oraz w Rzeczypospolitej, np. „Kyrk – daw-
na nazwa tatarska Sorok Tatar” Henryka Jankowskiego w numerze 4 
(14) z roku 2011, „Historia zapisana w kamieniu” Krzysztofa Bassa-
ry w  numerze 2 (14) z  roku 2012, „Historia parafi i muzułmańskiej 
w Uździe” Józefa Jakubowskiego w numerze 3 (15) z roku 2012, „Za-
bytki piśmiennictwa tatarskiego. Chamaił” Idy Schabieńskiej w  nu-

81 Jest to ewidentna pomyłka. Powinno być 4 (12). 
82 I. M. Czechowska, (***) Usiadłam przy ognisku, Meczet w Kruszynianach, „Przegląd Tatarski” 
2012, nr 3 (15), s. 26.
83 S. Mucharski, Trochę o polskich Tatarach, „Przegląd Tatarski” 2012, nr 1 (13), s. 18-20.
84 Gwiazdeczka, tłum. z jęz. ros. J. Czarnotta-Mączyńska, „Przegląd Tatarski” 2009, nr 2 (2), 
s. 23; Bajka o krzywej brzozie, tłum. z jęz. ros. Iza Melika Czechowska, tamże 2012, nr 3 (15), 
s. 23; Wilk i  krawiec, tłum. z  jęz. ros. Agnieszka Wziętkowiak, tamże 2012, nr 4 (16), s. 23; 
M. Czachorowski, Legenda o tatarskiej studni, tamże 2013, nr 2 (18), s. 26.
85 M. Czachorowski, Gotujemy tokmacz z łapszą, „Przegląd Tatarski” 2009, nr 2 (2), s. 28; Ta-
tarska kuchnia: gotujemy płow, tamże 2010, nr 1 (5), s. 31-32; Tatarska kuchnia: czebureki, tamże 
2010, nr 3 (7), s. 30-31; Tatarskie miodowe języki, tamże 2013, nr 2 (18), s. 25.
86 Kuchnia i tradycyjna etyka stołowa, tłum. z  jęz. ros. Olga Kowalewska, „Przegląd Tatarski” 
2009, nr 2 (2), s. 27-29.
87 D. Chmielowska, Kuchnia turecka – zdrowo i z fantazją, „Przegląd Tatarski” 2011, nr 2 (10), 
s. 31-32.
88 Tatarska etykieta językowa, tłum. z jęz. ros. Musa Czachorowski, „Przegląd Tatarski” 2010, 
nr 3 (7), s. 27-29;  Uczymy się języka tatarskiego, tamże 2014, nr 2 (22), s. 16.
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merze 4 (20) z roku 2013. Poznajemy również turecką kulturę89 oraz 
tureckie ślady w Polsce90.

Szeroko potraktowana jest tematyka krymskotatarska, w  tym tra-
giczne losy krymskich Tatarów w  czasach stalinowskiego terroru91. 
O  sytuacji społeczno-politycznej na Krymie pisał wielokrotnie Selim 
Chazbijewicz92. W ostatnich numerach „Przeglądu Tatarskiego” ukazały 
się interesujące artykuły Elwisa Osmanowa o zabytkach z czasów Cha-
natu Krymskiego: „Mauzoleum Eski-Dürbe – pomnik średniowiecznego 
Bachczysaraju” w numerze 4 (24) z roku 2014 i „Zielony Meczet w Bach-
czysaraju” w numerze 1 (25) z roku 2015.

„Przegląd Tatarski” stał się pismem ważnym nie tylko dla społecz-
ności tatarskiej, ale również dla osób zainteresowanych wielokulturo-
wością i historią. Dzięki dość sprawnej dystrybucji, prowadzonej przez 
wydawcę, czyli sekretariat Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego 
MZR i redaktora naczelnego, trafi a do gmin muzułmańskich, oddziałów 
Związku Tatarów RP oraz stowarzyszeń tatarskich w  Polsce. W  wersji 
elektronicznej rozsyłany jest ponadto do tatarskich społeczności m.in. 
na Krymie, w Tatarstanie, Turcji, Białorusi, Rosji, Niemczech oraz Belgii. 
Egzemplarze kwartalnika wysyłane są systematycznie do bibliotek uni-
wersyteckich i ośrodków kulturalnych, a także rozprowadzane podczas 
rozmaitych konferencji, spotkań itp. Jest również dostępny na stronach: 
www.bibliotekatatarska.pl oraz www.mzr.pl

I.13. „Lietuvos totoriai” 

Polscy Tatarzy nie ograniczają swojej aktywności tylko do czasopism kra-
jowych. Pomijając fakt publikowania w rozmaitych – nietatarskich – pi-
smach zagranicznych, godna podkreślenia jest współpraca z gazetą „Lie-

89 B. Podolak, Podstawy kulturowe świata tureckiego, „Przegląd Tatarski” 2010, nr 1 (5), s. 15-19.
90 K. Bassara, Turecka odsiecz – historia walk tureckiego XV Korpusu w Galicji w  latach 1916–
1917, „Przegląd Tatarski” 2011, nr 1 (9), s. 7-10; A. Kaproń, Tureccy piekarze w Zamościu, tamże 
2011, nr 1 (9), s. 14-16.
91 Np. Deportacja 1944 roku we wspomnieniach Tatarów Krymskich, tłum. z jęz. tur. Joanna Bo-
cheńska, „Przegląd Tatarski” 2009, nr 1 (1), s. 19-21; Tułacze losy Tatarów Krymskich: Patme 
(Fatma) Atły, tłum. z jęz. tur. Sylwia Filipowska, tamże 2010, nr 2 (6), s. 29-32.
92 M.in. Sytuacja narodowościowa na Krymie. Możliwe scenariusze procesów geopolitycznych, 
„Przegląd Tatarski” 2010, nr 3 (7), s. 21-24; Mustafa Dżemilew jako przywódca ruchu narodowego 
Tatarów Krymskich, tamże 2011, nr 3 (11), s. 30-32 i nr 4 (14), s. 28-31.
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tuvos totoriai” („Litewscy Tatarzy”), będącą organem Związku Wspól-
not Tatarów Litewskich. Jej pierwszy numer ukazał się 17 stycznia 1995 
roku w nakładzie 1000 egzemplarzy. Podobnie jak cztery następne, dru-
kowany był w Solecznikach, później druk przeniesiono do Kowna. Cztery 
początkowe numery wydano po litewsku i rosyjsku, a wielkość nakładu 
wzrosła nawet do 1600 egzemplarzy. Numer piąty wyszedł już w trzech 
wersjach: litewskiej, rosyjskiej oraz polskiej93, której redaktorką została 
Jolanta Bogdziewicz94. Niestety, skończyło się wówczas na tym jednym 
wydaniu. Z powodów fi nansowych do roku 2004 gazeta ukazywała się 
tylko w języku litewskim. Dopiero w listopadzie tegoż roku pojawiła się 
ponownie wersja rosyjskojęzyczna95.

Na polski dział w „Lietuvos totoriai” czekać trzeba było jeszcze kilka lat. 
Wreszcie w numerze 3-4 (103–104) z marca-kwietnia 2007 roku znalazło 
się osiem stron po polsku. Były to głównie teksty Musy Czachorowskiego96 
oraz tłumaczenia artykułów litewskich i rosyjskich97 wykonane przez Tatja-
nę Čachorovską z Solecznik, która od tego czasu jest redakcyjną tłumaczką, 
zaś Musa Czachorowski redaktorem wydania polskiego98.

Czasopismo w wersji elektronicznej znajduje się na stronie http://
www.tbn.lt/id-laikrasciu_archyvas.html 

Podsumowanie 

Czasopiśmiennicza działalność polskiej społeczności tatarskiej jest nie-
wątpliwie godna podziwu. Ta niewielka wspólnota, po II wojnie świa-
towej brutalnie rozdarta nowymi granicami, pozbawiona najwybitniej-
szych przedstawicieli, wymordowanych przez hitlerowców i  komuni-
stów, bez swego historycznego zaplecza, zdołała w stosunkowo krótkim 

93 Niestety, nie udało się dotrzeć do tego numeru i treść jego pozostaje nieznana.
94 G. Sitdykow, Długo oczekiwany setny numer, „Lietuvos totoriai” 2007, nr 1-2 (101-102), 
s. 11-12.  
95 G. Sitdykow, Otkrywaja nowuju stranicu, „Lietuvos totoriai” 2004, nr 11 (82), s. 7.
96 M.in. Muzułmański kongres w Białymstoku, „Lietuvos totoriai” 2007, nr 3-4 (103-104), s. 11-
12; Tajemnicza odznaka, tamże 2007, nr 3-4 (103-104), s. 19.
97 M.in.  G. Sitdykow, Spotkanie z wyjątkowym zespołem, „Lietuvos totoriai” 2007, nr 3-4 (103-
104), s. 15; W. Wagizowa, Potomkowie tatarskich murzów na polskich szlakach, tamże 2007, nr 3-4 
(103-104), s. 16-17.
98 G. Sitdykow, Jubileusz gazety „Lietuvos totoriai”, „Lietuvos totoriai” 2015, nr 1-3 (154-156), 
s. 25-26. 
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czasie zebrać siły i przystąpiła do odbudowywania utraconej, zdawałoby 
się, tożsamości etnicznej i religijnej. Pierwszorzędną rolę spełnia w tym 
właśnie tatarska prasa. 

