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Ponad sześćsetletnia obecność islamu na ziemiach Rzeczypospolitej, 
nie bez powodu nazywanej przedmurzem chrześcijaństwa, stanowi 

swoisty fenomen. Osadzeni tu Tatarzy mogli – i wciąż mogą – modlić 
się w imię Boga Miłosiernego, Litościwego z własnymi duchownymi we 
własnych świątyniach. To tutaj, szczególnie na północno-wschodnich 
kresach, od wieków już żyją obok siebie w sąsiedzkiej zgodzie wyznawcy 
rozmaitych odłamów chrześcijaństwa, muzułmanie, żydzi, bezwyzna-
niowcy. Niewielka tatarska społeczność muzułmańska zdołała ocalić 
swoją wiarę, która niezmiennie stanowi czynnik określający ją i jedno-
czący. 

Rozmaicie oceniana jest tatarska religijność. W  znacznej mierze 
zależy to od tego, kto i  komu się przygląda. Tatarzy nie afiszują się 
z pobożnością, ale są głęboko przywiązani do swoich modlitw i skrom-
nych meczetów. Szanują wszystkie zasady, nakazy i obowiązki islamu, 
do których podchodzą ze swoistą mądrością ludzi żyjących w świecie 
wielowymiarowym, pełnym rozlicznych doświadczeń. Mówią one mię-
dzy innymi: wierz w Boga, czyń dobro i szanuj ludzi, wtedy także ciebie 
będą szanować. Wiele osób uważa, że pobożność polskich Tatarów jest 
dość nikła, powierzchowna. Ale to wiara bez ostentacji, nie na pokaz, 
a w głębi serca, przekazywana z pokolenia na pokolenie jako dziedzic-
two po przodkach i depozyt wyjątkowego znaczenia. 

Kilkanaście lat temu problematyką tatarskiego podejścia do religii 
i  kwestii samookreślenia zajmowała się Katarzyna Warmińska, obec-
nie doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Kra-
kowie. Efektem jej badań jest opublikowana w roku 1999 książka pt. 
„Tatarzy polscy. Tożsamość religijna i etniczna”. W roku 2013 ukazała 
się praca dr. Michała Łyszczarza z  Uniwersytetu Warmińsko-Mazur-
skiego w Olsztynie, zatytułowana „Młode pokolenie polskich Tatarów” 
– zgodnie z podtytułem stanowiąca studium przemian generacyjnych 
młodzieży w  kontekście religijności muzułmańskiej oraz tożsamości 
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etnicznej. Obie dają obraz społeczności żywej i świadomej, podlegającej 
wprawdzie ogólnym prawom rozwoju, ale też kroczącej swoją własną 
drogą.

Przed nami teraz kolejna książka poświęcona tatarskiej religijno-
ści w  dość szczególnym aspekcie. Jest to „Wychowanie i  kształcenie 
w muzułmańsko-chrześcijańskich rodzinach Tatarów polskich” autor-
stwa dr Idy Schabieńskiej z  Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 
w  Suwałkach. Ukazuje ona nie tylko tę wyjątkową – w  pełni ekume-
niczną, rzec można – koegzystencję naszych tatarskich muzułmanów 
z chrześcijańskimi sąsiadami, ale też potwierdza uporczywe trzymanie 
się wiary, po latach zastoju odzyskiwanej i powracającej na należne jej 
miejsce. Znamy swoje słabości, jesteśmy jednak w  stanie z  powodze-
niem zmierzyć się z  nimi. To wszakże zadanie dla nas, Czytelników 
tymczasem zapraszam do lektury.

Tomasz Miśkiewicz
Mufti Rzeczypospolitej Polskiej

Przewodniczący 
Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego 

MZR w RP
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Wstêp

Niniejsza praca dotyczy wychowania i kształcenia w rodzinach muzuł-
mańsko-chrześcijańskich Tatarów polskich. Użycie sformułowania 

„chrześcijańsko-tatarskie” nie byłoby tu poprawne, gdyż obydwa człony 
dotyczą odmiennych kategorii – narodowości (etniczności1) i wyznania 
(religii). Niewłaściwe jest również określenie „rodziny tatarsko-polskie”, 
gdyż Tatarzy mieszkający w Polsce są i czują się obywatelami polskimi2. 
W  tym kontekście najodpowiedniejsze wydaje się być pojęcie rodziny 
muzułmańsko-chrześcijańskiej.

Tatarzy od wieków zamieszkiwali na Kresach3 Rzeczypospolitej, które 
stanowiły mozaikę narodowościową i religijną. Żyli tu obok siebie m.in. 
Polacy, Litwini, Białorusini, Ukraińcy, Żydzi4. Bez wątpienia najbardziej 
egzotyczną grupą w tym gronie byli właśnie Tatarzy, będący potomkami 
mieszkańców Złotej Ordy, wyznawcami islamu sunnickiego i hanafickiej 
szkoły prawnej. Te właśnie cechy pozwoliły im przez wieki zachować 
swoją odrębność i utrzymać ją aż do dnia dzisiejszego. Stosunek miesz-
kańców Polski do nich jest dwojaki, raz postrzegani są jako mniejszość 
narodowa, innym razem widzi się w nich mocno spolonizowaną grupę 
etniczną. Sami Tatarzy stale i niestrudzenie podkreślają swoją przyna-
leżność do społeczności polskiej. Tym, co przede wszystkim wyróżnia 
ich z otoczenia, jest wyznanie. 

1 Zarówno wśród badaczy, jak i  samych Tatarów, nie ma zgodności co do tego, 
czy powinno się Tatarów polskich określać jako grupę etniczną, etnografi czną, czy 
mniejszość narodową. 
2  Mimo że cytat pochodzi z  literatury pięknej, a nie naukowej, oddaje jednak istotę 
rzeczy: Mieszka we mnie Polak i Tatar / Jeden nosi maciejówkę drugi krymkę. / Szablę w snach 
ostrzą tak samo / Szalony poezją na stepach Kipczaku / tatarską szablą walczę o Wielką Polskę 
/ Wilcze futro z litewskich lasów / leży na obu tak samo. Zob. S. Chazbijewicz, Krym i Wilno, 
Gdańsk 1990.
3 J. Kolbuszewski, Kresy, Wrocław 1995.
4 P. Borawski, A. Dubiński, Tatarzy polscy. Dzieje, obrzędy, legendy, tradycje, Warszawa 
1986, s. 5.



12    

Analiza wychowania i  kształcenia dzieci w  rodzinach muzułmań-
sko-chrześcijańskich w  Polsce nie doczekała się jak dotąd opracowań 
naukowych. Wprawdzie Tatarzy skłaniają się raczej ku małżeństwom 
endogamicznym, jednak nierzadkie są w Polsce małżeństwa mieszane: 
muzułmańsko(tatarsko)-katolickie oraz muzułmańsko(tatarsko)-pra-
wosławne. Temat ten wzbudził moje zainteresowanie z punktu widzenia 
pedagogiki. Czy wychowanie w takich warunkach ma wpływ na rozwój 
dziecka, na postrzeganie przez nie świata, na wartości, jakimi później 
kieruje się w życiu? Czy znacznie odbiega od wychowania w rodzinach 
czysto tatarskich, a  jeżeli tak, to w  jaki sposób. Istnieje jeszcze nurt 
poboczny, intrygujący z  punktu widzenia badań religioznawczych: jak 
przez wieki życia Tatarów na ziemiach polskich, wśród chrześcijan, 
zmieniał się praktykowany przez nich islam oraz jak obie religie współ-
istnieją. Analiza powyższych kwestii pozwala ukazać, które z aspektów 
obu religii są łatwiejsze do pogodzenia, a gdzie występują trudności. 

Do podjęcia tematu skłoniła mnie m.in. wypowiedź pewnej Tatarki, 
którą opublikowała Katarzyna Warmińska w swojej książce pt. „Tatarzy 
polscy. Tożsamość religijna i etniczna”. Brzmi ona następująco: Ja jestem 
wielką przeciwniczką żenić się z obcego wyznania. Dzieci potem nie wiedzą, 
co mają robić5. Warmińska przedstawiła również inne opinie Tatarów na 
temat małżeństw mieszanych. Jedni uważali, że to zagrożenie dla tzw. 
czystości grupy, inni mówili o  dobrych stronach takiego zjawiska, np. 
odchodzeniu od wewnątrzgrupowych podziałów wyznaczanych przez 
status majątkowy lub prestiż6. Pragnę ukazać, co na ten temat myślą 
ankietowani, czyli właśnie osoby z małżeństw mieszanych. Niezależnie 
od stosunku do tej kwestii zbadałam różnice wynikające z wychowania 
w rodzinach mieszanych w porównaniu do rodzin czysto tatarskich. 

Niniejsza praca zawiera zatem charakterystykę badanej grupy oraz 
opis badań z uwzględnieniem trzech podstawowych kwestii: religijności, 
tatarskości i patriotyzmu oraz systemu wartości osób badanych. Badania 
przeprowadziłam w oparciu o następujące pytania: Jak ważne dla dzieci 
wychowywanych w rodzinach dwukulturowych jest podtrzymywanie tradycji 
i zwyczajów tatarskich oraz religii muzułmańskiej? Jak dzieci z rodzin dwu-
wyznaniowych postrzegają swoją tożsamość etniczną i narodową? oraz: Czy 
wychowanie i edukacja dzieci z rodzin zróżnicowanych wyznaniowo różni się 
od wychowania i edukacji dzieci z rodzin czysto tatarskich? 

5 Warmińska K., Tatarzy polscy, Tożsamość religijna i etniczna, Kraków 1999, s. 157.
6 Tamże, s. 155-156.
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W  dalszej części przedstawiona została analiza oraz interpretacja 
wyników uzyskanych w toku badań. Prezentowane wyniki ankiet prze-
prowadzonych wśród osób z  rodzin muzułmańsko-chrześcijańskich, 
porównane zostały z wynikami uzyskanymi od respondentów z jedno-
litych rodzin tatarskich. Badania uzupełniają wywiady z  wybranymi7 
ankietowanymi. Ponadto wnioski rozszerzone są o obserwacje własne, 
poczynione w czasie kontaktu z badanymi i grupą ich otaczającą. 

Pracę zamykają refleksje i wnioski powstałe w wyniku analizy rezul-
tatów badań oraz analizy literatury przedmiotu. Bibliografia zawiera 
publikacje poświęcone kwestiom analizowanym w  niniejszej pracy. 
Wzór ankiety użytej w  badaniach został zamieszczony w  Aneksie 
(załącznik nr 1).

Badania prowadziłam ponad półtora roku. W tym czasie poznałam 
wielu badaczy – Tatarów zajmujących się naukowo historią oraz tradycją 
tatarską. Spotkałam również przewodników duchowych Tatarów – ima-
mów oraz muftiego, którzy pomogli mi pogłębić wiedzę na temat islamu 
oraz zrozumieć, jak ta religia koegzystuje od wieków z tradycją tatarską 
i polską. Z ogromną cierpliwością imam Janusz Aleksandrowicz odpo-
wiadał na moje pytania i tłumaczył wynikłe w trakcie badań niejasno-
ści. W dotarciu do poszczególnych rodzin tatarskich niezwykle pomogła 
mi znana działaczka tatarskiej społeczności Halina Szahidewicz, bez 
której starań nie udałoby się zebrać tak licznej grupy badawczej. Słu-
żyła mi radą i pomocą, a ponadto udostępniła swoją świetnie wyposa-
żoną w tatariana bibliotekę. Niezwykle cenne były konsultacje z dr Ewą 
Lubiną w sprawie metodologii i opisu przeprowadzonych badań. 

Poza Tatarami, zajmującymi się problematyką tatarsko-muzułmań-
ską naukową, poznałam również takich, których nawet niespecjalnie to 
interesuje. Niezwykle pouczające były moje wyjazdy do Dąbrowy Biało-
stockiej oraz Kruszynian. Spędziłam tam wiele dni wśród rodzin tatar-
skich. Mogłam rozmawiać ze wszystkimi członkami rodzin od najstar-
szych do najmłodszych i zaobserwować, że poglądy na religię, tatarskość 
i tradycje są odmienne w każdym pokoleniu. Miałam okazję spróbować 
prawdziwych tatarskich potraw, takie jak pierekaczewnik oraz halwa. 
7 Do wywiadów wybrałam, w równych proporcjach, osoby reprezentujące następujące 
kategorie: małżeństwa mieszane, w których dzieci są jeszcze niesamodzielne; małżeństwa 
mieszane, w  których dzieci są samodzielne; małżeństwa czysto tatarskie, w  których 
dzieci są jeszcze niesamodzielne; osoby z małżeństw czysto tatarskich, których dzieci 
są samodzielne. Osoby do próby dobierane były w taki sposób, aby znalazły się w niej 
osoby ze wsi oraz małych i dużych ośrodków miejskich. Próba została też zróżnicowana 
geografi cznie.
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Odwiedzałam również dom modlitwy przy ul. Piastowskiej w  Białym-
stoku, gdzie za każdym razem spotykałam się z niezwykle serdecznym 
przyjęciem zgromadzonej tam społeczności tatarskiej. 

Podczas prowadzonej co niedzielę w  Białymstoku religii dla dzieci 
tatarskich przebywałam wraz z rodzicami oczekującymi na swoje pocie-
chy oraz rozmawiałam z  nauczycielami religii. Zapoznałam się z  pod-
ręcznikami do nauczania islamu – zarówno współczesnymi, jak i daw-
nymi8. Miałam okazję widzieć skórę, na której Anna i Krzysztof Muchar-
scy stali wedle tradycji podczas swojego ślubu, oraz na której leżały ich 
dzieci podczas azanu. Wysłuchałam rodzinnych opowieści o  przesie-
dleniach i  tułaczce w poszukiwaniu nowego domu. Były też opowieści 
o tatarskiej love story. W wielu domach pokazano mi pieczołowicie prze-
chowywane rodzinne pamiątki. Ręcznie pisane chamaiły9, kitaby, stare 
zdjęcia, herby rodzinne, pięknie zdobione Korany. W  czasie 30-lecia 
pracy twórczej Musy Czachorowskiego10 z  Wrocławia mogłam lepiej 
poznać poezję tatarską11 oraz zobaczyć jak wiersze o „utraconym stepie” 

8 Wiedza zdobyta na studiach arabistycznych umożliwiła mi zapoznanie się 
z książkami przeznaczonymi do nauczania religii muzułmańskiej, a także z zabytkami 
piśmiennictwa tatarskiego: chamaiłami, kitabami itp.
9 Jeden z  takich ręcznie pisanych chamaiłów wykorzystałam do napisania mojej 
pracy magisterskiej na arabistyce. Udostępniła mi go Lejla Majewska, a należał niegdyś 
do jej męża, Bronisława Alijewicza, wieloletniego imama w  Muzułmańskiej Gminie 
Wyznaniowej w Nowym Jorku.
10 Musa Czachorowski – dziennikarz, poeta, wydawca. Autor dwunastu tomików 
poetyckich, m.in. Na zawsze (Soleczniki-Wrocław 2008), Rubajaty stepowe (Wrocław 
2009), Poza horyzontem (Wrocław-Białystok 2010). Współredagował, wraz z  Haliną 
Szahidewicz, antologię poezji tatarskiej Oto moje dziedzictwo (Wrocław-Białystok 2010). 
Redaktor naczelny kwartalnika „Przegląd Tatarski”, redaktor prowadzący „Rocznika 
Tatarów Polskich”, redaktor wydania polskiego pisma Związku Wspólnot Tatarów 
Litewskich „Lietuvos totoriai”. Rzecznik prasowy Muzułmańskiego Związku Religijnego 
w RP.
11 Selim Chazbijewicz – politolog, pisarz, publicysta, nauczyciel akademicki, doktor 
habilitowany nauk humanistycznych, profesor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. 
Autor ośmiu tomików poetyckich. Redaktor naczelny „Rocznika Tatarów Polskich”, 
przewodniczący Rady Redakcyjnej kwartalnika „Przegląd Tatarski”, przewodniczący 
Kolegium Redakcyjnego czasopisma „Muzułmanie Rzeczypospolitej”. Był imamem 
gminy muzułmańskiej w  Gdańsku. W  latach 1998–2008 współprzewodniczył Radzie 
Wspólnej Katolików i Muzułmanów. Wydał następujące tomiki wierszy: Wejście w baśń 
(Olsztyn 1978), Czarodziejski róg chłopca (Gdańsk 1980), Sen od jabłek ciężki (Łódź 1981), 
Krym i Wilno (Gdańsk 1990), Mistyka tatarskich kresów (Białystok 1990), Poezja Wschodu 
i Zachodu (Warszawa 1992), Rubai’jjat albo czterowiersze (Gdańsk 1997), Hymn do Sofi i 
(Olsztyn 2005). Autor wielu prac związanych z  kulturą i  dziejami Tatarów polskich, 
litewskich oraz krymskich. 
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recytują dziewczęta z  tatarskiego zespołu „Buńczuk”12. Zaczęłam też 
regularnie czytać pisma o tematyce tatarskiej, m.in. „Przegląd Tatarski”, 
„Życie Tatarskie” oraz „Muzułmanie Rzeczypospolitej”. Uczestniczyłam 
w Sokólskim Oriencie13. 

Wszystkie te spotkania i  przeżycia wpłynęły na pogłębienie mojej 
wiedzy o społeczności tatarskiej w Polsce. Pozwoliły mi lepiej zrozumieć 
sposób jej życia i duchowość. Wcześniej zdobytą wiedzę skonfrontowa-
łam z życiem codziennym tatarskiej wspólnoty. Zżyłam się z  tą grupą 
i już teraz wiem, że na tej pracy i na tych badaniach nie poprzestanę. 

Praca ta nie powstałaby bez życzliwego zainteresowania i uwag kilku 
osób, spośród których szczególnie chcę podziękować Panu Profesorowi 
Eugeniuszowi Sakowiczowi oraz Księdzu Profesorowi Marianowi Nowa-
kowi. Dziękuję również recenzentom książki, Pani Profesor Joannie 
Kulwickiej-Kamińskiej i Panu Profesorowi Selimowi Chazbijewiczowi. 
Równie serdeczne podziękowania kieruję w stronę Pani Doktor Teresy 
Zawojskiej za bezinteresowną pomoc. 

Moim Rodzicom i Siostrze dziękuję za cierpliwość i okazane wsparcie.
Przede wszystkim jednak pragnę wyrazić głęboką wdzięczność Pani 

Profesor Teresie Zaniewskiej, za inspiracje i nieocenioną pomoc i za to, 
że zgodnie z uniwersytecką tradycją jest dla mnie prawdziwym nauko-
wym mistrzem. 

12 „Buńczuk” – Tatarski Zespół Dziecięco-Młodzieżowy. Powstał w  1999 roku 
z inicjatywy wieloletniego pedagoga Haliny Szahidewicz, która prowadziła go do 2012 
roku. Od kwietnia 2012 opiekę nad zespołem przekazała młodszemu pokoleniu. Obecnie 
opiekunem jest Anna Mucharska. Celem działalności zespołu jest prezentacja kultury 
tatarskiej, która pomimo ponad 600-letniej obecności w Polsce jest nadal mało znana. 
W zespole tańczą dzieci i młodzież w wieku od 10 do 20 lat. W repertuarze znajdują się 
narodowe tańce oraz pieśni tatarskie pochodzące z Krymu, Baszkirii i Tatarstanu. Grupa 
ma również w swoim programie wiersze polskich poetów tatarskich (Selim Chazbijewicz, 
Musa Czachorowski) oraz innych autorów piszących o Tatarach (Wiesław Kazanecki, Jan 
Leończuk).
13 Sokólski Orient – cykliczna impreza organizowana w  Sokółce od 1976 roku. 
Pierwsza nosiła nazwę „Orient Sokólski – prawda i  legenda” towarzyszyło jej otwarcie 
ekspozycji poświęconej Tatarom polskim, a  Sokółka stała się miejscem spotkań ludzi 
zainteresowanych tą problematyką z całego kraju.
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Rozdzia³ I

Tatarzy 
na ziemiach Rzeczypospolitej

Osadnictwo tatarskie na ziemiach Wielkiego Księstwa Litewskiego 
oraz Korony Polskiej sięga XIV wieku. Jego dzieje przedstawione 

są w  wielu publikacjach, m.in. „Tatarzy Polscy. Dzieje, obrzędy, trady-
cje” autorstwa Piotra Borawskiego i  Aleksandra Dubińskiego, „Tata-
rzy w dawnej Rzeczpospolitej” Piotra Borawskiego, „Tatarzy na Litwie 
i  w  Polsce” Jana Tyszkiewicza, „Tatarzy polscy 1918–1939”, „Tatarska 
legenda”, „Tatarzy na Ziemiach Zachodnich Polski 1945–2005” Aleksan-
dra Miśkiewicza, „Życie religijne Tatarów na ziemiach Wielkiego Księ-
stwa Litewskiego w  XVI-XIX wieku” Artura Konopackiego. Obszerny 
wykaz tytułów poświęconych tej tematyce znajduje się w bibliografii.

Nie w iadomo dokładnie, ilu Tatarów zamieszkuje obecnie na tere-
nie państwa polskiego. Chociaż według danych narodowego spisu 
powszechnego z roku 2011 narodowość tatarską zadeklarowało 1916 
osób, z czego 665 jako jedyną14, to najczęściej mówi się o czterech tysią-
cach. Tatarzy polscy wyznają islam obrządku sunnickiego oraz hana-
fickiej15 szkoły prawnej, która dopuszcza prawo zwyczajowe jako jedno 
ze źródeł prawa oficjalnego. Mimo że przez wieki ich więzi z chrześci-

14 http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/LUD_ludnosc_stan_str_dem_spo_
NSP2011.pdf [dostęp: 16.08.2013], Ludność stan i struktura demografi czno-społeczna. 
Narodowy Spis Powszechny Ludności i  Mieszkań 2011, Główny Urząd Statystyczny, 
Warszawa 2013, s. 89-90.
15 W  islamie istnieją cztery podstawowe szkoły prawne: hanafi cka, hanbalicka, 
malikicka i szafi cka. Szkoła hanafi cka jest najbardziej tolerancyjna, również względem 
innych religii. Główną zasadą w tej szkole prawa jest istihsan; oznacza to, że przy wyroku 
sędziowie muzułmańscy kierują się dobrem pojedynczego człowieka, ceniąc tym samym 
jego wolność i godność, a nie dobrem całej wspólnoty. Przeciwieństwem istihsanu jest 
istislah.
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janami stawały się coraz silniejsze, także poprzez zapożyczenia kultu-
rowe, to jednak pozostali wierni religii muzułmańskiej, jej dogmatom 
i filarom. 

O  islamie i  praktykach religijnych Tatarów pisali wspomniani już 
m.in.  Piotr Borawski i Aleksander Dubiński w książce „Tatarzy Polscy. 
Dzieje, obrzędy, tradycje”, Artur Konopacki w  „Życiu religijnym Tata-
rów na ziemiach Wielkiego Księstwa Litewskiego w  XVI-XIX wieku” 
oraz Katarzyna Warmińska w „Tatarach Polskich: tożsamości religijnej 
i  etnicznej”, Joanna Kulwicka-Kamińska i  Ireneusz Kamiński w  „Isla-
mie po polsku”, Michał Łyszczarz w „Młodym pokoleniu polskich Tata-
rów”. Wykaz literatury podejmującej to zagadnienie zamieszczony jest 
w bibliografii.
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 Rozdzia³ II

To¿sam ośæ. Zarys problematyki

W języku potocznym tożsamość często rozumiana jest jako posiada-
nie pewnego dobra, które warto mieć. Jeśli ktoś nie posiada tożsa-

mości, powinien jak najszybciej ją zdobyć, gdyż w przeciwnym razie staje 
się tak zwanym produktem no-name i przez to nie należy w pełni do spo-
łeczeństwa. Bez tożsamości nie wiemy, kim jesteśmy i kim powinniśmy 
być. Nie mamy wtedy własnego miejsca, własnej grupy. Bez tożsamości 
ciężko również o poczucie bezpieczeństwa, gdyż nie możemy żyć w zgo-
dzie ze sobą, brakuje nam bowiem systemu wartości, zgodnie z którym 
układamy swoje życie. Bez tożsamości wreszcie, zwyczajnie, nie czujemy 
się dobrze. Można wyróżnić dwie przyczyny takiego poczucia: 

a)  wewnętrzne: jeśli nie czujemy się dobrze sami ze sobą, wtedy różne 
lęki i niepewności mogą wpłynąć na nasze życie zawodowe i pry-
watne. W rezultacie prowadzi to do niestabilności, braku cnoty, sła-
bej woli, poczucia niepewności, a nawet nerwicy lub fobii.

b)  zewnętrzne: jeśli nie jest dobrze wokół nas, wtedy wszystko prze-
staje nam się udawać, tracimy zaufanie otoczenia. W efekcie prze-
stajemy podejmować jakiekolwiek działania, nie jesteśmy w sta-
nie na nic się zdecydować. A kiedy już podejmujemy jakąś decyzję, 
to zazwyczaj jest niewłaściwa. Czujemy, że nie zyskujemy spo-
łecznego uznania. Gdy próbujemy je uzyskać, wówczas pojawia 
się uczucie ogromnej niesamodzielności i  poczucia całkowitego 
zdania się na łaskę otoczenia. Jednak, kiedy staramy się oddzielić 
od społeczeństwa, dotyka nas poczucie izolacji i bezsensowności. 
W  konsekwencji wszystko to może prowadzić do alienacji, bez-
domności i uzależnienia16.

16  Th . Harris, W  zgodzie z  sobą i  tobą. Praktyczny przewodnik po analizie transakcyjnej, 
tłum. E. Knoll, Warszawa 1987, s. 54-56.
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 Naukowa analiza tożsamości jest bardzo złożona i wielowymiarowa. 
Każda z nauk – takich jak filozofia, socjologia, czy psychologia ujmuje 
pojęcie tożsamości w innym kontekście17. W założeniu niniejszej pracy 
nie leży kompleksowa analiza tego zagadnienia, a przede wszystkim roz-
patrzenie go z punktu widzenia nauk społecznych. Pojęcie tożsamości 
wprowadził do nich E. Erikson, projektując tym samym ważny obszar 
psychologii społecznej18. Napisał m.in. […] los dziecięcych identyfikacji 
zależy od satysfakcjonującej integracji dziecka z godną zaufania i znaczącą 
hierarchią ról, dostarczoną przez pokolenie stanowiące rodzinę19. Zaznaczył 
również, że wyrozumiałe otoczenie (czyli rodzice, nauczyciele itp.) jest 
szczególnie ważne w okresie dojrzewania, kiedy młody człowiek często 
boryka się z problemem rozproszonej tożsamości. To właśnie na doro-
słych spoczywa wtedy odpowiedzialność za pomoc w kształtowaniu toż-
samości dziecka. Powinni wspierać młodych ludzi w radzeniu sobie ze 
zbyt surową samooceną i nietolerancją wobec siebie samych20.

Tożsamość kulturowa jest wynikiem zachowania dziedzictwa przod-
ków i kultywowania podstawowych wartości21. W socjologii zwraca się 
uwagę na to, że tożsamość jest całością konstrukcji podmiotu, który 
odnosi do siebie, do podstawowej potrzeby, jaką jest głęboka chęć przy-
należenia. Wyraża się w poczuciu więzi, bliskości, zakorzenienia, stabili-
zacji, identyfikacji z dziedzictwem i całym dorobkiem przodków. Pojęcie 
tożsamości wskazuje na kontynuację pewnych cech osobowości. Utwier-
dza nas w  przekonaniu, że w  istotnym wymiarze pozostajemy nie-
zmienni, tożsami z ludźmi, którzy żyli w przeszłości, z ich wartościami, 
myślami i działaniami22.

Świadomość tożsamości wykształca się natomiast przede wszystkim 
podczas kontaktów z inną, odmienną grupą. Wtedy łatwiej jest określić 
samego siebie przez przypisanie sobie przynależności do którejś z grup. 
O  odrębności możemy mówić wtedy, kiedy zostaną spełnione dwa 

17 http://www.nhef.pl/edukacja/nowemedia/scenariusz-3-edytowanie-tozsamosci.
php. Scenariusz lekcji etyki/fi lozofi i. Temat: Edytowanie tożsamości „offl  ine” i „online”. 
Autor: Wiktor Figiel. [dostęp: 23.08.2013 r.]
18 E. Erikson, Tożsamość a cykl życia, tłum. M. Żywicki, Poznań 2004, s. 109.
19 Tamże, s. 110.
20 Tamże, s. 88.
21 S. Ossowski, Z zagadnień psychologii społecznej [w:] Dzieła t. III, Warszawa 1971, s. 
163-164.
22 J. Nikitorowicz, Pogranicze, tożsamość, edukacja międzykulturowa, Białystok 1995, s. 
68-69.
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warunki: członkowie danej grupy będą uważali siebie za grupę odrębną 
od innych oraz inni będą uważali ich za grupę odrębną. Wspomniana 
odrębność może dotyczyć cech takich jak: język, religia, obyczaje, gene-
alogia historyczna, cechy antropologiczne, tryb życia, cechy osobo-
wościowe, terytorium itd. Identyfikacja ze swoją grupą ma rację bytu 
wówczas, kiedy obecne są inne, obce grupy, w relacji do których proces 
identyfikacji nabiera sensu23. 

Tożsamość kulturową traktuje się wielowymiarowo. Stanowi wynik 
dziedzictwa przeszłości, poszukiwania sensu egzystencji, komunikowa-
nia wewnętrznego i  zewnętrznego, przeżywania konfliktów. Z  jednej 
strony są to więc czynniki geograficzne, ekologiczne, dziedzictwo przod-
ków, z drugiej zaś pełnione przez człowieka role społeczne24.

II.1. Element y tatarskiej to¿samości

Powrócę tu do tożsamości społecznej i składających się na nią elemen-
tów, czyli do identyfikacji etnicznej, religijnej, narodowej, historycz-
nej i  terytorialnej. One bowiem są moim zdaniem najistotniejsze, jeśli 
mówimy o  tożsamości Tatarów mieszkających w  Polsce. Skupię się na 
trzech z wyżej wymienionych: tożsamości etnicznej, religijnej i narodo-
wej. Sądzę, że to dzięki nim Tatarzy identyfikują swoją tożsamość. Wiele 
razy z  ich ust usłyszeć można: Jestem Polką–Polakiem (tożsamość naro-
dowa), Tatarem/Tatarką (tożsamość etniczna), muzułmaninem/muzuł-
manką (tożsamość religijna). 

Zgodnie z przytoczonymi powyżej wskazaniami identyfikacji zacznę od 
tożsamości narodowej, gdzie najpierw niezbędna jest próba zdefiniowania 
samego narodu. Otóż pojęcie to jest różnie interpretowane i pojawia się 
w różnych kontekstach, dlatego trudno podać jego uniwersalną definicję. 
Często też bywa tak, że interesy grup, które podejmują się zdefiniowania 
owej wartości, są odmienne, gdyż nie wolno zapominać, że naród należy 
do kategorii politycznych. Zdarzają się również propozycje, aby narodem 
nazywać grupę ludzi, która posiada świadomość narodową. Jednak tu 
pojawiają się kolejne pytanie oraz wątpliwość. Co właściwie tę świadomość 
narodową tworzy? A może jest wręcz przeciwnie i to powstała wśród grupy 
ludzi świadomość narodowa stanowi odbicie już istniejącego narodu?

23  K. J. Gergen, Th e Self in SocialInteraktion, New York 1968, s. 94.
24 J. Nikitorowicz, Pogranicze…, dz. cyt., s. 71.
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Katarzyna Warmińska w  swojej książce pt. „Tatarzy Polscy. Toż-
samość religijna i  etniczna” zwróciła uwagę na bardzo istotną rzecz. 
Otóż grupa Tatarów polskich jest jednym z niewielu przykładów, kiedy 
pomimo poczucia odrębności etnicznej i religijnej świetnie odnajduje się 
w świecie podzielonym na narody25. Polskość jest jednym z trzech naj-
ważniejszych komponentów składających się na tożsamość tutejszych 
Tatarów. Pomimo wyznawanej przez siebie religii, bardziej identyfikują 
się z  kulturą polską niż arabską czy turecką, gdzie również dominuje 
islam. Dlatego też często nazywa się ich polskimi muzułmanami. Warto 
w tym miejscu zaznaczyć, że duża część rodzin tatarskich posiada pol-
skie szlachectwo.

Kolejnym elementem identyfikacji Tatarów jest ich tożsamość 
etniczna. Samą etniczność zaś, jak większość pojęć socjologicznych, 
trudno zdefiniować jednoznacznie i precyzyjnie. Niemożliwe jest chyba 
znalezienie jednej definicji, która satysfakcjonowałaby wszystkich. 

W kontekście specyfiki społeczności Tatarów polskich, za najbardziej 
adekwatną do ich sytuacji należy uznać następującą definicję: Tożsamość 
etniczna […] to rozciągnięte w czasie poczucie przynależności i pozostawanie 
tą samą osobą czy osobami, które wynika z samoprzypisania i/lub przypisa-
nia przez innych do grupy ludzi, którzy postulują wspólne pochodzenie oraz 
wspólną kulturową tradycję26.

Tatarzy polscy niewątpliwie spełniają wymienione powyżej kryteria 
przypisane grupie etnicznej. Istnieją jednak definicje, które wskazy-
wałyby na to, że jednak nie są grupą etniczną, a jedynie etnograficzną. 
Świadczyć o tym ma fakt, że nie posiadają własnego języka, struktura 
zawodowa nie wyróżnia ich spośród innych grup, a także nie przeciwsta-
wiają siebie Polakom, jak mają to w zwyczaju inne grupy etniczne. Cho-
dzi tu o przedstawienie tej sytuacji w formie „my”, czyli Tatarzy i „oni”, 
czyli Polacy27. 

Badania, które przeprowadziła Katarzyna Warmińska, wskazały na 
fakt, że część Tatarów do swojej identyfikacji używa tylko wyznacz-
nika religijności i  narodowości. Zazwyczaj mówią wtedy o  sobie „pol-
scy muzułmanie”, w takich zaś wypadkach „tatarskość” traktowana jest 

25 K. Warmińska, Tatarzy polscy. Tożsamość religijna i etniczna, Kraków 1999, s. 190.
26 E. Roosens, Th e Primordual Nature of Origins in Migrant Ethnicity [w:] Th e Anthropol-
ogy of Ethnicity. Beyond ‘Ethnic Groups and Boudaries’, (red.) H. Vermeulen, C. Govers, 
Amsterdam 1994, s. 84.
27 Z. Jasiewicz, Tatarzy polscy. Grupa etniczna czy etnografi czna? [w:] „Lud” 1980, t. 64, 
s. 148-156.
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zupełnie drugorzędnie. Często bywa też tak, że miano „Tatar” staje się 
w  powszechnym rozumieniu synonimem słowa „polski muzułmanin”. 
Duża część respondentów podała jednak, że opisując siebie, wskazuje 
na trzy równie ważne wyznaczniki: bycie Polakiem, muzułmaninem 
i Tatarem. Badani zwracali uwagę, że o ich „tatarskości” świadczy przede 
wszystkim urodzenie w  rodzinach tatarskich, pochodzenie przodków, 
czyli również historia oraz tatarskie obyczaje, tradycje i  kuchnia. Co 
ważne część badanych podkreślała również, że nie pochwala małżeństw 
mieszanych Tatarów z nie-Tatarami. Negacja takich związków nie wyni-
kała z motywacji religijnych, gdyż związek z nie-Tatarem, ale muzułma-
ninem także nie był akceptowany. W tym wypadku wyraźnie przedmio-
tem troski staje się zachowanie swojej odrębności etnicznej28.

Ostatnim z omawianych, ale na pewno nie mniej istotnym elemen-
tem tatarskiej tożsamości jest wyznawana przez nich religia29, czyli 
islam. Tatarzy już kilka wieków temu zatracili swój język ojczysty, nie 
mają też charakterystycznych dla siebie strojów, chyba że za takowe 
uznać te, które sprowadzają od Tatarów mieszkających na Krymie lub 
w  Tatarstanie. Na przestrzeni wieków bardzo głęboko nasiąkli polską 
kulturą. Z tego powodu islam i związane z nim obyczaje są czynnikami, 
które najbardziej wyróżniają Tatarów spośród społeczeństwa polskiego. 
Niezwykle trudno w tym wypadku odseparować zupełnie etniczność od 
religijności. Tatarzy oczywiście są muzułmanami, ale przez wieki miesz-
kając w Polsce, a tym samym wrastając w kulturę europejską, przystoso-
wali swoje wyznanie do zasad tu panujących, czyli szerzej – do kultury 
europejskiej. 

Często, jak podkreślałam, bliżej naszym Tatarom do Polaków, katolików 
lub prawosławnych, niż np. do Arabów wyznających islam. Praktykowane 

28 K. Warmińska, Tatarzy…, dz. cyt., s. 147-178.
29 Istnieje wiele defi nicji religii. Według Hobbesa są dwa elementy składowe religii: […] 
jednym jest wiara, to znaczy wierzenie, że istnieje Bóg i że wszystkim rządzi, drugim zaś jest 
kult. Durkheim stwierdził natomiast, że Religia jest systemem powiązanych ze sobą wierzeń 
i praktyk odnoszących się do rzeczy świętych, to znaczy rzeczy wyodrębnionych i zakazanych, 
wierzeń i  praktyk łączących wszystkich wyznawców w  jedną wspólnotę moralną zwaną 
kościołem. Zwrócił uwagę na to, że każdy system religijny generuje społeczność, dlatego 
jego zdaniem nie występuje takie zjawisko jak religia prywatna, może istnieć tylko 
religia zbiorowa. Erich Fromm tak napisał o religii: religią jest każdy system myśli i działań, 
podzielany przez pewną grupę, który dostarcza jednostce układu odniesienia i przedmiotu czci, 
których potrzeba stanowi pierwotne wyposażenie psychiki ludzkiej. Zob. B. Chwedeńczuk, 
Przekonania religijne, Warszawa 2000, s. 15; Émile Durkheim, Elementarne formy życia 
religijnego: system totemiczny w  Australii, Warszawa 1990, str. 31; E. Fromm, Szkice 
z psychologii religii, Warszawa 1966, s. 134.
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przez nich obyczaje muzułmańskie przez lata przeplotły się z panującymi 
w  Polsce niektórymi obyczajami chrześcijańskimi. Pomimo okcydental-
nych wpływów na religię polskich Tatarów, w dalszym ciągu pozostaje ona 
elementem w znaczącym stopniu wyróżniającym ich spośród reszty spo-
łeczeństwa i jest fundamentalną częścią tatarskiego poczucia tożsamości.

II.2. Tradycje

Społeczność tatarska przez wieki zamieszkiwała w  sąsiedztwie katoli-
ków, prawosławnych oraz żydów, a  z  biegiem czasu coraz bardziej się 
asymilowała. Już w  połowie XVI wieku praktycznie zatraciła rodzimy 
język, również strojem nie wyróżniała się spośród swoich sąsiadów30. 
Obecnie na odmienność Tatarów składa się wyłącznie obrzędowość 
religijna i  pewne cechy antropologiczne. Pomimo że ludność tatarska 
wyznaje islam i  jest do niego głęboko przywiązana, to na swój sposób 
obchodzi również święta chrześcijańskie. W  wielu domach tatarskich 
na święta Bożego Narodzeni ubiera się choinki, a domownicy obdaro-
wują się prezentami. Nigdy nie było wśród Tatarów tradycji dzielenia się 
opłatkiem lub przygotowywania wigilijnych potraw, ale zawsze w tych 
dniach panowała świąteczna atmosfera31. 