Od czasu wydanej w roku 1966 jednodniówki „Muzułmanin Polski” prze-
winęło się kilkanaście tytułów, z których obecnie ukazują się cztery: „Rocznik 
Tatarów Polskich”, „Życie Tatarskie”, „Przegląd Tatarski” i „Muzułmanie Rze-
czypospolitej”. Przez te lata wykształcił się zespół naukowo-dziennikarski, 
dokładający starań, aby utrwalać tatarskie i muzułmańskie dziedzictwo oraz 
współczesność. Społeczność tatarska, nie tylko w Polsce, z wielkim zaintere-
sowaniem oczekuje na każdy nowym numer swoich czasopism. Czytelnicy 
nadsyłają informacje m.in. z imprez kulturalnych, wycieczek, spotkań, które 
następnie publikowane są na łamach. Redakcje współpracują z naukowcami 
z polskich i zagranicznych uczelni, dzięki którym możliwe jest utrzymanie 
wysokiego poziomu wydawnictw. Ilość i jakość tytułów stawia czasopiśmien-
nictwo polskich Tatarów na pierwszym miejscu wśród podobnych im na Li-
twie, Białorusi i Ukrainie. Praca wydawnicza i edytorska polskiej społeczno-
ści tatarskiej dowodzi jej przewodniej roli w gronie pobratymców w Europie 
Środkowo-Wschodniej.
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Rozdzia³ II

Czasopiśmiennictwo muzu³mañskich 
zwi¹zków wyznaniowych 
i stowarzyszeñ kulturalno-spo³ecznych

Wprowadzenie

T
atarscy muzułmanie nie są już wyłącznymi reprezentantami isla-
mu w  Polsce. Własne związki wyznaniowe założyli muzułmanie 

pochodzenia polskiego, konwertyci, którzy nierzadko przyjęli islam kil-
kanaście, a nawet kilkadziesiąt lat temu. 

31 stycznia 1990 roku do rejestru kościołów i innych związków wy-
znaniowych wpisane zostało szyickie Stowarzyszenie Jedności Muzuł-
mańskiej. Jego liderem i naczelnym imamem do roku 2010 był Mahmud 
Taha Żuk, w latach siedemdziesiątych ub. wieku imam Muzułmańskiej 
Gminy Wyznaniowej MZR w Warszawie. Po odejściu z MZR związał się 
z misją Ahmadiyyi99, będąc nawet jej przewodniczącym100. Przedstawi-
ciele tego ugrupowania jeszcze przed II wojną światową podejmowali 
starania o zarejestrowanie się w naszym kraju jako Stowarzyszenie Jed-
ności Muzułmańskiej101. Mahmud Taha Żuk reaktywował je wprawdzie 
pod taką nazwą, ale odciął się od Ahmadiyyi i konsekwentnie rozwijał 
orientację szyicką102. Obecnie obowiązki naczelnego imama SJM spra-
wuje Rafał (Ahmed) Berger.

99 S. Więcek SVD, Dzień muzułmański w Pieniężnie, „Etnografi a Polska”, t. XXXI, 1987, z. 1, s. 218.
100 http://religie.wiara.pl/doc/471879.Ahmadijja-Wizje-Mirzy-Qadianiego/2 (dostęp 
20.07.2015 r.) oraz http://wiadomosci.onet.pl/prasa/islam-i-ahmadijja/9y4w0 (dostęp 
22.07.2015 r.): „W Polsce ośrodek Ahmadijja znajduje się w Warszawie, a na jego czele stoi 
imam Mahmud Taha Żuk”.
101 A. M. Piwko, Miedzy konserwatyzmem a liberalizmem, Warszawa 2013, s. 51-53. 
102 R. Berger, Islam w Polsce, Warszawa 2011, s. 89-95.
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Od roku 1991103 przy Stowarzyszeniu Jedności Muzułmańskiej 
funkcjonuje Instytut Muzułmański104, założony i kierowany przez Mah-
muda Tahę Żuka. Jest to nieformalna placówka naukowa, zajmująca się 
zbieraniem wydawnictw dotyczących islamu oraz muzułmanów w Pol-
sce i na świecie, publikowaniem literatury muzułmańskiej oraz organi-
zowanie rozmaitych przedsięwzięć naukowych i  religijnych105. SJM od 
samego początku swojego istnienia, tj. od roku 1990, wydaje kwartalnik 
(bardziej adekwatne będzie tu określenie nieregularnik) „Al-Islam”, zaś 
od roku 1992 „Rocznik Muzułmański”. Oprócz tego polscy szyici opubli-
kowali kilkanaście książek poświęconych głównie problematyce religij-
nej106, m.in. „Mistyka azanu107” Rafała (Ahmeda) Bergera (2002), „Glosa 
do Koranu” Mahmuda Tahy Żuka (2004) oraz „Nauki islamu szyickiego” 
(praca zbiorowa, 2007).

17 grudnia 1990 roku we wspomnianym rejestrze związków wy-
znaniowych znalazła się następna szyicka organizacja: Islamskie 
Zgromadzenie Ahl-ul-Bayt108 (z  siedzibą w  Pruszkowie), wywodzące 
się z  działającego od roku 1979 Stowarzyszenia Braci Muzułmanów. 
Kieruje nim przewodniczący Najwyższej Rady Islamskiej szejk Ryszard 
Ahmed Rusnak. Zgromadzenie nie przejawia działalności publicznej, 
nie zajmuje się też działalnością wydawniczą, chociaż podobno w roku 
1992 opublikowało dwie książki w  tłumaczeniu Macieja Langa109: 
„Poznanie Koranu” Mortezy Motahhariego oraz „Zarys nauk islamu” 
Seyyeda Muhammada Husayna Tabatabaiego. Sądząc z podobieństwa 
okładki, może być również wydawcą trzeciej: „Poznać Boga” Sayyida 
Mujtaby Musaviego Lariego (tłumaczenie Ali Wierzyński, sprawdzenie 
Marek Hossein Smurzyński), która ukazała się w roku 1991. Do niej 
przyznała się jednak Ambasada Islamski ej Republiki Iranu w Warsza-
wie, zatem możliwe, że przyczyniła się do druku również i tych dwóch 

103 Tamże, s. 66.
104 Sam M. T. Żuk podaje, że powstanie Instytutu Muzułmańskiego nastąpiło w roku 1989 
– vide: http://www.jednota.pl/ekumenia-i-religioznawstwo/religie-i-wyznania/232-mahdyci-
-polscy (dostęp 22.07.2015 r.). 
105 R. Berger, Islam w Polsce, Warszawa 2011, s. 66.
106 http://www.shiapoland.com/Publikacje.html (dostęp 22.07.2015 r.)
107 Z arabskiego: wezwanie do modlitwy.
108 Z arabskiego: Ludzie Domu (Proroka Muhammada).
109 R. Berger,  Islam w Polsce, Warszawa 2011, s. 72,  powołując się na „Islam a świat” pod re-
dakcją R. Bäckera i S. Kitaba, pisze, że wydawcą obu książek było Stowarzyszenie Braci Muzuł-
manów. Ukazały się jednak w roku 1992, gdy SBM już nie istniało: dwa lata wcześniej zostało 
zarejestrowane jako Islamskie Zgromadzenie Ahl-ul-Bayt.
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późniejszych pozycji. Spotkać się też można z informacją, jakoby Sto-
warzyszenie Braci Muzułmanów wydawało dwa czasopisma: „Głos Is-
lamu” oraz „Message of Th aqalayn”110. Nie ma na to jednak żadnego 
potwierdzenia.

Pod koniec roku 1990, 23 grudnia, zarejestrowano jeszcze jeden 
związek wyznaniowy: Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya z sie-
dzibą w Warszawie, skupiające głównie osoby innego niż polskie pocho-
dzenia. Misjonarzem i  imamem stowarzyszenia jest Munir Munawar 
Ahmad. Większość krajów muzułmańskich uznaje Ahmadiyyę za od-
stępstwo od islamu i  herezję. Stowarzyszenie publikuje książki i  bro-
szury o treści religijnej111, m.in. wydało tłumaczenie Koranu – „Święty 
Koran. Tekst arabski i  tłumaczenie polskie” pod patronatem Hazrata 
Mirzy Tahira Ahmada. Pierwsza edycja ukazała się w roku 1990, druga 
w 1996 (obydwie drukowane w Wielkiej Brytanii). Co ciekawe, autorami 
przekładu – z języka angielskiego – są Mahmud Taha Żuk i jego krewny 
Władysław Wojciechowski112. Za wydawnictwo Ahmadiyyi – co najmniej 
do roku 1990113 – uznać trzeba pismo „Al-Islam”, redagowane i wydawa-
ne od roku 1976 przez Mahmuda Tahę Żuka, związanego wówczas z tym 
ugrupowaniem.

Własny związek wyznaniowy założyli także muzułmanie pocho-
dzący przede wszystkim z państw arabskich, którzy osiedlili się w na-
szym kraju w ostatnim ćwierćwieczu – jedni po zakończeniu studiów, 
inni uchodząc przed prześladowaniami religijnymi, etnicznymi, poli-
tycznymi lub działaniami wojennymi. 6 stycznia 2004 roku w wykazie 
kościołów i innych związków wyznaniowych ujęta została Liga Muzuł-
mańska w Rzeczypospolitej Polskiej: „zrzeszająca polskich muzułma-
nów (posiadających obywatelstwo polskie oraz osoby ze stałym i cza-
sowym pobytem w Polsce). Większość członków Ligi Muzułmańskiej 
to imigranci z krajów arabskich”114. Należą do niej również rdzenni Po-
lacy, którzy przeszli na islam. LM wydaje swoje periodyki: muzułmań-
skie czasopismo kulturalno-społeczne „As-Salam”115 (od roku 2004) 

110 J. Kulwicka-Kamińska, I. Kamiński, Islam po polsku, Poznań 2007. s. 173.
111 http://www.alislam.pl/publikacje (dostęp 22.07.2015 r.)
112 https://islampopolsku.wordpress.com/2012/10/25/nahdz-al-balagha-juz-po-polsku/ (do-
stęp 5.07.2015 r.)
113 Czyli do powstania Stowarzyszenia Jedności Muzułmańskiej.
114 https://pl.wikipedia.org/wiki/Liga_Muzu%C5%82ma%C5%84ska_w_RP (dostęp 
18.07.2015 r.)
115 Z arabskiego: pokój.
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oraz czasopismo nowych muzułmanów „Al-Umma”116 (2009–2010) 
i  książki, m.in. do nauki religii dla dzieci (np. „Islam w  obrazkach. 
Kolorowanka dla dzieci” oraz „Przygody Omara. Gra”), prowadzi też 
różnorodną działalność kulturalno-społeczną. Przewodniczącym Rady 
Naczelnej Ligi Muzułmańskiej (trzecim z  kolei po Iwonie Alkhalayli 
i Samirze Ismailu) jest Ali Abi Issa.

Oprócz muzułmańskich związków wyznaniowych, w  Polsce istnieją 
również organizacje społeczno-kulturalne skupiające wyznawców islamu. 
W roku 1991 rozpoczęło działalność Stowarzyszenie Studentów Muzułmań-
skich w Polsce z siedzibą w Białymstoku, wpisane do rejestru stowarzyszeń 
27 lipca 2001 r.117 Jest wydawcą czasopisma „Al-Hikma”118, którego pierw-
szy numer ukazał się 23 marca 1993 r. W roku 1996 powstało Muzułmań-
skie Stowarzyszenie Kształtowania Kulturalnego w RP, zlokalizowane także 
w Białymstoku, zarejestrowane jako stowarzyszenie 13 sierpnia 2001 roku, 
zaś 23 kwietnia 2004 roku ujęte w rejestrze przedsiębiorstw119. W jego skła-
dzie funkcjonuje Muzułmańskie Wydawnictwo „Awerroes”120, zajmujące się 
dystrybucją książek opublikowanych przez Stowarzyszenie Studentów Mu-
zułmańskich, Muzułmańskie Stowarzyszenie Kształtowania Kulturalnego, 
Ligę Muzułmańską oraz znajdujący się we Wrocławiu Instytut Studiów nad 
Islamem – zarejestrowany w KRS 2 września 2009 roku121. Zajmuje się on 
organizowaniem konferencji naukowych i  spotkań, a  także wydawaniem 
książek o tematyce muzułmańskiej – opublikował m.in. „Śladami Proroka. 
Lekcje z życia Muhammada” Tariqa Ramadana w tłumaczeniu Katarzyny 
Gawlicz, Jakuba Maciejczyka i Marcina Starnawskiego (2011) oraz „Qur’an. 
Historia i rola Świętej Księgi w życiu muzułmanów” Ingrid Mattson w tłu-
maczeniu Katarzyny Makaruk i Mariusza Turowskiego (2013).

7 listopada 2001 roku w  rejestrze stowarzyszeń znalazło się Mu-
zułmańskie Towarzystwo Ahmadiyya Rozwoju Islamu Polska z siedzibą 
w Warszawie122. Nie udało się jednak ustalić zakresu jego działalności. 

116 Z arabskiego: wspólnota (wiernych w islamie).
117 http://www.krs-online.com.pl/stowarzyszenie-studentow-muzulmanskich-w-krs-29680.
html (dostęp 19.07.2015 r.)
118 Z arabskiego: mądrość. 
119 http://www.krs-online.com.pl/muzulmanskie-stowarzyszenie-ksztaltowania-krs-33583.
html (dostęp 19.07.2015 r.)
120 http://awerroes.pl/ (dostęp 22.07.2015 r.)
121 http://krs-pobierz.pl/stowarzyszenie-instytut-studiow-nad-islamem-i29411 (dostęp 
22.07.2015 r.)
122 http://www.krs-online.com.pl/muzulmanskie-towarzystwo-ahmadiyya-krs-53133.html 
(dostęp 19.07.2015 r.)
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26 lipca 2002 roku zarejestrowany został Związek Muzułmanów Pol-
skich (siedziba w Ząbkach, woj. mazowieckie)123, wywodzący się z Koła 
Muzułmanów Polskich, które w  drugiej połowie lat 90. nieformalnie 
funkcjonowało w warszawskiej gminie MZR. W roku 1999 KMM wydało 
książkę Haruna Yahyi pt. „Śmierć, Zmartwychwstanie, Piekło” w tłuma-
czeniu Adama ibn Bolandi124. Obecnie brak jakichkolwiek danych o dzia-
łalności związku. Spotkać się można tylko z  informacjami, jakoby był 
wydawcą angielskojęzycznego magazynu „Muslim World Review oraz 
– w języku polskim – kwartalnika „Alif” i tygodnika „Mizan125”. Piszący 
te słowa nie zetknął się z takimi publikacjami, nie udało mu się również 
w jakimkolwiek stopniu zweryfi kować tej wiadomości. 

Od roku 2002 do 2010 działało w naszym kraju przedstawicielstwo 
Światowego Zgromadzenia Młodzieży Muzułmańskiej (WAMY) w War-
szawie, następnie w  Białymstoku, kierowane przez muftiego Tomasza 
Miśkiewicza. Zajmowało się m.in. organizowaniem spotkań młodych 
muzułmanów, a także przyczyniło się do publikacji wielu książek o te-
matyce muzułmańskiej (np. „Status kobiety w islamie” Haithema Abu-
-Ruba i  Beaty Zabży – wspólnie z  Muzułmańskim Stowarzyszeniem 
Kształtowania Kulturalnego oraz „Wprowadzenie do modlitwy dziennej. 
Tłumaczenie krótkich sur z Koranu” w tłumaczeniu i transkrypcji ima-
ma Nezara Charifa) Ponadto 21 października 2003 roku zarejestrowana 
została w KRS Fundacja im. Światowego Zgromadzenia Młodzieży Mu-
zułmańskiej w Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Białymstoku126. 

II.1. „Al-Islam”

Twórcą, redaktorem i  wydawcą tego pisma był Mahmud Taha Żuk. 
Pierwszy numer ukazał się w roku 1976 jako „Komunikat nr 1, Al-Islam, 
Jama Ahmadijja – Polska”, następny – w roku 1977 z przeznaczeniem 
„do użytku wewnętrznego”127. Numer 5 z VII-VIII 1978 roku nosił już 
123 http://www.krs-online.com.pl/stowarzyszenie-zwiazek-muzulmanow-krs-118575.html  
(dostęp 20.07.2015 r.)
124 Adam Farhat Khan, niegdyś członek MZR, założyciel Koła Muzułmanów Polskich MZR.
125 M. Wielek, Polska prasa wyznaniowa [w:] Media wyznaniowe w Polsce 1989–2004 (red. E. Kos-
sewska i J. Adamowski), Warszawa 2004, s. 34.
126 http://krs-pobierz.pl/fundacja-im-swiatowego-zgromadzenia-mlodziezy-muzulmanskiej-
w-rzeczypospolitej-polskiej-i26397 (dostęp 23.07.2015 r.)
127 J. Sobczak, Prasa polskich wyznawców islamu [w:] Media wyznaniowe w Polsce 1989-2004 (red. 
E. Kossewska i J. Adamowski), Warszawa 2004, s. 115.
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stały tytuł „Al-Islam”128. W ciągu 39 lat pismo pojawiało się okazjonal-
nie: w latach 1976–1995 wyszły 153 numery, a w okresie 1996–2012 – 
27. Nie wychodziło w latach 2003–2005, natomiast ostatni – 170 numer 
wydania papierowego datowany jest na rok 2012. Nie posiada numeru 
ISSN. Od roku 2015 istnieje tylko w formie internetowej jako portal pu-
blicystyczny129. Ma także swoje konto na Facebooku130. 

„Al-Islam” w latach 1976–1990, czyli do zarejestrowania Stowarzy-
szenia Jedności Muzułmańskiej jako związku szyickiego, był pismem 
Ahmadiyyi. Miało format A4, zmienną ilość stron zapisanych maszy-
nowo, kopiowanych na powielaczu i  spiętych zszywkami. Na stronie 
tytułowej widnieją napisy w  języku arabskim (m.in. basmala131 i  sza-
hada132), tytuł, numer kolejny w  danym roku (z  czasem również cią-
gły) oraz miesiąc i  rok wydania według kalendarza muzułmańskiego 
i gregoriańskiego, a także rok założenia. Nakład liczył zazwyczaj oko-
ło 50 egzemplarzy i rozchodził się przede wszystkim wśród członków 
stowarzyszenia133. Redaktorem naczelnym (do roku 1995) oraz auto-
rem większości tekstów i tłumaczem (prawdopodobnie; jest to bardzo 
trudne do ustalenia, ponieważ materiały są przeważnie niepodpisane) 
był Mahmud Taha Żuk. Redakcja znajdowała się w jego warszawskim 
mieszkaniu.

W tamtym okresie „Al-Islam” miał charakter raczej biuletynu infor-
macyjnego niż czasopisma: „[...] Nie było w nim stałych rubryk, trudno 
dopatrzyć się koncepcji i pracy redakcyjnej. […] Często teksty łączono 
w sposób całkowicie przypadkowy, co wywoływało u czytelnika wrażenie 
bałaganu i ogólnego braku koncepcji. […] Poszczególne numery >>Al-Is-
lamu<< nie zawierały artykułu wstępnego lub jakiejkolwiek zapowiedzi 
zdradzającej zamierzenie wydawcy. Analiza treści periodyku dowodzi, że 
było to czasopismo religijne, poświęcone w pierwszym rzędzie islamowi 
i Ruchowi Ahmadijja”.134

128 Tamże, s. 115.
129 http://strefa-islam.pl/ (dostęp 25.07.2015 r.)
130 https://www.facebook.com/strefa.islam (dostęp 25.07.2015 r.)
131 Wezwanie: bismillahir rahmanir rahim - w imię Boga Miłosiernego, Litościwego, którym muzuł-
manin powinien rozpoczynać każdą czynność.
132 Wyznanie wiary: aszhadu an la ilaha illallah, aszhadu anna muhammadan rasulullah - oświad-
czam, że nie ma boga oprócz Boga, oświadczam, że Muhammad jest posłańcem Boga.
133 Informacja od naczelnego imama SJM Rafała Bergera.
134 J. Sobczak, Prasa polskich wyznawców islamu [w:] Media wyznaniowe w Polsce 1989-2004 (red. 
E. Kossewska i J. Adamowski), Warszawa 2004, s. 115-117 (jest to najobszerniejsza dotychczas 
analiza „Al-Islamu”).
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Obok tematyki religijnej pojawiały się teksty dotyczące polskiej spo-
łeczności tatarskiej, autorstwa Anny Żuk i  Jakuba Szynkiewicza oraz 
wiersze tatarskiego poety, Selima Chazbijewicza (numer 76)135. W roku 
1984 wydany został numer zawierający 444 hadisy, przetłumaczone z ję-
zyka angielskiego i opracowane przez Mahmuda Tahę Żuka. Zbiór ma 
format A4, teksty zapisane na maszynie do pisania i powielone, z bin-
dowanym grzbietem. Po roku 1990, a więc po rozbracie z Ahmadiyyą, 
w „Al-Islamie” drukowane były materiały związane z islamem szyickim, 
a  także dotyczące problematyki ogólnomuzułmańskiej. W  roku 1995 
obowiązki redaktora naczelnego przejął Rafał Berger z Bydgoszczy i tam 
też przeniosła się redakcja (w zasadzie jednoosobowa).