W  okresie wielkanocnym w  tatarskich domach nierzadko malowano 
jajka. W  niektórych zamieszkałych przez nich miastach kultywowano 
zwyczaj odwiedzania przez dzieci muzułmańskie i chrześcijańskie miesz-
kań w pierwszym dniu Wielkanocy i zwracania się do gospodarzy z prośbą 
o tak zwane włóczenne. Gospodarz winien był wówczas obdzielić dzieci 
pisankami, a w sytuacji, gdy ich nie miał, zobowiązany był wręczyć rów-
nowartość w  pieniądzach32. Uczestnictwo Tatarów polskich w  obcho-
dach świąt chrześcijańskich posiada długą tradycję. Święta te są trakto-
wane przez większość społeczności tatarskiej nie tylko jako chrześcijań-
skie, ale również polskie i dlatego obchodzenie ich silniej wiąże z krajem 

30 Jedynie na czas modlitwy w meczecie muzułmanie polscy zakładali nakrycie głowy, 
jednak dziś coraz częściej można zobaczyć mężczyzn tatarskich modlących się w meczetach 
bez nakryć głowy. Niektóre kobiety, w szczególności te starsze, przed modlitwą zakładają 
chustę na głowę tak, aby zakrywała również szyję i  ramiona. Młodsze kobiety często 
wchodzą do meczetów ubrane normalnie, ale z zakrytymi ramionami i nogami za kolana. 
Zob. A Miśkiewicz, J. Kamocki, Tatarzy słowiańszczyzną obłaskawieni, Kraków 2004, s. 175.
31 A. Miśkiewicz, Tatarska legenda, Białystok 1993, s. 82-83.
32 S. Radkiewicz, Życie Tatarów polskich w okresie międzywojennym, Jelenia Góra 1975, s. 4.
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ojczystym. Jednak nigdy nie było tak, aby wszyscy Tatarzy obchodzili te 
święta, gdyż część uważała, że im, jako muzułmanom, to nie przystoi.

Codzienne pożywienie Tatarów również nie różni się od pożywienia ich 
chrześcijańskich sąsiadów. Największą różnicą jest to, że jako wyznawcy 
islamu nie jedzą wieprzowiny. Jednak coraz częściej wśród niektórych 
młodych ludzi zanika i ta zasada. Pozostało kilka dań, które wyróżniają 
tatarską kuchnie spośród innych. Ulubioną potrawą świąteczną jest bie-
lusz, czyli tłusty pieróg nadziewany baranim lub gęsim mięsem. Rów-
nie charakterystyczny jest pierekaczewnik, będący rodzajem zwiniętego 
w  rulon ciasta francuskiego, którego warstwy są przekładane mięsem, 
serem lub też rodzynkami. Trzecią z najbardziej popularnych tatarskich 
potraw jest cybulnik, czyli pierożki z drobno posiekanego mięsa baraniego 
bądź wołowego, zawsze z  dodatkiem cebuli. Najczęstszą sadogą33 jest 
halwa i dżajma. Halwa to twarde ciasto zrobione z mąki, masła i miodu, zaś 
dżajma – usmażone na maśle placki z mąki pszennej z dodatkiem wody 
i soli34. Najpopularniejszym natomiast napojem używanym w czasie róż-
nego rodzaju obrzędów jest syta, czyli woda zagęszczona miodem35.

Praktyki religijne polskich Tatarów znacznie różnią się od tych, które 
są charakterystyczne dla muzułmanów, chociażby z Bliskiego Wschodu. 
Tatarzy nie przestrzegają tak rygorystycznie zasady niepicia alkoholu 
oraz poszczenia w  ramadanie. Rzadko modlą się pięć razy dziennie. 
Mięso kupują w  zwykłych sklepach mięsnych, nie jak muzułmańska 
ludność arabska, która spożywa wyłącznie mięso z uboju halal36. Często 
również, z powodu braku funduszy, zamiast pielgrzymować do Mekki, 
odwiedzają lokalne miejsca święte. Ponadto inaczej podchodzą do 
sprawy kultu zmarłych, niż nakazywałyby zasady islamu sunnickiego37. 
33 Rodzaj ofi ary, jałmużny rozdawanej przy rozmaitych okazjach. Wśród polskich 
Tatarów najczęściej są to słodycze.
34 Jak podaje Stanisław Kryczyński, nazwa dżajma występuje jedynie w  grupie 
kipczackich dialektów tureckiej grupy językowej, a tym samym należy do najstarszych 
zabytków rodzimej kultury naszych Tatarów. Zob. S. Kryczyński, Tatarzy litewscy, 
Warszawa 1938, s. 106.
35 A. Miśkiewicz, J. Kamocki, Tatarzy…, dz. cyt., s. 178.
36 Tzn. dozwolonego, przeprowadzonego zgodnie z nakazami islamu.
37 Coraz częściej można zauważyć, że na grobach tatarskich widnieją zdjęcia 
pochowanych osób, jest to nie do pomyślenia wśród arabskich, tureckich, czy innych 
ludów muzułmańskich, gdyż wedle zasad islamu nie wolno pokazywać wizerunków 
ludzkich, bo stwarza to zagrożenie kultu kogoś innego poza jedynym Bogiem. Tatarzy 
jednak zwyczaj ten przejęli od swoich chrześcijańskich sąsiadów. Coraz częściej zdarza 
się również, że Tatarzy na wzór chrześcijan obchodzą Zaduszki, z tym, że zdecydowanie 
rzadziej stawiają znicze na grobach swoich bliskich.
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Wśród społeczności tatarskiej nigdy nie istniała tradycja wielożeń-
stwa. Krąży nawet przypowieść o pewnym Tatarze, który podczas swych 
podróży po Bliskim Wschodzie zetknął się z  praktyką wielożeństwa 
i postanowił, że przywiezie ten zwyczaj ze sobą do kraju. Po powrocie do 
ojczyzny poślubił dwie kobiety, jedną z Wileńszczyzny, drugą z Podola. 
Nie spotkało się to jednak z aprobatą jego pobratymców, którzy naka-
zali, aby natychmiast rozwiódł się z  jedną z żon38. Poza tą informacją 
nie znalazłam żadnych innych wzmianek o próbach wprowadzania wie-
lożeństwa wśród polskich Tatarów. 

Jak widać z powyższego opisu, mamy do czynienia z grupą wymy-
kającą się wszelkim schematom. W ciągu stuleci nasi muzułmanie zżyli 
się z otaczającą ich ludnością i dziś są już częścią narodu polskiego, a ich 
kultura stała się też elementem kultury polskiej. Na szczególną uwagę 
zasługują opisane poniżej święta, obrzędy i  zwyczaje stanowiące ele-
ment wyróżniający Tatarów spośród chrześcijańskiego otoczenia. Na 
końcu tego rozdziału omówiona jest również rękopiśmienna literatura 
religijna, będąca także częścią kultury i tradycji tatarskiej.

II.3. Zwy czaje i obrzêdy

Obrzędy w kręgu tradycji związane są przede wszystkim z trzema naj-
ważniejszymi momentami w życiu człowieka, a mianowicie z narodzi-
nami, małżeństwem i  śmiercią. Są one charakterystyczne dla całego 
świata muzułmańskiego, jednak te tatarskie wyróżniają się spośród 
innych, gdyż można odnaleźć w nich ślady starych zwyczajów ludów tur-
kijskich oraz tradycje zaczerpnięte od chrześcijańskich sąsiadów.

Narodziny dziecka
W społeczności tatarskiej wieść o narodzinach dziecka – niezależnie 

od płci – zawsze była przyjmowana radośnie39. W dawniejszych czasach 
38  W. Syrokomla, Wycieczki po Litwie w promieniach do Wilna, t. I, Wilno 1857, s. 33.
39 Jeszcze przed wprowadzeniem islamu na terenach Półwyspu Arabskiego, czyli 
w tzw. okresie dżahiliji praktykowane było zabijanie nowo narodzonych dziewczynek. 
Islam zlikwidował ten zwyczaj, ale mimo to w dalszym ciągu wśród tradycyjnych rodzin 
muzułmańskich o  wiele ważniejszym wydarzeniem są narodziny syna. Urodzenie 
męskiego potomka daje kobiecie szczególną pozycje w rodzinie, a mężczyźnie, poważanie 
w społeczności. Zob. J. Danecki, „Podstawowe wiadomości o islamie”, Warszawa 2007, 
s. 146. http://www.wiez.com.pl/islam/index.php?id=15, Leksykon dla dziennikarzy. Nie 
bój się islamu [dostęp: 20.08.2013 r.].



    27

rodziny tatarskie, szczególnie te z małych miast i wsi, charakteryzowały 
się dużą liczbą potomstwa, ale też duża była wówczas ich śmiertelność. 
W  rodzinach inteligenckich zazwyczaj ograniczano się do trójki dzieci. 
Sytuacja zmieniła się w  dwudziestoleciu międzywojennym, kiedy dzia-
łacze Związku Kulturalno-Oświatowego Tatarów RP włożyli ogromny 
wysiłek w szerzenie wśród ludności wiejskiej i małomiasteczkowej zasad 
higieny i oświaty sanitarnej. Po II wojnie światowej wielodzietność u Tata-
rów była już zauważalna jedynie na Białostocczyźnie. Ci, którzy przesiedlili 
się po wojnie na ziemie zachodnie, poprzestawali najczęściej na dwójce 
dzieci. W dzisiejszych czasach liczba rodzin wielodzietnych wśród Tatarów 
zmniejszyła się tak samo, jak wśród całej ludności polskiej40.

Obrzęd nadania imienia dziecku nazywa się azan41, a Tatarzy nieraz 
porównują go do chrztu świętego w  rodzinach chrześcijańskich. Azan 
zawsze odbywa się w  domu w  godzinach popołudniowych, w  obecno-
ści imama, rodziców dziecka, zaproszonych gości, bliższych i  dalszych 
krewnych oraz dwóch świadków, czyli tak zwanych rodziców azannych. 
Zazwyczaj są nimi najbliżsi krewni rodziców dziecka, podobnie jak pod-
czas chrztu u katolików lub prawosławnych. Zaznaczyć należy, że rodzice 
azanni muszą być muzułmanami. 

Matka azanna przynosi ubrane na biało dziecko na poduszce i kładzie 
na stole, główką w kierunku Mekki. Na stole obowiązkowo znajdować się 
musi bochenek chleba, garść soli, szklanka wody i święta księga islamu, 
czyli Koran. Zdarza się, że leżą tam także owoce i słodycze, będące ofiarą 
za zdrowie i pomyślność dziecka. Imam wypowiada głośno imię i nazwi-
sko dziecka, imiona rodziców dziecka oraz rodziców azannych. Następ-
nie siedmiokrotnie recytuje formułę szahady, czyli muzułmańskiego 
wyznania wiary. Później trzema palcami prawej ręki ujmuje prawe ucho 
dziecka i intonuje azan, wezwanie do modlitwy. Dalej trzyma lewą ręką 
za lewe ucho przy odmawianiu przez imama ikamy42, po czym ponownie 
trzykrotnie wypowiada słowa szahady oraz powtarza: pamiętaj ją do Dnia 
Sądnego. Całą uroczystość kończy ojciec azanny. Zabiera dziecko ze stołu 
i odnosi do łóżeczka. Po azanie odbywa się mała uroczystość, podczas 
której zaproszeni goście i rodzina spożywają sadogę43. 

40 A. Miśkiewicz, Tatarska legenda…, dz. cyt., s. 41.
41 Z arabskiego: wezwanie na modlitwę.
42 Z arabskiego: wezwanie do rozpoczęcia modlitwy.
43 P. Borawski, A. Dubiński, Tatarzy polscy…, dz. cyt., s. 192; A. Miśkiewicz, Tatarska 
legenda…, dz. cyt., s. 42.



28    

Ma³¿eñstwo
Dla społeczności tatarskiej zamieszkującej w Polsce ważne jest prze-

trwanie, dlatego z  taką pieczołowitością dba ona o  zachowywanie wła-
snych tradycji i  zwyczajów. Z  tego samego powodu bardziej pożądane 
jest, aby Tatarzy nie wchodzili w  związki małżeńskie z  chrześcijanami. 
W praktyce bywa jednak różnie. W najlepszej sytuacji są Tatarzy na Pod-
lasiu. Mają wiele okazji aby się poznać, organizowane są różnego rodzaju 
bale i  zabawy. Dużą rolę odgrywają tu także kontakty międzyrodzinne. 
Niektórzy szukają miłości wśród Tatarów na Litwie lub Białorusi. Jeszcze 
inni, nie zważając na zalecenia rodzinne, tworzą małżeństwa mieszane. 
W ostatnim czasie jest to zjawisko coraz częstsze44. Poniżej przytaczam 
opis tradycyjnej ceremonii zawarcia małżeństwa przez Tatarów. Dziś nie-
które z wymienionych elementów nie są już spotykane, inne występują 
coraz rzadziej. Są jednak również takie, które nie zmieniły się od wieków.

Uroczystość zaślubin zawsze zaczynała się w  domu pana młodego. 
W  dniu ślubu, jeszcze przed południem, przychodził do niego imam 
oraz zaproszeni goście (tylko mężczyźni). Podejmowano ich skrom-
nym poczęstunkiem. Później, wedle tradycji, młody „żalił się” jak ciężko 
mu porzucić kawalerski stan. Goście pocieszali go i  przedstawiali naj-
różniejsze dobre strony małżeństwa. Na koniec wizyty wszyscy modlili 
się, trzymając się za ręce i trzykrotnie chodząc za imamem wokół stołu. 
Po zakończeniu części pierwszej przenoszono się do domu panny młodej. 
Tuż przed wejściem jedna z  najbliższych jej krewnych witała mężczyzn 
chlebem i  solą. Pan młody obsypywany był ziarnami zbóż, mającymi 
zapewnić mu szczęście i dostatek45. 

Główna ceremonia zaślubin odbywała się w domu panny młodej. W naj-
większym pokoju, na stole nakrytym białym obrusem kładziono chleb posy-
pany solą, stawiano szklankę z  wodą oraz tort. Za stołem zasiadał imam 
i czterech świadków, tzw. wekilów, dwóch ze strony panny młodej i dwóch ze 
strony pana młodego. Naprzeciwko zajmowała miejsce młoda para. Oboje 
stali na kożuchu lub wojłoku, co miało im zapewnić pomyślność i dobrobyt46.

44 W  przeszłości małżeństwa mieszane spotykały się zazwyczaj z  potępieniem rodziny. 
Dziś małżeństw mieszanych jest coraz więcej, o  czym świadczą między innymi badania 
przeprowadzone na potrzeby tej pracy. Dziś decyzje młodych o  wstąpieniu w  związek 
małżeński z nie-Tatarem, czy nie-Tatarką nie budzą już wśród rodzin takich emocji jak kiedyś.
45 Zwyczaj obsypywania pana młodego zbożem był popularny na kresach jeszcze przed 
wojną, później był praktykowany tylko na Białostocczyźnie, dziś można go obserwować 
coraz rzadziej. Zob. A. Miśkiewicz, Tatarska legenda…, dz. cyt., s. 43.
46 Zwyczaj ten praktykowany jest na tatarskich ślubach do dzisiaj.
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Jeśli chodzi o strój weselny, to młodzi wyglądali właściwie identycz-
nie jak pary na ślubach chrześcijańskich. Jedyną różnicą było to, że pan 
młody musiał mieć nakrycie głowy. Ta sama zasada dotyczyła świadków. 
Za młodą parą ustawiali się drużbowie. Obrządek zaślubin rozpoczynał 
imam, wypowiadając krótką modlitwę. Następnie wygłaszał krótkie 
nauki dotyczące małżeństwa i życia w zgodzie, wzajemnym zrozumieniu 
i miłości. Mówił też o kryzysach małżeńskich, z którymi trzeba się mie-
rzyć. Ważna część wypowiedzi dotyczyła przywiązania do wiary i trady-
cji, konieczności wychowania w niej dzieci, szacunku do ludzi starszych, 
tolerancji i życzliwości wobec innych oraz pokoju na świecie47. 

Po wygłoszeniu mowy imam znów odprawiał krótką modlitwę, po któ-
rej przychodził najważniejszy moment ceremonii. Małżonkowie łączyli 
dłonie i modlili się wraz ze świadkami. Następnie imam zadawał pytanie, 
czy młoda para chce zawrzeć związek małżeński. Po twierdzącej odpowie-
dzi starsza druhna zakrywała pannie młodej twarz welonem: był to sym-
boliczny moment tzw. zaharemienia, od którego dziewczyna stawała się 
mężatką. Imam zaś w tym czasie odmawiał modlitwę. Potem następowała 
wymiana obrączek ślubnych. Imam jako pierwszy składał życzenia nowo-
żeńcom, za nim czynili to wszyscy goście i dawali upominki parze młodej. 

Dziś zdarza się czasem, że wzorując się na chrześcijańskich sąsia-
dach, muzułmańskie pary młode pragną wziąć ślub w swojej świątyni, 
czyli meczecie. Nie jest to jeszcze zwyczaj powszechny, ale sytuacje takie 
zdarzają się coraz częściej48.

Po ceremonii zaślubin zawsze urządzano ucztę weselną. Niegdyś zapra-
szano na nią całą wieś lub większość diaspory tatarskiej. Po wojnie duże uczty 
weselne odbywały się zazwyczaj tylko na Białostocczyźnie. Wynajmowano 
w tym celu restauracje lub kawiarnie. Dziś coraz częściej zabawy weselne nie 
różnią się zbytnio od zabaw katolików i prawosławnych. Na weselach tatar-
skich nie podaje się wieprzowiny, zazwyczaj nie ma też alkoholu49.

Rytua³ pogrzebowy
W  tatarskich obrzędach pogrzebowych zaobserwować można ślady 

dawnych wierzeń koczowniczych. Z  biegiem czasu stały się one coraz 

47 A. Miśkiewicz, Tatarska legenda…, dz. cyt., s. 44; A. Miśkiewicz, J. Kamocki, Tatarzy…, 
dz. cyt., s. 169-182.
48 Wypowiedź Dżemila Gembickiego, przewodnika po meczecie w  Kruszynianach 
10.08.2013 r.
49 A. Miśkiewicz, Tatarska legenda…, dz. cyt., s. 44; P. Borawski, A. Dubiński, Tatarzy 
polscy…, dz. cyt., s. 192-193.
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mniej zauważalne, natomiast coraz częściej można dostrzec wpływy 
chrześcijańskie. Poniżej przytaczam opis tradycyjnego obrządku pogrze-
bowego Tatarów.

Osobę umierającą odwiedzał imam, który przy jej łożu recytował 
modlitwy, tzw. imany50. Po zgonie ktoś z najbliższej rodziny zamykał zmar-
łemu oczy. Następnie ciało układano na ławie nazywanej tabut. W  tym 
miejscu dokonywano rytualnego obmycia zwłok, czyli guślu. Mężczyznę 
mógł obmywać tylko mężczyzna, a kobietę – kobieta, najlepiej ktoś z naj-
bliższych członków rodziny. Przy guślowaniu zmarłego należało odma-
wiać odpowiednie modlitwy. Nos i uszy nieboszczyka zatykało się watą, 
a całe ciało owijało w białe płótno, nazywane sawan. Pod płótnem należało 
zostawić daławary, czyli zwoje papieru z zapisanymi na nich modlitwami. 
Należy zaznaczyć, że jest to sprzeczne z zasadami islamu. 

Po odpowiednim przewiązaniu zwłok płótnem przykrywało się je 
zielonym lub czarnym całunem51. Kiedy zmarłego przygotowało się 
już do pogrzebu, przez całą noc przy świetle świec odbywały się modli-
twy. Następnego dnia przed wyniesieniem ciała imam lub muezin wraz 
z wynajętymi w tym celu mężczyznami odmawiali modlitwę o odpusz-
czenie zmarłemu wszystkich grzechów. Pod koniec modłów tworzył się 
kondukt pogrzebowy52. Na czele konduktu podążał imam wraz z modlą-
cymi się mężczyznami. Za nimi wieziony był zmarły na wozie, niekiedy 
w furgonetce. Z tyłu podążała najbliższa rodzina, krewni i znajomi53. 

Ostatni akt ceremonii pogrzebowej odbywał się na mizarze. Przy 
grobie ustawiali się rzędami wszyscy uczestnicy pogrzebu i  zwróceni 
twarzami na południe odmawiali modlitwy prowadzone przez imama. 

50 Jest bardzo prawdopodobnym, że ten zwyczaj przejęli Tatarzy od swoich 
chrześcijańskich sąsiadów, u których występuje tzw. namaszczenie chorych.
51 A. Miśkiewicz, Tatarska legenda…, dz. cyt., s. 46.
52 Każdy muzułmanin powinien przynajmniej raz w  życiu wyrecytować Koran. 
Jednak z  powodu braku znajomości języka arabskiego nie wszyscy Tatarzy to czynią. 
Stąd tradycja, że przed pochówkiem w  imieniu zmarłego recytuje się Koran. Często, 
aby pogrzeb mógł odbyć się szybciej, Koran recytuje kilku mężczyzn, dzieląc sury 
między sobą. Odmawia się też modlitwy związane z pochówkiem. Halina Szahidewicz, 
wypowiedź z 11.02.2014 r.
53 Z całą ceremonią pogrzebową, a szczególnie z konduktem pogrzebowym wiązało się 
wiele przesądów. I tak w czasie marszu imam nie powinien oglądać się za siebie, gdyż 
mogłoby to spowodować powiększenie śmiertelności wszystkich mieszkańców wsi, z tego 
samego powodu ludziom idącym w kondukcie nie wolno było patrzeć w okna mijanych 
domów, ani przebiegać drogi. Przesądy te były znane nie tylko ludności tatarskiej, ale 
również ludności chrześcijańskiej mieszkającej na Kresach. Zob. S. Kryczyński, Tatarzy 
litewscy…, dz. cyt., s. 248.
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Po zakończeniu modłów zwłoki spuszczano na kawałkach płótna do 
grobu. Zmarły obowiązkowo musiał być zwrócony głową ku zachodowi, 
aby w Dzień Sądu Ostatecznego, kiedy wstanie z grobu, mógł podążać 
w stronę Mekki. Następnie ciało zmarłego szczelnie okładano deskami, 
po czym imam symbolicznie rzucał do grobu trzy garści piachu, a po nim 
tę samą czynność powtarzali inni. Kiedy mogiła była już usypana okła-
dało się ją po bokach kamieniami. U nóg i przy głowie zmarłego usta-
wiano większe kamienie. Imam oblewał grób wodą i nakazywał wszyst-
kim zebranym oddalić się od niego na odległość czterdziestu kroków. 
Sam pozostawał przy grobie, modląc się i udzielając zmarłemu wskazó-
wek na jego pośmiertną drogę. 

 Na zakończenie zebrani składali na mogile kwiaty i wieńce oraz spo-
żywali sadogę w  intencji zmarłego. Przed odejściem z  mizaru każdy ze 
zgromadzonych kładł na grobie prawą dłoń i w ten sposób symbolicz-
nie żegnał się ze zmarłym. Imam odmawiał ostatnią modlitwę, po któ-
rej opuszczano mizar54. Należy zaznaczyć, że taki tradycyjny obrządek 
pogrzebowy odbywał się zazwyczaj tylko na Białostocczyźnie, czasem 
w gminie muzułmańskiej w Warszawie. Na zachodzie Polski pochówek 
był bardzo uproszczony, często zdarzało się też tak, że wszystkimi przy-
gotowaniami zajmowały się domy pogrzebowe55. 

II.4. Świêta muzu³m añskie

Każda religia posiada swój kalendarz świąteczny i  obrzędowy. Mają 
taki również muzułmanie, chociaż trzeba przyznać, że świąt jest w nim 
naprawdę niewiele. Święta stanowią jednak dla Tatarów doskonałą oka-
zję do spotkań z rodziną oraz do zacieśniania więzi towarzyskich. Naj-

54 Jeszcze w okresie międzywojennym często było tak, że w pogrzebach nie uczestniczyły 
kobiety. Jest to związane z uregulowaniami islamu, gdzie jest powiedziane, że kobieta 
jest tą, która daje życie i  dlatego nie powinno być jej przy śmierci. Obecnie tatarskie 
kobiety uczestniczą w  uroczystościach pogrzebowych. Zob. A. Miśkiewicz, Tatarska 
legenda…, dz. cyt., s. 47-48.
55 Tatarzy odwiedzają groby swoich bliskich w  okresach świąt muzułmańskich, 
nie jest to w  zgodzie z  tradycją muzułmańską. W  tradycji islamu modły za zmarłych 
przewidziane są tylko w rocznicę śmierci oraz w miesiącach muharram, safar i ramadan. 
Bywa jednak tak, że Tatarzy odwiedzają groby swoich bliskich w  listopadzie, podczas 
katolickiego święta Wszystkich Świętych. Czasem można się też spotkać z zapaleniem 
na grobach zniczy. Wszystkie te tradycje Tatarzy zaczerpnęli od swoich chrześcijańskich 
sąsiadów. Nie są to wszakże praktyki częste. Zob. A. Miśkiewicz, J. Kamocki, Tatarzy…, 
dz. cyt., s. 192.
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ważniejszymi uroczystościami w całym kalendarzu muzułmańskim są: 
święto zakończenia postu (z arabskiego Id al-Fitr), zwane przez Tatarów 
Ramadan Bajram, oraz święto ofiarowania (po arabsku Id al-Adha), czyli 
Kurban Bajram.

Ramadan Bajram
To święto obchodzone na zakończenie postu, który odbywa się 

w ramadanie, tj. dziewiątym miesiącu kalendarza muzułmańskiego. Tra-
dycyjne świętowanie trwa trzy dni. W krajach muzułmańskich stanowi 
czas wolny od pracy, jednak polscy muzułmanie z uwagi na to, że miesz-
kają w  chrześcijańskim kraju nie zawsze świętują tak hucznie jak ich 
arabscy współwyznawcy. Ważnym elementem w tym czasie jest wspólna 
uroczysta modlitwa w meczecie. Później zgodnie ze zwyczajem wszyscy 
składają sobie życzenia i  częstują się sadogą56. Odwiedza się też krew-
nych i znajomych. Podczas bajramu57 muzułmanie powinni szczególnie 
szczodrze wspierać datkami potrzebujących58. Przy tej okazji Tatarzy 
odwiedzają groby swoich bliskich. Zwyczaj taki nie występuje wśród 
innych muzułmanów59. Polska społeczność tatarska coraz częściej orga-
nizuje w tym czasie rozmaite spotkania religijne i kulturalne, Dni Bajra-
mowe, warsztaty kuchni tatarskiej itp. imprezy. Takie wydarzenia mają 
za zadanie przybliżyć ludziom innych wyznań kulturę i religię Tatarów. 
Z roku na rok cieszą się one coraz większym zainteresowaniem wśród 
okolicznych mieszkańców oraz turystów przybywających z  odległych 
krańców naszego kraju.

Kurban Bajram
Jest czterodniowym świętem upamiętniającym Proroka Ibrahima 

(Abrahama) i  jego bezwzględne posłuszeństwo wobec Boga, kiedy na 
rozkaz Boży chciał złożyć w ofierze swojego pierworodnego syna. Bóg, 
widząc ogromne oddanie swego sługi, pozwolił mu zamienić go na 
baranka60. Aby uczcić to wydarzenie, po zbiorowym nabożeństwie pierw-
szego dnia bajramu muzułmanie składają ofiarę z  wołu, krowy, owcy, 

56 P. Borawski, A. Dubiński, Tatarzy polscy…, dz. cyt., s. 190.
57 Z tureckiego i tatarskiego – święto.
58 A. Konopacki, Życie religijne Tatarów na ziemiach Wielkiego Księstwa Litewskiego 
w XVI-XIX wieku, Warszawa 2010, s. 70.
59 Islam. Krótki zarys, Informator Muzułmańskiego Związku Religijnego w  Polsce, 
Warszawa 1989, s. 5.
60 A. Konopacki, Życie…, dz. cyt., s. 70.
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kozy lub baranka61. Ubój odbywa się publicznie przed meczetem w obec-
ności imama, który odczytuje modlitwy62, a mięso rozdziela się następnie 
pomiędzy ofiarodawców, rodzinę, krewnych, sąsiadów i ubogich63.

Według islamu uboju rytualnego dokonuje się dla uczczenia Boga, jak 
również w intencji najbliższej rodziny i wszystkich krewnych64. Charak-
terystyczne dla Tatarów w Polsce jest zastrzeżenie, że właściciel zwierzę-
cia złożonego w ofierze może zatrzymać dla siebie tylko jeden kawałek 
mięsa. Po zakończeniu modłów Tatarzy udają się na mizary, by odwie-
dzić swoich najbliższych zmarłych65. Obecnie coraz częściej odchodzi się 
od składania ofiary66. Z  okazji Kurban Bajramu polscy Tatarzy często 
urządzają zabawy taneczne przede wszystkim dla młodzieży, co ma uła-
twić poznanie się męskiej i żeńskiej młodzieży z różnych stron. Rzad-
kością jest zapraszanie na takie uroczystości Tatarów-niemuzułmanów, 
wyjątek stanowią rodziny religijnie mieszane67.

Dzieñ Aszura (Aszurejny Bajram)
Wśród muzułmanów-szyitów obchodzony dla upamiętnienia 

męczeńskiej śmierci Husajna, syna kalifa Alego ibn Abi Taliba, który 
10 dnia miesiąca muharram zginął w bitwie pod Karbalą z rąk kalifa umaj-
jadzkiego68. Turcy, będący sunnitami, traktują Aszurę jako święto upa-
miętniające uratowanie arki Proroka Noego, która zatrzymała się na górze 
Ararat69. W Polsce uznawana jest za dzień żałoby. Tatarki przygotowują 

61 A. Miśkiewicz, Tataka…, dz. cyt., s. 53.
62 P. Borawski, A. Dubiński, Tatarzy polscy…, dz. cyt., s. 191.
63 Islam. Krótki zarys, Informator Muzułmańskiego Związku Religijnego w  Polsce, 
Warszawa 1989, s. 5.
64 A. Miśkiewicz, Tatarska…, dz. cyt., s. 53.
65 Takiego zwyczaju nie mają muzułmanie arabscy.
66 Ma to zapewne ścisły związek z trwającymi w ostatnich latach walkami obrońców 
praw zwierząt o wprowadzenie w Polsce zakazu uboju rytualnego zwierząt. 
67 A. Miśkiewicz, J. Kamocki, Tatarzy…, dz. cyt., s. 198.
68 Podczas obchodów Aszury w krajach szyickich, np. w Iranie, odbywają się procesje 
oraz pochody żałobne, podczas których mężczyźni biczują się i okaleczają na pamiątkę 
męczeńskiej śmierci Husajna i  aby odkupić własne grzechy. Towarzyszy temu płacz 
i zawodzenie kobiet. W czasie corocznych pochodów zdarza się, że uczestnicy procesji 
rozcinają sobie czoła specjalnie do tego celu przeznaczonymi mieczami, dodatkowo do 
biczy często przymocowane są gwoździe. Twarze i ubrania uczestników całe pokryte są 
krwią. Zazwyczaj trwają wówczas przedstawienia pasyjne, odtwarzające sceny z  życia 
i śmierci imama Husejna ibn Alego.
69 A. Konopacki, Życie…, dz. cyt., s. 70.
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wówczas kompot z siedmiu rodzajów owoców, jagód i ryżu na pamiątkę 
wydarzenia, kiedy to córka Proroka Muhammada, Fatima na wieść 
o śmierci swoich dwóch synów w rozpaczy pomieszała wszystkie skład-
niki70. Prawdopodobnie muzułmanie żyjący w Polsce zwyczaj gotowania 
z  tej okazji potraw z  nieparzystej liczby produktów przejęli od Turków. 
Tego dnia tradycją jest częstowania potrawami przyjaciół i znajomych71.

Miewlud (Mie³lud)
Jest dniem upa miętniającym narodziny Proroka Muhammada, 

obchodzonym w  trzecim miesiącu kalendarza muzułmańskiego72. 
Wierni modlą się wówczas wspólnie w  meczetach, opowiadają sobie 
historie z  życia Proroka i  jego rodziny, zaś po południu spędzają czas 
w gronie rodzinnym73.

Nowy Rok
Zwany również Dniem Odpuszczenia Win. Wśród Tatarów nie ma 

szczególnych tradycji związanych z tą okazją.

Kadyr Noc – Noc Przeznaczenia
Najczęściej przypada w  27. noc ramadanu, miesiąca postu. Wtedy, 

według tradycji muzułmańskiej, po raz pierwszy objawiony został Pro-
rokowi Muhammadowi tekst Koranu. Jest to również noc wybaczenia 
grzechów i spełnienia próśb, kierowanych do Boga. Dlatego spędza się ją 
przede wszystkim na wspólnych modlitwach, czytaniu Koranu i rozważa-
niach74.

II.5. Rêkopiśmienna  literatura religijna

W  wielu tatarskich domach, pośród rodzinnych pamiątek znajdują się 
zabytki rękopiśmiennictwa religijnego75. Ludzie przepisujący księgi, 
tzw. kopiści, cieszyli się ogromnym szacunkiem, zaś sami traktowali tę 
70 A. Miśkiewicz, Tatarska…, dz. cyt., s. 53-54.
71 A. Konopacki, Życie…, dz. cyt., s. 70.
72 Tamże, s. 70.
73 A. Miśkiewicz, Tatarska…, dz. cyt., s. 54.
74 A. Konopacki, Życie…, dz. cyt., s. 70.
75 S. Kryczyński, Tatarzy litewscy. Próba monografi i historyczno-etnografi cznej, „Rocznik 
Tatarski” 1938, t. 3, s. 217-224.
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pracę jako formę nauki, a nawet rodzaj modlitwy. Podobnie jak w śre-
dniowieczu chrześcijańskim, tak i  tu obowiązywała anonimowość. 
Dopiero w wieku XVIII na przepisanych księgach zaczęły czasem poja-
wiać się imiona i  nazwiska kopistów76. Wszystkie znane zabytki mają 
postać manuskryptów i są zapisane alfabetem arabskim. Można wśród 
nich wyróżnić: 
1.  Rękopisy Koranu (w mowie codziennej użytkowników „Korany” 

lub „Kurany”). Zawierały cały tekst Świętej Księgi islamu w  języku 
arabskim z dodatkiem zestawu modlitw i objaśnień rytuału, jaki miał 
towarzyszyć recytacji Koranu. Liczyły przeważnie od 200 do 300 kart. 
Zdarzało się również dzielenie tekstu na kilka woluminów. „Korany” 
były najpopularniejszymi z ksiąg rękopiśmiennych. W wieku XIX i XX 
posiadała je znaczna część rodzin tatarskich.

2. Tefsir (z arab. tafsir – komentarz, tłumaczenie). Tatarzy nazywali 
tak manuskrypty, które zawierały arabski tekst Koranu z  interline-
arnym, pisanym ukośnie, tłumaczeniem na polszczyznę północno-
kresową. Dzięki temu mogły go zrozumieć osoby nieznające języka 
arabskiego. Były unikatami już na początku XX wieku. Posiadało je 
niewiele rodzin i  traktowane były jako relikwie77. Jeden z  najstar-
szych i  najcenniejszych zachowanych tefsirów przechowywany jest 
obecnie w Bibliotece Białoruskiej im. F. Skaryny w Londynie. Księga 
posiada 492 karty z pełnym tłumaczeniem Koranu na język polski, 
zapisanym alfabetem arabskim. Tefsir należał do rodziny Smajkiewi-
czów z Mińska Litewskiego i znajdował się tam do roku 1944. 

3.  Kitab (z  arab. kitab – książka). Treść kitabów była bardzo zróżni-
cowana i  wszechstronna. Składały się na nie różnorakie utwory 
fabularne, tj. opowiadania o  prorokach i  świątobliwych postaciach 
islamu, historie o  muzułmańskiej tradycji, wizje eschatologiczne, 
utwory moralizatorskie, hadisy, utwory modlitewne, komentarze 
do niektórych sur Koranu, nauki o  zasadach rytuału i  elementach 
prawa muzułmańskiego, opisy obrzędów religijnych, polemiki reli-
gijne, prognostyki, przepisy i  inne teksty magiczne, czasami woka-
bularze tureckie i arabskie. Kitaby miały bez wątpienia przeznacze-
nie poznawcze, co odróżniało je od chamaiłów78. Fragmenty kitabów 
odczytywano zwłaszcza podczas bajramów. W  mieszkaniu zbierało 

76 J. Tyszkiewicz, Z  historii Tatarów polskich 1794-1944. Zbiór szkiców z  aneksami 
źródłowymi, Pułtusk 1998, s. 60.
77 Tamże, s. 138.
78 A. Drozd, M. Dziekan, T. Majda, Piśmiennictwo…, dz. cyt., s. 13.
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się grono osób i w skupieniu słuchano legend i historii związanych 
z życiem Proroka Muhammada, lub opisów obrzędów kultowych79.

4.  Chamaił (od ar. hama’il – to, co nosi się przy sobie). Jest to modli-
tewnik, zbiór religijnych tekstów, modlitw, obrzędów, zazwyczaj słu-
żący do osobistego praktycznego użytkowania. Można je podzielić 
na:
a)  zwykłe (osobiste) – podręczne modlitewniki używane przez pol-

skich muzułmanów na co dzień;
b)  mollińskie (małnińskie) – podające nie tylko modlitwy codzienne 

i świąteczne, ale również szczegółowe opisy obrzędów, takich jak 
ślub i pogrzeb, a także np. kalendarz80. Analizując takowy, można 
zauważyć, jak duże znaczenie przypisywano liczbom i  literom 
alfabetu arabskiego81. Przeznaczone były przede wszystkim dla 
imamów i muezzinów. 

c)  fałdżejskie – w nich znajdowały się formuły związane z wróżeniem 
i magią, wskazówki tabele oraz barwne tablice astrologiczne, słu-
żące fałdżejom (wróżbiarzom) do odpowiednich obliczeń.