Pismo zmieniło format na A5, początkowo z tekstami przepisywany-
mi na maszynie i kserowanymi, następnie w formie kserowanego wydruku 
komputerowego. Unormowała się liczba stron – 12, złączonych w grzbiecie 
metalową zszywką. W numerze 2/95 (153), pierwszym pod redakcją Rafała 
Bergera, znalazły się trzy artykuły: „Biblijny Ismael a pierworództwo” i „Mi-
styka” autorstwa redaktora naczelnego i  „Dziecko w  islamie” Mahmuda 
Tahy Żuka. W „Al-Islamach” redagowanych zarówno przez Żuka, jak i Ber-
gera zauważyć można różnorodne tatarskie odniesienia, np. do monotema-
tycznego numeru 4/2002 (163), który zawiera „Hadisy o sukcesji Alego (as)” 
w tłumaczeniu Arkadiusza Miernika (Tareqa Salika)136, załączono interesu-
jącą wszywkę: stronę ogłaszającą rok 2003 Rokiem Hassana Konopackiego 
– Tatara, muzułmanina, ofi cera, związanego z Białorusią, Litwą i Polską.

Ostatni „Al-Islam” redagowany przez Rafała Bergera, 1/2006 (164), 
powraca do formatu A4, ale w zupełnie innej, nowocześniejszej i bardziej 
przyciągającej wzrok szacie grafi cznej. Z okładki znikają arabskie inskryp-
cje, pozostaje tylko basmala, pod nią tytuł pisma, będącego teraz kwar-
talnikiem muzułmańskim wydawanym przez Stowarzyszenie Jedności 
Muzułmańskiej, numer bieżący w roku, a w nawiasie numer ciągły. No-
wością jest zajawienie kilku tytułów i nazwisk autorów. Na dole – szaha-
da, której nie będzie już w następnych edycjach. Teksty złożone są w dwie 
szpalty, zredagowane znacznie staranniej niż w poprzednich wydaniach. 
Wprawdzie w numerze dominują artykuły związane z szyizmem, jednak 
otwiera go tekst „Wygnanie ku początkowi” Tariqa Ramadana, znanego 
muzułmańskiego teologa i  pisarza, niebędącego przecież szyitą. Jest to 
charakterystyczne dla wszystkich redaktorów naczelnych „Al-Islamu”, że 
nie zamykają tematyki w szyickim kręgu. 
135 Tamże, s. 116.
136 http://www.shiapoland.com/SJM.html (dostęp 26.07.2015 r.)
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W roku 2007 redaktorem naczelnym, od numeru 1/2007 (165) do 
1/2012 (170)137, został Tareq Salik – Arkadiusz Miernik. Znowu zmniej-
szył się format pisma – od roku 2010 z podtytułem „Magazyn muzuł-
mański” – do A5, pozostało 12 stron. W roku 2011, po raz pierwszy w hi-
storii „Al-Islamu”, pojawił się tekst „Od redakcji”, natomiast rok później 
w numerze 1/2012 (170) podano skład redakcji: Arkadiusz Miernik, To-
masz Szulc, Marzena Góralska i Dorota Kmieć138. Pismo kontynuowało 
rozpoczętą przez poprzedniego redaktora naczelnego zmianę zawarto-
ści. Widać otwarcie na wartości ogólnoludzkie, m.in. rodzinę, małżeń-
stwo, dialog międzywyznaniowy. Niestety, publikowano nieomal wy-
łącznie tłumaczenia (nie podano z jakich języków). Jedynym piszącym 
polskim szyitą okazał się Rafał Berger, którego teksty znalazły się w nu-
merach: 1/2007 (165) („Iran, szyizm, polityk”), 1/2009 (167) („35 lat 
posługi na stanowisku imama” – współautor Tareq Salik, „Podróżnik po 
świecie islamu”) oraz 1/2012 (170) („Nahdż al-Balagha już po polsku”). 

Siedem ostatnich numerów „Al-Islamu” znajduje się na stronie 
http://www.shiapoland.com/

Magazyn Al-Islam w postaci internetowego portalu publicystyczne-
go (redakcja: Arkadiusz Miernik, Rafał Berger, Marta Magdalena) i kon-
ta na Facebooku to najnowsze odsłony szyickiego periodyku. Mamy tu 
materiały historyczne (np. „Z życia warszawskiej wspólnoty muzułmań-
skiej na początku XX w.” D. Azmatowa) i współczesne („Iftar z bezdom-
nymi” – fotoreportaż Marzeny Góralskiej z  Londynu), wywiady oraz 
kilka recenzji autorstwa Rafała Bergera. Zapowiada się dobrze: http://
strefa-islam.pl/ Na razie jest dość statycznie i nazbyt ogólnikowo, ale to 
akurat daje się zauważyć od początku istnienia „Al-Islamu”. 

II.2. „Rocznik Muzu³mañski”

W roku 1992 Instytut Muzułmański przy Stowarzyszeniu Jedności Mu-
zułmańskiej zapoczątkował wydawanie „Rocznika Muzułmańskiego” 
pod redakcją Mahmuda Tahy Żuka. Pismo wychodzi w jednolitej zielonej 
oprawie kartonowej, klejonej, z czarnym nadrukiem: tytułem, numerem 
kolejnym oraz rokiem hidżry i w nawiasie odpowiadającym mu rokiem 

137 Są to ostatnie numery drukowane, dostępne także w e-wersji na http://www.shiapoland.
com/Pismo--Al-Islam-.html 
138 http://www.shiapoland.com/upload/Al-Islam%20170.pdf (dostęp 25.07.2015 r.)
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gregoriańskim. Format C5, ilość stron zmienna – od 90 do 124, nakład 
około 200 egzemplarzy. Pierwszy tom dotowany był przez Ministerstwo 
Kultury i Sztuki, natomiast niektóre z późniejszych ukazały się dzięki 
wsparciu fi nansowemu Orison Charitable Trust139 oraz World Federation 
of Khoja Shia Ithna-Asheri Muslim Communities140 z Wielkiej Brytanii. 
Dotychczas ukazało się dziewięć tomów: 1 w roku 1992, 2 – 1994, 3 – 
1995, 4 – 2004, 5 – 2005, 6 – 2006, 7 – 2009, 8 – 2011, 9 – 2012. Numer 
ISSN odnotowany od tomu drugiego. Obecny skład redakcji rocznika to: 
redaktor naczelny Mahmud Taha Żuk, sekretarz redakcji: Rafał (Ahmed) 
Berger, konsultanci przekładów: Arkadiusz Miernik i Asma Mohammed, 
Rada Redakcji: Arkadiusz Miernik, Asma Mohammed oraz Elżbieta Żuk. 

Pierwsze wydania rocznika otwierała strona tytułowa, będąca jednocze-
śnie redakcyjną. Po niej następował fragment z Koranu po arabsku i w tłu-
maczeniu na polski, np. w  tomie pierwszym jest to sześć początkowych 
ajatów141 sury al-Imran (Rodzina Imrana), a w drugim – siedem z sury al-
-An’am (Trzody)142. Po spisie treści mamy tekst „Od Redakcji”, poprzedzony 
ozdobnym zapisem szahady. „Rocznik Muzułmański” miał być jakoby kon-
tynuatorem przedwojennego „Rocznika Tatarskiego” – stąd też tematyka 
tatarska przewija się przez wszystkie numery periodyku. W numerze pierw-
szym opublikowano np. aż trzy artykuły Piotra Borawskiego: „Społeczno-
ści orientalne w Wielkim Księstwie Litewskim w XVII w.”, „Tatarzy-Kozacy 
w Wielkim Księstwie Litewskim” oraz „Służba wojskowa Tatarów-ziemian 
w dobrach Radziwiłłów (XVI-XVIII w.)”. Tekst Borawskiego – „Pułk Tatarski 
Ułanów imienia Mustafy Achmatowicza” – znajdziemy również w kolejnym 
numerze obok tekstów Mahmuda Tahy Żuka: „Pamięci poległych ułanów 
z Pułku im. Pułkownika Mustafy Achmatowicza” i „Sytuacja prawna Tata-
rów Krymskich w okresie porewolucyjnych przemian w Rosji”. O Tatarach 
pisali jeszcze m.in. Maciej Musa Konopacki143, Grzegorz Gołębiewski144, 
Grzegorz Jacek Pelica145 i Aleksander Smoliński146

139 Organizacja charytatywna.
140 Światowa federacja szyickich wspólnot muzułmańskich.
141 Z arabskiego: wersety w Koranie.
142 Zaniechane w późniejszych numerach, podobnie jak słowo od redakcji.
143 Alif mojego życia,  „Rocznik Muzułmański” 2009, t. 7, s. 32-34.
144 Por. Iskander Achmatowicz – Tatar muzułmanin w obronie Płocka w 1920 r., „Rocznik Muzuł-
mański”, Warszawa 2009, t. 7, s. 35-43 – oraz: Muzułmanie w II Rzeczypospolitej – Tatarski Pułk 
Ułanów w obronie Płocka w 1920 r. (Nieznane relacje),  tamże 2011, t. 8, s. 50-64.
145 Ostatni mułła Bajrulewicz ze Studzianki, „Rocznik Muzułmański” 2011, t. 8, s. 21-23.
146 Tatarski Pułk Ułanów imienia Achmatowicza. Przyczynek do dziejów tatarskich formacji jazdy 
w Wojsku Polskim II Rzeczypospolitej, „Rocznik Muzułmański” 2012, t. 9, s. 32-70.
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Wiele miejsca poświęcono Karaimom147, ale publikowano też arty-
kuły dotyczące m.in. sytuacji muzułmanów w Niemczech148, Chinach149 
oraz w  Afryce150. Interesującym zamierzeniem były prezentacje zapo-
mnianych dzisiaj polskich podróżników i  badaczy ludów Syberii i  Azji 
Środkowej151. Chociaż rocznik nazywa się „Muzułmański”, to problema-
tyka muzułmańska wcale nie jest tu dominująca. Znajdziemy w nim jed-
nak zarówno teksty odnoszące się do zagadnień teologicznych152, podej-
mujące problem wspólnego życia ludzi różnych wyznań i kultur153, jak 
też informacje o wydarzeniach ze świata islamu154. Niestety, brak czy-
telnego układu zawartości, a może nawet idei przewodniej pisma, które 
w zasadzie sprowadza się do nieuporządkowanego zbioru artykułów, za-
niża wartość „Rocznika Muzułmańskiego”. Wpływa na to również niski 
nakład oraz nieregularne i rzadkie ukazywanie się. 