79 M. Konopacki, Nie dokończony chamaił imama Muchli, „Rocznik Muzułmański” 2009, 
nr 7, s. 43. 
80 Muzułmanie do obliczania i wyznaczania swoich świąt posługują się kalendarzami 
opartymi na fazach księżyca, a  za początek ery islamu uważają hidżrę, czyli rok 622 
ery chrześcijańskiej. Rok oparty na fazach księżyca jest krótszy od solarnego. Rok 
księżycowy ma 354 dni, solarny natomiast 365. Początek roku i  każdego miesiąca 
muzułmańskiego liczy się więc od pojawienia się młodego księżyca po raz pierwszy po 
nowiu. W chamaiłach znajdują się różnego rodzaju formuły, które pozwalają na obliczenie 
i  dokładne wyznaczenie pierwszych piątków oraz świąt. Kalendarz ten nie jest nadto 
skomplikowany, a w chamaiłach często bywa nazywany „Kalendarzem wiecznym”. Taki 
kalendarz składa się z ośmiu części, tzw. hufr. Każdej hurfi e przypisana jest litera alfabetu 
arabskiego. I tak w kolejności są następujące litery: alif, h, ğ, z, d, b, w, d (powtórzone). 
Dla każdej hufry (litery) stworzona jest odpowiednia tabela, w której czcionką arabską 
zapisano objaśnienia po białorusku lub po polsku. W kolumnach pionowych z prawej 
wymieniono miesiące odpowiadające kalendarzowi muzułmańskiemu, a w następnych 
kolumnach: w jaki dzień powinny się zaczynać. Lata kolejno liczy się huframi: jeśli jedna 
się kończy, zaczyna się od następnej i tak aż do zamknięcia cyklu ośmiu hufr. Następnie 
znowu rozpoczyna się liczenie od hufry alif. Zob. S. Chazbijewicz, Kalendarz muzułmański 
[w:] Kalendarz muzułmański 2013/1424, (red.) J. Konopacki, Sokółka 2003.
81 Są to niewątpliwie wpływy hurfi zmu (nurtu mistycznego), który wywodził się od 
mistyków sufi ckich, ale stanowił już nowy odłam myśli fi lozofi i muzułmańskiej. Za jego 
twórcę uważa się Fadlullaha ibn Ali Astrabada. Najbardziej znanym przedstawicielem 
tegoż ruchu był turecki poeta Imadaddin Nasimi. Ta doktryna rozwijała się przede 
wszystkim w Azerbejdżanie i Turcji. Do środowiska Tatarów polsko-litewskich przeniknąć 
mogła poprzez kontakty z państwem tureckim. Zob. S. Chazbijewicz, Elementy sufi zmu 
w tradycji i obrzędowości Tatarów polskich [w:] Tatarzy – Historia i kultura. Sesja naukowa. 
Szreniawa 26-27 czerwca 2009 r., (red.) S Chazbijewicz, Szreniawa 2009.
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5. Tedżwid (z  arab. tadżwid – nauka recytacji Koranu). Zawiera wyja-
śnienia zasad gramatycznych języka arabskiego. Jest to swoisty wykład 
w  języku tureckim, dający wskazówki jak poprawnie recytować Koran 
oraz artykułować poszczególne brzmienia. Zazwyczaj posiada dodat-
kowo interlinearny ukośny przekład polsko-białoruski. W postaci samo-
dzielnego rękopisu tedżwid występuje jednak bardzo sporadycznie. Spo-
radycznie tekst tedżwidu można spotkać w kitabach i chamaiłach82.

6.  Sufra – rękopis zawierający jedną trzydziestą część Koranu83. Sufry 
miały zastosowanie przy nauczaniu dzieci oraz podczas modłów nad 
zmarłym w noc poprzedzającą pogrzeb. W okresie międzywojennym 
mianem suforki określano wydawane przez Muftiat podręczniki do 
nauki pisma arabskiego84.

7.  Słownik – zabytek z roku 1836 w formie samodzielnego rękopisu. 
Zawiera około tysiąca tureckich i  kilkadziesiąt mołdawskich haseł 
z tłumaczeniem na białoruski i polski. Ten jedyny w swoim rodzaju 
rękopis służył tatarskim emigrantom wyjeżdżającym z zaboru rosyj-
skiego na tureckie ziemie nadczarnomorskie. Można domniemywać, 
że używano go również w kraju jako pomoc przy nauczaniu języka 
tureckiego85. 

8.  Daławar (z tur.-arab. du‘alar – modlitwy, zbiór modlitw) – będący 
zwojem zapisanym modlitwami, który wraz ze zmarłym składano 
do grobu. Nazwę tę stosuje się wymiennie z określeniem hramotka, 
noszoną jako amulet (daławar ochronny). Różnica pomiędzy nimi 
polega przede wszystkim na odmiennym przeznaczeniu. Daławary 
pogrzebowe miały za zadanie towarzyszyć zmarłemu w  jego ostat-
niej drodze, aby w Dniu Sądu Ostatecznego pomóc w zdaniu relacji 
z całego życia i w ten sposób doprowadzić do raju. Daławar składał się 
z części głównej, którą rozwijano na zwłokach po złożeniu do grobu, 
a także z nusek – karteczek z krótkimi formułami arabskimi wkłada-
nymi zmarłemu do obu rąk, na czoło, usta i piersi oraz z muhirczyków 
– nieco większych fragmentów przybijanych nad głową do desek. 

9.  Hramotka (z  błr. pismo, pisemko) – oznacza kartkę z  modlitwą 
noszoną w woreczku na szyi jako amulet, mający chronić przed złem. 
Spośród nich wyróżnia się dziecięce, wręczane potomstwu zazwyczaj 

82 A. Drozd, M. Dziekan, T. Majda, Piśmiennictwo…, dz. cyt., s. 14.
83 J. Szynkiewicz, Literatura religijna …, dz. cyt., s. 138.
84 A. Drozd, M. Dziekan, T. Majda, Piśmiennictwo…, dz. cyt., s. 14.
85 Tamże, s. 14.
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podczas azanu. Obok chamaiłów należą do najliczniej reprezentowa-
nych zabytków tatarskiego rękopiśmiennictwa. W tradycyjnych śro-
dowiskach hramotki wykonuje się i nosi również współcześnie86.

10. Nuska (z tur. nüsha<arab. nushat – egzemplarz, rękopis). Jest to 
amulet w postaci karteczki z wypisanym z chamaiłu tekstem arabskiej 
modlitwy, formuły lub figury magicznej o przeznaczeniu ochronnym, 
lub także leczniczym. Nusek używano zgodnie z przepisami magicz-
nymi: w celach leczniczych zazwyczaj spalano na węglach, dając cho-
remu dym do wdychania lub zanurzano w  naczyniu z  wodą, którą 
później dawano choremu do wypicia. Jednorazowe zastosowanie 
nusek spowodowało, że pojedyncze egzemplarze mogły przetrwać do 
dziś jedynie przez przypadek87.
W  piśmiennictwie tatarskim podobnie jak w  innych dziedzinach 

można zauważyć wyraźne wpływy chrześcijańskie, bardziej katolickie 
niż prawosławne. Nie ulega wątpliwości, że pisarze tatarscy byli ludźmi 
niezwykle wykształconymi, reprezentującymi wysoki poziom inte-
lektualny. Poza znajomością języka tatarskiego (krymskotatarskiego) 
znali zazwyczaj język arabski i często turecki. Świetnie orientowali się 
również w sprawach natury religijnej. Często też posługiwali się spraw-
nie łaciną oraz językiem polskim. Jednak rola pisarzy powoli zaczęła 
sprowadzać się do kopiowania znanych już utworów. Stopniowo zani-
kała znajomość języka arabskiego i zaczynała ograniczać się jedynie do 
alfabetu. W rezultacie następcy wykształconych kopistów zajmowali się 
tylko mechanicznym przepisywaniem bez zrozumienia tekstu, co powo-
dowało coraz liczniejsze błędy. 

Kopiowanie ksiąg religijnych trwało niemalże do końca XX wieku. 
W  roku 1979 zmarł ostatni kopista Lut Muchla, były imam w  parafii 
w Duwbuciszkach88.

86 Tamże, s. 14.
87 Tamże, s. 14-15.
88 Cz. Łapicz, Kitab Tatarów litewsko-polskich: paleografi a, grafi a, język, Toruń 1986, 
s. 69.
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Rozdzia³ III

Wychowanie i kszta ³cenie – 
podstawowe pojêcia pedagogiczne

III.1. Wychowanie 

C  zym jest wychowanie? Jak wychowywać? Jakie pojęcia składają się na 
wychowanie? Jaki model wychowania jest najkorzystniejszy? Na takie 

i inne pytania starają się od lat odpowiedzieć sobie praktycy oraz teore-
tycy wychowania.

Potoczne wyobrażenia dotyczące wychowania zasadniczo zbliżone są 
do naukowych. Każdy rodzic zastanawia się nad tym, jak pomóc swoim 
dzieciom w dorastaniu. Co zrobić, aby wyrosły na porządnych ludzi. Kiedy 
rozpocząć ich proces edukacyjny, a kiedy go zakończyć. Jakie aspekty oso-
bowości dziecka podlegają procesom edukacji, czy wreszcie – jakie metody 
wychowawcze są najkorzystniejsze. Co to znaczy dobre wychowanie i jak 
powinien zachowywać się człowiek dobrze wychowany89.

Z punktu widzenia pomocy w kształtowaniu tożsamości (osobowości) 
wychowanie ma dwa zasadnicze cele. Po pierwsze – wspierać pozytywny 
rozwój osoby i próbować korygować błędy rozwojowe o tyle, o ile jest to 
możliwe. Po drugie – tak kształtować z zewnątrz system wpływów, aby 
możliwości rozwoju były optymalne. Pedagogiczna pomoc w  rozwoju 
tożsamości jest więc jeszcze bliżej nieokreśloną wychowawczą formą 
wpływu terapeutycznego, która ma na celu stabilizację jednostki90. 

Definicja odzwierciedlająca systemowe myślenie o  wychowaniu 
mówi: wychowanie to system składający się z różnych obszarów, w których 
89 R. Schulz, Wykłady z pedagogiki ogólnej. Perspektywy światopoglądowe w wychowaniu 
t. 1, Toruń 2003, s. 118.
90 C. Callo, Modele wychowania [w:] Pedagogika. Podstawy nauk o  wychowaniu, t. 1, 
(red.) B. Śliwerski, Gdańsk 2006, s. 330.
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cele, metody, środki, koncepcje człowieka, instytucje i  organizacje, subiek-
tywne cechy i obiektywne warunki w stosunku do siebie tak samo spełniają 
funkcje, jak przesłanki etyczne, kulturalne i społeczne91.

Istnieją ponadto definicje postrzegające wychowanie jako prze-
wodzenie,  charakteryzują się hierarchicznym punktem odniesienia. 
Najważniejsze w  tej koncepcji wychowawczej jest podporządkowanie 
się autorytetowi92. Można też wyodrębnić naturalistyczny pogląd na 
wychowanie reprezentowany m.in. przez J. J. Rousseau. W tym ujęciu 
wychowanie postrzegane jest jako pozwolenie na dorastanie. Chodzi tu 
o pewnego rodzaju zaufanie do młodego człowieka i założenie, że czło-
wiek jest z natury dobry93. Św. Jan Bosko natomiast postulował rozu-
mienie wychowania jako pomoc w  życiu. Na podstawie wiary chrze-
ścijańskiej uważał, że pomoc w wychowaniu należy się każdemu, także 
tym, którzy są piętnowani i wykluczeni z życia społecznego94.

Trudno jednoznacznie zdefiniować, czym jest pojęcie wychowania. 
W  przytoczonych definicjach zawiera się tyle określeń związanych 
z tym terminem, że koniecznym jest wybranie kilku aspektów i sku-
pienie się na nich w celu dokładniejszej analizy zagadnienia. Poniżej 
wymieniam podstawowe czynniki, które wpływają na proces wycho-
wania. 

Podstawowe czynniki, które musi uwzględnić każda teoria i praktyka 
wychowawcza:
1.  Środowisko wychowawcze (społeczeństwo, gospodarka, kultura)
2.  Źródła: 

a) antropologiczne: umiejętności, sprawności, doświadczenia, 
poglądy, nastawienia, silne strony (zalety), słabe strony (wady), 
lęki, potrzeby, zainteresowania, oczekiwania;

b) społeczno-kulturowe: otoczenie, środowisko, relacje w  domu, 
rodzina, krąg przyjaciół, praca, role, pozycja społeczna.

3.  Sytuacja życiowa:
a) środowisko wychowawcze (społeczeństwo, gospodarka, kultura);

91 Tamże, s. 47.
92 Wyróżnia się tu autorytet urzędowy, czyli taki, który się posiada ze względu na 
stanowisko, autorytet personalny – ze względu na pozytywne oddziaływanie na inne 
jednostki oraz autorytet rzeczowy, czyli z  uwagi na wiedzę fachową. Por. C. Callo, 
Modele…, dz. cyt., s. 280.
93 Tamże, s. 281.
94 T. Bosco, Spełniony sen. Opowieść biografi czna o  św. Janie Bosko, Warszawa 1988, 
s. 179-189.
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b) zewnętrzna: uczestniczenie w  życiu wspólnoty i  działania na jej 
rzecz, stosunki materialne.

4.  Poziom życia: fizyczno-duchowy nastrój95.

III.2. Kszta³cenie

Termin powyższy w szerokim rozumieniu oznacza jedność, równocze-
sność i nierozerwalność rozwijania wiedzy, ale także rozumienia świata, 
zdolności do przeżywania wyższych emocji moralnych oraz estetycz-
nych, na które nie jesteśmy gotowi bez odpowiedniego przygotowania. 
Oznacza także rozwijanie umiejętności kontrolowania emocji negatyw-
nych, umiejętności skutecznego działania w różnych sferach i momen-
tach życia osobistego, społecznego, zawodowego i  obywatelskiego, do 
sterowania swoją motywacją, formowania osobowości z bogatym świa-
tem przeżyć, zorientowanej na zadania nie tylko osobiste, ale też poza-
osobiste, na stały rozwój w okresie najbliższym i zaplanowany na okresy 
odległe96.

Zasadniczo wychowanie od kształcenia różni się tym, że oddziałuje 
na osobowość wychowanka, czyli na jego emocje, potrzeby itp. Kształ-
cenie natomiast dotyczy poznawczej sfery jego psychiki. Jednak nie 
można sztucznie oddzielić obu tych wymiarów. W  ten sposób docho-
dzimy do wniosku, że kształcenie w  swojej istocie obejmuje również 
rozwój osobowości wychowanka, ale nie jest to jego zasadniczym celem. 
Nie sposób zachować rozdzielności zakresów wychowania i kształcenia, 
gdyż trudno zdobywać wiedzę o świecie nie ustosunkowując się do niej 
i odwrotnie: do czego odnieść ma się młody człowiek, jeśli wcześniej nie 
posiądzie odpowiedniego zakresu wiedzy? Wspólnie oba czynniki skła-
dają się na pojęcie edukacji. 

 Poniżej przedstawiam wykres, który, jak sądzę, najlepiej przedstawia 
zakresy tych pojęć:

95 C. Callo, Modele…, dz. cyt., s. 286.
96 Z. Kwieciński, Przedmowa [w:] Pedagogika. Podręcznik akademicki 1, (red.) 
Z. Kwieciński, B. Śliwerski, Warszawa 2003, s. 11. 
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Wykres 1. Edukacja: wychowanie i kształcenie

Źródło: K. Rubacha, Edukacja jako przedmiot pedagogiki i jej subdyscyplin, [w:] Pedagogika. 
Podręcznik akademicki , t. 1, (red.) Z. Kwieciński i B. Śliwerski, Warszawa 2003, s. 27.

 
Z  punktu widzenia tematu tej pracy najważniejsze jest kształcenie 

w rozumieniu przede wszystkim kształtowania osobowości, ale znajdują 
się również fragmenty, gdzie kształcenie rozumiane jest jako zdobywa-
nie wiedzy o świecie. Dokładniejsza analiza pojęć: wychowania i kształ-
cenia znajduje się w następnym rozdziale, gdzie odnoszą się one już do 
konkretnych celów badawczych postawionych w tej pracy.

 

 

Edukacja

Kszta cenieWychowanie

Nauczanie Uczenie si

System o wiatowo wychowawczy

Czynno ci ucznia,
zasady uczenia si ,
rodzaje uczenia si ,
wiedza szkolna,
zainteresowania

uczniów, przedmiot
uczenia si ,

niepowodzenia
szkolne itd.

Cele nauczania,
tre ci nauczania,

zasady
nauczania,
metody

nauczania,
formy

organizacyjne
nauczania itd.

rodowisko wychowawcze,
proces wychowania, sytuacja

wychowawcza, akt
wychowawczy, poj cia
zwi zane z okresami

rozwojowymi wychowanków,
interakcja wychowawcza,
cele, tre ci ,metody, formy

wychowania itd.
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Rozdzia³ IV

Analiza pojêæ „wychowanie” 
i „kszta³cenie” w odniesieniu 
do obszaru badañ

Wychowanie definiowane bywa bardzo różnorodnie. Opiszę je 
z mojej perspektywy badawczej, na podstawie wymienionych już 

czynników wpływających na proces wychowania. 
Jednym z podstawowych czynników jest środowisko wychowawcze97. 

Celem moich badań było wskazanie w jakim stopniu środowisko wycho-
wawcze, czyli w  tym przypadku rodzina dwuwyznaniowa, ma wpływ 
na wychowanie dziecka. Dla porównania zostały również przebadane 
rodziny czysto muzułmańskie. Do środowiska wychowawczego zalicza 
się również kultura. W rodzinach dwuwyznaniowych łączą się zazwyczaj 
dwie kultury, dlatego badania miały wykazać, jak z  problemem dwo-
istości kultur i religii radzą sobie dzieci wychowane w takich rodzinach. 
Oczywiście Tatarzy w  dużym stopniu przejęli kulturę polską, jednak 
w większości pozostali przy tradycji i obyczajach związanych z kulturą 
muzułmańską, jaką kultywują. 

Przeprowadzone przeze mnie badania miały wykazać, czy wychowy-
wanie dzieci w rodzinie muzułmańsko-chrześcijańskiej wpływa na to, że 
mniej się identyfikują z tradycją i kulturą tatarską, niż osoby wychowane 
w rodzinie czysto tatarskiej (muzułmańskiej). Idąc dalej tym tropem, na 
ile takie rodziny dwuwyznaniowe mogą mieć wpływ na to, że odrębność 
grupy tatarskiej z biegiem czasu ulegnie zatarciu. Dlatego ważne wydaje 
się tu pytanie skierowane do członków rodzin mieszanych i czysto tatar-
skich, czy woleliby, aby ich dzieci związały się z  osobą pochodzenia 
tatarskiego, czy jest im to obojętne. Uznałam, że w dalszej perspektywie 
97 C. Callo, Modele…, dz. cyt., s. 286.
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czasowej stosunek do tego zagadnienia będzie miał wpływ na powolny 
zanik tatarskiej odrębności w Polsce.

Kolejnym czynnikiem składającym się na pojęcie wychowania i wcho-
dzącym w skład środowiska, czyli społeczeństwa, gospodarki i kultury, 
były źródła. Można je podzielić na antropologiczne i  społeczno-kul-
turowe98. W  świetle prowadzonych przeze mnie badań zdecydowanie 
większą rolę odegrały źródła społeczno-kulturowe, na które składają się 
m.in. otoczenie, środowisko, relacje w domu, rodzina, krąg przyjaciół, 
pozycja społeczna99. W tym miejscu ważne było, aby dowiedzieć się jak 
badani, z jednej i drugiej grupy, postrzegają swoją tożsamość narodową 
i etniczną. I znów stawiam tu pytanie, czy miało na to wpływ wychowa-
nie w rodzinie dwuwyznaniowej. 

Istotne było również sprawdzenie, czy wychowanie w  rodzinach 
muzułmańsko(tatarsko)-chrześcijańskich wpływa na postrzeganie pol-
skości, przynależności do narodu polskiego, znajomość historii Polski 
i  najważniejszych związanych z  nią wydarzeń oraz obchodzenie przez 
badanych polskich świąt narodowych. Jednocześnie chciałam spraw-
dzić, jak ankietowani z  obu grup odnoszą się do swego tatarskiego 
pochodzenia i czy to, że wychowali się w rodzinach dwuwyznaniowych 
ma wpływ na pogłębienie lub osłabienie ich poczucia „tatarskości”. 
Bardzo istotną kwestią, na którą chciałam zwrócić uwagę, był wybór 
wyznania. Tu znowu ważne było to, czy osoby wychowane w rodzinach 
mieszanych przeżywały rozterki, próbując zidentyfikować się z którymś 
z wyznań, czy wręcz przeciwnie – od początku były zdecydowane wybrać 
jedno z nich. Pytanie o wyznanie miało ponadto wskazać, czy wychowa-
nie w  rodzinach dwuwyznaniowych może spowodować, że badani nie 
wybierając żadnego z wyznań, stają się np. niewierzącymi lub nie iden-
tyfikują się z żadnym z nich. 

Kolejnym czynnikiem społeczno-kulturowym wpływającym na 
wychowanie jest krąg przyjaciół. Dlatego osobom ankietowanym posta-
wiłam pytania, pozwalające przeanalizować, czy to, w jakiej wyznaniowo 
rodzinie się wychowały, miało wpływ na wybór ich kręgu przyjaciół. 
Chciałam dowiedzieć się, kogo częściej wybierały na swoich bliskich zna-
jomych: osoby pochodzenia tatarskiego, muzułmanów – niekoniecznie 
pochodzenia tatarskiego, katolików, prawosławnych. Czy może wręcz 
przeciwnie: pochodzenie ani wyznanie nie miało znaczenia przy wybo-

98 Tamże, s. 286.
99 Tamże, s. 286.
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rze kręgu przyjaciół. Pytałam również, czy wybierając mieszkanie, kie-
rowaliby się sąsiedztwem, czyli np. zależałoby im na tym, aby w pobliżu 
znajdował się dom modlitwy, funkcjonowała gmina muzułmańska 
i mieszkały osoby pochodzenia tatarskiego, czy może nie miałoby to dla 
nich żadnego znaczenia, a o wyborze miejsca zamieszkania decydowa-
łyby przede wszystkim możliwości ekonomiczne.

Istotnym składnikiem wychowania jest sytuacja życiowa, którą dzie-
limy na wewnętrzną i zewnętrzną. Przeprowadzone przeze mnie badania 
nie odnoszą się do sytuacji wewnętrznej, czyli wszelkiego rodzaju kryzy-
sów, nałogów, nerwic, fobii itp.100 Skupiłam się na sytuacji zewnętrznej, 
czyli zagadnieniach takich jak: uczestniczenie w życiu wspólnoty, dzia-
łanie na rzecz jej dobra itd.101 W tej kategorii starałam dowiedzieć się, 
czy dla badanych ważną rzeczą jest utrzymywanie kontaktów z  grupą 
Tatarów; miałam tu na myśli uczestnictwo we wspólnych świętach, uro-
czystościach i  innych formach wspólnego spędzania czasu. Oczywiście 
w  tym wypadku zwracałam uwagę na różnice występujące pomiędzy 
ankietowanymi z rodzin dwuwyznaniowych i rodzin czysto tatarskich. 
Starałam się również dowiedzieć czy badani biorą udział w  życiu spo-
łeczności muzułmańskiej, przedsięwzięciach kulturowych związanych 
z  kulturą tatarską itd. Chciałam również sprawdzić, czy wychowanie 
w  rodzinach mieszanych wpływa na zaangażowanie i  uczestnictwo 
w życiu wspólnoty.

W  mojej pracy analizuję też zagadnienie kształcenia w  rodzinach 
muzułmańsko(tatarsko)-chrześcijańskich w  Polsce. Jednak nie poru-
szam wszystkich jego aspektów. Istotniejsze w  tym wypadku jest nie 
kształcenie intelektualne, ale budowanie osobowości wychowanka. Nie 
znaczy to bynajmniej, że wątki dotyczące wiedzy są tu całkowicie nie-
obecne, występują jednak w  specyficznym zakresie – analizuję zakres 
wiedzy badanych z historii Polski oraz historii Tatarów na ziemiach pol-
skich. Chciałam sprawdzić, na ile wychowanie dzieci w  danej rodzinie 
ma wpływ na ich wiedzę z  zakresu historii, szczególnie tej dotyczącej 
Tatarów. Sprawdzam również jakie postaci historyczne uważają za naj-
ważniejsze. Pragnę dowiedzieć się w jakim stopniu wskażą znamienite 
postaci związane z historią Tatarów na ziemiach polskich. 

Badania dotyczące kształcenia mają za zadanie wykazać, jaka jest 
wiedza badanych na temat islamu oraz katolicyzmu i prawosławia. I czy 

100 Tamże, s. 286.
101 Tamże, s. 286.
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istnieje zależność między rodzajem ich rodziny i poziomem wiedzy reli-
gijnej. Istotne jest tu również zagadnienie dotyczące sposobu rozumie-
nia patriotyzmu. Kolejną kwestią związaną z poziomem kształcenia jest 
pytanie o osobiste uczestnictwo w nauczaniu muzułmańskiej religii oraz 
chęć, aby ich dzieci uczęszczały do szkoły koranicznej. Zamierzałam 
sprawdzić, czy poglądy w tej sprawie są uzależnione od wyznania danej 
rodziny. Zapytałam ponadto o znajomość języka tatarskiego (krymsko-
tatarskiego). 

Dzięki powyższym pytaniom pragnę sprawdzić, czy i w jakim stopniu 
wzrastanie w rodzinach dwuwyznaniowych, w tym wypadku muzułmań-
sko(tatarsko)-chrześcijańskich, wywiera wpływ na wychowanie i kształ-
cenie, a  jeśli tak, to jaka jest jego siła i na jakie aspekty życia wpływa 
najbardziej.
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Rozdzia³ V

Metodologia badañ w³asnyc h. 
Cele i metody pracy

Pr owadzone przeze mnie badania dotyczą wychowania i  kształcenia 
w rodzinach chrześcijańsko-muzułmańskich w Polsce. Analizie pod-

daję przede wszystkim podejście ankietowanych – czyli osób z  rodzin 
zróżnicowanych wyznaniowo – do religii, kultury i  historii: tatarskiej 
oraz polskiej. Dla porównania pod tym samym kątem i tym samym kwe-
stionariuszem przebadałam grupę osób z rodzin czysto tatarskich.

A) Cele badañ

Cel główny niniejszej pracy: określenie wpływu rodzin zróżnicowanych 
wyznaniowo na wychowanie (wartości, wyznanie, postrzeganie świata) 
i kształcenie (wiedza historyczna i patriotyczna) osób w nich dorastają-
cych.

Cele szczegółowe przedstawiają się następująco:
1. Ustalenie, czy ankietowani identyfikują się z  religią muzułmańską, 

czy też chrześcijańską oraz w jakim stopniu:
1.1 Ustalenie, jakiego są wyznania i co wpłynęło na taki wybór.
1.2 Ustalenie, jakie święta i zwyczaje kontynuują lub pragną konty-

nuować w samodzielnym życiu.
1.3 Ustalenie, jaką wiedzę posiadają na temat religii muzułmańskiej 

i chrześcijańskiej (prawosławnej bądź katolickiej).
2. Określenie, w  jakim stopniu przywiązani są do swego tatarskiego 

pochodzenia:
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2.1 Określenie zakresu ich wiedzy z historii, tradycji i kultury tatar-
skiej oraz obecnej sytuacji Tatarów.

2.2 Określenie jak postrzegają swoją tożsamość narodową i etniczną. 
2.3 Określenie jak ważne jest dla nich podtrzymywanie kontaktów 

z Tatarami polskimi.
3. Określenie, w jakim stopniu badani czują się związani z Polską:

3.1 Określenie stopnia znajomości historii Polski.
3.2 Określenie zainteresowania i uczestnictwa w polskich świętach 

narodowych.
3.3 Ustalenie, z  kim woleliby się związać rodzinnie oraz w  jakich 

zwyczajach i w jakiej religii chcieliby wychowywać swoje dzieci.

B) Problemy badawcze

W celu ukazania wpływu rodzin zróżnicowanych wyznaniowo na wycho-
wanie i  kształcenie dzieci z  tych rodzin sformułowałam następujący 
główny problem badawczy: 

- Czy i jaki wpływ na wychowanie i kształcenie dzieci ma ich dorasta-
nie w  rodzinach zróżnicowanych wyznaniowo (muzułmańsko-chrze-
ścijańskich)?

Kierując się przedmiotem i  celem badań, sprecyzowałam problemy 
szczegółowe:
1. Z jakim wyznaniem identyfikują się ankietowani:

1.1  Jaki jest poziom identyfikacji z  wybranymi wyznaniami (isla-
mem, katolicyzmem, prawosławiem)?

1.2  Jaki wpływ na wybór wyznania miało wychowanie się w rodzinie 
zróżnicowanej wyznaniowo?

1.3  W jaki sposób czerpali wiedzę na temat islamu?
1.4  W jaki sposób czerpali wiedzę na temat katolicyzmu bądź pra-

wosławia?
1.5  W jakim stopniu dom i rodzina wpłynęły na wybór wyznania? 
1.6  W  jakim stopniu na wybór wyznania wpłynęło otoczenie 

i szkoła? 
2. W jakim stopniu badani identyfikują się ze swoim tatarskim pocho-

dzeniem:
2.1  Jaka jest ich wiedza na temat historii, tradycji, kultury tatarskiej?
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2.2  Jaka jest wiedza na temat obecnej sytuacji Tatarów, organiza-
cji tatarskich w Polsce oraz ukazujących się w kraju czasopism 
o tematyce tatarskiej i muzułmańskiej? 

2.3  Jak postrzegają swoją tożsamość, jak się sami określają, z kim się 
identyfikują?

2.4  Jak określają Tatarów: jako grupę etniczną, etnograficzną, czy 
mniejszość narodową?

2.5  Jak ważne jest dla nich podtrzymywanie kontaktów z Tatarami? 
3. W jakim stopniu badani czują się związani z Polską:

3.1  Jak dobrze znają historię Polski?
3.2  W jakim stopniu zainteresowani są polskimi rocznicami narodo-

wymi i w jaki sposób obchodzą te święta?
3.3  Czym kierują się w wyborze swoich małżonków/małżonek?
3.4  Jaki wpływ na wybór małżonki/małżonka ma jego wyznanie 

i narodowość?
3.5  W jakiej religii i tradycji planują wychowywać swoje dzieci?

C) Hipotezy badawcze

Badania związane z określeniem wpływu na wychowanie i kształcenie 
osób dorastających w rodzinach zróżnicowanych wyznaniowo ukierun-
kowane są na ustalenie poziomu identyfikowania się ankietowanych 
z religią wyznawaną przez ich rodziców oraz na ustalenie poziomu iden-
tyfikacji z kulturą tatarską i kulturą polską. Mają też wskazać, co miało 
wpływ na reprezentowany przez badanych stan rzeczy. Wobec powyż-
szego postawiona przeze mnie hipoteza badawcza brzmi następująco: 
zakładam, że fakt, iż ankietowani wychowywani byli w rodzinach zróż-
nicowanych wyznaniowo miał wpływ na ich wychowanie i kształcenie. 
Moje założenie wynika z tego, iż wychowanie w takich rodzinach wpływa 
znacząco na postrzeganie świata i wybór wartości. 

Wydaje się również, że dzieci z takich rodzin zawsze na jakimś etapie 
swego życia lepiej poznają i bardziej utożsamiają się z jednym z wyznań 
i  z  jedną z  otaczających je kultur. Wpływ na powyższe zjawisko mają 
przede wszystkim rodzice i to, na ile każde z nich stara się wprowadzić 
dziecko w tajniki swojej kultury i religii oraz to, czy dla rodzica wyzna-
wana przez niego religia jest czymś ważnym i godnym pielęgnowania, 
czy raczej obojętnym i niewartym przekazywania. Wpływ wywiera też 
najbliższe środowisko, w tym szkoła. Dziecko ma zróżnicowane zaplecze 
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kulturowe i od najmłodszych lat czerpie z dwóch kultur reprezentowa-
nych przez rodziców.

D) Metody, techniki i narzêdzia badawcze

Aby mieć pewność, że badania przyniosą oczekiwane rezultaty i odpo-
wiedzą na postawione pytania, należy dobrać odpowiednie metody, 
techniki i  narzędzia badawcze. Metoda często jest pojmowana jako: 
zespół teoretycznie uzasadnionych zabiegów koncepcyjnych i  instrumental-
nych obejmujących najogólniej całość postępowania badacza zmierzającego 
do rozwiązania określonego problemu naukowego102 . 

W niniejszej pracy posłużyłam się metodą sondażu diagnostycznego 
oraz obserwacji bezpośredniej, nieskategoryzowanej i jawnej.

Badania sondażowe obejmują wszystkiego rodzaju zjawiska spo-
łeczne o znaczeniu istotnym dla wychowania. Zdaniem A. Kamińskiego 
metoda sondażu diagnostycznego jest: sposobem gromadzenia wiedzy 
o przymiotach strukturalnych i  funkcjonalnych oraz dynamice zjawisk spo-
łecznych, opiniach i poglądach wybranych zbiorowości, nasilaniu się i kierun-
kach rozwoju określonych zjawisk, o wszelkich innych zjawiskach instytucjo-
nalnie niezlokalizowanych, posiadających znaczenie wychowawcze, w opar-
ciu o  specjalnie dobraną grupę reprezentującą populację, w  której badane 
zjawisko występuje103. 

Techniką służącą do przeprowadzenia badań były ankieta oraz 
wywiad. Ankietowanym zapewniono pełną anonimowość. Przed roz-
daniem ankiet przedstawiono im cel, jakiemu mają służyć wykonywane 
badania. Narzędziami wykorzystanymi do badań były: kwestionariusz 
ankiety oraz kwestionariusz wywiadu.

E) Organizacja i przebieg badañ
 
W organizacji badań ważne są trzy elementy: teren badań, osoby badane 
i przebieg badań.
102 Pilch T., Metody i techniki badań, [w:] Pedagogika, red. M. Godlewski, Warszawa 1978, 
s. 54; Frankfort-Nachmias Ch., Nachmias D., Metody badawcze w  naukach społecznych, 
Poznań 2001; Babbie E., Badania społeczne w  praktyce, Warszawa 2005; Metodologia 
pedagogiki zorientowanej humanistycznie, (red.) Kubinowski D., Nowak M., Kraków 
2012; Łobocki M., Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Kraków 1999.
103 Kamiński A., Metoda, technika, procedura badawcza, w pedagogice empirycznej, „Studia 
Pedagogiczne” 1970, t. 19, s. 41.
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Prowadzone przeze mnie badania obejmują osoby z  rodzin zróż-
nicowanych wyznaniowo muzułmańsko(tatarsko)-chrześcijańskich 
(katolickich lub prawosławnych) oraz dla porównania dzieci z  rodzin 
czysto muzułmańskich (tatarskich). Poza docelową grupą, czyli dziećmi 
z rodzin mieszanych, dobrałam też grupę z rodzin czysto tatarskich, aby 
móc lepiej ocenić wpływ na wychowanie i edukację w rodzinach zróżni-
cowanych wyznaniowo. 

Ankiety zostały rozesłane do osób spełniających założone wymogi. 
Następnie z  wybranymi104 badanymi przeprowadzono wywiady. Były 
uzupełnieniem do wcześniej przeprowadzonych ankiet. Miały za zada-
nie odpowiedzieć na nurtujące badacza pytania nasuwające się już po 
analizie wszystkich ankiet i ich podsumowaniu. Wywiady zostały pogłę-
bione o obserwację badacza. 

104 Do wywiadów wybrałam osoby reprezentujące następujące kategorie: małżeństwa 
mieszane, w których dzieci są jeszcze niesamodzielne; małżeństwa mieszane, w których 
dzieci są samodzielne; małżeństwa czysto tatarskie, w  których dzieci są jeszcze 
niesamodzielne; osoby z  małżeństw czysto tatarskich, których dzieci są samodzielne. 
Członkowie każdej z grup dobierani byli w taki sposób, aby znalazły się w nich osoby 
ze wsi oraz małych i  dużych ośrodków miejskich. Próba została też zróżnicowana 
geografi cznie.
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Rozdzia³ VI

  Opis badanej grupy

Jak wspominałam, nikt obecnie nie potrafi dokładnie ocenić, ilu Tata-
rów zamieszkuje na terenie państwa polskiego. Według narodowego 

spisu powszechnego z roku 2011 narodowość tatarską zadeklarowało 
1916 osób, z czego 665 jako jedyną105. Jednak nie są to dane dokładne, 
ponieważ Tatarzy najczęściej zaznaczają narodowość polską, gdyż 
nie uważają się za oddzielny naród, a za Polaków tatarskiego pocho-
dzenia. Józef Konopacki106 w  wywiadzie do białostockiego dodatku 
lokalnego „Gazety Wyborczej” z 5 sierpnia 2009 roku powiedział, że 
w Polsce mieszka około czterech tysięcy Tatarów, z czego na Podlasiu 
około 2100 osób. Dodał natomiast, że nie jest to szacunek precyzyjny, 
bowiem wielu Tatarów nie identyfikuje się jednoznacznie z  narodo-
wością tatarską107. Selim Chazbijewicz w  wywiadzie do gazety „Inny 
świat” również mówił o  czterech tysiącach Tatarów w  Polsce oraz 
o  140 polskich muzułmanach mieszkających w  Trójmieście, dodając, 
105 http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/LUD_ludnosc_stan_str_dem_spo_
NSP2011.pdf (dostęp: 16.08.2013 r.), Ludność stan i  struktura demografi czno-
społeczna. Narodowy Spis Powszechny Ludności i  Mieszkań 2011, Główny Urząd 
Statystyczny, Warszawa 2013, s. 89-90.
106 Józef Jusuf Konopacki, ur. 1949, zm. 2012. Działacz społeczności tatarskiej, zajmujący 
się m.in. historią Sokólszczyzny. Autor książek poświęconych tematyce tatarskiej, 
redaktor naczelny miesięcznika społeczno-kulturalnego „Świat Islamu”. Pomysłodawca 
Letniej Akademii Wiedzy o Tatarach Polskich, która odbywa się nieprzerwanie od 1999 
roku. Przewodniczący Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej w  Bohonikach w  latach 
1991-2001. Pełnił także funkcję prezesa Oddziału Podlaskiego Związku Tatarów 
Rzeczypospolitej Polskiej. http://www.mzr.pl/pl/news.php?id=64&idx=455. Informacja 
z ofi cjalnej strony MZR (dostęp: 16.08.2013 r.).
107 http://bialystok.gazeta.pl/bialystok/1,35249,6897316,Letnia_Akademia_
Wiedzy_o_Tatarach_Polskich.html Wywiad z  Józefem Jusufem Konopackim z  5 VIII 
2009 r. (dostęp: 16.08.2013 r.).
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że pod względem liczebności jest to druga po białostockiej wspólnota 
w Polsce108. 

Liczbę około 4 tysięcy Tatarów podaje także Halina Szahidewicz109. 
Ilość małżeństw mieszanych szacuje na około sto110. Do części polskich 
muzułmanów ciężko jest dotrzeć, gdyż mimo swojego pochodzenia, nie 
identyfikują się z Tatarami, nie utrzymują kontaktu z gminami muzuł-
mańskimi i w efekcie nie są odnotowani w żadnych spisach i ewidencjach. 
Część z nich pamięta jeszcze o swoim pochodzeniu, ale bywa, że już od 
kilku pokoleń ich rodziny nie są związane z religią muzułmańską. Istnieje 
też grupa, która nie chce rozmawiać ani brać udziału w żadnych bada-
niach. Tatarzy coraz częściej są nieufni wobec badaczy, przede wszystkim 
za sprawą dziennikarzy, którzy nie znając dobrze zagadnienia, podają 
najczęściej nieprawdziwe informacje na temat ich społeczności, myląc 
niejednokrotnie Tatarów polskich z  muzułmanami z  krajów arabskich 
lub Turcji, którzy w ostatnich latach napływają do naszego kraju.

Swoimi badaniami objęłam zarówno małżeństwa mieszane i  ich 
potomstwo, jak też dla porównania małżeństwa w pełni tatarskie. Zde-
cydowanie trudniej jest dotrzeć do małżeństw mieszanych, gdyż po 
pierwsze jest ich mniej niż związków jednolitych, po drugie zaś osoby 
z  tych rodzin z  różnych powodów mniej chętnie wypełniają ankiety 
i  udzielają wywiadów. Nie jest to oczywiście regułą, gdyż spotkałam 
wiele małżeństw mieszanych, które bez wahania zgadzały się uczestni-
czyć w moich badaniach. 

W sumie przebadałam 94 osoby z rodzin, w których zarówno matka, 
jak i ojciec byli Tatarami-muzułmanami oraz 59 osób z rodzin miesza-
nych. Badania prowadziłam w  miejscowościach z  dużymi skupiskami 
Tatarów, ale również w miastach, gdzie nie są one tak liczne: w Białym-
stoku, Bohonikach, Dąbrowie Białostockiej, Kruszynianach, Sokółce, 
Suchowoli, Suwałkach, Szczecinie i Wrocławiu. Już po analizie i podsu-

108 http://www.innyswiat.most.org.pl/13/przetrwamy.htm. Wywiad z  Selimem 
Chazbijewiczem, „Inny świat” nr 13 (2/2000) (dostęp: 16.08. 2013 r.).
109 Halina Szahidewicz – ponad 20 lat była przewodniczącą największej w  kraju 
Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej w  Białymstoku. Czasowo kierowała gminą 
w Kruszynianach. Jest założycielką zespołu dziecięco-młodzieżowego „Buńczuk”, który 
prezentuje tradycyjne tańce tatarskie, pieśni i poezję. Współzałożycielka Rady Wspólnej 
Katolików i Muzułmanów, inicjatorka i członkini zespołu redakcyjnego rocznika „Pamięć 
i  Trwanie”, członkini Rady redakcyjnej kwartalnika „Przegląd Tatarski”. Redaktorka 
wielu wydawnictw o tematyce tatarsko-muzułmańskiej, propagatorka kultury tatarskiej, 
działaczka na rzecz porozumienia międzywyznaniowego.
110 Rozmowa z Haliną Szahidewicz z 11.02.2014 r.
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mowaniu ankiet przeprowadziłam wywiady pogłębione, które obejmo-
wały szerokie spektrum zagadnień. Pytałam w nich o poglądy i postawy 
dziadków, rodziców, rodzeństwa, dzieci, wnuków itd. 

Rozmowy odbywałam z małżeństwami w pełni tatarskimi oraz mie-
szanymi, jak też z osobami wychowanymi w małżeństwach mieszanych 
i tatarskich oraz samotnymi. Wywiady miały za zadanie pogłębić wnio-
ski wynikające z ankiet lub zinterpretować wątpliwości powstałe w cza-
sie analizy wyników ankiet. Kwestionariusze używane do ankiety oraz 
przeprowadzenia wywiadów znajdują się w aneksie. 

Prowadzone badania obejmują różne kategorie tematyczne. Mają 
umożliwić odpowiedzi na następujące pytania: Jak na wychowanie 
i kształcenie dziecka wpływa dorastanie w rodzinach dwukulturowych i dwu-
wyznaniowych? Jak ważne dla dzieci wychowywanych w rodzinach dwukul-
turowych jest podtrzymywanie tradycji i  zwyczajów tatarskich oraz religii 
muzułmańskiej? Jak dzieci z  rodzin dwuwyznaniowych postrzegają swoją 
tożsamość etniczną i  narodową? oraz Czy wychowanie i  kształcenie dzieci 
z rodzin zróżnicowanych wyznaniowo różni się od wychowania i kształcenia 
dzieci z rodzin czysto tatarskich? 

Tematykę moich dociekań podzieliłam na trzy podstawowe katego-
rie: religijność, przywiązanie do tradycji i  zwyczajów tatarskich, przy-
wiązanie do Polski – patriotyzm. Poza podziałem na małżeństwa mie-
szane i  czysto tatarskie we wszystkich kategoriach wzięłam też pod 
uwagę wiek badanych, ponieważ przedział jest dość szeroki. Najmłodsza 
badana osoba miała lat dwanaście, a najstarsza powyżej osiemdziesięciu.

Ankiety wypełniły 153 osoby, w  tym 94 wychowane w  rodzinach 
czysto tatarskich (muzułmańskich), a 59 w małżeństwach mieszanych, 
w zdecydowanej liczbie katolicko-muzułmańskich. Jeden z moich bada-
nych zadeklarował, że wychował się w  rodzinie prawosławno-muzuł-
mańskiej, a kolejny w rodzinie protestancko-muzułmańskiej. W opisie 
badań grupę z rodzin czysto tatarskich nazywać będę grupą I, natomiast 
osoby z rodzin mieszanych grupą II. 

Na 94 osoby z  grupy I, 34 stanowili mężczyźni, a  sześćdziesiąt 
kobiety. Na pytanie o wykształcenie trzy osoby w tej grupie zadeklaro-
wały podstawowe, 39 średnie, 44 wyższe. Ośmioro ankietowanych nie 
udzieliło odpowiedzi. Siedem osób z grupy podało, że kształciło się poza 
Polską, w tym trzy w szkołach związanych z islamem. 81 nie kształciło 
się poza granicami naszego kraju, zaś sześć nie odpowiedziało na powyż-
sze pytanie. Jeśli chodzi o stan cywilny, to 64 ankietowanych zaznaczyło 
odpowiedź „żonaty/zamężna”, piętnaście osób – „wolny/wolna”, osiem – 
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„wdowa/wdowiec”, zaś siedem nie zaznaczyło żadnej z proponowanych 
odpowiedzi. Czternaście osób jako miejsce swojego zamieszkania podało 
wieś, piętnaście miasto do 50 tysięcy mieszkańców, siedem – miasto do 
100 tysięcy mieszkańców, a 51 wskazało miasto powyżej 100 tys. miesz-
kańców. 

 Wiek badanych był zróżnicowany: trzy osoby były poniżej dwudzie-
stego roku życia, 23 ankietowanych znalazło się w przedziale 21–40 lat, 
39 – w  przedziale 41–60, 25 – od 61 do 80 lat, natomiast trzy osoby 
określiły się powyżej osiemdziesiątego roku życia. Jedna osoba nie udzie-
liła żadnej odpowiedzi. Naturalnie w tej grupie wszyscy jako wyznanie 
zarówno ojca, jak i matki zaznaczyli odpowiedź islam.

W grupie II na 59 osób dwadzieścia to mężczyźni, a 39 kobiety. Pię-
cioro badanych zapytanych o  wykształcenie zaznaczyło podstawowe, 
dwanaście osób zadeklarowało średnie, 34 osoby z tej grupy posiadają 
wykształcenie wyższe, natomiast osiem nie udzieliło w  ogóle odpo-
wiedzi. Siedem osób kształciło się poza granicami Polski, ale żadna nie 
studiowała w  szkołach związanych z  islamem. 49 ankietowanych nie 
studiowało za granicą, a troje nie odpowiedziało na to pytanie. 31 osób 
jest stanu wolnego, 25 pozostaje w związkach małżeńskich, trzy osoby 
nie podały swojego stanu cywilnego. Aż 38 ankietowanych z tej grupy 
mieszka w mieście powyżej 100 tys. mieszkańców, siedmioro w mieście 
do 100 tys. mieszkańców, ośmioro – w mieście do 50 tys., troje to miesz-
kańcy wsi, zaś siedmioro nie zaznaczyło żadnej z  powyższych odpo-
wiedzi. W grupie II najwięcej, bo aż 35 uczestników badania plasuje się 
w przedziale wiekowym od 21 do 40 lat, 15 w przedziale 41–60, ośmiu 
ma poniżej dwudziestu lat, a trzy osoby mieszczą się w przedziale 61–80. 
Jeśli chodzi o wyznanie rodziców, piętnaście osób zaznaczyło islam jako 
wyznanie ojca, natomiast 44 osoby – jako wyznanie matki.

Szczegółowy opis i podsumowanie badań rozpoczęłam od kategorii 
religijność. Wszystkie wykresy zostały wykonane na podstawie badań 
własnych.
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Rozdzia³ VII

Opis badañ

VII.1. Religijnośæ

Aby uzyskać odpowiedzi w  tej kwestii, zadawałam następujące 
pytania: Jakiego jesteś wyznania? Czy uczęszczałeś na zajęcia, gdzie 

nauczana była religia muzułmańska? Jakie święta obchodziło się u  cie-
bie w  domu rodzinnym? W  jakim języku się modlisz? Jakie znasz miejsca 
kultu Tatarów polskich? Jakie znasz miejsca kultu chrześcijan? Jaka religia 
dominowała w  Twoim domu rodzinnym? Co miało wpływ na to, jaką reli-
gię wyznajesz? Czy chciałbyś, aby w  przyszłości Twoje dzieci uczęszczały 
do szkoły koranicznej? Czy pościsz w  ramadanie? Czy uważasz, że forma 
w  jakiej polscy Tatarzy wyznają islam powinna zostać niezmieniona, czy 
może powinna czerpać np. z krajów arabskich?111 Osoby, jakiego wyznania 
masz przeważnie wśród swoich przyjaciół?

Pytanie o wyznanie było ciekawe przede wszystkim w wypadku grupy 
II. Uznałam za interesujące to, jak w rodzinach zróżnicowanych wyzna-
niowo rozkłada się proporcja pomiędzy poszczególnymi wyznaniami.

W grupie I na 94 pytane osoby aż 92 jako wyznanie zaznaczyło islam. 
Jedna osoba zdeklarowała się jako ateista, jedna w ogóle nie udzieliła 

111 Islam jest jeden. Jednak jak sami Tatarzy przyznają wyznawany przez nich islam 
przez lata uległ „spolszczeniu”. Oczywiście ich najważniejszą księgą, jak wszystkich 
muzułmanów na świecie jest Koran. Założycielem i  jednocześnie ostatnim prorokiem 
jest Muhammad. Dogmaty i fi lary wiary również są takie same. Jednak Tatarzy przez 
lata zaczerpnęli część tradycji związanych z  religią od chrześcijan. I  tak, w  islamie 
sunnickim, do jakiego należą Tatarzy polscy, nie można ukazywać postaci ludzkich ani 
zwierzęcych, podczas gdy Tatarzy na grobach swoich bliskich często umieszczają zdjęcia 
z ich podobizną. W krajach arabskich muzułmanie nie odwiedzają cmentarzy, natomiast 
Tatarzy w Polsce tak. W wielu krajach arabskich jako założenie islamu przyjmuje się, że 
kobieta powinna zakrywać włosy (wiąże się to jednak z tradycją, a nie z religią, jak często 
mylnie się uważa). Tatarskie kobiety w przeważającej większość tego nie czynią.



58    

odpowiedzi. Natomiast w grupie II (małżeństwa zróżnicowane wyzna-
niowo) na 59 ankietowanych 29 zaznaczyło islam, 21 – katolicyzm, 
cztery osoby stwierdziły, że są ateistami, a pięć nie odpowiedziało wcale.

Wykres 2. Grupa I WYZNANIE

Źródło: Badania własne.

Wykres 3. Grupa II WYZNANIE

Źródło: Badania własne.

Na bazie odpowiedzi udzielonych w grupie II starałam się określić, 
czy dzieci częściej przejmują wyznanie po matce, czy po ojcu. Po prze-
prowadzeniu analizy ankiet okazało się jednak, że nie istnieje tu żadna 
prawidłowość. Warto zwrócić uwagę na fakt, że w mniej licznej grupie II 
więcej osób zdeklarowało się jako ateiści, co może świadczyć o tym, że 
dzieci z małżeństw zróżnicowanych wyznaniowo częściej odchodzą od 
wiary, gdyż nie mają jednolitych wzorców. 

 8% badanych w grupie II w ogóle nie udzieliło odpowiedzi. Jednak 
w wyniku przeprowadzonych wywiadów wiem, że rodzice z rodzin dwu-
wyznaniowych często nie wychowują dzieci w żadnej religii, pozostawia-

ISLAM 98%
KATOLICYZM 0%
PRAWOS AWIE 0%
ATEIZM 1%
NIE PODANO 1%

ISLAM 49%
KATOLICYZM 36%
PRAWOS AWIE 0%
ATEIZM 7%
NIE PODANO 8%
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jąc swoim potomkom wolny wybór. Zdarza się, że w przyszłości skutkuje 
to problemami ze zdefiniowaniem własnego wyznania oraz indyferenty-
zmem religijnym. Z moich obserwacji wynika ponadto, że w rodzinach 
dwuwyznaniowych wielokrotnie dzieje się tak, że po pewnym czasie 
i jedno, i drugie z małżonków, które przed ślubem praktykowało swoją 
wiarę, oddala się od niej. 

Jedna z badanych, będąca w małżeństwie muzułmańskim, tak powie-
działa o swoich dzieciach: 

Jedna z moich córek, mimo że ja wychowywałam ją w wierze muzułmań-
skiej, przed ślubem przyjęła katolicyzm i  co się z  tym wiąże, wszystkie 
sakramenty. Chyba się nawet specjalnie nie wahała. Teraz chodzi razem 
z mężem i dziećmi do kościoła. Natomiast druga córka nie wiedziała za 
bardzo co zrobić. Mają tylko ślub cywilny, ale jednak dziecko ma azan. 
Mimo to mówią, że pozwolą dziecku samemu o swojej wierze decydować.
[…] [W. 3]
Zawsze są jakieś rozterki, gdy małżeństwa są mieszane, a z drugiej strony 
jak nie są [małżeństwa mieszane]112 to rozterki też są. [W. 1] 

 Inna osoba zapytana przeze mnie o to, czy syn brał ślub katolicki, czy 
muzułmański, i  jaka jest decyzja w sprawie wychowania dzieci, stwier-
dziła: 

Syn miał ślub w  kościele, stał tam jak słup, to znaczy był jako osoba 
towarzysząca. Pytał mnie o zdanie jak wychowywać dzieci. Ustalili jesz-
cze przed ślubem, że będą chrzczone w kościele, bo to matka wychowuje 
dzieci, a ona katoliczka. [W. 2]

 Kolejną interesującą wypowiedzią są słowa Tatarki, której trójka 
dzieci wychowywanych w  wierze muzułmańskiej związała się z  chrze-
ścijanami: 

Pierwsza córka wzięła ślub cywilny, ale ma za męża prawosławnego. 
Dziecko ich jest ochrzczone w cerkwi, ale też ma azan. Druga córka ma 
katolika, wzięli ślub katolicki, a  córka ochrzciła się, przyjęła wszystkie 
katolickie sakramenty. Nie pytała mnie o zdanie. Ale ja uważam, że lepiej 
jak oboje w jednej wierze. A później co ona by na cmentarzu w Bohoni-
kach przykładowo leżała, a on np. w Białymstoku. To tak nie bardzo. Syn 
też się ochrzcił i wziął katolicki ślub i ma żonę katoliczkę. Ale z tego co 
wiem to raczej tak za bardzo nie praktykują. One [dzieci] raczej poprze-

112 Wszystkie objaśnienia w cytowanych wypowiedziach pochodzą od autorki książki.
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stały na przyjęciu tej wiary, obchodzą święta i wszystko, ale na pewno co 
niedziela do kościoła nie chodzą. [W. 3] 

 Zapytałam, jak w takim razie chcą wychować swoje dzieci. 
Dwójka na chrześcijan, a ci jedni zdecydowali, że dziecko jak dorośnie, to 
samo zdecyduje, kim chce być. [W. 3] 

 Spotkałam się też z następującą wypowiedzią: 

Mój siostrzeniec jest w małżeństwie mieszanym i jedno jego dziecko ma 
azan, a drugie w ogóle jeszcze nic, mimo że ma już kilka lat. [W. 16]

Moja siostra [wypowiedź Tatarki, która wychowała się w  rodzinie 
muzułmańskiej i sama ma za męża muzułmanina] wyszła za mąż za 
katolika. On jakby nie naciskał. Oni teraz obchodzą święta katolickie. 
I  oni nas zapraszają do siebie na święta katolickie, a  my ich na swoje. 
Siostra zdecydowanie poszła w stronę męża. Śluby miała trzy, bo jeszcze 
wtedy to było możliwe. Cywilny, tatarski i katolicki. Dzieci mojej siostry 
nie zostały wychowane w żadnym duchu. Ale obchodzą święta katolickie 
w  sensie, że syn siostry ożenił się z  katoliczką. Ale on twierdzi, że jest 
dumny z korzeni tatarskich. To nie powiem. Ale do kościoła nie chodzą. 
Dzieci miały tylko chrzest, a reszty sakramentów też nie było. A np. syn 
siostry syna nie chodzi teraz na religię, mimo że jest w trzeciej klasie i nie 
miał ani chrztu, ani azanu. [W. 13]

Mój brat [wypowiedź muzułmanina wychowanego w rodzinie tatar-
skiej] ożenił się z  katoliczką. Ani on nie zmienił wyznania, ani żona 
też nie. A dzieci na razie nie są ani azanione, ani ochrzczone. Po prostu 
zauważyłem, że w  małżeństwach mieszanych występuje kwestia pozo-
stawienia tych spraw. Będą decydować, jak będą starsze. Podejrzewam, 
że może tak być, że część w ogóle się nie określi, bo nie będzie pomocy ani 
z jednej, ani z drugiej strony. [W. 16]

Siostra ma męża katolika. I  jedno ich dziecko ma azan, drugie chyba 
chrzest. [W. 21, 22]113

Dzieci nie miały ani chrztu, ani azanu [wypowiedź małżeństwa mie-
szanego] Chyba że babcia zrobiła coś bez naszej wiedzy. Chociaż był 
moment, że mieliśmy ochrzcić nasze dzieci w  wierze katolickiej, ale do 
czegoś takiego nie doszło. Ponieważ one już wtedy miały kilka lat i stwier-
dziliśmy, że jak dorosną, to same zadecydują. A że zadecydowały, że nie. 

113  Jeżeli przy numerowaniu wywiadów występują kolejno dwie liczby, oznacza to, że 
wywiadu udzielało małżeństwo wspólnie. 



    61

Jedna ma ślub kościelny, ale brała jako osoba towarzysząca i wychowuje 
swoje dziecko po katolicku, bo mąż jest katolikiem. Druga córka ma ślub 
cywilny. [W. 21, 22]

Kolejnym zagadnieniem powiązanym bezpośrednio z  powyższym 
było pytanie o to, jaka religia dominowała w domu rodzinnym. 

Badani z grupy I odpowiedzieli następująco: 88 osób zadeklarowało, 
że w ich domu rodzinnym religią dominującą był islam, u czworga katoli-
cyzm i islam zajmowały pozycję równorzędną, natomiast u jednej osoby 
– islam i  prawosławie. Jeden ankietowany odpowiedział, że w  domu 
rodzinnym w ogóle nie było religii.

Wykres 4. Grupa I RELIGIA DOMINUJĄCA W DOMU

Źródło: Badania własne.
 
Powyższy wykres wskazuje, że w rodzinach w pełni muzułmańskich 

przeważająca większość badanych mówi o dominacji islamu w domach 
rodzinnych. Jednak można zauważyć, że pojawili się ankietowani, któ-
rzy mimo wcześniejszego pytania o  wyznanie, gdzie zaznaczyli islam, 
odpowiedzieli, że religia muzułmańska i chrześcijańska była w domu na 
równi. Taką odpowiedź udzieliło 5% badanych. Uważam, że ma to zwią-
zek z tym, że Tatarzy w Polsce tak bardzo wrośli w chrześcijańskie, domi-
nujące środowisko, że nie oddzielają się zupełnie od tradycji związanych 
z katolicyzmem lub prawosławiem. Zdecydowana większość Tatarów ma 
w bliższej bądź dalszej rodzinie wyznawców obu tych religii. To z kolei 
skutkuje tym, że tradycje związane np. ze świętami chrześcijańskimi 
przenikają do domów polskich muzułmanów. Do tatarskich dzieci czę-
sto przychodzi święty Mikołaj, w większości domów ubiera się choinki, 
w  niektórych urządza się też kolację wigilijną, a  czasem nawet łamie 
opłatkiem. Część Tatarów w  katolickie święto Wszystkich Świętych 
odwiedza także groby swoich bliskich. Wypowiedzi dotyczące świąt są 
zawarte przy pytaniu o obchodzone przez społeczność tatarską święta.

ISLAM 94%
ISLAM I KATOLICYZM 4%
ISLAM I PRAWOS AWIE 1%
NIE BY O RELIGII 1%
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W  grupie II siedemnaście osób z  59 badanych stwierdziło, że w  ich 
domu dominowała religia katolicka, siedemnaście, że był to islam, osiem-
nastu ankietowanych podało, że islam i  katolicyzm zajmowały pozycję 
równorzędną, a siedmioro uznało, że nie mieli z religią do czynienia.

Wykres 5. Grupa II RELIGIA DOMINUJĄCA W DOMU

Źródło: Badania własne.

W  przypadku grupy II, czyli osób wychowanych w  małżeństwach 
dwuwyznaniowych, relacja procentowa rozkłada się niemal równomier-
nie. Należy jednak zwrócić uwagę, że 12% badanych odpowiedziało, że 
w  ich domu nie było religii, podczas gdy w grupie I  takiej odpowiedzi 
udzielił zaledwie 1% badanych.

Kolejne pytanie, jakie zadałam moim ankietowanym, brzmiało: 
Religia, jaką wyznajesz, jest wynikiem: kontynuowania religii wyniesionej 
z  domu, wyboru własnego, inne. Grupa I  udzieliła następujących odpo-
wiedzi: 89 osób podało, że kontynuują religię wyniesioną z  domu, 
cztery osoby – potwierdziły zarówno kontynuowanie religii wyniesionej 
z  domu, jak też z  wyboru własnego, jedna osoba uznała, że był to jej 
własny wybór. W grupie II na 59 osób, 31 odpowiedziało, że wyznawana 
religia jest efektem kontynuowania religii wyniesionej z domu, szesna-
ście zaznaczyło własny wybór, a siedem – zarówno ich własny wybór, jak 
i efekt kontynuacji religii wyniesionej z domu. Pięcioro ankietowanych 
odpowiedziało, że był to wybór rodziców.

Można tu zauważyć prawidłowość, o  której pisałam już wcześniej. 
W  rodzinach jednowyznaniowych prawie 100% badanych odpowie-
działo, że ich wybór jest wynikiem kontynuacji religii wyniesionej 
z  domu. Natomiast w  rodzinach mieszanych najwięcej ankietowanych 
zaznaczyło odpowiedź: wybór własny. Wynika z  tego, że w  rodzinach 
mieszanych dzieci często wzrastają w dwóch oddziałujących na nich reli-
giach, ale wybór wyznania pozostawia się im.

ISLAM 29%
KATOLICYZM 29%
ISLAM I KATOLICYZM 30%
NIE BY O RELIGII 12%
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Wykres 6. Grupa I i II CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA WYZNAWANĄ 
RELIGIĘ (%)

Źródło: Badania własne.
 
Kolejne pytanie, nawiązujące do wcześniejszych rozważań, dotyczyło 

świąt obchodzonych w domu rodzinnym.
55 osób z grupy I odpowiedziało, że były to święta muzułmańskie. 

Dla 39 badanych – zarówno święta muzułmańskie, jak i chrześcijańskie. 

Wykres 7. Grupa I ŚWIĘTA OBCHODZONE W DOMU RODZINNYM

Źródło: Badania własne.
 
W grupie II, czyli w rodzinach dwuwyznaniowych, pięć osób zazna-

czyło, że w  ich domach obchodziło się tylko święta muzułmańskie, 
osiem zadeklarowało obchodzenie wyłącznie świąt chrześcijańskich, 44 
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ankietowanych obchodziło zarówno święta muzułmańskie, jak i chrze-
ścijańskie, dwie osoby w ogóle nie świętowały.

Wykres 8. Grupa II ŚWIĘTA OBCHODZONE W DOMU RODZINNYM

Źródło: Badania własne.
 
W ankiecie poprosiłam również o wymienienie kultywowanych zwy-

czajów związanych ze świętami religijnymi. W grupie I, gdzie 98% bada-
nych zdeklarowało się jako muzułmanie, wystąpiły następujące odpo-
wiedzi: Kurban Bajram, rytualny ubój barana lub byka, azan, bale muzuł-
mańskie po święcie Kurban Bajram, dzielenie sadogi, dzielenie kurbana 
(ofiara złożona Bogu), modlitwa w meczecie, odwiedzanie zmarłych na 
mizarze, Aszura – gotowanie kompotu, modlitwa, spotkania rodzinne, 
dbanie o groby i cmentarze, modlitwa i obiad w gronie rodzinnym, Boże 
Narodzenie, Wielkanoc, Nowy Rok, post w ramadanie, choinka, malo-
wanie jajek, Wigilia, przyrządzanie tatarskich potraw, przekazywanie 
jałmużny biednym. 

Natomiast w grupie II odpowiedziano: prezenty i choinka, kolacja wigi-
lijna, święcenie jajek, tradycje związane ze wszystkimi świętami katolic-
kimi, ubieranie choinki, modlitwa bajramowa, świąteczne obiady z kuch-
nią tatarską, gotowanie potraw bajramowych, modlitwa bajramowa, 
malowanie pisanek, odwiedzanie grobów na święto zmarłych, Wigilia 
przed Bożym Narodzeniem, ubieranie choinki, zakat (muzułmańska jał-
mużna), udzielanie wsparcia ubogim, kompot w czasie dnia Aszura, bal 
tatarski, kurbanina na Kurban Bajram, chodzenie do kościoła, łamanie się 
opłatkiem, Wielki Post, i te muzułmańskie – kurban, i te katolickie – Wigi-
lia, święcenie palemek wielkanocnych, Boże Ciało, pasterka, rezurekcje.

MUZU MA SKIE 8%ADNE 3%

MUZU MA SKIE I
CHRZE CIJA SKIE 

75%

CHRZE CIJA SKIE 14%
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Wypowiedzi były tak zróżnicowane, że w  czasie wywiadów posta-
nowiłam jeszcze dokładniej ustalić sposób obchodzenia świąt w rodzi-
nach tatarskich i mieszanych. Poniżej przedstawiam wypowiedzi bada-
nych, których zapytałam, jakie święta i w jaki sposób obchodzono w ich 
domach rodzinnych. Wypowiedzi były różnorodne, jednak w niektórych 
kwestiach badani byli nieomal jednomyślni. 

Może nie obchodziliśmy świąt tak, jak chrześcijanie [wypowiedź Tatarki 
wychowanej w  rodzinie jednowyznaniowej – muzułmańskiej]. Ale 
mieliśmy choinkę i prezenty, bardzo podobały mi się bombki, w Wielka-
noc stukaliśmy się jajkami, które dłużej wytrzyma, lane poniedziałki też 
były świetną zabawą. [W. 1]

Różnie to bywa [z obchodzeniem chrześcijańskich świąt]. Zazwyczaj 
obchodzimy i  te, i  te święta. Wigilię też mamy, bo już w  rodzinie jest 
dużo katolików i zawsze ktoś zaprosi. 12 potraw, choinka, wszystko. Nie 
dzielimy się opłatkiem. Ale jak ktoś przyniesie to w sumie i opłatkiem się 
podzielimy. [W. 1]

U  mnie u  babci stawiało się choinkę i  tego nie ukrywam. Natomiast 
potrawy wigilijne to nie. Nie dzieliliśmy się opłatkiem. W sumie choinka 
nie jest religijna. Zobaczy pani przecież np. na zajęciach w szkole robi się 
ozdóbki na choinkę i co dziecko przychodzi do domu i przecież trzeba te 
ozdóbki gdzieś powiesić [wypowiedź Tatarki, która jest w małżeństwie 
muzułmańskim z Tatarem]. [W. 17, 18]

To bardziej przez szkołę albo zakłady pracy. Moja mama w  mleczarni 
pracowała, to co roku organizowane były takie spotkania. I tam Mikołaj 
i te paczki. Ale w domu to nie [wypowiedź Tatara, który wychował się 
w rodzinie muzułmańskiej (tatarskiej) i teraz również taką rodzinę 
tworzy]. [W. 17, 18]

Oj, pewnie, że tak. [taką odpowiedź usłyszałam, gdy zapytałam, czy 
obchodzi Pani w jakiś sposób święta chrześcijańskie] I powiem, że to 
jednak prawda, że my jesteśmy spolszczeni Tatarzy i  powiem pani, że 
dzięki temu mieliśmy jeszcze lepiej niż wy. Mieliśmy święta podwójne. 
Bo przyjdzie Boże Narodzenie to mamy wolne, co bardzo dużo rzutuje. 
W  szkole wolne, w  pracy wolne. No to co choinki nie postawi mama. 
Przecież dzieci są. Ja to sobie świąt bez choinki nie wyobrażam. Jak 
to święta bez choinki. Na Wigilię też zawsze muszę zrobić coś z kapu-
stą i grzybami, karpia to obowiązkowo kupuję. Później są nasze święta 



66    

to znowu. Bo prawosławnych to powiem szczerze ja nie obchodzę. 
O, pisanki w Wielkanoc. Dzieci w Wielkanoc się zbierały, mamy malo-
wały jajka, do każdego domu się chodziło po „Wałaczobne”. Jaja malo-
wało się w cebulniku, to było jakby obowiązkowe, i to bardzo przeszło na 
mnie. Stawiam czasem znicze, kwiaty stawiam [na grobach swoich bli-
skich w święto Wszystkich Świętych]. Wszystko u nas się „schrześcija-
nia”. Nie jesteśmy wyrodni, ale nie jesteśmy też zamknięci, jak w klatce. 
W końcu jesteśmy Polakami. Dla mnie to jest piękne, że się urodziłam 
w  tej religii [muzułmańskiej]. [wypowiedź Tatarki muzułmanki, 
która pochodzi z rodziny w pełni tatarskiej i również taka rodzinę 
stworzyła][W. 2]

No można powiedzieć, że te tradycje trochę przejęliśmy [tradycję obcho-
dzenia świąt chrześcijańskich]. Zawsze była w domu choinka, zawsze 
były prezenty, bo jak dzieciom powiedzieć, że inne mają, a ty nie będziesz 
miał prezentów. Na Wielkanoc malowało się jajka w cebulniku. Na Wigi-
lię zawsze była ryba. Nie jedliśmy wtedy mięsa. Nie łamaliśmy się opłat-
kiem. [W. 3]

Ja świętuję i te, i te święta. Ale do świąt muzułmańskich jest sentyment. 
Nie można powiedzieć, że ja to wszystko wyrzuciłem i  że tego nie ma. 
Trochę jednak tej tradycji zachowało się. Ale wie pani trzeba iść zgodnie 
z postępem. Pewnie, że obchodzę [święta katolickie]. W sensie do kościoła 
nie chodzę, ale i Wigilia jest, i choinka i jak dzieci były małe to i prezenty. 
I  jajka na Wielkanoc i  często na cmentarz we Wszystkich Świętych się 
jedzie, jak wolne, zrobić porządki, na grobach świeczkę postawić. [W. 4]

U  nas w  domu zasadniczo bardziej obchodzi się święta katolickie Boże 
Narodzenie [wypowiedź Tatara muzułmanina, który ożenił się z kato-
liczką i teraz wychowują dzieci w wierze katolickiej] Wtedy żona idzie 
z córką do kościoła, a  ja zostaję w domu. Mamy Wigilię. Na Wielkanoc 
święcimy jajka, mamy śniadanie wielkanocne. Na święta muzułmańskie 
zazwyczaj idziemy na uroczysty obiad do rodziców, ale nie idziemy do 
meczetu na modlitwy. To znaczy ja czasem idę dla towarzystwa rodzi-
com, ale nie zawsze. [W. 5, 6]

[Wypowiedź Tatarki-muzułmanki, która wychowała się w  rodzinie 
czysto tatarskiej i wyszła za mąż również za Tatara muzułmanina] 
Nie stawiam ich na równi [świąt chrześcijańskich i muzułmańskich]. 
Nasze się wiążą z  tradycją i  są ważniejsze. Ale czasem się śmiejemy 
z dziewczynami, że przez to, że na katolickie święta jest więcej wolnego, 
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to wtedy się więcej staramy i pitrasimy, i sprzątamy, niż na nasze. Często 
też wtedy zapraszamy się nawzajem z różnymi naszymi sąsiadami kato-
likami. [W. 8]

Obchodzimy i  te, i  te święta [wypowiedź małżeństwa mieszanego, 
muzułmańsko-katolickiego]. Jak widać choinka stoi. Na Kurban też 
uczestniczę. To znaczy nie uczestniczę w nabożeństwie w meczecie, ale 
obiad rodzinny jak najbardziej [wypowiedź żony katoliczki]. Ofiarę 
w  meczecie też daliśmy jak córka się urodziła [mimo, że córka jest 
ochrzczona i  wychowywana w  wierze katolickiej]. Teściowa zapra-
sza moich rodziców na drugi dzień świąt muzułmańskich, a moi rodzice 
zapraszali do siebie na pierwszy dzień Bożego Narodzenia. Księdza po 
kolędzie byśmy przyjęli, ale on już od trzech lat do nas nie przychodzi. Nie 
wiemy czemu. [W. 9, 10 ]

Tam, gdzie nie było dzieci to niekoniecznie. Ale jak są to zawsze się pytają 
a czemu to, a czemu tamto. O choinkę najbardziej, bo strojna, bo słodycze, 
bo cukierki, bo... Teraz to wszystko dostępne, a wtedy czas przedwojenny, 
czas wojenny wszystkiego brakowało. Ale rodzice tłumaczyli. To znaczy, 
u mnie w domu, jak mieszkaliśmy na wsi, to nie było choinki, dopiero cho-
inka już była, jak przyjechaliśmy tutaj [do Białegostoku]. Jajka najczę-
ściej robili w cebulniku. Chłopcy lubili się bawić w to, które jajko zwycięży. 
To ze względów takich niereligijnych, ale żeby te dzieci miały. To znaczy, 
wszyscy wiedzieli, że jesteśmy muzułmanami i że to nie jest nasze święto, 
ale szanowali nas i my szanowaliśmy tę inność, a dzieci, żeby miały formę 
zabawy, żeby nie odstawały. Wtedy też było wolne od pracy, więc robiło 
się obiad i się zapraszało. Bo tak jak praca, szkoła to wszyscy zabiegani, 
rzadko kiedy posiłki razem jedzą, a  tu jak już tak wolne, to można się 
spotkać. Jest możliwość całego dnia zorganizowania, żeby rodzina była 
razem. [W. 11]

Dopóki dzieci były małe. To znaczy, dopóki w ogóle małe, to nie. Ale jak 
już takie 5 lat chodzi do szkoły i widziały tę inność to tak. Ale wigilii nie 
było. Chyba, że ktoś z rodziny katolik przyjeżdżał, to się robiło, ale tak 
specjalnie to nie. Drzewko miałam parę razy, ale najczęściej to nie, bo 
małe mieszkanie. A  raz choinka się zapaliła u  nas w  mieszkaniu. Była 
niania i była na stałe, więc ciężko było nie uszanować jej świąt, więc cho-
inka stała. Gałązki stały, bo ładnie pachniały. [W. 11]

Mnie się naprawdę podoba ta wielokulturowość, że my i  te, i  te święta 
możemy obchodzić. My obchodziliśmy. Traktowaliśmy je jako państwowe. 
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Mieliśmy choinkę, bo wszystkie moje koleżanki miały. Mogłam zrobić 
zabawki na choinkę. Ale to było jako zabawa i świętowanie świąt pań-
stwowych. Bo ja to traktuję jako święta nasze ojczyste. I robimy wigilię. 
Bo to miło jest, przyjemnie i jest wolny dzień i można sobie miło spędzić 
czas i nawet zapraszamy katolików. I zapraszamy samotnego sąsiada na 
kolację. I on wie, że jesteśmy muzułmanami. [W. 15]

Spotkałam się również z takimi wypowiedziami: 

Zazwyczaj te święta [katolickie, gdyż żona jest katoliczką] obchodzimy 
tutaj [w Suwałkach], a na tamte jedziemy tam [do Kruszynian, do jego 
rodziny]. Córka jest muzułmanką [syn natomiast wychowywany jest 
w wierze katolickiej], ale chodzi po ulicy i kolędy śpiewa, bo się nauczyła 
w przedszkolu. [W. 19]

Zawsze świętujemy razem Boże Narodzenie i Wielkanoc, bo wtedy łatwiej 
się spotkać, bo jest wolne. Na Kurban też przyjeżdżają z nami do Boho-
nik, jak akurat mają wolne. Ale nie idą na modlitwy, tzn. jedna córka 
idzie, reszta stoi pod meczetem. Czasem bywa tak, że z całej rodziny na 
modlitwę do meczetu wchodzę tylko ja [wypowiedź Tatarki z miesza-
nego małżeństwa]. [W. 1]

U nas w domu obchodziło się i obchodzi i te, i te święta. I obiady na Kur-
ban, i Wigilia i ksiądz po kolędzie przychodzi [wypowiedź małżeństwa 
mieszanego]. [W. 21, 22]

Tak. Powiem pani, że mój ojciec zmarł i wychowaliśmy się z ojczymem, i od 
niego jest trójka rodzeństwa. Oni też są wychowani w wierze tatarskiej i aza-
nieni. I oni chodzili nieraz do cerkwi jajka święcić. Wszystkie polskie święta się 
obchodzi ze względu na dzieci. Niekiedy robiło się Wigilię [Tatar wychowany 
w rodzinie muzułmańskiej obecnie w małżeństwie mieszanym]. [W. 19]

Tylko żona święci jajka, to ja czekam pod kościołem [wypowiedź Tatara, 
który ożenił się z katoliczką]. [W. 9, 10]

To znaczy, w moim akurat domu nie. Czasem symbolicznie choinka, żeby 
były prezenty dla dzieci, ale to już czysta komercja. [W. 16]

Nie, u mnie się nie obchodziło. Nawet choinki nie było. Babcia malowała 
jajka i się biło jajkami, ale to w ramach zabawy, a tak to nic więcej. Ale 
prezentów na święta też się nie robiło. Ale chodziło się na choinki szkolne, 
zakładowe, wiadomo. Mój Tata nawet na choinkach szkolnych przebierał 
się za Mikołaja, a później ja. [W. 9, 10]
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 Padały też i takie słowa: 

To znaczy, nie obchodziliśmy świąt chrześcijańskich, ale stawialiśmy cho-
inkę, ubieraliśmy. Bo to dzieci. Były prezenty. Ale traktowaliśmy to jako 
zabawę. Mama na Wielkanoc farbowała jajka w cebuli. Ale jakoś tak to 
było jako zabawa. Nie było w tym żadnej duchowości, tak jak to chrze-
ścijanie czują. My tego nie obchodzimy, ale tak dla zabawy, jak wszyscy 
robią karpia to i  my zrobimy karpia. My nie zasiadamy do Wigilii, ale 
jak wszyscy jedzą karpia, to my też chcemy. W tłusty czwartek przecież 
my nie pościmy, ale jak wszyscy jedzą pączki to i my zjemy pączki. Teraz 
już nie stawiam choinki i nie ma prezentów. Tak wychowujemy dzieci, że 
one tego nawet nie chcą, one wiedzą, że mają swoje dwa święta. Święta 
tak przeżywają mocno, że one nie potrzebują już. One po prostu wiedzą, 
że np. teraz chrześcijanie mają swoje święta. I chrześcijanie mają prawo 
świętować. Stawiać choinki i tak dalej. Bo to są elementy ich obrzędów, 
ich świąt. [W. 14]

Tam [na dzisiejszej Białorusi] jak byłam mała, nie obchodziło się. Jako 
dzieci malowaliśmy jajka. Jajkami się tłukło, jajka z górki się puszczało. 
Później, już w Polsce, każdy tę choinkę postawił. Teraz już nie stawiam 
choinki. Nie robiłam nigdy Wigilii. [W. 12]

My nie obchodzimy. Nie ma potraw, nie ma dzielenia się opłatkiem. Jedy-
nym atrybutem jest choinka. Dziecku małemu trudno jest zrozumieć, że 
ono ma nie mieć choinki i prezentów. I córce tłumaczę, ale jest trudno. Mąż 
nie bardzo to akceptuje, ale ciężko jest to dziecku wytłumaczyć. [W. 13]

 Po przeanalizowaniu powyższych wypowiedzi można stwierdzić, że 
wielu spośród ankietowanych za obchodzenie świąt chrześcijańskich 
uważa postawienie choinki, rozdanie prezentów i pomalowanie jajek. Część 
ankietowanych z kolei traktuje przyjmowane tradycje, tj. wigilię, zapalanie 
zniczy na grobach bliskich, malowanie jajek jako zwyczaje polskie, które 
oni, jako Polacy, mogą, a nawet powinni kultywować. Część podchodzi do 
tego zagadnienia w sposób komercyjny. Dostosowuje się do mody panują-
cej w mediach i coraz powszechniej w polskich domach: Mikołaj z Laponii 
w  czerwonym ubranku, wchodzący przez komin oraz renifery czekające 
na dachu. Jednak wśród ankietowanych są również osoby, które zwróciły 
uwagę na fakt, że to wszystko, co robiło się w ich domach w czasie świąt 
chrześcijańskich było raczej formą rozrywki niż obchodzeniem świąt.