II.3. „Al-Hikma”

W roku 1993 wydawania swojego czasopisma rozpoczęło Stowarzysze-
nia Studentów Muzułmańskich w Polsce. Pierwszy numer „Al-Hikmy” 
ukazał się 23 marca, czyli 1 dnia miesiąca szałal 1413 roku hidżry. Ma 
osiem stron formatu A4, prawdopodobnie powielonych kserografi cznie. 
Na górze strony tytułowej znajduje się basmala zapisana po arabsku, pod 
147 M.in. A. Sulimowicz, Życie społeczności karaimskiej w Polsce, „Rocznik Muzułmański” 1994, 
t. 2, s. 45-50, A. Dubiński,  Lokalizacja języka karaimskiego w świetle jego rozwoju historycznego, 
tamże, s. 104-110, Janusz Fałowski, Oblicza czasopisma „Myśl Karaimska” w latach 1924-1947, 
tamże, 2006, t. 6, s. 71-87.
148 F. Brendle, Dwa miliony muzułmanów w Niemczech. Problemy i duszpasterskie szanse międzyre-
ligijnego   dialogu (tł. A. Skowron), „Rocznik Muzułmański” 1994, t. 2, s. 95-103.
149 K. Golik, Muzułmanie w  Mongolii Wewnętrznej. Ślady przeszłości, „Rocznik Muzułmański” 
2011, t. 8, s. 9-14.
150 E. Siwierska: Islam w Senegalu – pacyfi sta Ahmadu Bamba, „Rocznik Muzułmański” 2009, t. 
7, s. 4-18,  Islam w północnej Nigerii – koncepcje reformy, tamże, s. 40-49,
151 Np. M. T. Żuk: Płk Leon Barszczewski (1821-1870) – badacz ludów muzułmańskich Azji środko-
wej,  „Rocznik Muzułmański” 2009, t. 7, s. 75-76, Edward Piekarski (1858-1934) i Wacław Siero-
szewski (1858-1945) badacze ludów tureckich Rosji. Na 150-lecie ich urodzin, tamże, s. 77-78.
152 Np. A. Miernik (Tareq Salik): Znaczenie basmali, „Rocznik Muzułmański” 2009, t. 7, s. 28-
31,    Uniwersalizm islamu, tamże 2012, t. 9, s. 90-93.
153 M.in. A. Żuk, Duchowość polskich muzułmanów w aspekcie spotkania dwóch kultur, „Rocznik 
Muzułmański” 2009, t. 7, s. 63-70, G. J. Pelica, Dialog Prawosławia z  Islamem i  muzułmanów 
z chrześcijanami prawosławnymi, tamże 2011, s. 24-39.
154 Np. Międzynarodowa konferencja islamska w Ammanie i List Prezydenta Iranu do Prezydenta 
Stanów   Zjednoczonych Ameryki, „Rocznik Muzułmański” 2009, t. 7.
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nią ozdobny, ale słabo czytelny napis „Al-Hikma”, obok data według ka-
lendarza muzułmańskiego z gregoriańskim odpowiednikiem w nawia-
sie. Poniżej widnieje powtórzenie tytułu pisma, pod nim po lewej stro-
nie podano tytuły opublikowanych artykułów, po prawej – niepodpisany 
tekst redakcyjny, zaczynający się i kończący muzułmańskim pozdrowie-
niem as-salamu alejkum155. 

Dowiadujemy się z niego, że jest to numer próbny czasopisma, pla-
nowanego jako miesięcznik. Wydawca, Stowarzyszenie Studentów Mu-
zułmańskich w Polsce, pragnie, aby stało się ono „[…] ośrodkiem skupia-
jącym społeczność muzułmańską, takim naszym forum oświatowym, 
miejscem wymiany poglądów i dyskusji”. Na sześciu wewnętrznych stro-
nach opublikowano teksty: „Ramadan i  Id el-Fitr (Bajram)”, „Co ozna-
cza, że jestem muzułmaninem?”, „Islam a nauka współczesna” oraz in-
formacje o mniejszości muzułmańskiej na Bałkanach i toczącej się tam 
wojnie. Mają one charakter dość popularny na podstawowym poziomie. 
Ciekawostką jest konkurs dla młodych czytelników z  nagrodami pie-
niężnymi. Strona ostatnia zawiera życzenia z okazji Id al-Fitr, streszcze-
nie po arabsku oraz adres redakcji: skrzynka pocztowa w Białymstoku.

Początkowo pismo ukazywało się w  miarę regularnie, jednak nie 
udało się utrzymać miesięcznego cyklu wydawniczego. Do numeru 57/2 
z roku 2005 zachowało format i sposób powielania (kserokopie wydruku 
komputerowego). Liczba stron była zmienna, od 12 do 24, nakład nie-
znany. Tytuł zaczęto zapisywać jako „Al-Hikmah”, zniknęła basmala po 
arabsku, chociaż pojawiała się sporadycznie, np. w numerze 34 z roku 
1997. Na początku lat dwutysięcznych do numeracji ciągłej zaczęto do-
dawać numery kolejne w danym roku. Zdarzały się też wydania nienu-
merowane, np. z marca roku 2000. Najprawdopodobniej od roku 2001 
pismo miało być kwartalnikiem, ale wyszły wówczas tylko dwa numery, 
w  roku 2002 również dwa, w  2003 – trzy, w  2004 – jeden, w  2005 – 
cztery (?). Po trzyletniej przerwie publikację wznowiono w roku 2009, 
powracając do zapisu tytułu z numeru 1/1993 – „Al-Hikma”.

Kilkakrotnie zmieniało się miejsce redagowania pisma: do roku 1999 
jako adres redakcji podawana jest skrzynka pocztowa w  Białymstoku, 
w latach 2000–2001 – ul. Sympatyczna 14/33 w Lublinie. W numerze 2 
(49) z czerwca 2001 roku po raz pierwszy pojawił się skład redakcji: Iwo-
na Alkhalayla, Sami Zaid, Elżbieta Alhasan, Fatima i Abdelwahab Bouali 
oraz Mahdi Kot – którego nie ma już w następnych wydaniach. Podano 

155 Muzułmańskie powitanie: Pokój z wami.



50    

też informację o warunkach prenumeraty rocznej. Rok później redakcja 
przeniosła się do Warszawy, na ul. Kolorową 16/27. Zmienia się również 
podtytuł: „Czasopismo Stowarzyszenia Studentów Muzułmańskich oraz 
Muzułmańskiego Stowarzyszenia Kształtowania Kulturalnego”, któ-
ry już w roku 2004 wrócił do wcześniejszej postaci. W numerze z roku 
2004 adresu redakcji nie podano, w latach 2005–2009 znajdowała się na 
ul. Hetmańskiej 63 w  Białymstoku (Centrum Kultury Muzułmańskiej 
Ligi Muzułmańskiej), natomiast w roku 2010 przeniesiona została do 
Muzułmańskiego Centrum Kulturalno-Oświatowego LM w  Poznaniu, 
ul. Biedrzyckiego 13. 

W  numerze 56/1/2005 zamieszczono stopkę redakcyjną: redaktor 
naczelny Khadija Sharifi , redaktor techniczny – Jola Kopacz, zespół re-
dakcyjny – Khadija Sharifi , Hussam Freikh, Joanna Freikh, Mohammed 
Kordia, której nie ma jednak w kolejnych numerach. W pierwszej „Al-
-Hikmie” z roku 2010 opublikowano natomiast nazwiska współpracow-
ników: imam Youssef Chadid, Edyta Chadid, Zakaria Moustahy, Tamara 
Sulkiewicz, mufti Nidal Abu Tabaq, dr Tomasz Stefaniuk, dr Muhammed 
Kordia, Saddam Sammoudi. Grafi ką i projektem zajmowali się: Zakaria 
Moustahy i Marta Stróżyk. W następnym numerze poznajemy autorów 
tekstów i  tłumaczy: Dagmara Sulkiewicz, Saddam Sammoudi, Yousef 
Chadid, dr Tomasz Imran Stefaniuk, Joanna Olejarnik, Tamara Sulkie-
wicz, Judyta Zobel, dr Szarif Kaf al-Ghazal, Aisha Ghenem, dr Moham-
med Kordia, Raszid, Moustahy Zakaria, mufti Nidal Abu Tabaq, Marta 
Stróżyk. Grafi ka i projekt: Mirosław Miler. 

W roku 2003 „Al-Hikma” uzyskała numer ISSN. W roku 2005 zmie-
nił się kształt pisma: format zmniejszono na A5, ze zmienną liczbą 
stron w  poszczególnych numerach – od 16 do 34. Okładka kolorowa 
(w części wydań kartonowa), zazwyczaj z zadrukowaną trzecią stroną. 
W numerach z roku 2010 zamieszczono po cztery strony z kolorowymi 
zdjęciami. Pismo rozprowadzane było odpłatnie, np. w roku 2001 rocz-
na prenumerata (cztery numery wraz z kosztami przesyłki) wynosiła 10 
złotych, a w roku 2005 – 18. 