Kolejnym zagadnieniem poruszonym w moich badaniach było pyta-
nie o to, czy ankietowani uczęszczali na zajęcia, gdzie nauczana była reli-
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gia muzułmańska. W grupie I na 94 pytanych pięćdziesięciu odpowie-
działo twierdząco, 43 nie chodziło wcale na religię muzułmańską, nato-
miast jeden ankietowany nie podał odpowiedzi na to pytanie. Natomiast 
w grupie II, czyli u osób wychowanych w małżeństwach mieszanych, na 
59 przebadanych osiemnastu uczęszczało na muzułmańskie lekcje reli-
gii, 39 nie, a dwie osoby nie udzieliły żadnej odpowiedzi.

Wykres 9. Grupa I i II UDZIAŁ W LEKCJACH RELIGII 
MUZUŁMAŃSKIEJ (%)

Źródło: Badania własne.

W  tym wypadku odpowiedzi z  grupy II nie dziwią, gdyż jeśli okre-
ślony procent zdeklarował się jako chrześcijanie, to można było zało-
żyć, że osoby te nie chodziły również na religię muzułmańską. W grupie 
I ponad 50% badanych uczęszczało na takie lekcje, jednak zastanawiający 
jest dość wysoki procent osób z tej grupy, który w nich nie uczestniczył. 
Powodów może być w tym przypadku kilka. Po pierwsze, lekcje te orga-
nizowane są w weekendy, czyli w dni wolne od nauki i prawdopodobnie 
część dzieci nie chciała na takie dodatkowe zajęcia przychodzić. Po dru-
gie, lekcje prowadzone są w największych skupiskach Tatarów, dlatego 
np. Tatar ze Szczecina nie ma możliwości, aby w nich uczestniczyć. Po 
trzecie, rodzice też nie zawsze mają możliwość dowozu i odbioru dzieci, 
co nie jest w żaden sposób zapewniane.

Poniżej przedstawiam wypowiedzi badanych na temat uczęszczania 
ich samych, bądź ich dzieci, na lekcje religii muzułmańskiej.

Tak, moje dzieci chodziły na religię. Arabowie różni uczyli. Muszę się 
pochwalić, że oni modlitwy dobrze znają, nie to co ja, że dukam aż wstyd. 
[W. 2]
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Ja nie [wypowiedź ankietowanej dotycząca tego, czy uczyła swoje 
dzieci modlitw], ale chodziły na religię i tam się wszystkie nauczyły. Ja 
lubiłam je prowadzać na religię, bo wtedy my wszystkie matki się spoty-
kałyśmy, każda piekła jakieś ciasto albo coś, robiło się kawę. I dzieci się 
w jednym pokoju uczyły, a my w drugim sobie plotkowałyśmy. Wszystkie 
teraz bardzo miło to wspominamy. [W. 3]

Wie pani, dobrze by było, gdyby coś wiedział, ale przecież nikt go nie 
będzie zmuszał, nie chciał, to nie chodził i tyle.[W. 4]

Były też lekcje religii po domach. Mówię tu o  końcówce czasów PRL-u. 
A ja byłem harcerzem i ja nie chodziłem na religię, bo byłem przybocznym 
harcerskim i  zamiast religii wybrałem zbiórki harcerskie. Odpuściłem 
sobie. Harcerstwo wygrało z religią. Mój brat chodził na lekcje religii i był 
nawet w Iraku na studiach. Uczył się w Iraku. [W. 9, 10]

Z nami w 1945 przyjechał też imam. I on nauczał dzieci religii, a później 
chodziliśmy od domu do domu, żeby nie obciążać jednego domu. A póź-
niej tata się zdenerwował i mieliśmy duże mieszkanie i przyjął, że religie 
odbywały się w naszym domu. [W. 11]

Córka chodziła, wnuki już nie [córka wychowywała się w  rodzinie 
czysto tatarskiej w Białymstoku i miała taką możliwość. Natomiast 
wnuki mieszkają w Poznaniu, gdzie nie ma możliwość uczestnictwa 
w lekcjach religii]. [W. 11]

Syn jest jeszcze za mały, ale córka chodzi na religię. [W. 14]

Nie chodziłam na religię muzułmańską, bo u nas [w Szczecinie] nie było. 
[W. 20]

Były już za moich czasów organizowane w domach lekcje religii, ale ja nie 
chodziłam. Nie wiem, czy mnie mama nie puściła, czy jak to było. [W. 15]

Wydaje mi się, że dopiero teraz się zaczęło. Mi się wydaje, że kiedy ja 
już dorosłam to dopiero rozwinął się taki pęd do tego, żeby utrzymywać 
te tradycje, że były te lekcje religii. Ja nie chodziłam na lekcje religii. 
[W. 21, 22]

A  nawet ja zaangażowałam bardziej dzieci, bo wysłałam je na lekcje 
religii. Chciałam, żeby poznały islam, kim my jesteśmy, swoją tożsa-
mość. I też dzieci wprowadziłam do całej naszej wspólnoty tatarskiej. 
Bale były organizowane. I mój syn dlatego z muzułmanką się ożenił. Bo 
było dużo i pięknych. Ciężej było z chłopakami, bo jak tylko wyjechali 
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na studia czy dalej gdzieś, to już byli porywani przez inne dziewczyny. 
[W. 15]

Tylko kilkanaście lat temu przyjechało kilkoro studentów z  krajów 
arabskich i  zaczęli wprowadzać naukę islamu. Uczyli mnie Arabowie. 
To było 10 lat temu. I przekazywali po prostu. Starali się wprowadzać 
swoje porządki, nie bardzo nam to odpowiadało. Nie chcieli uczestniczyć 
w naszych obrzędach tak do końca. Tam nie ma takiej tradycji, jak jest 
u  nas. Byli nauczyciele z  różnych krajów arabskich: Arabia Saudyjska, 
Jemen, Syria, Liban. [W. 16]

Przyjmuje się, że na religię u nas dzieci chodzą od szóstego roku życia. 
Ja też uczę religii. Ale ja uczę starsze dzieci. Moje dzieci też chodzą na 
religię. [W. 16]

Ja wychowałem się w Gorzowie, ale jak skończyłem ósmą klasę podsta-
wówki to przeprowadziliśmy się do Białegostoku i już swoje młodzieńcze, 
dorosłe życie związałem z Białymstokiem. I praktycznie życie religijne to 
się zaczęło od tej chwili. Bo w Gorzowie w ogóle nie uczęszczałem na reli-
gię. I tu była moja taka chęć, bo w wieku 15 lat zacząłem z takimi małymi 
dziećmi uczęszczać na religię. Razem w  ławce siedziałem, uczyłem się 
podstaw religii i tak dwa lata chodziłem, później już, ale te podstawy tro-
chę poznałem i następne lata to byłem samoukiem. Dużo czytałem. Tu 
proszę spojrzeć przede wszystkim książki o  islamie, Tatarach i historii. 
[W. 17, 18]

Językiem religii muzułmańskiej jest arabski. Koran również powi-
nien być czytany w  tym języku, który według islamu stanowi język 
objawienia Świętej Księgi. Wszelkie tłumaczenia są już tylko interpre-
tacją słów Najwyższego. Każdy wyznawca islamu powinien też modlić 
się po arabsku. Jednak Tatarzy polscy w  większości nie znają języka 
arabskiego. Uczą się jego podstaw (alfabetu i czytania) na wspomnia-
nych lekcjach religii. Dlatego chciałam sprawdzić, jak wśród Tatarów 
wygląda kwestia modlitwy. Zadałam ankietowanym następujące pyta-
nie: W jakim języku się modlisz? 

W grupie I, pomimo że, przypomnę, 98% badanych określiło się jako 
wyznawcy islamu, na 94 badanych – siedemdziesięciu odpowiedziało, że 
modli się w języku arabskim, ośmiu w języku polskim, siedmiu modli się 
po polsku i arabsku, a pięcioro ankietowanych odpowiedziało, że się nie 
modli wcale.
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Wykres 10. Grupa I JĘZYK MODLITWY

Źródło: Badania własne.
 
W grupie II na 59 ankietowanych, z których 49% jako wyznanie zazna-

czyło islam, a 36% katolicyzm, 21 modli się po polsku, 29 w języku arabskim, 
troje po polsku i po arabsku, a czworo spośród nich nie modli się w ogóle.

Wykres 11. Grupa II JĘZYK MODLITWY

Źródło: Badania własne.

Poniżej przedstawione są wypowiedzi Tatarów na temat modlitw 
i tego, gdzie i w jakich okolicznościach je poznawali.

Rodzice nie bardzo uczyli nas modlitw, bo chyba i sami słabo je umieli. Ja 
nauczyłam się takich podstawowych na religii, którą prowadził imam. To 
pamiętam był jakiś Tatar z zagranicy. Chyba Bajraszewski. Chociaż teraz 
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sobie przypominam, że jakiejś jednej modlitwy nauczyli nas rodzice. Była 
wyuczona na pamięć – tak, jak się wymawia. Teraz ja już nie bardzo te 
modlitwy pamiętam. Jak trzeba odmówić, to czytam z takiej książeczki, 
co tam jest napisane, tak, jak się powinno wymawiać, a to i tak nie jest 
łatwo. [W. 1]

Nie. Ja nie uczyłam dzieci modlitw. Dzieci chodziły na lekcje religii i tam 
się tego wszystkiego uczyły. Ja tak naprawdę wiedziałam niewiele. I póź-
niej mogłam się uczyć od swoich dzieci, które dowiedziały się czegoś na 
religii. One teraz na pewno znają różne modlitwy lepiej ode mnie. Nie-
stety, religii uczył Arab i cały czas próbował przemycać jakieś elementy 
kultury i tradycji nie naszej, a arabskiej. [W. 1]

Ojciec się modlił i znał. Ojciec mnie nie uczył. Znajomi ojca trochę nas 
uczyli, a ojciec nie, bo on po prostu był zapracowany. Szczerze powiem, że 
ja to nie umiem do dzisiaj dobrze. Mam taką książkę z zieloną okładką, 
co to ją wszyscy mają. Tam napisane tak, jak trzeba wymawiać, biorę ją 
ze sobą na miziar, podchodzę do mogiły i się modlę tak, jak umiem. Teraz 
już nic nie poradzi, nie będzie dukał, nawet te słowa ciężko jest wymówić. 
[W. 2]

Nie [nie uczyłam dzieci modlitw]. Dzieci uczyły się religii na religii. [W. 2]

Najwięcej modlitw to chyba umiała mama i ona umiała na pamięć, i ona 
coś nas też uczyła. Reszty modlitw to uczyliśmy się na religii. Tam też 
uczyliśmy się pisać i czytać po arabsku. [W. 3]

Ja się nie modlę po arabsku. Ja nie umiem. Jak inni się modlą gdzieś 
w meczecie czy na cmentarzu, to ja zazwyczaj słucham tylko. Może jak 
byłem mały i jak bym chciał, to może bym i tam coś liznął. Teraz to inaczej 
– komputer. A wtedy, nie te czasy. Ja, nie można powiedzieć, że jestem 
ateistą, bo w Boga wierzę, ale jakoś te korzonki są gdzieś podcięte. [W. 4]

Nie [nie uczyłem dzieci modlitw]. Bo ja sam nie umiałem. [W. 4]

Rodzice nauczyli mnie jakiś dwóch modlitw. Teraz już nie pamiętam. Jak 
jestem na jakiś uroczystościach, np. pogrzebach, to rozpoznaję po intona-
cji. [W. 19]

Moi rodzice nie znali tych modlitw. Najlepiej w rodzinie umie je babcia 
i  ona chciała mnie trochę uczyć, ale ja jako młody chłopak byłem bar-
dzo niechętny do jakiejkolwiek nauki. Do dziś nie umiem pomodlić się 
z pamięci. [W. 5, 6]
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Nasze dzieci znają katolickie modlitwy, bo są wychowywane w  religii 
katolickiej [wypowiedź Tatara z mieszanego małżeństwa]. [W. 5, 6]

Rodzice znali różne modlitwy, bo pamiętam, jak się modlili. Ale nas nie 
nauczyli, ja teraz za bardzo nie znam. Muszę się modlić czytając w modli-
tewniku. [W. 8]

Mnie modlitw nauczyła babcia, były też lekcje religii po domach. Ja pod-
stawowe modlitwy znam na pamięć. [W. 9, 10]

Podstawowych modlitw to uczyła mnie najpierw babcia. Jak zwykle 
babcia. Mama taty, a później ojciec, mama. Jak się mówiło idziesz spać, 
pomódl się. Od dziecka się znało. Oczywiście przed jedzeniem trzeba było 
taką krótką modlitwę powiedzieć. Taką wspólną. I do dziś pamiętam te 
modlitwy. Teraz jest dzieciom łatwiej, bo są tłumaczenia. To znaczy, 
kiedyś też były, ale nie tak dostępne. Były czasopisma – w  Wilnie czy 
w Grodnie wydawane, ale one rzadziej docierały na wieś. To znaczy część 
posiadał imam, to udostępniał. [W. 11]

Tak, uczyłam córkę [modlitw i religii muzułmańskiej], córka cały Koran 
przeszła. Wnuczęta też znają, ale mniej mogą praktykować [mieszkają 
w Poznaniu]. Jak są tutaj [w Białymstoku], to zawsze idą z babcią, tam 
mają ciężej. [W. 11]

Rodzice nas nie uczyli. Był muezin i on uczył nas religii, jak się zaczy-
nało chodzić do szkoły, to i się szło na religię. Alfabetu, czytania uczył. 
Nie były obowiązkowe, ale przeważnie dzieci tatarskie chodziły na tą 
religię. Ja i całe moje rodzeństwo też. Stamtąd znam takie modlitwy. 
Pamiętam też babcię, która przed świętami budziła wszystkich przed 
wschodem słońca i  babcia się modliła, a  my wszyscy musieliśmy słu-
chać, w każdym razie nie mogliśmy spać. To chyba była taka nasza tra-
dycja. [W. 12]

Tata nauczył mnie podstawowych modlitw. [W. 13]

Ja za dużo dzieci sama nie uczyłam. Starałam się pogłębiać moją wiedzę, 
żeby nie być gorsza od córki. Właśnie chcieliśmy zrobić lekcje dla rodzi-
ców, żeby sobie przypomnieć. [W. 13]

Rodzice uczyli podstawowych modlitw. Bo jeśli zaczyna się jakaś eduka-
cja to wychodzi z domu. Nas uczyli na pamięć, a później na lekcjach religii 
pogłębiałam swoją wiedzę i  dowiadywałam się, co to wszystko znaczy. 
[W. 14]
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Mama nauczyła nas kilka modlitewek. Mama nie była taka fanatyczka. 
Powiedziała jakąś szybko modlitewkę, jak prosiła o coś Boga czy jakiegoś 
ducha. I nas nauczyła. [W. 15]

Tak. Uczyłam tych samych [modlitw], co mnie mama. A nawet ja zaan-
gażowałam bardziej dzieci, bo wysłałam je na lekcje religii. Chciałam, 
żeby poznały islam, kim my jesteśmy, swoją tożsamość. [W. 15]

Rodzice trochę mi tłumaczyli jakieś podstawy, natomiast sami nie wie-
dzieli co się ma do czego. Sami kiedyś chodzili na religię, po prostu nie 
praktykowali tak systematycznie, więc zapomnieli. Więc ja większość 
nauczyłem się na zajęciach. [W. 16]

Modlitw nauczyłem się na religii. Nie było takich modlitw w domu. To 
raczej gdzieś na jakiś uroczystościach. [W. 19]

Jeszcze jest za mała [na uczenie modlitw w języku arabskim]. Niech 
się najpierw dobrze polskiego nauczy. Ale będę się starał ją co tydzień 
wozić do Białegostoku, a jak nie, to będę ją w domu uczył. [W. 19]

Oczywiście, że uczę [moje dzieci modlitw]. [W. 14]

Powiem, że ja się teraz dużo uczę od moich dzieci, męża, dużo litera-
tury, chodzę też na spotkania. Moi rodzice pochodzą z takiego pokole-
nia, że oni nie bardzo znali [modlitwy]. Wojna to przerwała, ale także 
czasy powojenne, stalinizm. Bardziej od kogo mogliśmy się takich rze-
czy dowiedzieć, to od dziadków. Więcej od dziadków niż od rodziców. 
[W. 20]

Aby sprawdzić, jak poza modlitwami polscy Tatarzy praktykują swoją 
wiarę zapytałam, czy w dzieciństwie chodzili do meczetu na piątkowe 
modlitwy całymi rodzinami i jak wygląda to obecnie. Oto wypowiedzi, 
które otrzymałam na moje pytanie:

Nie, nie przypominam sobie w  ogóle, żeby w  piątki były organizowane 
modlitwy w meczetach. [W. 1]

Nie, nie chodziliśmy razem na piątkowe modlitwy. Nie modliliśmy się ani 
ja, ani moje dzieci pięć razy dziennie. Rodzice nam tego z pokolenia na 
pokolenie nie przekazali. Nie wpoili. [W. 1]

Nie było meczetu w Dąbrowie, więc nie mogliśmy chodzić co piątek. Ubo-
lewaliśmy. Widzieliśmy, jak całe rodziny sobie co niedzielę chodzą do 
kościoła, a my nie mogliśmy. My bardzo żałujemy. Nie mamy też cmenta-
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rza tutaj. I też nie mogę pójść do męża na cmentarz, to musi być dla nas 
wyprawa. To jest dla mnie ciężkie. [W. 2]

Nie. Nie było możliwości, nie ma meczetu. [W. 3]

Nie. Chodziliśmy tylko w święta. W piątek nigdy nikt dnia wolnego nie 
miał, więc nawet nie było jak. Ale w ogóle nie było tego w zwyczaju, żeby 
tak poza świętami iść razem do meczetu. [W. 3]

Nie. Mieszkaliśmy w Dąbrowie. Tu nie ma meczetu. [W. 2]

Nie. I dlatego mówię, że u nas tak jakoś ciężko powiedzieć, że my to już 
tacy praktykujący jesteśmy, bo nie jesteśmy. Czujemy się muzułmanami, 
ale polskimi. [W. 4]

Oj, nie, do meczetu w naszej rodzinie to chodziło się pewnie ze 4 razy do 
roku, no, chyba że jakiś pogrzeb czy coś. Ale nigdy co piątek. [W. 5, 6]

W  ogóle nie chodzimy całą rodziną do meczetu. Dzieci były raz w  celu 
zwiedzenia [wypowiedź Tatara, który jest w  małżeństwie z  kato-
liczką]. [W. 5, 6]

Nie, nie chodziliśmy. W  naszej miejscowości nie było meczetu i  my nie 
mieliśmy jak dojeżdżać. [W. 8]

Nie. Nie ma u nas meczetu. Gdyby był i nie byłoby pracy i szkoły, pewnie 
byśmy chodzili. [W. 8]

Nie, całą rodziną to nie, bo rodzice pracowali, ale z babcią czasem się cho-
dziło. A na święta muzułmańskie to się jeździło albo do Kruszynian, albo 
do Bohonik. Raz tu, raz tu. Do postu w ramadan rodzice zachęcali, ale to 
zależało od nas, czy będziemy pościć. [W. 9, 10]

Już w  czwartek po południu dom musiał błyszczeć. I  w  piątek panie 
w chusteczkach, elegancko. Wtedy i tak nosili długie spódnice, sukienki. 
Także tak. [W. 11]

Nie. Nie byliśmy praktykujący. [W. 21, 22]

Dzieci nie chodziły. Nie pamiętam żebyśmy w piątek chodzili. Pamiętam, 
że na pewno na rozpoczęcie roku.[W. 12]

Niedaleko były Bohoniki. Za moich czasów były wyjścia rodzinne do 
meczetu raz w  miesiącu, w  pierwszy piątek miesiąca. Ale wynikało to 
z  tego, że moi rodzice byli już na emeryturze i mogli sobie pozwolić na 
chodzenie w piątki do meczetu, nas też często zwalniali ze szkoły. [W. 14]
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Tak, oczywiście. Czasem jeździliśmy do Kruszynian, czasem do Bohonik. 
Częściej do Bohonik, bo żeby wyjechać do Kruszynian, przez dłuższy czas 
trzeba było mieć przepustkę, bo to był pas nadgraniczny. I mimo, że Kru-
szyniany to parafia, to jak babcia zmarła i był piątek i nie mogliśmy już 
wyrobić przepustki, to pochowaliśmy ją w Bohonikach i od tej pory cała 
rodzina się grzebie w Bohonikach. [W. 11]

Albo całą rodziną, albo ja chodziłam przeważnie. Bardzo lubiłam chodzić 
do meczetu, to była taka moja rozrywka. Ale nie wszyscy to robili. Ja mia-
łam jakiś taki inny duch w sobie. [W. 15]

Może nie było tak, że wyjścia co piątek, ale się chodziło. Wiadomo, tu jest kraj 
chrześcijański, więc nie każdy może tak sobie z pracy w piątek wyjść. [W. 19]

To znaczy, staraliśmy się [chodzić na piątkowe modlitwy do meczetu], 
ale bywało tak, że szkoła. [W. 16]

Nie mamy domów modlitwy [w Szczecinie], więc nie chodzę. [W. 20]

Kolejnym zagadnieniem mającym na celu ustalenie, jak Tatarzy 
praktykują swoją wiarę, było pytanie o poszczenie w miesiącu ramadan. 
W  tym czasie każdy muzułmanin zobowiązany jest powstrzymać się 
od jedzenia i picia od wschodu do zachodu słońca. W grupie I 33 osoby 
odpowiedziały, że poszczą w miesiącu ramadan, 51 – nie, siedem – cza-
sami, a  trzy nie odpowiedziały na to pytanie. W  II grupie osiem osób 
zadeklarowało, że pości w  ramadanie, 48 – nie, natomiast trzy osoby 
odparły, że poszczą czasami.

Na podstawie powyższych wypowiedzi można wnioskować, że ci 
spośród Tatarów polskich, którzy zdeklarowali się jako muzułmanie, 
w  przeważającej części nie praktykują regularnie postu w  ramadanie. 
Większość obchodzi najważniejsze święta – jest to również czas, gdy 
najczęściej odwiedzają meczety. Naturalnie, co można wywnioskować 
z  poszczególnych wypowiedzi osób badanych, wielu polskich muzuł-
manów ma problem z systematycznym uczęszczaniem do meczetu. Po 
pierwsze, piątki nie są w Polsce dniami wolnymi od pracy i  szkoły. Po 
drugie, w wielu miastach, gdzie mieszkają Tatarzy nie ma meczetów ani 
domów modlitwy. W najlepszej sytuacji są więc muzułmanie w Białym-
stoku, Kruszynianach, Bohonikach, Warszawie i Gdańsku.

Jeśli zaś chodzi o modlitwę, to podstawowy problem stanowi język arab-
ski, nieznany większości Tatarów w Polsce. Jednak przywiązują oni ogromną 
wagę do umożliwienia dzieciom nauczenia podstaw religii, modlitw, Koranu 
i  wszystkiego, co wiąże się z  islamem. Rzadko jednak spotykałam się ze 
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stwierdzeniami, że modlitwa była na co dzień obecna w domu, i że rodzice 
nauczyli swoje potomstwo jej podstaw. Przeważnie nie wynikało to z nie-
chęci rodziców, ale z tego, że sami dobrze tych modlitw nie znali. Dlatego tak 
ważnym elementem w wychowaniu tatarskich dzieci są organizowane przez 
gminy muzułmańskie regularne lekcje religii, prowadzone przez kompe-
tentne osoby, umiejące wprowadzić uczniów w tajniki religii muzułmańskiej. 

Należy również zwrócić uwagę na te rodziny, w których rodzice mają 
dużą wiedzę o islamie i przekazują ją swoim dzieciom od najmłodszych 
lat. Rodziny te przywiązują ogromną wagę do wpajania potomstwu 
zasad religii, nie pomijając przy tym faktu, że w sąsiedztwie mieszkają 
ludzie innych wyznań. Rodzice uczą dzieci islamu, przy równoczesnym 
wpajaniu poszanowania innych religii. 

Zapytałam rodziców, czy chcieliby posłać swoje pociechy do szkoły 
koranicznej. Odpowiedzi w tej kwestii były dość zróżnicowane. W grupie 
I możliwość „zdecydowanie tak” wybrało 21 osób, 34 – „raczej tak”, jede-
naście „raczej nie”, cztery „zdecydowanie nie”, dziewiętnastu pytanych 
odpowiedziało „nie wiem”, a pięcioro nie udzieliło odpowiedzi. W grupie 
II „zdecydowanie tak” uznało siedem osób, nikt nie udzielił odpowiedzi 
„raczej tak”, piętnastu ankietowanych odpowiedziało „raczej nie” , „zde-
cydowanie nie” również piętnastu, a  siedemnastu stwierdziło, że nie 
wie, zaś pięć osób nie udzieliło odpowiedzi na to pytanie.

Wykres 12. Grupa I GOTOWOŚĆ POSŁANIA DZIECI DO SZKOŁY 
KORANICZNEJ (%)

Źródło: Badania własne.
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Odpowiedzi na powyższe pytanie można interpretować w  różny 
sposób. Uważam jednak, że należy wykluczyć tezę o  tym, że Tatarzy 
chcą posyłać dzieci do szkół koranicznych ze względu na fundamen-
talne poglądy i  chęć nawiązywania do tradycji, jaka wiąże się z  isla-
mem w  krajach arabskich. Moim zdaniem, zamiar ten wynika z  tego, 
że rodzice, sami nieposiadający głębszej wiedzy na temat wyznawanej 
religii, wzorujący się jedynie na tradycyjnych przekazach rodzinnych, 
chcą, aby dzieci znały zasady islamu lepiej od nich. Niewątpliwie szkoły 
koraniczne dałyby kompleksową wiedzę na temat religii muzułmańskiej 
oraz nauczyły języka arabskiego, co pomaga w  pełnym praktykowa-
niu islamu. Należy też zaznaczyć, że Tatarzy pełniący obecnie w Polsce 
funkcję imamów, kształcili się w zagranicznych szkołach koranicznych 
i dzięki zdobytej wiedzy na temat islamu teraz mogą być przewodnikami 
duchownymi polskich muzułmanów.

Wykres 13. Grupa I i II POGLĄD NA FORMĘ WYZNAWANIA ISLAMU 
PRZEZ POLSKICH TATARÓW (%)

Źródło: Badania własne.
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muzułmanie powinni czerpać z krajów arabskich, trzynaście osób nie ma 
zdania na ten temat, a jedna nie zaznaczyła żadnej odpowiedzi. W grupie 
II, na 59 ankietowanych 41 uznało, że forma wyznawania islamu przez 
Tatarów w  Polsce powinna pozostać niezmieniona, trzy osoby stwier-
dziły, że polscy muzułmanie powinni czerpać wzorce z krajów arabskich, 
piętnaście natomiast nie ma zdania na ten temat.

Kolejnymi pytaniami, jakie zadałam w  kategorii religijność, była 
prośba o wymienienie związanych z  islamem miejsc kultu oraz miejsc 
kultu chrześcijan z  najbliższego otoczenia. Chciałam sprawdzić, czy 
Tatarzy-muzułmanie interesują się i mają wiedzę odnośnie miejsc kultu 
chrześcijan oraz czy większą wiedzą w  tym względzie wyróżniają się 
osoby wychowane w rodzinach dwuwyznaniowych. 

W  grupie I  najczęściej wymienianymi miejscami kultu Tatarów 
były: Kruszyniany i  Bohoniki, a  następnie Gdańsk, Wrocław, Biały-
stok, Mekka, Medyna, Arabia Saudyjska, Poznań, Łowczyce, Sokółka. 
W grupie II odpowiedzi były niemalże identyczne. Natomiast jeśli cho-
dzi o kultowe miejsca dla chrześcijan, to grupa I wymieniła: Jasną Górę, 
Licheń, Ostrą Bramę, Świętą Wodę w Wasilkowie, Grabarkę, klasztor na 
Wigrach, Sokółkę (cud eucharystyczny), Różanystok. Również w grupie 
II najczęściej pojawiały się odpowiedzi takie jak: Częstochowa, Wilno, 
Różanystok, Grabarka, Licheń. 

Nie zauważyłam, aby osoby wychowane w rodzinach dwuwyznanio-
wych posiadały lepszą wiedzę na temat miejsc kultu chrześcijańskiego 
od osób pochodzących z  rodzin muzułmańskich. Albo inaczej: osoby 
z rodzin czysto tatarskich nie mają gorszej wiedzy na temat miejsc kultu 
chrześcijan niż osoby z  rodzin mieszanych. Świadczy to m.in. o  tym, 
że Tatarzy od stuleci silnie wrośli w  środowisko polskie. Są Polakami, 
którzy nie stronią od sąsiedztwa osób innych wyznań, nie zamykają się 
w swoich enklawach. Szanują inne religie oraz są zainteresowani tym, co 
ich otacza, nawet jeśli nie ma bezpośredniego związku z praktykowaną 
przez nich religią. Odpowiedź na następne pytanie również wskazuje, że 
Tatarzy nie izolują się od ludzi innych wyznań, a w relacjach przyjaciel-
skich wyznanie nie jest dla nich najistotniejsze. 

W grupie I dziesięć osób odpowiedziało, że wśród swoich przyjaciół 
ma przeważnie muzułmanów, 21 przeważnie chrześcijan. 62 badanych 
stwierdziło, że w gronie przyjacielskim ma muzułmanów i chrześcijan 
w podobnej proporcji, zaś jedna osoba nie podała odpowiedzi na to pyta-
nie. 
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Wykres 14. Grupa I WYZNANIE PRZYJACIÓŁ I ZNAJOMYCH

Źródło: Badania własne.
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Wykres 15. Grupa II WYZNANIE PRZYJACIÓŁ I ZNAJOMYCH

Źródło: Badania własne.
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się, odwiedzaliśmy. Mieliśmy pierwszy telewizor, to wszyscy do nas przy-
chodzili. Z ojcem często katolicy i prawosławni dyskutowali o religii. Jak 
ja już poszłam do szkoły, wiedziałam, że są inne religie. Czasem dzieci 
w szkole krzyczeli Tatarka, Tatarka, niektóre dzieci nie rozumiały i my 
nie wiedzieliśmy czemu nas w szkole wytykają. Teraz to inaczej, inter-
net, telewizja, wszyscy wiedzą, a wtedy nie wiedzieli kim jesteśmy. Teraz 
coraz większa jest wiedza i tolerancja. Nie spotkałam się z dyskryminacją 
ze strony nauczycieli. [W. 2]

Nie, nie czułam różnicy. Różnie bywało. Razem wybiegaliśmy na 
podwórko, wszyscy grali w palanta. Przyjaźniliśmy się wszyscy. W klasie 
ja byłam sama Tatarka, ale i klasy były małe, nie to co teraz. [W. 2]

Mieszkałam w Kruszynianach, później w Białymstoku. W klasie miałam 
7 osób byłam jedyną Tatarką. Trochę Tatarów było jeszcze w starszych 
klasach. Żyliśmy zgodnie i z katolikami, i z prawosławnymi. Czekaliśmy 
na różne święta. Wtedy się odwiedzaliśmy. W Kruszynianach była cer-
kiew i meczet, kościoła nie było. Pamiętam, że kobiety chodziły do Krynek 
trzymając buty w rękach, żeby nie zniszczyć. Ja często chodziłam z kole-
żankami na religię czy to katolicką, czy prawosławną, tak dla towarzy-
stwa. Wolałam jako dziecko chodzić na religię do baciuszki, bo on miał 
własną pasiekę i dawał nam miód polizać. Miałam dużo prawosławnych 
koleżanek. [W. 1]

Nie ma różnicy. Ja nie robię z tego halo. W życiu się nic nie różni, tyle że jak 
niedziela, to oni chodzą do kościoła, a ja nie. I patrzę tylko przez okno. [W. 2]

Jak już mówiłam przyjaźniłam się z różnymi osobami. Religia nie miała 
żadnego znaczenia dla mnie ani dla moich kolegów i koleżanek. [W. 3]

Różne. Moja sąsiadka prawosławna często do nas przychodzi. Mamy 
też swoją grupę, kilku tatarskich kobiet. Bardzo się przyjaźnimy. Nie ma 
reguły. [W. 3]

Raczej mają [za przyjaciół] chrześcijan [moje dzieci] już teraz no ich po 
prostu jest więcej. A moje dzieci też jakoś specjalnie nie utrzymują kon-
taktów ze społecznością tatarską. [W. 3]

Kolegowałem się z  katolikami i  prawosławnymi. Nie było różnic czy ja 
jestem Tatar. Na pewno nie czułem się wyjątkowy z bycia Tatarem. Nie 
było takich reguł. Kto piłkę dobrze kopał, to się wyróżniał. A nie ten, kto 
był innego wyznania, bo na to nikt w ogóle nie patrzył. [W. 4]
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Ze wszystkimi się normalnie przyjaźniłem. Z Tatarami mniej, a oni na 
drugim końcu wsi mieszkali. [W. 4]

Tak. Nie zauważałam [żeby były jakiekolwiek objawy braku sympa-
tii]. Może ja wyglądałam inaczej, bo mam mocno skośne oczy, więc było 
widać, że wyglądam trochę inaczej, ale po reszcie rodzeństwa nie było 
tego widać. Oni nie wyglądają tak jak ja. Miałam przyjaciół i katolików, 
i prawosławnych. Nie było różnicy. [W. 8]

Różnie, ale więcej chrześcijan, bo ich w ogóle jest więcej. [W. 5, 6]

Mam i takich, i takich. Nie ma dla mnie różnicy, bo w kontaktach codzien-
nych w ogóle nie widać różnicy. [W. 8]

Córka jest za granicą i nie wiem czy w ogóle wie z ludźmi jakiego wyzna-
nia się przyjaźni, a syn to nawet nie wiem. [W. 8]

Tak dookoła byli wszyscy. Ja jako dziecko interesowałem się historią, 
może religiami to mniej. W  domu się jakoś tak nam nie tłumaczyło. 
A w liceum chodziłem czasem na lekcje religii katolickiej, tak z ciekawości 
i dla towarzystwa, albo ksiądz poprosił. [W. 9, 10]

Kiedy mówiło się u nas w domu o szacunku do innych ludzi, to wtedy też 
mówiło się o inności, o tym, że są ludzie innych religii, w piątek myśmy 
szli do meczetu, w sobotę żydzi jechali do swoich świątyń, a w niedzielę 
z kolei prawosławni i katolicy. Szanowało się to, nawet starano się w tych 
dniach nie pracować, żeby uszanować innych. Nawzajem oczywiście 
zapraszaliśmy się na święta. Dzieci się bawiły razem, nie było różnicy. 
W ogóle mówiło się o poszanowaniu inności. Czy to kalectwo czy upośle-
dzenie. Taka panowała zasada „kto w ciebie kamieniem, ty w niego chle-
bem”. To nie zawsze się w życiu opłaca, ale jak tak się nasiąknie za młodu, 
to później już tak zostaje i się, jak to ja mówię, pokutuje. [W. 11]

Jako dziecko, jak byliśmy na wsi, wtedy to miałam większość koleżanek 
muzułmanek i kolegów, ale miałam też przyjaciółkę katoliczkę, była córką 
naszej nauczycielki od języka polskiego. [W. 11]

Wyznanie nie grało roli. Ja miałam najlepszą przyjaciółkę żydówkę. Mia-
łam też przyjaciółki muzułmanki, katoliczki, później też już prawosławne. 
Samo przez się wiedziałam dużo o innych religiach. Ciekawiło człowieka 
jak wyglądają modlitwy w  cerkwi, jak w  kościele, ale do synagogi nie 
chodziłam. Fascynował mnie ślub w cerkwi. Nie było rozłamów między 
religiami. Dzieci też nie dokuczały. Jak rozpoczynał się rok szkolny, no to 
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dzieci katolickie szły do kościoła, muzułmańskie do meczetu itd. Każdy do 
swojego. Rodzice też utrzymywali kontakty ze wszystkimi wyznaniami. 
Ojciec nawet znał język jidisz. [W. 12]

Kompletnie nie miałam koleżanek i  kolegów Tatarów. Tylko rodzina 
była. Dlatego też jedynymi spotkaniami tej młodzieży tatarskiej były te 
uroczystości bajramowe w Kruszynianach, Bohonikach. No i oczywiście 
te bale. Ja ubolewam, że teraz w naszej społeczności jest tyle tych mał-
żeństw mieszanych i  nasze dzieci nie mają takiej możliwości kontaktu 
w zasadzie. No teraz jest nauczana religia i tam się nasze dzieci spoty-
kają, druga sprawa – są organizowane obozy, gdzie ta młodzież tatarska 
może się spotkać. Ale jakby za mało jest tych spotkań. [W. 13]

Powiem tak: gdyby policzyć przyjaciół chrześcijan i  przyjaciół Tatarów 
muzułmanów, to też jest przewaga chrześcijan, bo po prostu jest tu ich 
więcej. Ale jednak tu jest więcej Tatarów niż tam na zachodzie [Polski]. 
Najbardziej nas Tatarów jednoczy tu ta nauka religii, bo wtedy wszyscy 
się spotykamy i  rozmawiamy. W tygodniu to wiadomo – praca, szkoła. 
[W. 20]

Starałam się trzymać z Tatarami-muzułmanami, ale miałam też przyja-
ciół niemuzułmanów. Może nie aż tak dużo, ale miałam. W podstawówce 
byłam w klasie jedyną Tatarką, a w szkole średniej byłyśmy dwie. [W. 14]

Mam przede wszystkim przyjaciół muzułmanów. Nie mam jakiegoś 
takiego ciśnienia, że tylko i wyłącznie Tatarzy muzułmanie. Tak, ale nie 
tylko. Mam swoje przyjaciółki ze studiów, z którymi się często spotykam. 
Przyjaciółki jeszcze ze szkoły średniej. [W. 14]

Ja przyjaźniłam się bardziej z prawosławnymi bo i  ich było mniej i nas 
muzułmanów. A katolicy tak jakoś odrębnie. Chociaż w zasadzie nie było 
różnic i w szkole. A jak były zabawy młodzieżowe, to każda grupa sobie 
organizowała osobno. To było takie dziwne. Mi się np. podobał jeden 
chłopak prawosławny, ale ja już nie mogłam pójść na zabawę. Ale teraz 
już czegoś takiego nie ma. [W. 15]

Ja mam więcej przyjaciół wśród katolików i wśród prawosławnych. Dla-
tego nas jest niedużo i w ogóle. [W. 15]

To znaczy, ja obracałem się w  środowisku tatarskim. Wiadomo, różne 
imprezy, zabawy, spotkania młodzieżowe, wyjazdy, obozy. Ale w szkole 
byłem sam. Więc miałem też przyjaciół wśród prawosławnych i  katoli-
ków. [W. 16]
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Ja byłam sama Tatarka w klasie. A najbardziej wcale nie dokuczały mi 
inne dzieci. Tylko właśnie inny Tatar i to on do mnie krzyczał Tatarka, 
Tatarka. Moja najlepsze przyjaciółka to była katoliczką, ale miałam też 
i prawosławnych. Nie było żadnej różnicy. [W. 3]

Ja przyjaźniłem się ze wszystkimi bez względu na wyznanie. Nie spotka-
łem się nigdy z objawami nietolerancji, wręcz przeciwnie – spotkałem się 
z zainteresowaniem. [W. 19]

Przyjaźniłam się z różnymi, ale z Tatarami też. Nawet byłam w średniej 
szkole przewodniczącą tatarskiej młodzieży. Ale w klasie byłam jedyną 
Tatarką. To rozproszenie po Białymstoku, po szkołach. Ale na studiach 
szybko z tego odpadłam, byłam na studiach medycznych. Było dużo nauki. 
Miałam swoją osobistą przyjaciółkę prawosławną i bywało, że chodziłam 
z nią do cerkwi, także święciłyśmy jajka. Ja uważałam każdą świątynię, 
że to chwila zadumy, nad życiem zadumanie. [W. 21, 22]

Powyższe wypowiedzi obrazujące religijność Tatarów z  rodzin 
w  pełni muzułmańskich oraz dwuwyznaniowych i  dwukulturowych 
miały przede wszystkim uściślić, do jakiego wyznania przyznają się 
ankietowani i co wpłynęło na ich wybór. Jakie święta i zwyczaje pamię-
tają ze swoich domów rodzinnych, a  jakie obecnie kultywują oraz jaką 
teraz mają wiedzę i podejście do religii muzułmańskiej i chrześcijańskiej 
(katolickiej bądź prawosławnej).

W grupie I 98% ankietowanych określiło się jako muzułmanie. W grupie 
II dzielili się przede wszystkim na katolików i muzułmanów, ale byli rów-
nież tacy, którzy zdeklarowali się jako ateiści. Wynika to w znacznej mie-
rze z faktu, że w rodzinach dwuwyznaniowych i dwukulturowych, dzieci, 
którym pozostawiono wolny wybór w kwestii wyznania, a jest to w nich 
częstą praktyką, nierzadko mają problem z określeniem swojej przynależ-
ności do danego wyznania. Rodzice starają się nie narzucać żadnej z reli-
gii, dlatego większość badanych odpowiedziała, że wyznanie, z którym się 
identyfikują, jest efektem ich własnego wyboru. W rodzinach jednolitych 
wyznaniowo i kulturowo dzieci zazwyczaj przyjmowały religię wyniesioną 
z domu. Kolejną kwestią związaną z rodzinami dwuwyznaniowymi jest to, 
że obydwoje z małżonków, którzy w swoich domach rodzinnych byli wie-
rzącymi i praktykującymi, oddala się powoli od swojej wiary, co w rezulta-
cie rzutuje również na religijność dzieci wychowywanych w tych rodzinach. 
Badania pokazały, że w rodzinach w pełni muzułmańskich przeważająca 
większość mówi o dominacji islamu w swoich domach rodzinnych. 
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W grupie II na pytanie, jakie święta obchodziło się w domu rodzinnym, 
większość udzieliła odpowiedzi: muzułmańskie i chrześcijańskie. Nie jest 
to niczym zaskakującym, a  raczej potwierdzeniem tezy, że w rodzinach 
dwuwyznaniowych, gdzie żadna z religii nie jest dominująca, obchodzi się 
święta zarówno muzułmańskie, jak i chrześcijańskie (prawosławne bądź 
katolickie). Co prawda, w grupie II przeważająca część badanych stwier-
dziła, że obchodzi tylko święta muzułmańskie, ale 39 osób odpowiedziało, 
że obchodzi święta muzułmańskie oraz chrześcijańskie. Jednak analizując 
odpowiedzi, można dojść do wniosku, że wielu spośród ankietowanych za 
obchodzenie świąt chrześcijańskich uważa postawienie choinki, rozdanie 
prezentów i pomalowanie jajek. Część natomiast tradycje, które przyjmuje, 
tj. Wigilię, zapalanie zniczy na grobach bliskich, malowanie jajek traktuje 
jako zwyczaje polskie, które oni, jako Polacy mogą, a nawet powinni kulty-
wować. Niektórzy uznają to za zabawę i miłą rozrywkę dla siebie i swoich 
dzieci. Nie można tu jednak pominąć wypowiedzi polskich muzułmanów, 
którzy kategorycznie zaprzeczyli, jakoby w ich domach kultywowane były 
jakiekolwiek tradycje związane ze świętami chrześcijańskimi. Pozostają 
oni jednak w mniejszości.

Mówiąc o wiedzy Tatarów na temat religii muzułmańskiej i chrześci-
jańskiej zbędny wydaje się podział na grupę I i II. Lepszym rozwiązaniem 
w tym wypadku jest pisanie ogólnie o wiedzy ankietowanych na temat 
poszczególnych religii, gdyż nie pojawiły się znaczące różnice w tej kwe-
stii między badanymi z obu grup. 

 Z moich badań wynika, że Tatarzy, zdeklarowani jako muzułmanie, 
w większości nie praktykują w pełni swojej wiary. Większość obchodzi 
najważniejsze święta, zazwyczaj odwiedzając wówczas meczety. Jeśli 
zaś chodzi o modlitwę, to podstawowym problemem jest nieznany więk-
szości z  nich język arabski. Jednak tatarscy muzułmanie przywiązują 
ogromną wagę do umożliwienia dzieciom nauczenia się podstaw religii, 
modlitw, Koranu i wszystkiego, co wiąże się z islamem. Modlitwa nato-
miast nie jest codzienną praktyką w tatarskich domach. Dlatego tak waż-
nym elementem w wychowaniu tatarskich dzieci są lekcje religii. Warto 
podkreślić że rodzice uczą dzieci islamu przy równoczesnym poszano-
waniu i rozumieniu innych religii. Tatarzy, bez względu na pochodzenie 
z rodzin dwuwyznaniowych lub w pełni muzułmańskich nie stronią od 
ludzi innych wyznań, nie izolują się od społeczności chrześcijańskiej. 
Szanują inne religie oraz są zainteresowani wszystkim, co ich otacza. 



88    

VII.2. Tatarskośæ

W  tej kategorii badania prowadziłam na podstawie następujących pytań: 
Jakie nosisz imię (tatarskie/polskie)? Czy uważasz, że dobrze znasz kulturę, 
obrzędy i zwyczaje Tatarów? Gdzie i w jakich okolicznościach poznałeś histo-
rię Tatarów? Czy starasz się samodzielnie zgłębiać wiedzę na temat kultury 
i zwyczajów tatarskich? Czy znasz język tatarski? Kim się czujesz? Czy pre-
numerujesz czasopisma dotyczące religii, zwyczajów i  codzienności tatar-
skiej? Jakie są twoje ulubione potrawy? Czym kierowałbyś się wybierając 
miejsce zamieszkania zakładając, że nie chodziłoby o finanse? Z kim wolał-
byś się związać rodzinnie? Twoim zdaniem Tatarzy to: grupa etniczna, grupa 
etnograficzna, mniejszość narodowa? 

Pierwsze pytanie dotyczyło imienia. W  możliwościach odpowiedzi 
podałam: polskie, tatarskie lub polskie i tatarskie. Naturalnie chodziło 
o imiona związane z tradycją chrześcijańską oraz muzułmańską. W gru-
pie I 56 osób nosi imię polskie, dziesięć tatarskie, a 28 zarówno polskie, 
jak i tatarskie. W grupie II na 59 ankietowanych 48 osób ma imię pol-
skie, a jedenaście jednocześnie polskie i tatarskie. 

Wykres 16. Grupa I i II RODZAJ NOSZONEGO IMIENIA (%)

Źródło: Badania własne.

Nie ma tu wyraźnych różnic pomiędzy grupą I  i  II. Z moich obser-
wacji i rozmów wynika, że Tatarzy decydowali się na nadawanie imion 
polskich między innymi dlatego, że nie chcieli, aby ich dzieci wyróżniały 
się w ten sposób. Możliwe, że wielu z nich te imiona po prostu bardziej 
się podobały. 
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Tatarzy wcześniej nie nadawali takich imion. Nie wiem, może z obawy. 
Ale teraz stają się w tym względzie coraz odważniejsi; to, że dałam imiona 
swoim dzieciom np. Aisza, to nie po to, żeby zaszkodzić swoim dzieciom. 
Chciałam właśnie podkreślić, że jest muzułmanką. Ona się burzy, ale 
mówię jej, że później będziesz mi dziękowała. [W. 13] 

 Spotkałam się wśród dzieci tatarskich z imionami takimi, jak Selim, 
Aisza lub Tamira. Ciekawe jest to, że niektóre imiona mają swoje odpo-
wiedniki w imionach polskich, np. Stefan – Mustafa, Halimat – Halina, 
Aleksander – Ali itp.

Kolejne pytanie w tej kategorii brzmiało: Czy dobrze znasz kulturę 
i zwyczaje tatarskie? W grupie I sześćdziesiąt osób odpowiedziało tak, 
33 nie, a jedna osoba nie udzieliła odpowiedzi na to pytanie. W grupie II 
na 59 pytanych, 44 uznało, że dobrze zna kulturę Tatarów, a osiemna-
ście, że nie.

Wykres 17. Grupa I i II PRZEKONANIE O DOBREJ ZNAJOMOŚCI 
HISTORII, KULTURY, ZWYCZAJÓW I OBRZĘDÓW TATARSKICH (%)

Źródło: Badania własne.

Jak wynika z  powyższego wykresu zarówno w  grupie I, jak i  II 
większość uważa, że dobrze zna zwyczaje, kulturę i historię Tatarów. 
Świadczy to o  tym, że w  wielu rodzinach dwuwyznaniowych, w  któ-
rych dzieci niekoniecznie wychowywane są w islamie, mimo to kulty-
wuje się tradycje i zwyczaje tatarskie oraz opowiada o historii polskich 
muzułmanów. 

Córka jest muzułmanką, ma na imię Tamira, ma azan. Syn Paweł wycho-
wywany jest w wierze katolickiej miał chrzest i komunię. Był nawet mini-
strantem. Syn też interesuje się kulturą tatarską, wchodzi do meczetu, 
dużo czyta. My od małego uświadamialiśmy im, że jedno jest takiej 
wiary, a drugie takiej [pod względem wyznania]. Ale tradycja i kultura 
to co innego. [W. 19] 
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Często również współmałżonkowie w  mieszanych małżeństwach 
zaczynają się interesować kulturą, tradycjami i zwyczajami tatarskimi. 
Poniżej przytoczona została wypowiedź Tatara z  mieszanego małżeń-
stwa, który tak mówi o swojej żonie: 

Moja żona, powiem szczerze, to już teraz ma chyba więcej wiedzy o Tata-
rach niż ja, bo cały czas przegląda i szuka w internecie. Bardziej się inte-
resuje może niż ja. [W. 19] 

Warto również zwrócić uwagę na wypowiedź katoliczki, będącej rów-
nież w małżeństwie mieszanym: 

Wiem już dużo więcej [o  kulturze, zwyczajach, historii tatarskiej]. 
Pomagam [mężowi] w meczecie, więc jak tyle razy usłyszę, to siłą rzeczy 
umiem. Zresztą pracę magisterką też pisałam o Tatarach. [W. 9, 10]

Są też rodziny, w których postanowienie o wychowaniu dzieci w wie-
rze katolickiej jest jednoznaczne z  nieprzekazywaniem im wiedzy na 
temat kultury i zwyczajów tatarskich. Zapytałam dziewczynkę wycho-
wywaną w  rodzinie mieszanej, czy wie kim jest Tatar i  czy czuje się 
Tatarką. Usłyszałam następującą odpowiedź: 

Tak nie bardzo wiem, ale coś o tym słyszałam. Chyba nie [nie czuję się 
Tatarką], nie bardzo. 

Zapytałam również czy jeździła z babcią na tatarskie święta. 

Nie bardzo. Nie wiem, dlaczego nie [tu dopowiedziała babcia]. A  ja 
wiem czemu nie. Może mama nie chce, może mama sobie nie życzy. To 
po co na siłę ją tam brać. Po drugie jak już jest katoliczka, to niech będzie 
katoliczka. [W. 7] 

Ta odpowiedź pokazuje, że niełatwo jest całkowicie oddzielić religię 
muzułmańską od kultury, obyczajów i w ogóle tożsamości tatarskiej. 

Kolejne pytanie uzupełniające miało dać odpowiedź, gdzie ankieto-
wani zapoznawali się z kulturą, zwyczajami, tradycją i historią Tatarów. 
Kierowałam je do osób, które uznały, że dobrze znają historię, zwyczaje 
i kulturę tatarską. Dlatego w grupie I odpowiadało na nie sześćdziesiąt 
osób, a w grupie II 44. Dwadzieścia osób z grupy I zaznaczyło, że uzy-
skało tę wiedzę w domu, cztery w różnym stopniu w domu i w szkole, 
dwie w  domu, w  szkole oraz z  innych źródeł (literatura, opracowania 
historyczne), siedem w domu oraz z publikacji, książek i mediów, jeden 
pytany w  szkole oraz przez czytanie książek historycznych, trzynastu 
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w  domu i  na rozmaitych zajęciach dodatkowych, a  osiem osób zazna-
czyło odpowiedź „inne”, wymieniając: literaturę, oglądanie filmów, roz-
mowy ze starszym pokoleniem. 

W grupie II na 41 osób, które stwierdziły, że dobrze znają kulturę, 
historię oraz zwyczaje tatarskie, siedemnaście odpowiedziało, że 
poznało je w  domu, cztery w  domu i  w  szkole, a  także na zajęciach 
dodatkowych, dziewięciu ankietowanych w szkole i na zajęciach dodat-
kowych, natomiast dwoje na zajęciach dodatkowych oraz w  trakcie 
badań własnych.

Zadałam także pytanie: Czy starasz się samodzielnie zgłębiać wiedzę 
na temat kultury, historii i zwyczajów tatarskich? W grupie I „tak” odpo-
wiedziało 76 osób, „nie” – osiemnaście. 

Wykres 18. Grupa I SAMODZIELNE ZGŁĘBIANIE WIEDZY 
NA TEMAT KULTURY I ZWYCZAJÓW TATARSKICH

Źródło: Badania własne.

Na pytanie o sposób pozyskiwania wiedzy, badani z grupy I wymie-
niali głównie: rozmowy ze starszym pokoleniem, literaturę, kontakty 
z tatarskimi przyjaciółmi z Bachczysaraju i Kazania, gazety tematyczne, 
lekcje religii muzułmańskiej, internet, różnego rodzaju prelekcje, Aka-
demię Wiedzy o Tatarach w Bohonikach i Sokółce, badania historyczne, 
muzea.

W  grupie II czterdzieści osób na 59 stwierdziło, że stara się samo-
dzielnie zgłębiać wiedzę na temat historii, kultury i  zwyczajów tatar-
skich, przede wszystkim poprzez: internet, książki, rozmowy z rodziną 
tatarską, warsztaty kuchni tatarskiej, przekazy ustne krewnych, pro-
gramy w TV, artykuły, rozmowy z innymi Tatarami, informacje od ima-
mów w meczetach. Dziewiętnastu pytanych nie pogłębia swej wiedzy.

NIE 19%
TAK 81%
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Wykres 19. Grupa II SAMODZIELNE ZGŁĘBIANIE WIEDZY 
NA TEMAT KULTURY I ZWYCZAJÓW TATARSKICH

Źródło: Badania własne.

Osoby wychowane w rodzinach tatarskich wypowiadały się w nastę-
pująco: 

Dodatkowych zajęć z tego zakresu nie mieliśmy, bo na religii uczyliśmy 
się arabskich liter czytać i modlitw, a o tradycji się nie uczyliśmy. W domu 
trochę rodzice opowiadali. Wiedzieliśmy, kiedy Tatarzy się pojawili na 
tych ziemiach, skąd jesteśmy, gotowaliśmy tatarskie potrawy, wiedzieli-
śmy jakie mamy święta. [W. 1]

Zawsze trochę się mówiło. O tradycjach, kuchni, o historii tyle co umia-
łam to też opowiedziałam [swoim dzieciom]. Resztę musiały już same 
doczytać. [W. 1]

Mogę powiedzieć tyle, że tę tatarskość było widać na co dzień nie tylko 
od święta. Tata był zawsze bardzo religijny, nie tylko od święta, i to on 
nadawał ton całej rodzinie. Budził się o piątej rano i się modlił; modlił 
się po arabsku bo znał modlitwy. Przywiązywał dużą wagę do religii, do 
świąt, do potraw naszych. Niby to nie istotne, ale bardzo byliśmy zwią-
zani z kuchnią. Chłopcy jak dorastali, to chciał, żeby synowe były Tatarki. 
[W. 2]

Mama nie uczyła za dużo. Ale gotowała tatarskie potrawy. Nie było wie-
przowiny. Ale ja jakoś sama [chciała zgłębiać wiedzę na temat Tata-
rów]. [W. 2]

Trochę w domu o tym rozmawialiśmy. Wiedzieliśmy, że jesteśmy Tata-
rami. O  historii też mówili, szczególnie dziadek. On był taki bardziej 
oczytany. On mówił skąd się wzięli Tatarzy w  Kruszynianach, bo ja 

TAK 68%
NIE 32%
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z Kruszynian. Pokazywał nam lipę, pod którą siedział Jan III Sobieski. 
[W. 3]

Trochę się mówiło. Najwięcej opowiadał dziadek. On miał chyba też naj-
więcej czasu, bo rodzice pracowali. Znało się te różne opowieści, legendy, 
tradycje, trochę historii, opowiadali jak umieli. [W. 8]

Mówiłam trochę. Ale chyba nie tyle [zapytałam, czy swoim dzieciom 
przekazali podobną ilość wiedzy o Tatarach, co niegdyś rodzice im]. 
Trochę o historii, gotowałam różne tatarskie potrawy, jeździliśmy razem 
na święta muzułmańskie. [W. 3]

Nie rozmawiało się, to nie było takie istotne. Tzn. my wiedzieliśmy, ale 
jakoś tak specjalnie się o tym nie mówiło, wtedy inne rzeczy były ważniej-
sze. [W. 4]

Dużo mówili babcia i  dziadek, ojciec i  mama. Opowiadali skąd się tu 
wzięli Tatarzy. Ja lubiłem historię, dziadek znowu lubił opowiadać. Więc 
ja słuchałem. Całymi wieczorami słuchałem. Nie było telewizorów, my 
prawie pierwsi w całej wsi mieliśmy. To do nas się dużo ludzi ze wsi scho-
dziło. Chwile oglądali jakiś program na jedynce, bo u nas dwójki nie było, 
a później zaczynały się opowieści o duchach i różne, bo to i katolicy, i pra-
wosławni, i Tatarzy opowiadali. Legendy tatarskie też były o Kontusiu 
i inne. [W. 4]

Starałem się dużo słuchać, więc wydaje mi się, że podobnie [podobną 
ilość wiedzy przekazałem swoim dzieciom]. Wiem skąd tu Tatarzy 
przybyli, o historii, tradycji. Ja pani powiem, że to piękna tradycja, a ci 
Arabowie co tu teraz przyjechali, to zmarnowali religię naszą. My od 
600 lat się spolszczaliśmy. I  my umiemy obrzędy itd. A  oni przyjechali 
i po swojemu wszystko zrobili i nam tu tylko niepotrzebnie popierniczyli. 
Moja mama np. umie się modlić i jak byli ci starzy imamowie, to ona coś 
tam łapała piąte przez dziesiąte, a teraz jak już są ci młodzi, nauczeni 
po arabsku, to mama na końcówki się tylko załapuje, bo już nic nie łapie. 
Kiedyś do meczetu nie często, bo nie często, ale jak już się szło od święta 
pomodlić, to i  po parę godzin się modliło. Byli nasi rdzenni imamowie, 
stąd Chalecki, Jasiński. [W. 4]

Kiedyś jak u nas był pogrzeb, to się normalnie, jak to u nas, chowało 
w  całunie, płótnie, a  później przyjechał jakiś murzyn. Rozwalił to 
wszystko, rozkręcił głowę i  tak pochowali babę bez owiniętej głowy, 
bo to było tak po jego myśli, ale ja nie wiem skąd on był. My też nie 
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chowamy w  trumnach, ale też to wchodzi pomału, pewnie kiedyś tak 
będzie. Nasza kultura jest nasza i niech się trzyma jak nasza, bez Ara-
bów. Bo nawet nie można powiedzieć, że to jest taki islam, to jest taki 
polski islam, taki nasz islam – i tak powinno być. W każdej wierze musi 
być polskość, bo tak ma być, a my jesteśmy Polakami. Nasza religia to 
jest polski islam. [W. 4]

Często spotykałam się z  niepochlebnymi wypowiedziami na temat 
Arabów przyjeżdżających do Polski. Tatarzy nie chcą, aby ich z  nimi 
porównywano, chociaż w mediach takie sytuacje zdarzają się dość czę-
sto. Podkreślają, że poza islamem nic ich z Arabami nie łączy. Mają inne 
tradycje, obrządki, inną mentalność oraz podejście do religii.

Nie było specjalnie organizowanych rozmów, ale oczywiście, że się roz-
mawiało. Trochę opowiadał tata. Różne legendy, trochę historii. Trochę, 
ile sami wiedzieli, to opowiadali o religii, ale chyba najwięcej opowiadała 
babcia. [W. 5, 6]

Chciała zrozumieć, na czym to wszystko polega. W  co wierzymy, kiedy 
świętujemy. [W. 5, 6]

Widzi pani, to jest trochę tak, że mojej babci rodzice przekazali jeszcze 
dużą wiedzę. Potrafi się modlić, zna tradycję, historię Tatarów. Ona jesz-
cze swoim dzieciom przekazała sporo, ale już nie tyle. Powiedzmy, prze-
kazała kulturę i tradycje, ale modlitw już nie nauczyła. No, a mi rodzice 
przekazali jeszcze mniej, tzn. trochę tradycji świątecznych, kulinarnych, 
trochę historii. Natomiast ja swoim dzieciom przekazałem jeszcze mniej, 
tzn. trochę o  kuchni, ale może to bardziej przekazała im moja babcia. 
I odrobinę kultury. Tak to się jakoś dzieje. [W. 5, 6]

Wszyscy wiedzieliśmy, że jesteśmy Tatarami i co to oznacza. Dużo było opo-
wiadań o historii, dużo się mówiło o różnych historiach rodzinnych. [W. 8]

Trochę rodzice, trochę sama czytałam, trochę się dowiedziałam na róż-
nych organizowanych spotkaniach. Ale takie podstawowe rzeczy były 
oczywiste, nawet nie wiem kiedy się ich nauczyłam. Jak się modlić, jaka 
kuchnia, jak się zachować na cmentarzu i w czasie pogrzebu. [W. 8]

Ja może nie. Ale moje dzieci chodziły na religię muzułmańską i tam się 
dużo nauczyły, ja się mogłam od nich uczyć. [W. 8]

Nie, tak dużo mówić to nie. Po prostu na spotkaniach rodzinnych. Naj-
więcej to może przekazywała babcia. Jak tam na kresach było o tradycji, 
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historii, jak Tatarzy byli prześladowani. Mówiła też o różnych sposobach 
leczenia, zabobonach po części itp. A tak, to człowiek raczej sam pozna-
wał, czytał i się dowiadywał. Ale taka historia o osadnictwie tatarskim 
i takie to już we własnym zakresie. [W. 9, 10]

To z  jednej strony było oczywiste, a  z  drugiej się o  tym mówiło. Tata 
bardziej niż ktoś inny nawiązywał do tego, kultywował tradycje, tańce 
tatarskie, te rzeczy były znane, mówiło się, zwracało się jak się siedzi 
przy stole, jak się je, jak się odmawia modlitwy te domowe, jak się szło do 
meczetu, uczęszczało na modlitwę piątkową. [W. 11]

To raczej w domach albo przy spotkaniach piątkowych. Nie było telewizji, 
więc po modlitwie były czasem wspólne obiady rodzinne czy szersze. I tak 
się mówiło, że to takie wieczorki. I tam panowie w karty grali albo wła-
śnie rozmawiali, a dzieciaki lubiły podsłuchiwać. Panie czasem oddziel-
nie, czasem razem. Ale to właśnie na takich wieczorkach szereg rzeczy się 
mówiło, wspominało. To może nie było dokładne. Ale legendy o Kontusiu 
i inne były znane. [W. 11]

Przekazałam może córce nawet większą wiedzę, bo już była literatura, 
można było zdobyć. Wnuki też mają wiedzę dość dużą. Bo mieszkają 
w Poznaniu i budzą zainteresowanie i często panie w szkole to wykorzy-
stują i  oni muszą przygotowywać różne informacje i  wstyd czegoś nie 
wiedzieć. [W. 11]

Wychowanie w  naszej rodzinie było typowo tatarskie i  muzułmańskie, 
ale jakoś specjalnie nie rozmawiało się o naszej tatarskości. Mieszkaliśmy 
w  Nowogródku. Tam byli żydzi, prawosławni, muzułmanie i  katolicy. 
Właściwie była taka mieszanina, że nie wyróżnialiśmy się. Nie wpajano 
nam. Wiedzieliśmy, że jesteśmy Tatarami. Nie było czasu ani potrzeby, 
żeby jako tak specjalnie wpajać. [W. 12]

Wiedzę o  historii Tatarów pogłębiłam już dużo później we własnym 
zakresie. Z książek, z różnych spotkań. Mimo, że oczywiście nasi rodzice 
i dziadkowie wiedzieli, skąd wzięli się Tatarzy na tych ziemiach. [W. 12]

Kiedy byłam młodsza, nie było lekcji religii, nie uczestniczyłam w takich 
lekcjach. Obchodziliśmy święta te podstawowe. Wiedziałam, że jestem 
Tatarką. Ale moja dojrzałość religijna narodziła się dopiero w wieku doj-
rzałym, tak jakieś 30–40 lat. Teraz uważam, że świadomość korzeni jest 
bardzo ważna, i znajomość tradycji, i to powtarzam swoim dzieciom, że 
one powinny wiedzieć, gdzie są ich korzenie i kim są. [W. 13]
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W  naszej rodzinie się rozmawiało o  tym. Bo rzeczywiście są rodziny, 
w  których się o  tym nie rozmawia. W  naszej rodzinie się dużo o  tym 
rozmawiało. Myślę, że moi rodzice sami nie wiedzieli, skąd się wzięli 
dokładnie Tatarzy. Ale chodziło bardziej o tradycje i obyczaje. O święta, 
kulinaria, o  tradycje przekazywane z  dziada pradziada. Jeśli cho-
dzi o  historię Tatarów i  ich osadnictwa w  Polsce, zgłębiłam ją już we 
własnym zakresie. Mama przekazywała mi różne zwyczaje i tradycje. 
Mówiła, żeby nie trzepać dywanów po zmroku. Islam faktycznie tego 
zabrania. Ona o  tym nie wiedziała, ale przekazywała takie tradycje. 
[W. 14]

Absolutnie o  tym nie rozmawialiśmy. Mama nie miała czasu. Była 
wdową, tata zginął w czasie wojny. Mama nie miała czasu z nami rozma-
wiać, to po pierwsze. A po drugie wychowywałam się w Kruszynianach, 
gdzie było dużo muzułmanów i  ja uważałam, że moją grupą społeczną 
są muzułmanie i ja tak samo postępowałam jak oni. I były bardzo szano-
wane rodziny, z których można było brać przykład. Mówiono, że trzeba 
wszystkich szanować bez względu na wyznanie, ale pamiętajcie, że wy 
jesteście muzułmanami. [W. 15]

Dużo się mówiło. Rodzice dużo nam tłumaczyli, skąd my jesteśmy skąd 
pochodzimy. Dlaczego akurat musimy chodzić na tę religię, a  nie na 
inną i powoli zapoznawaliśmy się ze swoimi świętami, z obrządkami. 
[W. 16]

Bardziej historii tatarskiej to mnie uczyli dziadkowie. Uczęszczałem też 
na lekcje religii, chociaż na tych lekcjach to była bardziej nauka. Mnie 
uczyli Arabowie. Alfabetu i  modlitwy. Modlitw nauczyłem się dopiero 
na religii. Z  tradycjami i  świętami to już zapoznawali mnie i  dziadko-
wie, i z domu rodzinnego. Zazwyczaj od mamy, bo to ona się zajmowała 
wychowaniem i przygotowywaniem potraw. [W. 19]

Byłyśmy wychowywane bardzo na luzie. Tylko tyle, że wiedziałyśmy 
dzięki dziadkom, że są święta, obchodziliśmy wszystkie święta i po prostu 
tata był niewierzący i przez to chyba też mama nie była konsekwentna 
w tej materii. Nie mówiliśmy o naszej tatarskości, bo to było naturalne. 
Po prostu nie byliśmy praktykujący, ale sympatyzujący. Bardziej tradycje 
i tatarskość, ale bez religii. [W. 21,22]

[Mąż] Moim największym źródłem wiedzy byli dziadkowie. Rodzice mojej 
mamy. Z drugiej strony od mojego taty, to dziadek był chory obłożnie, to 
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słaby kontakt z nim był. A właśnie tutaj takim źródłem moich informacji 
była też moja prababcia. I ona mi bardzo dużo opowiadała i szczegółowo. 
A ja lubiłem dopytywać, więc czasem już się na mnie złościła, że ją tak 
dopytuję, czy męczę. Prababcia opowiadała mi też legendy, lubiła bajać. 
[Żona] U mnie właśnie mniej niż u męża, jak tak słucham. Ja pochodzę 
z  Trzcianki, tutaj ze stron zachodniej Polski, ale dziadkowie z  Nowo-
gródka i jakoś tak o legendach się nie rozmawiało. Natomiast jeśli chodzi 
o tradycje, to jak najbardziej. Mniej ta religia. Wcześniej jak mieszkałam 
bliżej Gorzowa, to uczestniczyłam w tym życiu religijnym bardziej, a jak 
później przeprowadziłam się do Trzcianki, to już nie tak bardzo. Nie było 
aż takiej możliwości. [W. 17, 18]

W rozmowach o sytuacji w rodzinach mieszanych padły następujące 
stwierdzenia:

Moja córka, mimo że ma dopiero cztery lata, wie, że jest Tatarką i muzuł-
manką. Będę ją wozić na lekcje religii muzułmańskiej do Suchowoli, 
bo tam chyba się odbywają, a  jak nie, to będę ją wozić do Białegostoku 
[wypowiedź Tatara, który jest w małżeństwie mieszanym]. [W. 19]

Nie. W ogóle już tego nie ma. Moje wnuki wychowywane są po katolicku. 
Zupełnie po katolicku. Nie znają kultury tatarskiej. [W. 4]

Ja nie starałam się dzieciom specjalnej wiedzy przekazywać na ten temat. 
One raczej same. Jedna z moich córek się bardzo interesuje. Trochę litera-
tury zebrała. Zresztą jeździła i do Kruszynian, bo też na groby. Także ona 
bardzo sympatyzuje, że tak powiem, z  Tatarami [wypowiedź Tatarki, 
która jest w małżeństwie mieszanym]. [W. 21, 22]

Moje wnuczki nie mają ani azanu, ani chrztu. Córki mają tylko śluby 
cywilne. Ale wnuczki, mimo że mieszkają za granicą, wiedzą, że pocho-
dzą z Tatarów. Przekazuję im różne wydawnictwa, które się na ten temat 
ukazują. Ale za granicą nie chcą się ujawniać, bo ich mylą z  Arabami, 
a my tego nie chcemy [Tatarka o swoich wnuczkach wychowywanych 
w rodzinach mieszanych]. [W. 15]

Spróbuję, ale nie widzę wnuków na co dzień, więc będzie ciężko. Córki na 
pewno powiedzą im o ich korzeniach, ale czy coś więcej, to nie wydaje mi 
się. Ale nie wiem. Nie rozmawiałam o tym z moimi dziećmi. Jak będzie, 
tak będzie [Tatarka o swoich wnukach wychowywanych w rodzinach 
mieszanych]. [W. 1]
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W  ankiecie zapytałam również o  znajomość języka tatarskiego114. 
W  grupie I, jedna osoba odpowiedziała na nie twierdząco. Trzy osoby 
spośród pytanych powiedziały, że nie znają języka tatarskiego, ale 
właśnie rozpoczęły naukę. Trzy, że znają w  stopniu podstawowym. 
87 ankietowanych nie zna języka tatarskiego. W grupie II, czyli wśród 
osób z rodzin mieszanych, nikt nie zna ani też nie rozpoczął nauki języka 
tatarskiego.

Wykres 20. Grupa I ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA TATARSKIEGO

Źródło: Badania własne.

Kolejne pytanie znalazło się w  kategorii „tatarskość”, ale równie 
dobrze mogłoby znajdować się w kategorii: „patriotyzm”, „system war-
tości”. Zapytałam, kim czują się ankietowani: „Tatarami”, „Polakami”, 
„Polakami tatarskiego pochodzenia”. W grupie I na 94 osoby 68 zazna-
czyło odpowiedź: „Polakiem tatarskiego pochodzenia”, osiemnaście – 
„Polakiem”, pięć – „Tatarem”, a trzy nie zdeklarowały się w ogóle. W gru-
pie II na 59 ankietowanych 42 odpowiedziało, że czują się Polakami 
tatarskiego pochodzenia, natomiast siedemnastu – Polakami. Warto 

114 Związek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej w 2012 roku zorganizował kurs języka 
tatarskiego. Zajęcia odbywały się co niedzielę w  jednej z  białostockich szkół. Projekt 
był realizowany dzięki dotacji Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji – Departament 
Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych. http://tataria.eu/index.
php/strona-glowna/392-jezyk-tatarski [dostęp: 10.02.2014 r.]. http://www.wprost.
pl/ar/315469/Tatarzy-z-Podlasia-ucza-sie-jezyka-przodkow [dostęp: 10.02.2014 r.]. 
http://www.rp.pl/artykul/964245.html [dostęp: 10.02.2014 r.].
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przypomnieć, że w  grupie II 21 pytanych za swoje wyznanie uznało 
islam. To kolejny dowód, że małżeństwa mieszane i niewychowywanie 
dzieci w  islamie niekoniecznie oznacza odrzucenie tatarskich korzeni 
oraz przywiązania do tradycji i zwyczajów. 

Wykres 21. Grupa I i II POCZUCIE TOŻSAMOŚCI ANKIETOWANYCH 
(CZUJĘ SIĘ...) (%)

Źródło: Badania własne.

Zapytałam jeszcze o  to, czy ankietowani prenumerują czasopisma 
dotyczące religii, zwyczajów i  codzienności tatarskiej. W grupie I z 94 
zapytanych „tak” odpowiedziały 34 osoby, a „nie” – sześćdziesiąt. W gru-
pie II siedemnaście osób prenumeruje takie czasopisma, zaś 32 osoby – 
nie. Patrząc na poniższy wykres można zauważyć, że procentowo odpo-
wiedzi w dwóch grupach rozkładają się niemal identycznie. 
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Wykres 22. Grupa I i II PRENUMEROWANIE CZASOPISM 
DOTYCZĄCYCH RELIGII, ZWYCZAJÓW I CODZIENNOŚCI 
TATARSKIEJ (%)

Źródło: Badania własne.

Nie muszą one wcale wskazywać na małe zainteresowanie tematyką 
tatarską. W całej Polsce poczytność gazet i czasopism drastycznie spada. 
Coraz więcej informacji można zdobyć w internecie. Niektóre czasopi-
sma ukazują się też w wersji elektronicznej, co sprawia, że szczególnie 
młode pokolenie coraz rzadziej sięga po prasę papierową.

Poprosiłam ankietowanych o wymienienie kilku swoich ulubionych 
potraw. W obu grupach bezkonkurencyjne okazały się kołduny. W gru-
pie I wymieniło je aż 79 osób, natomiast w II – dwadzieścia. 58 głosów 
w grupie I uzyskał pierekaczewnik, zaś w II jako ulubioną potrawę zazna-
czyło go dziewiętnaście osób. Na trzeciej pozycji w grupie I uplasowały 
się babka i kiszka ziemniaczana z ilością 25 głosów. Potrawy te również 
w grupie II znalazły się na trzecim miejscu, uzyskując dwanaście głosów. 
Kolejną lokatę zajęły pyzy z mięsem z 26 głosami w grupie I i siedmioma 
w  II, następnie kartoflaniki, na które oddano dziewiętnaście głosów 
w grupie I oraz trzy w II. Ponadto wymieniono jeszcze: czebureki, czak-
-czak, halwę, bigos i naleśniki. Niezwykła zgodność badanych z obydwu 
grup pokazuje przywiązanie do potraw uważanych za typowo tatarskie 
oraz do dań regionalnych, które są popularne w północno-wschodniej 
Polsce, gdzie Tatarzy w większości zamieszkują.

Chciałam ponadto sprawdzić, czym ankietowani kierują się wybierając 
swoje miejsce zamieszkania. Poprosiłam, aby nie brać pod uwagę kwestii 
materialnych. W  grupie I  26 osób zaznaczyło następującą odpowiedź: 
ważne, aby była w pobliżu gmina muzułmańska, dom modlitwy i naucza-
nie religii. 24 ankietowanych odpowiedziało, że dla nich najważniejsze jest 
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środowisko współbraci w wierze – Tatarów. Pięcioro – że równie istotne są 
oba czynniki. 29 osób zaznaczyło „inne”, mówiąc, że liczyłaby się: bliskość 
rodziny, czystość środowiska, klimat społeczny w  danej miejscowości, 
miejsce zamieszkania najbliższych, przyroda, cisza, bliskość wody, miejsce 
urodzenia, kierunek studiów, wygoda i funkcjonalność mieszkania. Dzie-
sięcioro pytanych nie udzieliło żadnej odpowiedzi. 