Pismo nie miało stałych działów, w części numerów nie ma tekstu 
redakcyjnego ani spisu treści, co na stałe pojawiło się dopiero pod ko-
niec jego wydawania. Autorami artykułów publikowanych w  „Al-Hik-
mie” są muzułmanie pochodzenia arabskiego – m.in. Ali Abi Issa, Nidal 
Abu Tabaq, Samir Ismail, Youssef Chadid, wywodzący się ze środowi-
ska tatarskiego: Dagmara Sulkiewicz i Tamara Sulkiewicz, a także pol-
scy konwertyci, m.in. Tomasz Stefaniuk. Wiele tekstów pozostawiano 
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niepodpisanych. Tematyka, w  początkowych numerach sprowadzająca 
się do podstawowych informacji o islamie, systematycznie się pogłębia-
ła. Artykuły dotyczyły nie tylko teologicznych i  naukowych aspektów 
islamu, np. „Cuda Koranu – rozwój płodu ludzkiego” [nr 1 (60)/2009], 
„O sprawiedliwości Allaha slt i zapłacie” [nr 1 (64)/2010] i „Współcze-
sna psychologia i  psychiatria a  Islam” [nr 2 (65)/2010], ale również 
przedstawiały wartość muzułmańskich zasad w codziennym życiu, np. 
„Obowiązki młodzieży muzułmańskiej” [nr 1 (56)2005], „Rodzina” [nr 2 
(57)/2005], „Zawieranie i podtrzymywanie przyjaźni” [nr 1(60)/2009], 
„Zalety muzułmanina: sabr” i „Język muzułmanina” [nr 4 (63)/2009], 
„Dobroć wobec rodziców” [nr 1 (64)/2010] i „Oziębłość uczuć w małżeń-
stwie” [nr 2 (65)/2010]. 

Sporadycznie na łamach „Al-Hikmy” pojawiały się przepisy kulinar-
ne (np. „Przepis na kak” w  marcu 2000 r.), w  numerach z  roku 2010 
w  postaci stałej rubryki „Gotuj z  Zakaria”156 (zmienione następnie na 
„Gotuj z Zakariya”157), wzbogaconej kolorowymi zdjęciami. Dość często 
zamieszczane były rozmaitego rodzaju konkursy158 i quizy159, skierowane 
przede wszystkim do młodszych czytelników, podobnie jak prezentacje 
muzyczne160. Pod względem edytorskim pismo wyraźnie zmieniało się 
na lepsze. Niestety, w drugiej połowie roku 2010 przestało się ukazywać. 

II.4. „As-Salam”

W roku 2004 nowo powstała Liga Muzułmańska w RP rozpoczęła wy-
dawanie swojego czasopisma – „As-Salam”. Do końca roku 2006 ukaza-
ło się dwanaście161 numerów kwartalnika z podtytułem „Muzułmański 
Magazyn Społeczno-Kulturalny”. Miało format A4, 28 stron, okładkę 
kartonową (oprócz pierwszego numeru), zeszytową. Nakład 500 egz. Na 
zielonej okładce znajdował się tytuł pisma, podtytuł, rok (od roku 2006 

156 Gotuj z Zakaria: Tażin Marokański, „Al-Hikma” 2010, nr 1 (64), s. 24.
157 Gotuj z Zakariya. Tadżin z kurczaka z rodzynkami, „Al-Hikma” 2010, nr 2 (65), s. 16.
158 Np. konkurs z nagrodami dla młodzieży, „Al-Hikma” 2005, nr 2 (57), s. 23; konkurs doty-
czący historii Koranu, „Al-Hikma” 2009, nr 1 (60), s. 16-18.
159 Np. Quiz poświęcony życiu proroka Muhammada (PzN), „Al-Hikma” 2010, nr 2 (65), s. 23.
160 M. Stróżyk, „Hasbi Rabbi” – słowa płynące z serca, „Al-Hikma” 2010, nr 2 (65), s. 17-18.
161 W rzeczywistości wyszło 13 numerów, gdyż wydanie 2 (6) z roku 2005 zostało wycofane, 
a wydrukowano drugą wersję z częściowo zmienioną zawartością.
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także rok hidżry), bieżący numer w danym roku, w nawiasie numer cią-
gły oraz numer ISSN. Centralne miejsce zajmowało zdjęcie meczetu lub 
mizaru162. Na stronie redakcyjnej podano nazwę i adres wydawcy, skład 
redakcji, kontaktowe adresy e-mailowe oraz adres drukarni163. Po prawej 
stronie, poniżej zapisanej po arabsku basmali, umieszczono spis treści. 

W  pierwszym zespole redakcyjnym byli: Magdalena Lewicka i  To-
masz Stefaniuk. W  numerze 2 z  roku 2004 dołączył Abdul Salam al-
-Medhagi, od numeru 2 (6) jako redaktor merytoryczny. W numerze 4 
(8) z roku 2005 kolegium redakcyjne powiększyło się o Beatę Abdallah 
i Hayssema Obeidata. W numerach 3 (11) i 4 (12) pozostały w nim tylko 
dwie osoby: Magdalena Lewicka – sekretarz i  Abdul Salam al-Medha-
gi – redaktor merytoryczny. Pojawili się za to współpracownicy: Beata 
Abdallah, Fatima Bouali i Tomasz Stefaniuk, którego w numerze 4 (12) 
zastąpił Mariusz Turowski. Redaktorem naczelnym był w tym okresie 
Musa Czachorowski164. Wśród autorów kwartalnika znajdowali się nie 
tylko muzułmanie pochodzenia polskiego (zarówno sunnici, jak i  szy-
ici), arabskiego i tatarskiego, ale także naukowcy zajmujący się tematyką 
muzułmańską165. 

Zawartość „As-Salam” układała się według określonego wzorca: każ-
dy numer otwierał tekst redakcyjny, odnoszący się m.in. do istotnych 
wydarzeń związanych z  islamem i  muzułmanami, następnie zamiesz-
czano materiały teologiczno-naukowe, potem np. artykuły o tematyce 
historycznej, polemiczne, recenzje książek, porady itd. Magdalena Le-
wicka podejmowała m.in. problematykę religijną, jak i polityczno-spo-
łeczną166. Katarzyna Górak-Sosnowska pisała o internecie w świecie mu-
zułmańskim oraz o  muzułmańskiej bankowości167. Kwestie medyczne 

162 Zazwyczaj były to tatarskie meczety, m.in. Bohonikach, Sorok Tatarach i Gdańsku, oraz mi-
zary, m.in. w Święcianach i Niemieży.
163 Drukarnia „Triada” we Wrocławiu.
164 W nr. 1-2 (6) podpisany jako Islam Musa Czachorowski, w nr. 2 (6)-4 (8) redaktor naczelny 
nie był podany, w nr. 1 (9)-4 (12) – Leszek Musa Czachorowski. W niniejszej publikacji używana 
jest tylko forma Musa Czachorowski.
165 M.in. Marek M. Dziekan, Katarzyna Pachniak, Konrad Pędziwiatr, Barbara Michalak-Pikul-
ska, Magdalena Kubarek, Agata Skowron-Nalborczyk, Shakir Kitab i Yousef Sh’hadeh.
166 Muzułmański fundamentalizm, „As-Salam” 2004, nr 2, s. 3-6, Rozumienie i ocena fundamenta-
lizmu muzułmańskiego (komunikat z badań), tamże, nr 3, s. 23-25, ‚Ibadat - oddawanie czci Bogu, 
tamże 2005, cz. 1, nr 1 (5), s. 3-6 i cz. 2, nr 2 (6), s. 3-7, Proces demokratyzacji Iraku, tamże 2006, 
s. 13-17.
167 Arabia on-line, czyli świat arabsko-muzułmański z innej perspektywy, „As-Salam” 2004, nr 2, 
s. 24-26,  Muzułmańska alternatywa dla bankowości konwencjonalnej, tamże, nr 3, s. 5-8, Kobiety 
w krajach arabskich (na przykładzie sfery gospodarczej i politycznej), (wsp. Paweł Kubicki), tamże 
2006, nr 3 (11), s. 18-20.
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w  islamie i  obowiązku działalności poruszał Samir Ismail168 oraz Fati-
ma Bouali169. Publikowano porady dla nowych muzułmanów, objaśnie-
nia podstawowych zasad i  ceremoniałów muzułmańskich, poezję. Po 
raz pierwszy w polskiej prasie muzułmańskiej ukazały się teksty pole-
miczne, nawiązujące do artykułów publikowanych m.in. w  tygodniku 
„Wprost” oraz w „Gazecie Wyborczej”170. 

W  roku 2006 zmieniła się pierwsza strona okładki, stając się bar-
dziej nowoczesną i  atrakcyjną. Pod zdjęciem znalazły się wybrane ty-
tuły artykułów, a po ich prawej stronie fragmenty Koranu lub krótkie 
hadisy. Kwartalnik cieszył się coraz większą popularnością, jednak Musa 
Czachorowski zrezygnował z  jego prowadzenia. Redakcję przejął pol-
ski muzułmanin, Mariusz Turowski, zaś jego zastępcą został Mariusz 
Wieczerzyński. Zmianie uległ podtytuł (na „Muzułmańskie czasopismo 
społeczno-kulturalne”) i szata grafi czna, niezmieniony pozostał format, 
w  kolejnych wydaniach wzrastała liczba stron – 34 od numeru 1 (19) 
z roku 2010. W latach 2007–2008 wyszły tylko trzy numery „As-Salam”, 
w roku 2009 – trzy, w 2010 – dwa, w tym jeden podwójny, liczący 50 
stron, z dołączoną płytą CD171, w 2011 – trzy oraz wydanie specjalne nr 
1/2011172, w 2012 – dwa, w 2013 – trzy, w 2014 – dwa, w 2015173 – je-
den. Druk cały czas odbywał się we Wrocławiu, nakład wzrósł do 1000 
egzemplarzy; pismo zaczęto rozprowadzać min. w ogólnokrajowej sieci 
księgarń Empiku. 