W  grupie II na 59 osób ośmioro pytanych stwierdziło, że ważne 
byłoby dla nich, aby w  pobliżu znajdowała się gmina muzułmańska, 
dom modlitwy i nauczanie religii, pięcioro – że istotne jest środowisko 
współbraci w wierze – Tatarów, dla pięciorga równie ważne są obydwa te 
aspekty, trzynaście osób zaznaczyło „inne”. Wymieniano m.in. bliskość 
przyrody, konieczność mieszkania w Polsce, ładną okolicę oraz rodzinę 
i znajomych. Dla dwudziestu ankietowanych jest to zupełnie obojętne, 
a ośmioro nie odpowiedziało wcale. W związku z tym, że znaczna część 
wypełniających ankiety zaznaczyła, że ważna jest bliskość gminy muzuł-
mańskiej, domu modlitwy itd., zapytałam o utrzymywanie stałych kon-
taktów z gminą muzułmańską. Poniżej przedstawione zostały wypowie-
dzi osób, z którymi o tym rozmawiałam:

Nie, nie utrzymywało się stałych kontaktów. Rodzice byli bardzo zajęci 
pracą. Ale oczywiście kontakt z Tatarami sąsiadami był. [W. 1]

Ojciec był społecznikiem, radnym. Jak zmarł biły dzwony w  kościele. 
Tata był przedstawicielem z Dąbrowy na gminę muzułmańską. Byliśmy 
związani. Ojciec jeździł do Białegostoku na różne spotkania. [W. 2]

Najpierw utrzymywaliśmy ścisłe kontakty. Tata był skarbnikiem, ale 
później ojciec coś się obraził. Chyba były jakieś przekręty i on zrezygno-
wał. Ale kiedy były organizowane bale czy wspólne święta, to zawsze 
byliśmy, tylko już nie taka ścisła współpraca. [W. 3]

Tata kilka lat był skarbnikiem w gminie muzułmańskiej. Utrzymywało 
się też kontakt ze społecznością ze Szczecina i  Gorzowa. Brat mojego 
dziadka mieszkał w Szczecinie. I oni tam stamtąd przyjeżdżali do nas. 
Wszyscy się kontaktowali, Tatarzy z  całej Polski. Przecież oni tam byli 
z  repatriacji i  czuli się zagubieni. Więc jak oni się dowiedzieli przykła-
dowo, że tu u nas w Kruszynianach jest meczet, to przyjeżdżali. I przecież 
to było bardzo daleko. Jedzie się dwa dni. Później modlitwa w meczecie. 
A  u  nas tradycja jak u  katolików, że głodnych nakarmić, spragnionych 
napoić, to i u nas trzeba było przyjąć taką biedulkę. No i jak już raz został, 
to później, jak przyjeżdżał do meczetu, to już jak w dym walił. [W. 4]
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Składki na meczet i mizar płacili, na nasze święta też się spotykali. Ale 
żeby tak jakoś bardzo, to nie. Każdy był bardziej zajęty swoim życiem. Na 
bale też nie chodziłem. [W. 5, 6]

Utrzymywali trochę. Jeździli na święta do Bohonik. Ale nie taki stały 
kontakt. [W. 8]

Tak, tak. Mój tata nawet tam za czasów komunizmu to był wice-
przewodniczącym muzułmańskiego związku, był tam sekretarzem. 
Pomagał budować meczet. Udzielał się tata bardzo. Dużo się działo. 
[W. 9, 10]

Tak oczywiście. Były spotkania, zebrania. Uczestniczyli w  życiu i  pracach 
na rzecz wspólnoty. Porządkowanie mizaru, remonty budynków, pomoc, 
jeśli była potrzebna komuś. Składki były zbierane na rzecz, to się nazywało 
„kultu religijnego”, a chodziło przede wszystkim o utrzymanie materialnego 
dorobku. Był dom parafialny, był meczet i był mizar. Oczywiście też organizo-
wanie balów na wsi, jeszcze były dożynki i wtedy cała wieś się bawiła i wtedy 
zapraszani byli sąsiedzi. Także no nie stronili. Ojciec pięknie śpiewał, pięknie 
opowiadał. A że był wywieziony za młodu do Rosji, to i miał co opowiadać, 
o Tatarach i o Rosjanach, dzięki którym przetrwali na wygnaniu. [W. 11]

Moi rodzice kiedyś nie udzielali się w  gminie. Ale teraz od kilku lat się 
udzielają, jeżdżą na jakieś święta, religię. [W. 13]

Tak. Wspólne święta wyjazdy, modlitwy, czyny społeczne, dobrowolna 
praca w meczecie, tata udzielał się w pracy na cmentarzu, porządkował 
cmentarz. Spotkania były organizowane, obozy. Były też bale, ale moja 
rodzina się w to już nie włączała. [W. 14]

W zasadzie non stop utrzymują. Wspólne modlitwy, święta, bale – tak, 
oczywiście, chodziłem na bale w  miarę możliwości, różne spotkania, 
modlitwy. Zebrania gminne. Wszystko opierało się właśnie na tej spo-
łeczności tatarskiej. Tylko teraz jest taka sytuacja, że młodzi oddalili się 
do tego, mniej inicjatyw, mniej spotkań. [W. 16]

Tak. Jeździliśmy na święta do Kruszynian. Za czasów kawalerskich 
i nawet trochę potem chodziłem na bale tatarskie, ale rzadziej. Dysko-
teki też były organizowane tatarskie w Suchowoli, jeździliśmy do Sokółki. 
Teraz też utrzymuję kontakty. [W. 19]

Tzn. w tym sensie, że były jakieś datki na tę gminę i są nadal. Oczywiście 
wyjazdy na cmentarz. Głównie, powiem szczerze, że uroczystości pogrzebowe 
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i ja jako panienka jeździłam na różne tatarskie wesela. Jak byłam młodsza, 
to brałam udział w takim tatarskim balu w sierpniu organizowanym w Bia-
łymstoku. Ale wcześnie wyszłam za mąż, więc przestałam szybko. Na święta 
też nigdy nie jeździliśmy. Święta obchodziło się w domu. [W. 21, 22]

Rodzice utrzymywali stały kontakt z  gminą muzułmańską. Robili to 
z wielką przyjemnością. Bale, prywatki. Na jednym z takich bali poznałam 
mojego męża. Bale służyły do tego, żeby młodzież się poznała. [W. 17, 18]

Utrzymywaliśmy tutaj kontakt z  gminami [białostocką i  bohonicką, 
mieszkali w  Trzciance], przyjeżdżaliśmy na święta, na bale. Na Baj-
ramy przyjeżdżałam do Bohonik i  do Białegostoku. Ja do Białegostoku 
przyjechałam za mężem. [W. 17, 18]

Właśnie, żeby być bliżej społeczności tatarskiej i gminy muzułmańskiej, 
moi rodzice postanowili się przenieść z Gorzowa do Białegostoku. Rodzice 
za czasów PRL-u odkładali na książeczkę w Białymstoku na mieszkanie 
i tak długo czekali i akurat też przydział się tak szczęśliwie trafił, że ja 
mogłem skończyć szkołę podstawową, nie przerywając, i  tu [do Białe-
gostoku] przyjechać do średniej. Jak tylko sięgam pamięcią, to rodzice 
mówili, że chcą wyjechać do Białegostoku. [W. 17, 18]

Z moich rozmów i badań, które przeprowadziłam ze społecznością 
tatarską wynika, że gminy muzułmańskie pełnią znaczącą rolę w spo-
łecznościach polskich muzułmanów. Poza opieką duchową umożliwiają 
organizację różnych przedsięwzięć, takich jak np. nauczanie religii, 
ponadto stwarzają okazję do częstszych spotkań. Przede wszystkim jed-
nak budują poczucie wspólnoty i pomagają w podtrzymywaniu tradycji, 
zwyczajów i tożsamości tatarskiej.

Praca niniejsza poświęcona jest związkom mieszanym, muzułmań-
sko-chrześcijańskim w  Polsce. W  ankiecie postanowiłam więc zapytać 
osoby wychowane w rodzinach dwuwyznaniowych oraz z rodzin w pełni 
tatarskich – muzułmańskich, z kim wolałyby związać się rodzinnie lub 
z kim już się związały. Zadałam to pytanie dwukrotnie. Za pierwszym 
razem, jako odpowiedzi do wyboru podałam: „chrześcijaninem/chrze-
ścijanką”,„muzułmaninem/muzułmanką”,„muzułmaninem/muzuł-
manką (Tatarem/Tatarką)”, „wyznanie nie jest dla mnie istotne”. Kiedy 
zadawałam to samo pytanie ponownie, zaproponowałam następujące 
odpowiedzi: „polskim Tatarem”, „Polakiem niebędącym pochodzenia 
tatarskiego”, „Tatarem zamieszkałym poza Polską”, „przedstawicielem 
innej narodowości”, „nie ma to dla mnie znaczenia”. 
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Chciałam tu ustalić, czy osoby przeze mnie ankietowane w wyborze 
partnera życiowego zwracają większą uwagę na wyznanie, czy też pocho-
dzenie etniczne. A może wręcz przeciwnie, te aspekty w ogóle nie mają dla 
nich znaczenia. W grupie I 51 osób odpowiedziało, że chciałoby się związać 
lub są już związane z „muzułmaninem/muzułmanką (Tatarem/Tatarką)”, 
cztery wybrały odpowiedź „muzułmanin/muzułmanka (nieważne, czy 
pochodzenia tatarskiego)”, również cztery zaznaczyły, że z  „chrześci-
janinem/chrześcijanką”. 32 osoby stwierdziły, że dla nich wyznanie nie 
jest istotne. W  grupie II wyniki rozłożyły się nieco odmiennie. Siedem 
osób zaznaczyło odpowiedź z „muzułmaninem/muzułmanką (Tatarem/
Tatarką)”, dziesięcioro pytanych chciałoby się związać z „chrześcijaninem/
chrześcijanką”. Aż czterdzieścioro spośród badanych podało, że wyznanie 
nie ma dla nich znaczenia. Dwie osoby nie odpowiedziały w ogóle.

Wykres 23. Grupa I i II PREFERENCJE ORAZ DECYZJE DOTYCZĄCE 
WYBORU WSPÓŁMAŁŻONKÓW W KONTEKŚCIE WYZNANIA (%)

Źródło: Badania własne.
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W drugiej wersji tego pytania w grupie I 61 osób na 94 badanych 
odpowiedziało, że chciałoby lub już związało się rodzinnie „z polskim 
Tatarem”, jedenaście zaznaczyło odpowiedź: „z Polakiem niebędącym 
pochodzenia tatarskiego”, jedna osoba napisała, że chciałaby związać 
się rodzinnie „z  Tatarem zamieszkałym poza Polską”, trzy z  przed-
stawicielem innej narodowości, ośmioro stwierdziło, że nie ma to dla 
nich w  ogóle znaczenia, a  dziesięcioro ankietowanych nie wybrało 
żadnej opcji. W grupie II (wychowani w rodzinach mieszanych) szes-
naście osób chciałoby „z polskim Tatarem”, taka sama liczba wybrała 
„Polaka niebędącego tatarskiego pochodzenia”, pięcioro chciałoby się 
związać z przedstawicielem innej narodowości, dla jedenastu spośród 
badanych nie ma to znaczenia, taka sama liczba nie odpowiedziała na 
postawione pytanie.

Wykres 24. Grupa I i II PREFERENCJE ORAZ DECYZJE DOTYCZĄCE 
WYBORU WSPÓŁMAŁŻONKÓW W KONTEKŚCIE ETNICZNOŚCI/
NARODOWOŚCI (%)

Źródło: Badania własne.
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uznało, że nie ma to dla nich znaczenia. Z wyników można wnioskować, 
że dla tej grupy najważniejsze jest, aby osoba z którą chcą związać się 
rodzinnie, była pochodzenia tatarskiego. Islam również jest ważny, ale 
występuje w przeważającej większości w połączeniu z tatarskim pocho-
dzeniem. Odpowiedź „muzułmanin/muzułmanka, nieważne jakiego 
pochodzenia”, zaznaczyły tylko cztery osoby na 94 pytane. 

Moi rozmówcy często zwracali uwagę na fakt, że religia – islam, jest 
dla nich bardzo ważna, ale nie sprawia to, że chcieliby, aby ich dzieci 
wiązały się np. z muzułmanami pochodzenia arabskiego. W rozmowach 
zaznaczali często, że wyznanie, owszem, jest istotne, jednak w  tym 
przypadku bardzo różni ich mentalność i podejście do pewnych spraw. 
W grupie II większość ankietowanych przyznała, że wyznanie nie jest 
ważne. Znacznie większe znaczenie miało pochodzenie etniczne. 

Po dokonaniu analizy wypowiedzi można postawić kilka wniosków.
Po pierwsze, osoby z grupy II pochodzą z rodzin mieszanych, więc nie 
był im tak silnie przekazywany wzór rodziny czysto tatarskiej i muzuł-
mańskiej. Często nie wychowywały się w wierze muzułmańskiej, zatem 
kwestia wyznania nie jest dla nich tak istotna przy wyborze partnera. 
Jednak w wielu rodzinach, mimo odejścia od islamu, dalej podtrzymy-
wane są tradycje i kultura tatarska oraz duma ze swoich korzeni. Stąd 
wśród części osób z tej grupy chęć poszukiwania współmałżonka/współ-
małżonki z grona Tatarów polskich.

Poniżej zamieszczone są wypowiedzi osób, które zapytałam, czy 
rodzice nakłaniali ich lub prowadzili rozmowy o tym, że powinni wyjść za 
mąż/ożenić się z „Tatarem/Tatarką” i „muzułmaninem/muzułmanką”.

Woleli, jak każdy rodzic, żeby był swój. Ojca siostra miała męża katolika, 
takiego to tylko sobie wyśnić. Brat ma żonę prawosławną, drugi brat ma 
Tatarkę. Rodzice nie naciskali, mówili, że ma być dobry człowiek, ale wia-
domo było że lepiej zawsze jak swój. [W. 1]

Szukałam wśród Tatarów, mimo że nacisków wprost nie było. [W. 1]

[Śmiech] Rozmowy były o Tatarach. Moja córka chodziła z jednym Tata-
rem 7 lat, to ja się cieszyłam, ale później się rozstali. I  ja jej mówiłam, 
spróbuj ty poznać jakiegoś kogoś swojego. A ona mi powiedziała, że jak 
już takiego dla niej znajdę, to go sobie mogę dla siebie wziąć. [W. 1]

Ojciec nie odpuszczał i bardzo mu zależało, żeby synowe przede wszystkim 
były Tatarkami, to tam znalazł jakieś dwie, zabrał moich braci do Wałbrzy-
cha po synowe. Wybrał dwie Tatarki z  Wałbrzycha. Tata był garbarzem 
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i miał znajomości w całym kraju. Pojechał po nie do Wałbrzycha i przywiózł 
je. Wyszły za moich braci i osiedliły się tutaj. Jedni mieszkają w Dąbrowie 
Białostockiej, a drudzy w Białymstoku. Dla mnie też znalazł Tatara. [W. 2]

Nie nalegali, nie kazali, ale to było jakieś takie naturalne. Nie szukałam 
nawet miłości wśród innych. Nie mogę powiedzieć, że mi się tylko Tatarzy 
podobali, bo i się tańcowało na wieczorkach szkolnych. Ale miałam prze-
świadczenie, że ja wyjdę za Tatara. [W. 2]

Rodzice zawsze mówili, żeby lepiej szukać swego. Bo to jednak co swój, 
to swój, mniej problemów, później mniej kłopotów. Ale co ja zrobię, że się 
zakochałam w katoliku. Ale przywiozłam go i rodzice go polubili, i wszy-
scy go polubili, bo to dobry człowiek. Trochę jeszcze ze mną o tym rozma-
wiali, ale nie było tak, że mi zakazywali. [W. 3]

Ja szukałam różnie. Pewnie że się myślało, że lepiej byłby Tatar, że życie 
jest życie i nie da się tak wszystkiego zaplanować. A Tatar też może być 
złym człowiekiem. A znowu katolik, czy tam prawosławny może być naj-
lepszy na świecie. Przecież to trzeba patrzeć czy dobry. Czy ojcem będzie 
dobrym. [W. 3]

Nigdy nic nie naciskali. Samo tak wyszło, że się ożeniłem z  Tatarką 
w wieku 19 lat. Wyszło jak wyszło. Nikt się nad tym nie zastanawiał. Ja 
miałem 19 lat. [W. 4]

Nigdy z nami o tym nie rozmawiali i nie nakłaniali, a już na pewno nikt 
mi nie kazał. Ale ja muszę przyznać, że jakoś odkąd pamiętam, miałam 
przeświadczenie, że wyjdę za mąż za Tatara. Chyba tak po prostu chcia-
łam i wydawało mi się to oczywiste. [W. 8]

Nigdy. To nie ma żadnej różnicy. Ważne, żeby był dobrym człowiekiem 
i szanował, a religia nie ma znaczenia. [W. 5, 6]

Tak. Były dość mocne naciski, że żoną ma być Tatarka. Szczególnie mocno 
mama naciskała. Mówiła, że nie zaakceptuje innej. Trochę chcieli mnie 
swatać. [W. 9, 10]

Rozmowy były i to że ja jestem za muzułmaninem, brat ożeniony z muzuł-
manką, ale siostra już wyszła za katolika. Ale marzeniem wszystkich 
rodziców było, żeby to było małżeństwo jednolite. Bo to wiele problemów 
odchodzi. Ale nie było tak, że po moim trupie. Podobno ktoś robił takie 
badania, że małżeństwa katolicko-muzułmańskie są bardziej trwałe 
niż katolicko-prawosławne, ale nie wiem czy to prawda. W  niektórych 
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rodzinach były większe naciski niż u mnie. Były czasem takie wypadki, 
że rodzice wyrzekali się dzieci, ale to sporadycznie. Mnie są znane dwa 
takie przypadki. Ale to już starsze takie małżeństwa. Tłumaczyli mojej 
siostrze mama i tata, żeby później nie było, że się jej nie powiedziało, że 
później oprócz innych problemów, które się mogą pojawić, to dochodzą 
jeszcze sprawy różnicy religijnej. Tak jak przy nieporozumieniach „Bo 
nie ma tej chatki, żeby nie wystąpiły zwadki”. Bo nie ma rodziny, żeby 
wszystko było cacy, a tu dochodzą sprawy religijne. Nawet jeśli młodzi 
uzgadniają przed ślubem. [W. 11]

Bo to niby każdy poświęci dla tej drugiej osoby wszystko, a później różnie 
to bywa. I pierwsze te lata to jest ok. A później, jak się pojawiają dzieci, 
to jest ten zgrzyt. I później część rodzin to przetrwa, a część, no niestety, 
bywa różnie. A generalnie w religii muzułmańskiej to ojciec narzuca wolę, 
ale ustalają różnie, a później praktyka jeszcze inaczej. Te małżeństwa są 
mniej religijne. Bo jak się idzie razem do meczetu czy kościoła, to poza 
taką więzią materialną jest też ta więź duchowa, więc może faktycznie, 
że to słabnie. Ale to też różnie się układa. Tak jest u córki mojej. Zięć jest, 
owszem, ochrzczony, ale mieni się ateistą, bo to dla niego wszystko jest 
bajka. Ale jak przychodzą święta, to dzieci idą do kościoła, chociaż są 
muzułmanami, ale idą święcić jajka, żeby miał tata święconkę. Teściowa 
przynosi im opłatek na Boże Narodzenie. [W. 11]

Może nie rozmawiali, ale się wyczuwało. Wiedziało się, po prostu się 
wiedziało, a nawet byłoby źle widziane, że się wychodzi za innowiercę. 
Wtedy zachowywało się jednak jedność w  religii. Były oczywiście bale, 
które miały za zadanie połączyć młodzież. Bale w Słonimiu takie słynne, 
bale w Nowogródku. Zjeżdżała się młodzież z okolicznych miejscowości, 
musieli się poznać jakoś. [W. 12]

Nie znalazłam odpowiedniego Tatara. A nie chciałam wyjść za innowierca, 
mimo że nie miałam zakazu od ojca. Ale nie chciałam sprawić mu przy-
krości. To było moje własne postanowienie. Czułam ducha. Wiedziałam, że 
sprawiłabym ogromną przykrość, może nawet mógłby się wyrzec. [W. 12]

Tak. Rodzice zdecydowanie wywierali wpływ, żebym wyszła za Tatara. 
Tzn. ja miałam chłopaka prawosławnego i katolika. Ale obecnego męża 
poznałam na balu. No i były takie sugestie, że lepiej jednak, żeby był to 
Tatar. No i ja tak po namyśle zdecydowałam się. No i teraz też staram się 
wytłumaczyć dzieciom, że tak będzie lepiej. [W. 13]
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Tak. Nie wymagali tego, ale mówili, że tak będzie lepiej dla nas. No 
i  tłumaczyli dlaczego. Mówili, że wtedy nie będzie problemu z dziećmi. 
Bo małżonkowie to się sami ze sobą dogadają, ale gorzej z dziećmi. Ale 
na pewno jest trudniej. Jeszcze trochę zależy od współmałżonka, jakie 
będzie miał podejście. Czy np. będzie tolerował, że muzułmanie nie jedzą 
wieprzowiny, czy będzie się domagał tej wieprzowiny. A  z  dziećmi to 
już większy problem, bo trzeba wybrać w jakiej religii wychowywać, no 
można w dwóch religiach wychowywać, ale tak do końca się nie da. Oczy-
wiście, że oni się wychowują w dwóch religiach, tylko że zawsze musi być 
jakaś religia prowadząca. [W. 14]

To znaczy, były rozmowy. Nie tak, że zmuszali mnie do tego. Sam wie-
działem, co to później będzie. Tzn. sam próbowałem się domyślać, jak to 
będzie, jak wezmę żonę innej wiary, jak z dziećmi będzie i zdecydowałem 
się jednak na Tatarkę-muzułmankę. [W. 16]

Mama nie naciskała za bardzo na to. Ale wolałaby, żeby to była Tatarka, 
ale to nie była konieczność. Aby dobra dziewczyna była. [W. 19]

Rodzice nigdy nie szukali mi męża, ani nie wywierali na mnie presji. Nie było 
żadnych rozmów na ten temat. Raczej nawet jak się spotykałam z jakimiś 
Tatarami, to tata mi mówił, a  ja byłam „taty córka”, że nie, nie, nie. Był 
chyba człowiekiem, który potrafił rozgryźć pewne cechy danej osoby i uprze-
dzał, że nie. Bo kiedyś sympatyzowałam nawet z Tatarem. [W. 21, 22]

Mój ojciec, to pamiętam od początku mi mówił. Masz wyjść za Tatara. A nie 
daj Boże ktoś tutaj wejdzie z innego wyznania, to koniec, wyklęta będziesz. 
Myślę, że nic by nie było, tylko tak straszył, ale groźby były. Zawsze mówił, 
i co ci z tego przyjdzie jak wyjdziesz za katolika, a co z dziećmi. I tak dalej. 
Także od strony ojca ten nacisk był taki silny. [W. 17, 18]

U mnie takich nacisków nie było, ale wiedziałem, że dobrze, że lepiej, żeby 
swoja. Ale aż takich rozmów kategorycznych nie było. Może nie było, bo 
ja nie miałem takich ciągot, żeby mieć dziewczynę katoliczkę czy coś. Po 
prostu szukałem swojej. [W. 17, 18]

Zapytałam moich rozmówców, czy na temat małżeństw mieszanych 
rozmawiali lub w przyszłości zamierzają rozmawiać ze swoimi dziećmi.

Ja nie za mocno ingerowałam w  jego życie. Uważałam, że jest na tyle 
mądry, że może sam zadecydować. Żenił się w  wieku 33, był już doj-
rzały. On żeby mnie zadowolić, przyprowadził raz na Boże Narodzenie. 
Byłam taka zadowolona. Później się chyba rozpadło. Później było ich tro-
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chę i  każda poznana to ja nie wierzyłam, że to już będzie ta, bo on po 
trzech randkach przyprowadzał. Ta obecna synowa tak nie do końca mi 
się spodobała. Ale teraz już jest dobrze. [W. 2]

No pewnie, że próbowałam, jak każdy. Ale jedna córka mi powiedziała, że 
mi nikt męża nie wybierał, więc ja im też nie będę wybierać. I tak też było. 
Zrobiły jak chciały i wybrały jak chciały [wypowiedź Tatarki z miesza-
nego małżeństwa]. [W. 3]

Pewnie, że tak. Ale bardziej bym chciała, żeby były zdrowe i szczęśliwe, 
a są, więc i ja jestem szczęśliwa [wypowiedź Tatarki z mieszanego mał-
żeństwa]. [W. 8]

To w  zupełności ich sprawa [wypowiedź mieszanego małżeństwa]. 
[W. 5, 6]

Jest nam teraz wszystko jedno. Wyjdzie za buddystę, to też dobrze 
[wypowiedź mieszanego małżeństwa].[W. 9, 10]

Tłumaczyłam. Ona nawet miała chłopca, z którym sympatyzowała. Bar-
dzo się cieszyłam, bo to był syn naszych przyjaciół. Ale jak ona szła na 
studia, to on nie chciał na nią czekać, bo już chciał się żenić. I ona wyje-
chała na studia, wtedy on na złość ożenił się i po trzech dniach rozwód 
wziął, bo nieskonsumowane. Ale, że tak się zachował nierozważnie i nie 
chciał czekać, to tak się rozpadło. [W. 11]

Mój syn ma teraz 17 lat, ma dziewczynę, jest katoliczką. No i tutaj jest 
problem. No i  ja mu tłumaczę, jak to później będzie trudno. Ale on nie 
rozumie tego jeszcze. Moja córka mówi np. że ona wyjdzie na pewno za 
Tatara. A mój syn, choć chodził na religię muzułmańską, twierdzi, że on 
jest ateistą i nie wierzy w Boga, dla niego to jest wszystko jedno. Cho-
ciaż staramy się tłumaczyć i pokazywać, ale to jest silniejsze [wypowiedź 
Tatarki z małżeństwa jednolitego muzułmańskiego]. [W. 13]

Tak. Starałam się. Dlatego, że uważam, że jak dwie wiary w domu, to nie 
jest zgodne małżeństwo. Jedno drugiego może nie rozumieć. A najwięk-
szy problem to z dziećmi. I ja mówiłam dzieciom, że albo wyjdź za Tata-
rzyna, albo idź za takiego, co nie uczęszcza, żadnej wiary nie uznaje. Jest 
po prostu dobrym człowiekiem ateistą i ja pozwalam, ale bardzo przykro, 
jak ktoś będzie cię potem od Tatara wyzywał. Bo po co walczyć, kiedy 
można pójść takimi drogami, żeby każdy siebie uszanował [wypowiedź 
Tatarki z małżeństwa muzułmańskiego]. [W. 15]
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Myślę że będziemy dzieci zapoznawać, mówić o problemach, jakie mogą 
wystąpić. Na pewno nie będziemy zmuszać do tego, ale na pewno jakaś 
rozmowa będzie [wypowiedź Tatara z małżeństwa jednolitego muzuł-
mańskiego]. [W. 16]

Z powyższych wypowiedzi, podobnie jak z ankiet, wynika, że osoby, 
które zawarły małżeństwa mieszane nie starają się nakłaniać dzieci 
do związków z  Tatarami-muzułmanami. Przede wszystkim mówią 
o  potrzebie znalezienia dobrego i  porządnego człowieka. Jednak nie-
mal wszystkie małżeństwa tatarskie z którymi rozmawiałam, deklarują, 
że przeprowadzą z dziećmi rozmowę na temat problemów, jakie mogą 
wyniknąć w małżeństwach mieszanych. Moi rozmówcy przede wszyst-
kim zwracali uwagę na problem wychowania dzieci.

Kolejne pytanie dotyczyło wpływu małżeństw mieszanych na 
osłabienie kultury, tradycji tatarskiej, który w  dłuższej perspektywie 
mógłby doprowadzić do zanikania społeczności tatarskiej na ziemiach 
polskich.

Być może z czasem. Ale nie myślę o tym na co dzień. Myślę, że szybko się 
to nie stanie. [W. 1]

To drastyczne zdanie, ale tak. A dzieci przecież nie zmusisz, żeby się ze 
swoimi żeniły, bo jak to się mówi – miłość nie wybiera. [W. 2]

No pewnie, że tak, tylko że to jest nieuniknione. Świat się zmienia. 
A naszej społeczności jest mało. Dzieci przywiązują do tego coraz mniej 
uwagi. Świat się w ogóle zmienił. [W. 3]

Ale to zanika, bo musi zanikać. U mnie już dwa wnuki katoliki. Starsza 
już po komunii, młodszy miał chrzest. I to tak już będzie szło. Chyba, że 
może któreś z wnuków znajdzie sobie Tatara, ale to już mało prawdopo-
dobne. 99% i więcej nawet, że to już wszystko pójdzie w odstawkę. Po 
naszej śmierci wszystko ucieknie. I kiedyś tylko Pani czy ktoś się zainte-
resuje i będzie się doktoryzować, a tak to nic. I może wtedy jakie dzieci 
powiedzą, że mój dziadek był Tatarem. To ostanie tylko jako legenda. 
A życie będzie toczyć się dalej. Może to i lepiej będzie. Bo jak religii jest 
za dużo, to też niedobrze. Jak my byliśmy sami, to jakoś było. A jak teraz 
się tych muzułmanów nazjeżdżało i jeden świętszy od drugiego, to już nie 
jest fajnie. [W. 4]

Nie myślałem o  tym, ale może i  coś w  tym jest, ale raczej nie szybko. 
[W. 5, 6]
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Nie myślałam o  tym. Może i  tak będzie. Ale wszystko kiedyś zanika. 
A na siłę podtrzymywać też niedobrze. A w mieszanym małżeństwie, jak 
komuś zależy, też będzie tradycję podtrzymywał. [W. 8]

Nie, myślę, że nie. To znaczy, może to ulec zatarciu przez jakiś czas, 
100/200 lat. Ale powiedziałbym, że jest jeszcze inny problem, większy. 
Tatarzy, jak byli kulturą zamkniętą, szlachecką i nie żenili się z innymi, 
bo bycie Tatarem stanowiło nobilitację, to dziś jest tak, że w Polsce jest 20 
tys. innych muzułmanów. Arabów, Turków, czy innych – i Tatarzy mogą 
też się rozpłynąć w wyniku małżeństw muzułmańskich. I powstanie takie 
uniwersalne określenie muzułmanin polski, że Polak będzie tak: dziadek 
Turek, babcia arabska. No i będzie się czuł muzułmaninem, ale już nie 
Tatarem i będzie tak, że obrządki staną się takie przez imamów robione 
według kultury arabskiej i ten folklor zostanie zredukowany. I duchowni 
wcześniej musieli, nawet jak nie byli Tatarami, ale przyjeżdżali do Polski 
to musieli zachować taki obrządek jak my, dopasować się do tradycji. Cza-
sem próbują łączyć. [W. 9, 10]

Poniekąd tak. Bo już dom skupia się na dwóch religiach. Po drugie, nie-
które obrzędy. Jednocześnie wiem, że córka zna tradycje i literaturę, ale 
siłą rzeczy mieszka tam, gdzie jest mało Tatarów. Są Arabowie, ale tra-
dycja kulturowa jest inna, owszem spotykają się na modlitwę, ale na tym 
się kończy. Także rzeczywiście może i  słabnie, ale czy zupełnie? Teraz 
jest znowu moda na tatarszczyznę, wracają, szukają korzeni. Może to 
nie grozi, ale co będzie za parę lat. Ale na pewno pogoń za pieniądzem. 
Ale mam nadzieję, że jak 600 lat trwaliśmy, to przetrwamy. Zawsze są 
gorsze i  lepsze etapy. Muszą się znaleźć liderzy. Bywają różne okresy, 
kiedy jest większe zainteresowanie. Trochę krzywdy zrobiło bezstresowe 
wychowanie. Ale zmiany zachodzą te same zarówno w środowisku tatar-
skim, jak i w innych. [W. 11]

To wszystko będzie zależało nawet od garstki ludzi, którzy będą się 
starać podtrzymywać. Chociaż może z czasem to w ogóle zaniknie. To 
by było szkoda. Bo ta mniejszość miała dobre tradycje i  była dobrym 
wzorcem ta mniejszość. Bo gdzie by się nie było, to ludzie, którzy się 
zetknęli z  Tatarami, to zawsze dobrze o  nich mówią, że to są ludzie 
solidni, prawdomówni i na nich można polegać. A jak dalej będzie, to nie 
wiadomo. Młodzież już teraz ma przed sobą inne wartości – pieniądz. 
To jest zgubne. Arabowie też nam psują. Dlatego, że nasza mentalność 
z ich mentalnością nie ma nic wspólnego. To są dwa różne światy. Koran 
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Koranem, religia religią, ale inny światopogląd, psychika i  obyczaje. 
[W. 12]

Uważam, że tak. Rozmyje się, nie wiem w  jakim okresie. Jeżeli czegoś 
nie zrobimy, nie będziemy jakoś bardziej tej młodzieży organizować, to to 
spowoduje. To ucieknie. [W. 13]

Zależy ku jakiej religii się skłonią. Jeśli wybiorą islam, to to przetrwa. 
A  jeśli nie będzie religii, to tradycja zaniknie. To już niestety widać, że 
wraz z odejściem od religii odchodzi się od tradycji. A Tatarzy przetrwali 
tylko i wyłącznie dzięki religii. [W. 14]

Jak najbardziej. Wszystkie osoby, które ja znam i są już w mieszanych 
rodzinach, to bardzo mało jest takich, że tolerancja religijna jest w  ich 
domach. Katolicyzm zwycięża i  islam zanika. Znam takie dwa małżeń-
stwa, że kobiety katoliczki przeszły na islam, ale mimo to małżeństwa 
są nieudane. Ja uważam, że jest tak smutno, że zaniknie w przyszłości. 
[W. 15]

Myślę, że po części tak. [W. 16]

Córka jest muzułmanką, ma na imię Tamira, ma azan. Syn Paweł wycho-
wywany jest w wierze katolickiej, miał chrzest i komunię. Był nawet mini-
strantem. Syn też interesuje się kulturą tatarską, wchodzi do meczetu, 
czyta. My od małego uświadamialiśmy im, że jedno jest takiej wiary, 
a drugie takiej. [W. 19]

Tatarzy obawiają się, że w przyszłości ich wspólnota poprzez różne 
czynniki, w  tym również małżeństwa mieszane, może ulec zanikowi. 
Jednak taką opinię wyrażają zazwyczaj osoby, które tworzą rodziny 
tatarskie, jednowyznaniowe. Osoby z  małżeństw mieszanych uwa-
żają zazwyczaj, że kultura i  cała społeczność tatarska może zaniknąć, 
ale przeważnie nie doszukują się powodów w  rodzinach mieszanych 
(dwuwyznaniowych i  dwukulturowych). Moi rozmówcy, szczególnie ci 
z rodzin w pełni tatarskich, często podkreślali, że swoje wielowiekowe 
istnienie Tatarzy zawdzięczają przede wszystkim religii – islamowi. 
Dodawali nieraz, że jeśli islam wśród nich zaniknie, to w  następnych 
pokoleniach zaginą również zwyczaje i tradycja. 

Należy jednak podkreślić, że respondenci mówiąc o  religii muzuł-
mańskiej, mieli zazwyczaj na myśli islam w takiej formie, w jakiej oni go 
praktykują. Islam jest jeden i opiera się na Koranie, ale w różnych miej-
scach świata przybiera nieco inne formy. Zazwyczaj spowodowane jest 
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to otaczającą kulturą. Moi rozmówcy często podkreślali, że „ich islam” 
przez lata uległ „spolszczeniu”. Spotykałam się też z opiniami, że poja-
wiający się w Polsce coraz liczniej muzułmanie z krajów arabskich i Tur-
cji psują dobre relacje między chrześcijanami a muzułmanami, panujące 
od lat w naszym kraju. Niektórzy rozmówcy mówili, że przybysze pró-
bują polskim Tatarom narzucać swoje tradycje i sposób praktykowania 
islamu. Tatarzy, z którymi rozmawiałam, podkreślali, że mają mental-
ność polską, która bardzo się różni od mentalności arabskiej, ale też 
i tureckiej.

W literaturze przedmiotu trwa dyskusja, jak określić Tatarów miesz-
kających w  Polsce: jako grupę etniczną, etnograficzną, może mniej-
szość narodową. Zapytałam o to samych zainteresowanych. Poprosiłam 
o  zaznaczenie, kim ich zdaniem są Tatarzy. Przy każdej z  odpowiedzi 
podałam następujące definicje:

Grupa etniczna – zbiorowość, która postrzega siebie samą lub 
postrzegana jest przez otaczające je zbiorowości jako odrębna i specy-
ficzna, ze względu na jedną lub więcej cech takich jak: 1. kultura ( język, 
gwara, religia, obyczajowość), 2. genealogia (wspólne losy, wspólna 
historia, wspólni przodkowie), 3. poczucie posiadania własnego teryto-
rium i praw do niego, 4. odrębność osobowościowa.

Grupa etnograficzna – grupa ludzi zamieszkujących określony 
obszar geograficzny, którzy wyróżniają się spośród okolicznej ludności 
swoistymi cechami kulturowymi i mają świadomość przynależności do 
swojej grupy poprzez odczuwalną odrębność kulturową. 

Mniejszość narodowa – grupa o  narodowości innej niż lud-
ność dominująca na terenie danego państwa. Mniejszość narodowa 
w odróżnieniu od mniejszości etnicznej posiada lub posiadała własne 
państwo.

Uzyskałam następujące odpowiedzi: w  grupie I  pięćdziesiąt osób 
uznało, że Tatarzy są grupą etniczną, jedenaście – etnograficzna, 25 
uważa Tatarów za mniejszość narodową, a osiem nie udzieliło odpowie-
dzi na to pytanie. W grupie II 33 osoby stwierdziło, że ich zdaniem Tata-
rzy są grupa etniczną, osiem – etnograficzną, piętnaście uznało ich za 
mniejszość narodową, a trzy nie wyraziły żadnej opinii.
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Wykres 25. Grupa I i II DEFINIOWANIE TATARÓW POLSKICH JAKO: 
GRUPĘ ETNICZNĄ, ETNOGRAFICZNĄ, MNIEJSZOŚĆ NARODOWĄ 
(%)

Źródło: Badania własne.

Na powyższym wykresie widać, że wśród Tatarów, podobnie jak 
wśród naukowców, opinie dotyczące definiowania ich grupy są podzie-
lone. Jednak w obu grupach najwięcej osób określiło Tatarów jako mniej-
szość etniczną.

W kategorii „tatarskość” badania wykazały, że małżeństwa mieszane 
nie wpływają na poczucie tożsamości w takim stopniu jak na religijność. 
Ankietowani z grupy I, czyli z  rodzin w pełni tatarskich, jak i z grupy 
II określili swoją znajomość historii, zwyczajów i  tradycji tatarskich 
jako dobrą. Pokazuje to, że w  rodzinach dwuwyznaniowych, które nie 
zawsze wychowują dzieci w religii muzułmańskiej, kultywuje się tradycje 
i zwyczaje tatarskie. Trzeba także podkreślić, że tylko 21 osób z grupy II 
określiło się jako muzułmanie, ale w tej samej grupie aż 42 osoby dopo-
wiedziały, że czują się Polakami pochodzenia tatarskiego. To kolejny 
dowód, że małżeństwa mieszane i wychowywanie dzieci poza islamem 
nie wykluczają świadomości tatarskich korzeni oraz przywiązania do 
tradycji i zwyczajów. 