Przez zespół redakcyjny i grono współpracowników przewinęło się kil-
kanaście osób, zarówno muzułmanów pochodzenia arabskiego i polskie-
go, jak i  niebędących wyznawcami islamu. Byli wśród nich m.in.: Beata 
Abdallah-Krzepkowska, Jarosław Banasiak, Krzysztof Baranowski, Julian 
Jeliński, Magdalena Lewicka. Skład redakcji ustabilizował się w roku 2013 
i od numeru 3 (29) przedstawia się następująco: Mariusz Turowski (redak-
tor naczelny), Mariusz Wieczerzyński (zastępca redaktora naczelnego), 
Ali Abi Issa oraz Tomasz Stefaniuk. Stale współpracują: Bruno Drwęski, 
Katarzyna Jędrzejczyk-Kuliniak, Hayssam Obeidat, Marcin Pierzchała, 

168 Etyka lekarza w kulturze muzułmańskiej, „As-Salam” 2006, nr 4 (8), s. 8-10, Wstęp do medycy-
ny arabskiej, tamże 2005, nr 1(5), s. 24-25, Obowiązek czy wybór?, tamże 2006, nr 3 (11), s. 4-6.
169 Zdrowie w islamie, „As-Salam” 2005, cz. 1, nr 4 (8), s. 11-13 i cz. 2, 2006, nr 3 (11), s. 13-15.
170 M. Czachorowski, Traktujcie mnie z szacunkiem, „As-Salam” 2004, nr 1, s. 25-26, Modernizo-
wanie islamu, tamże, s. 26,  Rewelacje made in „Wprost”, tamże, nr 3, s. 27, Euroislam?, tamże, nr 
4, s. 8-9, Muzułmańska Europa?, tamże 2005, nr 2 (6), s. 15-17.
171 VI edycja Dni Kultury Muzułmańskiej, Wrocław 2010, realizacja www.fi lmowka.tv
172 Bracia Muzułmanie. Neo-orientalizm a mit islamskiego radykalizmu.
173 Do sierpnia 2015 r.
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Marcin Starnawski, Radosław Stryjewski, Beata Szczepaniak-Jaworska, 
Nidal Abu Tabaq. Od numeru 3 (18) z roku 2009 projektowaniem okładek 
zajmuje się Grzegorz Jaszczyszyn. Siedzibą redakcji jest Muzułmańskie 
Centrum Kulturalno-Oświatowe we Wrocławiu. 

„As-Salam” zdecydowanie korzystnie zmienił swój wygląd zewnętrz-
ny: wielobarwna, ciekawie rozwiązana plastycznie okładka przyciąga 
wzrok. Wzbogacił się również środek: dynamiczne łamany, z dużą ilością 
zdjęć. Znacznie rozszerzył się zakres podejmowanej tematyki, podzielo-
nej na działy: Aktualności, Koran i prawo – od numeru 3 (18) zapisywany 
w formie Qur’an i prawo, Temat numeru, Islam w Polsce, Świat islamu, Cy-
wilizacja muzułmańska – od numeru 2 (23) Cywilizacja, Media, Strawa dla 
ducha. Każdy numer otwiera tekst autorstwa redaktora naczelnego, spo-
radycznie innej osoby z  redakcji. Wiele miejsca zajmuje w  „As-Salam” 
prezentacja sytuacji i działalności muzułmanów na świecie174 oraz wpły-
wu islamu na różnorodne dziedziny życia społecznego, gospodarczego, 
kulturalnego, politykę175 itd. 

Bogato reprezentowana jest tematyka teologiczna, podejmowana 
głównie przez Jarosława Banasiaka176, Nidala Abu Tabaqa177 oraz Alego 
Abi Issę178, który specjalizuje się w zagadnieniach prawa muzułmańskie-
go. Wiele miejsca zajmuje na łamach stosunek islamu i muzułmanów do 
wielkich wyzwań cywilizacyjnych, np. ekologii179, ubóstwa i niedożywie-

174 Np. J. Jeliński, Półksiężyc wśród gwiazd – muzułmanie w Stanach Zjednoczonych, „As-Salam” 
2009, nr 2 (17), s. 24-25, J. Pilarska, Bośnia jako muzułmański fenomen Europy, tamże, nr 3 
(18), s. 22-23, H. Muhammad Rashim, Muzułmanie afrykańsko-amerykańscy. Przeszłość, teraź-
niejszość, potencjał (tłum. Z. M. Kowalewski), tamże 2012, nr 1 (25), s. 12-16, R. Stryjewski, 
Islam w Rosji. Na styku wielowyznaniowości, polityki i imigracji, tamże, nr 2 (26), s. 26-29.
175 M.in. K. Jędrzejczyk-Kuliniak, Światowa moda pod hidżabem, „As-Salam” 2011, nr 1 (22), s. 
17, M. Jakubowska, Islam wobec ubóstwa i marginalizacji społecznej, tamże, nr 2 (23), s. 10-17, 
P. Ahmed, Finansowość muzułmańska wobec wyzwań współczesnego świata (tłum. M. Turowski), 
tamże 2012, s. 1012, R. Stryjewski, Świat muzułmański – świat w ciągłym ruchu, tamże 2013, nr 
2 (28), s. 8-15, B. Drwęski, Islam, laickość – islamizm, laicyzm. Kwestia postępu w polityce muzuł-
mańskiej, tamże 2014, nr 2 (31), s. 9-16.
176 Np. Imam Malik wobec konfl iktu przepisów prawa islam na podstawie Al-Muwatty, „As-Salam” 
2009, nr 2 (17), s. 9-11, Spory o idżtihad, tamże 2011, nr 1 (22), s. 8-9.
177 M.in. Bóg a my, „As-Salam” 2009, nr 2 (17), s. 30, Pozytywność, tamże, nr 3 (18), s. 30, Udo-
wodnić słuszność islamu, tamże 2010, nr 2/3 (20/21), s. 50, Islam i dialog, tamże 2011, nr 2 (23), 
s. 34, Miłosierdzie, tamże 2012, nr 1 (25), s. 34.
178 Np. Warunki towarzyszące rozwojowi ruchu intelektualnego w islamie, „As-Salam” 2009, 
nr 2 (17), s. 18-19, Ogólny wymiar prawodawstwa, tamże 2010, nr 1(19), s. 11-19, Historia po-
wstania prawa – al-fi kh, tamże, s. 20-24, Al-Qur-an al-Karim, tamże 2011, nr 2 (23), s. 8-9, Eks-
tremizm według źródłowych tekstów Sunny, tamże, nr 3 (24), s. 8-11, Klasyfi kacja statusu wersetów 
Qur’anu, tamże 2012, s. 8-11.
179 M.in. N. Haq, Islam i ekologia (tłum. M. Miłuch i M. Turowski), „As-Salam” 2010, nr 2/3 
(20/21),s. 14-15, 18, 35-37,  J. Banasiak, Środowisko naturalne a islam, tamże, s. 16-17.
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nia180, przemocy, faszyzmu oraz islamofobii, które były m.in. tematem 
numeru 1 (27) z roku 2013: „Dyskurs islamofaszyzmu: islamofobia i pro-
dukcja nienawiści”. Bardzo ważnym jawi się tu numer 1 (32) z roku 2015 
poświęcony „Ostatniemu etapowi. Życiu i umieraniu z godnością”. Znaj-
dziemy w nim teksty dotyczące opieki nad muzułmańskimi seniorami, 
podejmowania decyzji w sprawach życia i śmierci oraz muzułmańskiego 
ceremoniału pogrzebowego. Oprócz tego w  każdym nieomal numerze 
publikowane są informacje o życiu i działalności polskich muzułmanów.

W sumie „As-Salam” stanowi wartościowe źródło wiedzy o islamie 
oraz muzułmańskiej społeczności w Polsce i na świecie. Informacje o pi-
śmie i numerach archiwalnych znaleźć można na http://www.as-salam.
pl/o-as-salam

II.5. „Al-Umma”

To czasopismo wydawane w latach 2009–2010 przez Radę Imamów przy 
Lidze Muzułmańskiej181. Obowiązki redaktora naczelnego sprawował 
polski konwertyta Jarosław Banasiak182. Ukazały się tylko trzy numery 
„Al-Ummy”: 1/2009, 2 (2) 1430/2009 i 1 (3) 1431/2010, w formacie A4, 
z kolorową okładką typu zeszytowego. Na jej pierwszej stronie znajduje 
się numeracja bieżąca i ciągła, rok hidżry (oprócz pierwszego numeru) 
i odpowiadający mu rok według kalendarza gregoriańskiego. Tytuł zapi-
sany po polsku i arabsku, pod nim podtytuł: „czasopismo nowych mu-
zułmanów”. W środkowej i dolnej części zamieszczono tytuły wybranych 
artykułów z danego numeru i niezwiązane z nimi zdjęcia. Na ostatniej 
stronie umieszczone są dane redakcyjne. Oprócz nazwiska redaktora 
naczelnego i wydawcy wymieniono stałych współpracowników, którymi 
byli imamowie: Abd al-Wahhab183 Bouali, Abd as-Salam al-Medhagi, Ali 
Abi Issa i Nidal Abu Tabaq. Korektą zajmował się Mariusz Wieczerzyń-
ski, w trzecim numerze podany jako sekretarz redakcji. Wtedy też doda-

180 M.in. E. Sakowicz, Ubóstwo i dialog, „As-Salam” 2011, nr 2 (23), s. 18-19, H. Obeidat, Bez-
pieczeństwo żywnościowe w islamie, tamże, s. 22-23.
181 http://www.rada-imamow.pl/publikacje/czasopismo-al-umma (dostęp 23.08.2015 r.)
182 Jak podaje „Al-Umma”, nr 1/2009, s. 5: Absolwent Uniwersytetu Islamskiego w Medynie, autor 
licznych publikacji z zakresu prawa szari’a, tłumacz. Imam w Białostockim Centrum Islamu z ramienia 
Ligi Muzułmańskiej i sekretarz Rady Imamów przy Lidze Muzułmańskiej w RP. Obecnie jego nazwisko 
nie fi guruje w gronie imamów LM:  http://islam.info.pl/?page_id=370 (dostęp 22.08.2015 r.)
183 Zazwyczaj spotkać można się z odmiennym zapisem imienia imama Boualego: Abdelwahab.
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ny został adres redakcji: ul. Hetmańska 63 w Białymstoku184. Pierwsze 
dwa numery liczą, łącznie z okładką, po 12 stron, trzeci – 16. Pismo nie 
posiada numeru ISSN. Druk odbywał się we Wrocławiu185.

Pierwszy numer „Al-Ummy” zawiera tylko cztery teksty: „As-Salat. 
Modlitwa” Nidala Abu Tabaqa, „Sidk” Jarosława Banasiaka, „Wędrówki 
duszy po życiu doczesnym!” Alego Abi Issy oraz „Główne cele islamu” 
Abd al-Wahhaba Boualego. Wszystkie sprowadzają się do jednego: uka-
zują wartość życia w zgodzie z zasadami islamu, ponadczasowymi, uni-
wersalnymi, służącymi jedynie ludzkiemu dobru. Ci sami autorzy wy-
stępują w następnych wydaniach pisma, podobna jest także tematyka 
ich artykułów. W ostatniej „Al-Ummie” uwagę zwraca tekst Abd al-Wah-
haba Boualego „Zarys wybranych zasad etykiety islamu”. Dotyczą one 
zachowania przy jedzeniu, zaproszenia do czyjegoś domu, powitania 
i zachowania się w miejscu spotkań, rozrywki i żartowania, odwiedzin, 
zachowania się podczas czyjejś śmierci, spania, zachowania na drogach 
i prowadzenia interesów – przydatne szczególnie osobom, które od nie-
dawna przyjęły islam. Bycie muzułmaninem nie oznacza bowiem tylko 
odmawiania pięciokrotnej modlitwy, ale nade wszystko umiejętność za-
chowania się w najróżniejszych codziennych sytuacjach. 

Krótkie istnienie i  zaprzestanie wydawania „Al-Ummy” przeszło 
właściwie bez echa. 

Podsumowanie

Działające w Polsce muzułmańskie związki wyznaniowe i stowarzysze-
nia kulturalno-społeczne wydają swoje czasopisma już od blisko 40 lat. 
Początkowo były one bardzo skromne i nieporadne edytorsko, przygo-
towywane wręcz chałupniczymi metodami. Ukazywały się w  niewiel-
kich nakładach, rozprowadzanych najczęściej w najbliższym gronie. Ich 
zawartość także była na miarę ówczesnego czasu. Wyraźną zmianę na 
lepsze rozpoczął w roku 2004 „As-Salam”, kwartalnik Ligi Muzułmań-
skiej. Wzrosła znacznie jakość artykułów, których autorami byli m.in. 
profesorowie, doktorzy, doktoranci i studenci. W latach 2004–2006 pu-
blikowało w piśmie ponad 60 osób, z tego część wielokrotnie. Obecnie 
„As-Salam”, który cały czas twórczo się rozwija, jest periodykiem cenio-
nym nie tylko przez społeczność muzułmańską. 
184 Mieści się tam Centrum Kultury Muzułmańskiej Ligi Muzułmańskiej.
185 Formacja Poligrafi czna PM GROUP Sp. z o.o., ul. Wincentego Pola 77a, 51-123 Wrocław.
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Na dobrej drodze była w ostatnich latach swego istnienia „Al-Hik-
ma”, mająca szansę bycia pismem muzułmańskiej młodzieży. Trudno 
teraz dociekać, z  jakich powodów tak się nie stało. Niewielką rolę od-
grywa niszowy szyicki „Al-Islam”, którego treści często nie przystają do 
rzeczywistości polskich muzułmanów. „Rocznik Muzułmański” w ciągu 
nieomal ćwierćwiecza ukazał się zaledwie dziewięciokrotnie, i to w śla-
dowym zgoła nakładzie. Pomimo wielu ciekawych tekstów nie wywołuje 
w środowisku prawie żadnego zainteresowania – jest bowiem właściwie 
nieznany.

Być może korzystnym rozwiązaniem byłoby wydawanie wspólnego 
czasopisma przez wszystkie muzułmańskie związki wyznaniowe i sto-
warzyszenia kulturalno-społeczne. Tymczasem jednak tylko Liga Mu-
zułmańska zdołała stworzyć profesjonalny, redagowany przez grono 
naukowców periodyk, z którym współpracują m.in. przedstawiciele kul-
tury, sztuki i rozmaitych organizacji społecznych. 
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Zakoñczenie

S
iedemdziesiąt lat czasopiśmiennictwa tatarskiego i  muzułmań-
skiego w powojennej Polsce to swoista historia dwóch społeczności. 

Jedną z nich są Tatarzy: tutejsi, rdzenni muzułmanie, dumni ze swoich 
dziejów, tradycji i religii. Nie mają problemów z defi niowaniem własnej 
tożsamości, którą wyrażają i wzmacniają m.in. poprzez rozliczne dzia-
łania społeczno-kulturalne i  religijne, w  tym wydawnictwo czasopism 
i książek. Jednocześnie od wieków pozostają świadomymi uczestnikami 
i współtwórcami polskich losów. 

Pierwsze inicjatywy czasopiśmiennicze z  przełomu lat sześćdzie-
siątych i siedemdziesiątych ubiegłego wieku zainicjowane zostały przez 
środowisko gdańskie. Tam, w Trójmieście, zamieszkała spora grupa Ta-
tarów, w tym nieliczni przedstawiciele jeszcze przedwojennej tatarskiej 
inteligencji z Wilna. Pod koniec lat osiemdziesiątych, wraz ze zmianami 
politycznymi w  Polsce zmieniła się także na lepsze sytuacja tatarskiej 
mniejszości. Wydawanie swego pisma rozpoczął Muzułmański Związek 
Religijny w RP, a kilka lat później dołączył do niego Związek Tatarów RP. 
Była to wyraźna zapowiedź religijnego i etnicznego odrodzenia. 

Czasopisma spotkały się z uznaniem nie tylko samej tatarskiej spo-
łeczności, ale także m.in. historyków, kulturoznawców i socjologów oraz 
ludzi zainteresowanych wielokulturowością i wielowyznaniowością. Po-
woli zaczęto dostrzegać, że polska historia i kultura nie stanowią mono-
litu, lecz składają się z licznych różnobarwnych wątków. Podobnie wiele 
osób zorientowało się, często z niemałym zaskoczeniem, że islam i mu-
zułmanie są w Polsce już od wieków. Obecnie środowisko tatarskie wy-
daje trzy tytuły, z których dwa – „Rocznik Tatarów Polskich” i „Życie Ta-
tarskie” stanowią kontynuację periodyków przedwojennych, natomiast 
„Przegląd Tatarski” ukazuje się od roku 2009. Wszystkie dotowane są 
przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.
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Tatarzy za swój największy przy tym sukces uważają przyjacielską 
współpracę z  polskimi naukowcami, m.in. historykami, turkologami, 
arabistami, socjologami, kitabistami. To oni bowiem wzbogacają cza-
sopisma swoimi artykułami. Równie cenne jest otwarcie się własnego 
środowiska, które nie tylko czyta, ale i  pisze: wspomnienia, wiersze, 
opowiadania, informacje z  działań społeczno-kulturalnych itp. Dzięki 
temu wydawnictwa nabierają autentyczności, przyczyniają się do oca-
lenia i rozpowszechniania wiedzy m.in. o dawnym tatarskim życiu, tra-
dycjach, obrzędach. Popularyzowana jest tatarska twórczość i przepisy 
kulinarne, zamieszczane okolicznościowe życzenia i  zawiadomienia. 
Wszystko to przyczynia się do wzmacniania tożsamości i jedności wspól-
noty, a w społeczeństwie polskim zmienia obraz widzenia tatarszczyzny, 
postrzeganej jednowymiarowo – lub w ogóle nieznanej. 

Druga społeczność, która zapisuje własne dzieje na łamach wydawa-
nych przez siebie periodyków, to polscy muzułmanie. Składają się na nią 
Polacy, którzy przyjęli islam oraz muzułmanie pochodzenia arabskiego, 
chociaż nie tylko. Środowisko to niewątpliwie ciekawe, zróżnicowane, 
dopiero w  trakcie budowania wspólnej, ponadetnicznej świadomości. 
Jako pierwsi wydawanie skromnych pism rozpoczęli polscy konwertyci, 
z  czasem dołączyli muzułmanie innego pochodzenia. Były one fi nan-
sowane ze środków prywatnych, darowizn albo składek członkowskich 
danego stowarzyszenia. Publikowano teksty dotyczące zasad islamu, 
przede wszystkim tłumaczenia, informacje historyczne, przedstawia-
no sylwetki proroków, muzułmańskich myślicieli, lekarzy i  teologów. 
Wszystko to utrzymane na dość podstawowym poziomie, zasadniczo 
bez odniesień do codziennej rzeczywistości muzułmanów w Polsce. 

Z biegiem czasu sytuacja się zmieniała. Pisma stawały się coraz lep-
sze edytorsko, wzrastała jakość artykułów, coraz częściej na łamach za-
bierali głos polscy muzułmanie. Nawiązywała się również współpraca 
z  osobami zainteresowanymi islamem prywatnie lub zawodowo, pra-
cownikami naukowymi, działaczami różnych organizacji społeczno-kul-
turalnych itd. Dzięki temu znacznie wzbogaciła się tematyka czasopism. 
Problemem jest niewątpliwie pozyskiwanie funduszy na wydawnictwa, 
co przekłada się na nieregularność publikacji, a  także zorganizowanie 
skutecznej ogólnopolskiej dystrybucji. 

Obecnie ukazują się trzy periodyki polskich muzułmanów: „As-Sa-
lam” wydawany przez Ligę Muzułmańskiej oraz „Al-Islam” (już tylko 
w formie elektronicznej) i „Rocznik Muzułmański” Stowarzyszenia Jed-
ności Muzułmańskiej. Dwa ostatnie, chociażby z  uwagi na minimalny 
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nakład i brak regularności, nie odgrywają właściwie żadnego znaczenia 
w polskiej społeczności muzułmańskiej. „As-Salam” natomiast stał się 
pismem umiejętnie redagowanym, bogatym treściowo i na dobrym po-
ziomie. Jednak przyjęty profi l popularno-naukowy (ze skłonnością do 
naukowego) oraz rozległość podejmowanej tematyki zmniejszają jakby 
jego zainteresowanie problemami muzułmanów w Polsce. Niemniej pe-
riodyk jest ważnym źródłem wiedzy m.in. o muzułmańskim prawie, tra-
dycjach i istotnych wydarzeniach w świecie islamu.

Polscy muzułmanie rozmaitego pochodzenia – w przeciwieństwie do 
muzułmanów tatarskich – dopiero budują swoją, w miarę jednolitą toż-
samość. Łączy ich islam, ale wielokroć dzielą przyzwyczajenia, poglądy 
społeczne, zwyczaje kulturowe. Droga do stworzenia wspólnego środo-
wiska jest jeszcze daleka. Swoją istotną rolę ma tu do odegrania również 
muzułmańska prasa.
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