Moi rozmówcy w większości uważają, że małżeństwa mieszane mogą 
w pewnej perspektywie doprowadzić do zaniknięcia mniejszości tatar-
skiej. Te obawy zdaje się potwierdzać fakt, że rodzice w  takich związ-
kach nie zamierzają w  żaden sposób naciskać na dzieci, aby tworzyły 
swoje rodziny z osobami pochodzenia tatarskiego. Z kolei małżeństwa 
jednolite deklarują, że będą rozmawiać ze swoimi dziećmi o problemach 
wynikających z tworzenia małżeństw mieszanych. Należy zaznaczyć, że 
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moi rozmówcy z obu grup wykazywali postawy świadczące o ogromnym 
przywiązaniu do tradycji i tożsamości tatarskiej. 

Osoby, z którymi rozmawiałam, mówiły również, że z muzułmanami 
z krajów arabskich łączy ich co prawda islam, ale nic poza tym. Badani 
podkreślili, że wielokroć pod względem mentalności bliżej im do Pola-
ków-chrześcijan, niż Arabów-muzułmanów. Często też, wiedząc, że 
chcieliby, aby ich dzieci związały się rodzinnie z Tatarem (muzułmani-
nem), pytałam, czy gdyby mieli wypływ na to, z kim zwiąże się ich córka: 
z  Polakiem (chrześcijaninem) lub Arabem (muzułmaninem), kogo by 
wybrali. Zazwyczaj odpowiedź brzmiała: w takim wypadku zdecydowa-
nie Polaka (chrześcijanina), bo jest nam do nich bliżej. Stwierdzić trzeba, 
że spotkałam się również z wypowiedzią, że ważniejsza jest religia niż 
narodowość.

VII.3. Patriotyzm, system wartości

Do tej kategorii zaliczyłam następujące pytania: Czy u  ciebie w  domu 
obchodzi się polskie święta państwowe? Czy uważasz, że dobrze znasz histo-
rię Polski? Gdzie poznałeś historię Polski? Wymień trzy najważniejsze według 
ciebie postaci historyczne i uzasadnij swój wybór.

Okazało się, że grupie I na 94 osoby siedemdziesiąt obchodzi święta 
państwowe, natomiast dwadzieścia cztery odparły, że nie. 

Wykres 26. Grupa I OBCHODZENIE POLSKICH ŚWIĄT 
PAŃSTWOWYCH

Źródło: Badania własne.

W  grupie II 44 osoby na 59 zapytanych odpowiedziały, że w  ich 
domach obchodzi się polskie święta państwowe, trzynaście zaznaczyło 
odpowiedź przeciwną, a dwie nie udzieliły odpowiedzi na to pytanie.

TAK 74%
NIE 26%



    117

Wykres 27. Grupa II OBCHODZENIE POLSKICH ŚWIĄT 
PAŃSTWOWYCH

Źródło: Badania własne.

Zarówno w grupie I, jak i  II ponad 70% pytanych obchodzi polskie 
święta państwowe. W wielu rozmowach z Tatarami słyszałam, że czują 
się dumni z bycia Polakami, z naszej wspólnej historii. Można tu przy-
wołać pytanie z  kategorii „tatarskość”, w  której większość badanych 
z obydwu grup określiła się jako Polacy tatarskiego pochodzenia. Tata-
rzy są dumni ze swoich przodków, którzy walczyli za Polskę. Wzruszyły 
mnie słowa pewnej Tatarki, która na pytanie, jakie stosunki mają Tata-
rzy z innymi mniejszościami muzułmańskimi zamieszkującymi Polskę, 
stwierdziła:

My [Tatarzy] z wszystkimi mniejszościami w kraju możemy żyć w zgo-
dzie, pod warunkiem, że nie szkodzą oni Polsce. [W. 11]

Poniżej przedstawiam dwie wypowiedzi moich rozmówców na temat 
patriotyzmu. Zaznaczam, że w rozmowach nie pytałam o to bezpośred-
nio, ale o  wartości oraz działalność gminy muzułmańskiej, do której 
należą.

Staramy się organizować różnego rodzaju akcje, i  rodzice, i dziadkowie 
z  chęcią uczestniczą [w  gminie muzułmańskiej]. Nawet święto nie-
podległości obchodzimy. Bo trzeba pamiętać, że Tatarzy też brali udział 
w wojnie, i że odzyskanie niepodległości było ważne. [W. 13]

Ale jestem urodzona w Polsce, jestem Polką, patriotką, kocham mój kraj, 
moją ojczyznę. I  Tatarzy ponad wszystko stawiali miłość do ojczyzny, 
i ja jestem z tego bardzo dumna. I mój Tata też mówił, że trzeba zawsze 
uczciwie pracować dla dobra kraju. Dlatego ja uważam, że na każdej lek-
cji w szkole powinno być przynajmniej pięć minut o patriotyzmie. O miło-
ści do ojczyzny, ale nie tak żeby nudzić. [W. 15]

TAK 75%
NIE 22%
NIE PODANO 3%
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W  wychowaniu jedną z  najważniejszych rzeczy jest wpajanie dzie-
ciom odpowiednich wartości. Zapytałam moich rozmówców, czy pamię-
tają jakie wartości przekazywali im rodzice i  czy teraz oni przekazują 
podobne swoim dzieciom. Padły tu następujące stwierdzenia:

Szacunek do drugiego człowieka, tolerancja, bycie dobrym, prawym czło-
wiekiem. Wszystko to, jaka jestem, zawdzięczam rodzicom. Jednak nie 
przypominam sobie zasad wypływających bezpośrednio z islamu. [W. 1 ]

Tak. Starałam się przekazać podobne wartości. Najważniejsze, żeby byli 
porządnymi ludźmi. Dobrymi. [W. 1]

Bardzo pamiętam. Bardzo byłam przywiązana do ojca. Ojciec był społecz-
nik. Pracowitość, ojciec pokazywał nam to. Prowadził zakład garbarski 
i  siedem hektarów ziemi. Nie musiał mówić, że pracowitość jest ważna, 
wszyscy to widzieliśmy. Najpierw pracował w garbarni, później szedł na 
pole, bo pole nie będzie czekać. Praca w garbarni była bardzo ciężka. Ugodo-
wość, tolerancja, nie kłócił się. Był bardzo rodzinny i dbał o rodzinę. [W. 2]

Lojalność, córce to może mało przekazałam, mam teraz wyrzuty sumie-
nia, bo ja cały czas pracowałam, później pojechała na studia, później 
wyszła za mąż i ja straciłam z nią taki kontakt. Ją nauczyła wszystkiego 
teściowa. Z synem mam świetny kontakt. [W. 2]

Zawsze mówili o prawdomówności i żeby nie robić drugiemu, co tobie nie 
miłe. O uczciwości. [W. 3]

Ja mówię dzieciom, bądź dobry dla innych, to i inni będą dla ciebie dobrzy. 
Nie krzywdź innych. Nie kłam. [W. 3]

Wartości to chyba przede wszystkim pracowitość, bo rodzice bardzo dużo 
pracowali. A tak to u nas w religii przecież wartości takie same, jak w tym 
waszym dekalogu. Żeby nie kraść, nie zabijać itd. [W. 4]

Czasy się zmieniają. Ale, no mówiłem, jak u was w dekalogu. Nie kradnij. 
Nie mów źle o innych, nie plotkuj. Mój ojciec zawsze mówił, że złe to jest 
to, co od siebie, a dobre co do siebie. Czyli np. od siebie to mówienie źle 
o  innych, sprawianie im przykrości, kradzieże. A  do siebie, to np. że ja 
zjem wieprzowinę, to ja w  ten sposób komuś robię krzywdę. Czy ja do 
piekła trafię, bo ja przykładowo kiełbaski trochę zjem. Obym gorszych 
rzeczy nie robił, to będzie dobrze. No nie, więc dlaczego ja mam jej nie 
jeść. Kiedy ona w naszym klimacie jest wskazana. A po prostu Arabowie 
jej nie mają, to i nie jedzą. [W. 4]
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U  nas na wsi najważniejszą wartością jest pracowitość i  może jeszcze 
zaradność. Oczywiście mówiło się też o  szacunku do innych, o  tym, że 
nie wolno kraść, że trzeba szanować starszych, ale to chyba jak w każdej 
normalnej rodzinie. [W. 5, 6]

W moim domu dużo mówiło się o szacunku nie tylko do innych, ale także 
do siebie, o tym, że trzeba być dobrym człowiekiem, że nie wolno krzyw-
dzić innych i pod żadnym pozorem nie wolno kłamać. [W. 5, 6]

Wartości, które przekazywali nam rodzice były uniwersalne, więc pozo-
stają niezmienne. Może teraz więcej mówimy dzieciom o pewności siebie, 
bo bez tego ciężko jest we współczesnym świecie. [W. 5, 6]

Mówili, że trzeba być dobrym. Pomagać innym. Pracowitym być. [W. 8]

Tak chyba podobne. Najważniejsze, żeby były dobre dla innych ludzi. [W. 8]

Przywiązanie do tradycji to na pewno, bycie dobrym człowiekiem i żeby 
nie szkodzić innym, pokazywać jakby dobro. Nakazy. Nie jadło się 
w domu wieprzowiny. [W. 9, 10]

To były bardziej uniwersalne wartości, ale mieściły się w  muzułmań-
skich dogmatach religijnych. A więc szacunek przede wszystkim dla dru-
giego człowieka, szacunek dla przyrody, szacunek dla zwierząt, dbanie. 
Ponadto zwracało się uwagę na znajomość historii, chociażby pobież-
nie, znajomość obrzędów, bardzo uroczyste obchodzenie świąt. Rodzice 
zawsze się starali, aby święta obchodzone były jak najbardziej uroczy-
ście. Mieliśmy wśród przyjaciół i prawosławnych, i katolików, nasz dom 
był otwarty na drugiego człowieka. Wartości się nie zmieniły, a raczej się 
pogłębiły, bo świat dookoła teraz mniej sympatyczny się okazywał, to się 
zwracało na to uwagę. I nie mogę narzekać. Bo mam czworo wnucząt i nie 
muszę się ich wstydzić, więc chyba jakiś skutek to odniosło. [W. 11]

W  trakcie wychowania, żeby nie kłamać, punktualnym być, uczciwym. 
Dużo o uczciwości. To było podkreślane. Wszystkie religie mają te same 
wartości, moim zdaniem. [W. 12]

Związane i  z  chrześcijańskim dekalogiem. Nie kradnij, nie krzywdź 
innych, nie kłam. No takie podstawowe wartości. [W. 13]

No, na pewno te wszystkie takie wartości jak pracowitość, uczciwość, 
zaradność. A z religii, to co mi się kojarzy, to taka szczodrość, dzielenie się 
z innymi. Wartości rodzinne. Oddanie dla rodziny. [W. 14]
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Uczciwość, sprawiedliwość, cnotliwość, potem przede wszystkim udzielać 
pomocy, dobroczynność. Także tak naprawdę wszystkie te dobre zasady, 
które są w każdej religii, ale w islamie najbardziej. No i oczywiście patrio-
tyzm, miłość do ojczyzny, bo jesteśmy Polakami. [W. 15]

Ważny jest też szacunek do starszych, przede wszystkim dla rodziców. 
Nasze życie i nasz dobrobyt zależy od naszej pracy. Ja przekazywałam 
moim dzieciom bardzo podobne zasady. I teraz one czasem, te moje dzieci, 
są aż naiwne jak na dzisiejsze czasy, ale później syn mówi do mnie: a ty 
mnie tak uczyłaś. [W. 15]

Tatarzy w swoich wypowiedziach wymieniali przede wszystkim pra-
cowitość i szacunek wobec innych. Często podkreślali, że wartości, które 
przekazywali im rodzice były związane z  zasadami islamu, ale także 
wypływały z chrześcijańskiego dekalogu.

Jednym z  wyznaczników przywiązania do kraju i  patriotyzmu jest 
znajomość historii, dlatego ankietowanych z obu grup zapytałam o to, 
czy dobrze znają historię Polski. W  grupie I  na 94 osoby pytane, 66 
odpowiedziało twierdząco, 22 podały, że niezbyt dobrze, troje uznało, że 
zna ją trochę, kolejne trzy nie wypowiedziały się w ogóle. W grupie II 45 
osób uznało, że dobrze zna historię swojego kraju, a czternaście, że nie.

Wykres 28. Grupa I i II PRZEKONANIE O DOBREJ ZNAJOMOŚCI 
HISTORII POLSKI (%)

Źródło: Badania własne.

Zapytałam również, gdzie ankietowani zapoznawali się z  historią 
Polski. Chciałam sprawdzić, czy jest to wiedza wyniesiona ze szkoły, 
z domu, czy może z zainteresowań własnych. To pytanie zostało zadane 
tylko osobom, które odpowiedziały twierdząco na poprzednie. Dlatego 
w grupie I wzięłam pod uwagę 66 osób, a w grupie II 45. 
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W  grupie I  35 pytanych odpowiedziało, że wiedzę o  historii Polski 
uzyskało w szkole, trzy osoby – w domu, cztery w domu i gdzie indziej, 
wymieniając tu: studia, telewizję, książki historyczne, prasę i internet, 
dwie osoby poznały historię studiując prawo, czternaście stwierdziło, że 
w domu i w szkole, cztery w domu, w szkole oraz inne: publikacje, media, 
książki i  filmy dokumentalne, cztery osoby nie udzieliły żadnej odpo-
wiedzi. W grupie II piętnaście osób podało, że poznało historię Polski 
w szkole, a dziewiętnaście w domu i w szkole. 

W obu grupach około 70% pytanych uznało, że dobrze zna historię 
naszego kraju. Ponadto duża część uznała, że historię poznała w swoich 
domach rodzinnych. Wynika z tego, że w domach tatarskich – zarówno 
w rodzinach jednolitych, jak i mieszanych – równie dużą wagę przywią-
zuje się do tradycji i historii tatarskiej, jak i do historii Polski.

Poprosiłam ankietowanych o podanie trzech według nich najważniej-
szych postaci historycznych i uzasadnienie swojego wyboru. W grupie 
I najwięcej osób wskazało Jana III Sobieskiego. Uzasadniali swój wybór 
następująco: sprowadził Tatarów do Polski, nadał ziemie Tatarom pol-
skim, dzięki niemu Tatarzy otrzymali ziemię, zasługi wojenne i zasługi 
dla Tatarów, był w  Kruszynianach, osadnictwo tatarskie, dał Tatarom 
ziemię w zamian za walkę w obronie ojczyzny, wygrał wojnę ze Szwe-
dami, u  jego boku walczyli Tatarzy przeciw Turkom, umocnił Polskę, 
osiedlił Tatarów na Podlasiu, nadał ziemię przodkom Tatarów.

Kolejną osobą, którą w największej liczbie wskazali badani z grupy 
I był Józef Piłsudski. Tak uzasadniali swój wybór: wolność i niepodle-
głość, uwolnił Polskę, u jego boku walczyli ułani tatarscy, umocnił Pol-
skę, wielki przywódca i  patriota, zasłużył się w  walce o  niepodległość 
Polski, Cud nad Wisłą, uwolnił Polskę od bolszewików, przywrócił Polsce 
niepodległość. Wśród badanych z tej grupy dziesięć głosów zdobył Lech 
Wałęsa: pokonał komunizm, dokonał rewolucji, obalił komunę, działał 
na rzecz kraju. Dziewięć głosów uzyskał papież Jan Paweł II: to papież 
wszystkich Polaków, wielki Polak, papież Polak, rozsławił Polskę jako 
kraj pełen miłości i zrozumienia. 

Inne osoby, wymienione przez ankietowanych z grupy I, to: król Wła-
dysław Jagiełło – osiem głosów: stworzył potęgę wielokulturowej Polski, 
dzięki niemu rozkwitła Polska; wielki książę Witold – siedem głosów: 
sprowadził Tatarów na ziemie Rzeczypospolitej, ponadczasowa dzia-
łalność; Czyngis-Chan cztery głosy: zjednoczył ludy mongolsko-tatar-
skie, zjednoczył plemiona mongolskie, wielki przywódca; Muhammad 
– cztery: podniósł poziom kulturowy Arabów, prorok islamu, wzór do 
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naśladowania, Tadeusz Kościuszko – cztery: wielki wódz, dzielny żoł-
nierz; Maria Curie-Skłodowska – trzy, Mieszko I – trzy: chrzest Polski. 
Podano również takie postaci, jak: Jan Matejko – jeden, Lech Kaczyński 
– dwa, Fryderyk Chopin – dwa, Ignacy Jan Paderewski – jeden, Robert 
Schumann – dwa, Wojciech Jaruzelski – jeden, Jurij Gagarin – jeden, 
Kazimierz Wielki – dwa, Stanisław August Poniatowski – jeden, Ryszard 
Kaczorowski – jeden, Józef Bem – dwa, Aleksander Sulkiewicz – jeden, 
Kazimierz Górski – dwa, Bolesław Chrobry – dwa, Mikołaj Kopernik – 
dwa, Karol Wielki – jeden, Ignacy Mościcki – dwa.

W grupie II najwięcej, bo jedenaście głosów uzyskał Józef Piłsudski, 
co uzasadniono następująco: mąż stanu, autor odrodzenia Państwa Pol-
skiego, posiadający wieloletni pomysł na Polskę oraz tolerancję religijną 
w  przeciwieństwie do Romana Dmowskiego, za odwagę, wódz Polski, 
sprzyjał mniejszości tatarskiej, wyzwolił Polskę, dzięki niemu odzyska-
liśmy niepodległość, Cud nad Wisłą, bez niego nie byłoby niepodległej 
Polski. Drugą osobą wyróżnioną przez respondentów z grupy II jest król 
Jan III Sobieski – dziesięć głosów: sprowadził Tatarów na ziemie polskie, 
i dobrze zrobił, dobry król i dzielny żołnierz, związany z osadnictwem 
tatarskim, za osiedlenie Tatarów na ziemiach Rzeczypospolitej, pokonał 
Turków pod Wiedniem, utworzył silną Polskę, dał ziemię muzułmanom. 
Jako trzeci wymieniony został papież Jan Paweł II – sześć głosów: za 
walory moralne i duchowe, papież Polak, przyniósł dumę Polsce, szano-
wał wszystkich. 

Inne brane pod uwagę postaci to: Bolesław Chrobry – pięć, Włady-
sław Jagiełło – trzy, Lech Wałęsa – dwa, Maria Curie-Skłodowska – dwa, 
Jan Matejko – dwa, Mieszko I – dwa, Tadeusz Kościuszko – jeden, Jezus 
Chrystus – jeden, Mikołaj Kopernik – jeden, Gamal Abdel Naser – jeden, 
Stanisław August Poniatowski – jeden, Wojciech Jaruzelski – jeden, 
Maciej Konopacki – jeden, Artur Konopacki – jeden, Józef Korycki – 
jeden.

Tatarzy zamieszkujący Polskę, zarówno ci z grupy I, jak i II, gdyż nie 
znalazłam znaczących różnic w tych kwestiach pomiędzy nimi, są bardzo 
przywiązani do kraju, w którym żyją. Ponad 70% respondentów w oby-
dwu grupach deklaruje, że obchodzi w  swoich domach polskie święta 
państwowe. Również około 70% badanych z grupy I i z grupy II dekla-
ruje, że dobrze zna historię Polski. Co więcej, wielu spośród nich mówi, 
że poznawało historię nie tylko w szkole, ale także w domu oraz przez 
czytanie książek, oglądanie filmów historycznych itp. Ciekawe jest rów-
nież to, że w I i w II grupie jako najważniejsze dla Polski postaci histo-
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ryczne zostały wybrane nieomal te same osoby. W grupie I kolejno: Jan 
III Sobieski, Józef Piłsudski, Lech Wałęsa i papież Jan Paweł II, a w gru-
pie II: Józef Piłsudski, Jan III Sobieski i papież Jan Paweł II.

Ankietowani z obu grup podkreślali przede wszystkim to, że Jan III 
Sobieski osiedlił Tatarów na ziemiach polskich, a Józef Piłsudski szerzył 
tolerancję wobec innych wyznań. Odpowiedzi te pokazują, że zarówno 
wśród osób wychowanych w  rodzinach czysto tatarskich jak i  miesza-
nych przywiązuje się ogromną wagę do tego, aby mówić dzieciom, kto 
w historii Polski jest szczególnie ważny dla nich jako Tatarów, ale także 
zwraca się uwagę na osoby, które zasłużyły się dla całej Polski, nie tylko 
dla polskich muzułmanów. Stąd tak wielki szacunek do Jana Pawła II 
i Józefa Piłsudskiego, jako symboli niepodległej Polski.
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 Zakoñczenie

Problemem badawczym pracy było określenie: Czy i  jaki wpływ na 
wychowanie i kształcenie dzieci ma ich dorastanie w rodzinach zróż-

nicowanych wyznaniowo (muzułmańsko-chrześcijańskich)?
Chciałam wskazać wpływ rodzin zróżnicowanych wyznaniowo na 

wychowanie (wartości, wyznanie, postrzeganie świata) i  kształcenie 
(wiedza historyczna i patriotyczna) osób w nich dorastających. W hipo-
tezie badawczej założyłam, że to, iż ankietowani wychowani byli w rodzi-
nach zróżnicowanych wyznaniowo, miało wpływ na ich wychowanie 
i kształcenie.

Opisując badania podzieliłam je na trzy podstawowe kategorie: reli-
gijność, tatarskość i patriotyzm. 

W  grupie I  98% badanych jako swoje wyznanie zaznaczyło islam. 
W  grupie II 49% respondentów określiło się jako muzułmanie, 36% 
jako katolicy, 14% – ateiści. 8% ankietowanych nie odpowiedziało na to 
pytanie. Już w  opisie badań zwróciłam uwagę na fakt, że nie istnieje 
żadna prawidłowość, która wskazałaby po kim częściej (po matce, czy 
ojcu) dzieci w rodzinach dwuwyznaniowych przejmują wyznanie. Pod-
kreślić należy również fakt, że mimo iż grupa I była znacznie liczniejsza, 
w grupie II więcej osób zdeklarowało się jako ateiści, co świadczy o tym, 
że dzieci z  małżeństw zróżnicowanych wyznaniowo częściej odchodzą 
od wiary, gdyż nie mają jednolitych wzorców. 8% badanych w grupie II 
w ogóle nie podało odpowiedzi na to pytanie. 

Z  przeprowadzonych wywiadów wiem, że rodzice z  rodzin dwuwy-
znaniowych wielokrotnie pozostawiają swoim potomkom wolną decy-
zję w  sprawach religijnych. W  rodzinach muzułmańskich prawie 100% 
badanych odpowiedziało, że ich wybór jest wynikiem kontynuacji religii 
wyniesionej z domu. W rodzinach mieszanych większość osób uznała, że 
wyznawana przez nich religia była ich wyborem własnym. Zdarza się, że 
skutkuje to w przyszłości problemami ze zdefiniowaniem swojego wyzna-
nia oraz indyferentyzmem religijnym. Z moich obserwacji wynika też, że 
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w rodzinach dwuwyznaniowych często po pewnym czasie i jedno i drugie 
z małżonków, które przed ślubem praktykowało swoją wiarę, oddala się 
od niej. Osoby wychowane w małżeństwach mieszanych o wiele rzadziej 
niż osoby wychowane w rodzinach jednowyznaniowych traktują wyzna-
waną przez siebie religię jako szczególnie istotną wartość. 

Wiele spośród małżeństw mieszanych zawarło tylko śluby cywilne. 
Wynika to z  kilku powodów. W  Kościele katolickim można zawrzeć 
sakrament małżeństwa pomiędzy katolikiem a muzułmaninem. Wtedy 
osoba innego wyznania występuje jako tzw. osoba towarzysząca. Ksiądz 
może udzielić takiego ślubu, jeżeli strona katolicka zobowiąże się do 
zachowania własnej wiary, usunięcia zagrożeń w jej praktykowaniu oraz 
do uczynienia tego, co w jej mocy, by całe potomstwo było ochrzczone 
i wychowane w wierze katolickiej115. 

Jeżeli natomiast osoby dwóch różnych religii, w tym wypadku reli-
gii katolickiej i  muzułmańskiej chcą przyjąć sakrament małżeństwa 
w Kościele katolickim, ale mimo to pragną wychować dzieci w islamie, 
wtedy według zasad panujących w Kościele katolickim takiego ślubu nie 
powinno się udzielać. W islamie natomiast muzułmanka nie ma prawa 
wyjść za mąż za mężczyznę wyznającego inną wiarę niż islam. Mężczy-
zna natomiast ma prawo ożenić się z niemuzułmanką, pod warunkiem, 
że będzie to wyznawczyni religii monoteistycznej. 

 Zapytałam imama Janusza Aleksandrowicza, czy udziela ślubów 
małżeństwom mieszanym i pod jakimi warunkami. Zapytałam również, 
czy istnieją jakieś wyjątki, w  szczególności wśród ludności tatarskiej. 
Odpowiedź imama jest następująca: 

Otóż w  islamie: 1. małżeństwa mieszane są dozwolone dla mężczyzn-
-muzułmanów, 2. dzieci powinny być wychowywane w islamie, 3. wybranka 
115 Z KODEKSU PRAWA KANONICZNEGO: 
Kan. 1086 - 1. Nieważne jest małżeństwo między dwiema osobami, z  których jedna 
została ochrzczona w Kościele katolickim lub była do niego przyjęta i nie odłączyła się 
od niego formalnym aktem, a  druga jest nieochrzczona. 2. Od tej przeszkody można 
dyspensować tylko po wypełnieniu warunków, o których w kan. 1125 i 1126. 
Kan. 1125 - Tego rodzaju zezwolenia może udzielić ordynariusz miejsca, jeśli istnieje 
słuszna i rozumna przyczyna, nie może go jednak udzielić bez spełnienia następujących 
warunków: 1) strona katolicka winna oświadczyć, że jest gotowa odsunąć od siebie 
niebezpieczeństwo utraty wiary, jak również złożyć szczere przyrzeczenie, że uczyni 
wszystko, co w  jej mocy, aby wszystkie dzieci zostały ochrzczone i  wychowane 
w Kościele katolickim; 2) druga strona winna być powiadomiona w odpowiednim czasie 
o  składanych przyrzeczeniach strony katolickiej, tak aby rzeczywiście była świadoma 
treści przyrzeczenia i  obowiązku strony katolickiej; 3) obydwie strony powinny być 
pouczone o celach oraz istotnych przymiotach małżeństwa, których nie może wykluczać 
żadna ze stron. Zob. Kodeks Prawa Kanonicznego, Watykan 1983, (1086), (1125)
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musi być z religii monoteistycznej, 4. udzielam takich ślubów, jeżeli spełnią 
powyższe warunki, 5. kiedyś (i to było raczej z niewiedzy) udzielano wszelkiej 
maści ślubów bez ograniczeń116. 

Z powyższych powodów wiele małżeństw mieszanych nie zdecydo-
wało się na zawarcie ani ślubu katolickiego, ani muzułmańskiego.

Spotkałam się jednak z informacjami, że istnieje w Polsce kilka mał-
żeństw mieszanych, gdzie kobieta jest muzułmanką, mimo to udzielono 
im ślubu muzułmańskiego. Poznałam również rodziny, w których rodzice 
zawarli trzy śluby: cywilny, katolicki, muzułmański. Często problemy, 
na jakie napotykają pary mieszane pragnące zawrzeć związek małżeń-
ski sprawiają, że odsuwają się oni od religii zarówno muzułmańskiej, jak 
i chrześcijańskiej. To z kolei powoduje, że osoby wychowywane w takich 
małżeństwach często, choć nie zawsze, odchodzą od religii w ogóle. 

Nie odnotowałam pomiędzy ankietowanymi z obu grup znaczących 
różnic w zakresie wiedzy na temat religii muzułmańskiej i chrześcijań-
skiej. Na podstawie badań można wysunąć wniosek, że Tatarzy w Pol-
sce, zdeklarowani jako muzułmanie w większości nie praktykują swojej 
wiary regularnie. Większość obchodzi najważniejsze święta, wówczas 
największa część Tatarów polskich odwiedza meczety. Jeśli zaś chodzi 
o modlitwę, to najpoważniejszym problemem jest nieznany większości 
Tatarów w Polsce język arabski. Jednak polscy muzułmanie przywiązują 
ogromną wagę do umożliwienia dzieciom nauczenia podstaw religii, 
modlitw, Koranu i wszystkiego, co wiąże się z islamem. 

Modlitwa przeważnie nie jest codzienną praktyką w  tatarskich 
domach. Zazwyczaj nie wynika to z niechęci rodziców, ale z tego, że jak 
mówią, sami dobrze tych modlitw nie umieją. Dlatego tak ważnym ele-
mentem w  wychowaniu tatarskich dzieci są organizowane przez spo-
łeczność muzułmanów polskich regularne lekcje religii, prowadzone 
przez osoby umiejące wprowadzić dzieci w świat religii muzułmańskiej. 
Z niniejszych badań wynika, że w takich przedsięwzięciach jak naucza-
nie religii muzułmańskiej lub innych inicjowanych przez tatarską wspól-
notę w większości uczestniczą osoby wychowywane w rodzinach jedno-
wyznaniowych (muzułmańskich), zaś liczba osób z rodzin mieszanych 
jest zdecydowanie mniejsza. 

W czasie prowadzonych przeze mnie wywiadów spotkałam się rów-
nież z rodzinami tatarskimi regularnie praktykującymi (około 5 rodzin), 
gdzie dzieciom od najmłodszych lat tłumaczy się zasady islamu, uczy 

116 Wypowiedź imama Janusza Aleksandrowicza z 3.02.2014 r.



128    

podstawowych modlitw, itp. Warto zaznaczyć, że rodzice ci uczą dzieci 
islamu przy równoczesnym poszanowaniu i  rozumieniu innych religii. 
Jeśli zaś chodzi o religię chrześcijańską, to nie zauważyłam, aby osoby 
z rodzin czysto tatarskich miały mniejszą wiedzę na temat miejsc kultu 
chrześcijańskiego od osób z  rodzin mieszanych. Dowodzi to między 
innymi tego, że Tatarzy od wieków wzrastali w środowisku chrześcijań-
skim i wrastali w nie. Czują się Polakami. Bez względu na to, czy wycho-
wali się w rodzinach dwuwyznaniowych, czy w pełni muzułmańskich nie 
stronią od ludzi innych wyznań, nie izolują się od społeczności chrześci-
jańskiej. Szanują inne religie oraz są zainteresowani tym, co ich otacza, 
nawet jeśli nie ma to związku z praktykowaną przez nich religią. 

W  kategorii „tatarskość” badania wykazały, że wychowanie w  mał-
żeństwach mieszanych nie ma tak dużego wpływu na poczucie tożsa-
mości wychowywanych w  nich dzieci, jaki wywiera na nie religijność. 
Zarówno respondenci z grupy I, jak i II określili swoją znajomość histo-
rii, zwyczajów i kultury tatarskiej jako dobrą. Pokazuje to, że w rodzi-
nach dwuwyznaniowych, które niekoniecznie wychowują swoje dzieci 
w  religii muzułmańskiej, kultywuje się tradycje i  zwyczaje tatarskie. 
Podkreślę także po raz kolejny, że na 59 badanych w  grupie II, aż 42 
osoby odpowiedziały, że czują się Polakami pochodzenia tatarskiego. 
Mimo że ponad połowa z nich jako swoje wyznanie zaznaczyła katoli-
cyzm lub zdeklarowała się jako ateiści. 

To kolejny dowód na to, że małżeństwa mieszane i niewychowywanie 
dzieci w islamie, niekoniecznie wykluczają wzrastanie w poczuciu swo-
ich tatarskich korzeni oraz przywiązanie do tradycji i  zwyczajów. Moi 
rozmówcy z  małżeństw czysto tatarskich podkreślali wielokrotnie, że 
ich zdaniem małżeństwa mieszane mogą w perspektywie doprowadzić 
do zaniknięcia Tatarów na ziemiach polskich. Dlatego większość respon-
dentów z  małżeństw jednolitych deklarowała, że będzie prowadzić ze 
swoimi dziećmi rozmowy na temat skutków, jakie może powodować 
powiększająca się liczba małżeństw mieszanych oraz na temat proble-
mów, mogących wyniknąć w małżeństwie dwuwyznaniowym (moi roz-
mówcy podkreślali przede wszystkim kwestię wychowania dzieci). Nato-
miast osoby tworzące małżeństwa mieszane, choć uważają tatarskość 
za istotną wartość, nie zamierzają w żaden sposób naciskać na dzieci, 
aby te tworzyły swoje rodziny z osobami pochodzenia tatarskiego. Co 
może w kolejnych pokoleniach skutkować całkowitym zatarciem się tra-
dycji i kultury tatarskiej w tych rodzinach. Należy podkreślić, że moi roz-
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mówcy z obu grup deklarowali ogromne przywiązanie do tradycji i toż-
samości tatarskiej. 

W  stosunku do patriotyzmu i  przywiązania do ojczyzny nie znala-
złam znaczących różnic pomiędzy respondentami z  grupy I  oraz II. 
Ponad 70% pytanych w obydwu grupach deklaruje, że obchodzi w swo-
ich domach polskie święta państwowe. Ponadto również około 70% 
badanych z grupy I  i z grupy II oświadcza, że dobrze zna historię Pol-
ski. Co więcej, wielu spośród nich mówi, że poznawało historię nie tylko 
w szkole, ale również w domu oraz przez czytanie książek, oglądanie fil-
mów historycznych itp. Ciekawe jest również to, że w I i w II grupie jako 
najważniejsze dla Polski postaci historyczne zostały wybrane prawie te 
same osoby (w różnej kolejności). W grupie I kolejno: Jan III Sobieski, 
Józef Piłsudski, Lech Wałęsa i papież Jan Paweł II, a w grupie II: Józef 
Piłsudski, Jan III Sobieski i papież Jan Paweł II. Ankietowani z obu grup 
podkreślali przede wszystkim fakt, że Jan III Sobieski osiedlił Tatarów 
na ziemiach polskich, a Józef Piłsudski szerzył tolerancję wobec innych 
wyznań. 

Odpowiedzi te pokazują, że w  obu typach rodzin przywiązuje się 
ogromną wagę do tego, aby uświadomić dzieciom, kto w historii Polski 
jest szczególnie ważny dla nich jako Tatarów, ale także zwraca się uwagę 
na osoby, które zasłużyły się dla Polski, jako ojczyzny ludzi różnych 
wyznań i różnego pochodzenia. 

Wyniki moich badań potwierdzają postawioną na początku tezę, 
która zakładała, że wzrastanie w  rodzinach zróżnicowanych wyzna-
niowo ma wpływ na wychowanie i kształcenie. Jednak wynika z nich, 
że wychowanie w  rodzinach dwuwyznaniowych miało wpływ przede 
wszystkim na płaszczyznę religijną, wiążące się z nią wartości i postrze-
ganie świata. Religia w rodzinach dwuwyznaniowych często jest w ogóle 
nieobecna lub przywiązuje się do niej znacznie mniejszą wagę. Wycho-
wanie w rodzinach muzułmańsko-chrześcijańskich ma również wpływ 
na postrzeganie swojej tożsamości i przywiązanie do tradycji i zwycza-
jów tatarskich.

Mimo że osoby wychowane w małżeństwach mieszanych deklarowały 
przywiązanie do swojej tatarskiej tożsamości, to jednak należy zauważyć, 
że kultywowanie zwyczajów i tradycji tatarskich jest właściwie niemoż-
liwe bez odwołania się do islamu. Święta tatarskie są jednocześnie świę-
tami muzułmańskimi. Tradycja uboju barana lub innego zwierzęcia skła-
danego w ofierze Bogu jest tradycją, ale również obowiązkiem muzuł-
manina. Oznacza to, że osoby, które nie są muzułmanami, nie modlą się 
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w meczecie i nie biorą udziału w Święcie Ofiarowania – Kurban Bajramie 
– razem z innymi muzułmanami, ograniczają się do tradycji wspólnego 
rodzinnego obiadu. Nie mamy już zatem do czynienia z kultywowaniem 
tatarskich zwyczajów. Ramadan Bajram jest z kolei świętem dziękczy-
nienia po zakończeniu postu. Muzułmanie biorą udział w nabożeństwie, 
odwiedzają się nawzajem i obdarowują prezentami. 

 I znów trudno tu mówić o kultywowaniu tradycji tatarskiej bez odwo-
łania się do religii muzułmańskiej. Inaczej jest z podejściem do historii, 
patriotyzmu i systemu wartości. Otóż osoby wychowywane w rodzinach 
mieszanych, niebędące muzułmanami, mogą w  równym stopniu, jak 
osoby z rodzin czysto tatarskich poznawać historię Tatarów przed i po 
osiedleniu się na terenach Rzeczypospolitej. Tatarzy zarówno z grupy I, 
jak i  II są dumni z bycia Polakami. Identyfikują się z historią naszego 
kraju, są częścią narodu polskiego. Tatarzy, z  którymi rozmawiałam, 
często podkreślali fakt, że ich przodkowie od stuleci walczyli i ginęli za 
ich kraj – Polskę. Jeśli chodzi o system wartości, to przedstawiciele obu 
typów rodzin, jednolitych i mieszanych, wymieniali przede wszystkim: 
pracowitość, uczciwość, dobroć, uczynność wobec drugiego człowieka, 
prawdomówność. Są to wartości uniwersalnie, dlatego nie ma na nie 
wpływu fakt, czy dana osoba wychowała się w rodzinie muzułmańskiej, 
chrześcijańskiej, czy muzułmańsko-chrześcijańskiej. Osoby z  rodzin 
dwuwyznaniowych oraz tatarskich (muzułmańskich) wielokrotnie 
zaznaczały, że w swoim życiu starają się kierować zasadami chrześcijań-
skiego dekalogu.

Tatarzy, jako muzułmanie – ale również Polacy, często podkreślali 
w rozmowach fakt, że niedawno przybyli do Polski Arabowie rozregulo-
wali relacje, jakie od wieków panowały między chrześcijanami a muzuł-
manami w Polsce. Mówili, że nie chcą być do nich porównywani, choć 
– niestety – coraz częściej w różnych mediach nie odróżnia się wyraź-
nie jednych od drugich. Jeszcze kilka lat temu określenie „muzułmanin 
polski” było zarezerwowane dla Tatarów, teraz stosuje się je wymiennie. 
Mówili również o tym, że zagrożeniem dla ich tożsamości nie są wyłącz-
nie małżeństwa mieszane – muzułmańsko-chrześcijańskie, ale także 
małżeństwa muzułmańsko-muzułmańskie (arabsko-tatarskie).

W mojej opinii, wśród Tatarów polskich islam, tatarskość i polskość 
są w znacznym stopniu nierozerwalne. Te trzy komponenty składają się 
na tatarską tożsamość. Z  tego punktu widzenia małżeństwa arabsko-
-tatarskie wpływają na modyfikację tożsamości Tatarów nie mniej niż 
tatarsko-polskie (muzułmańsko-chrześcijańskie). Wynika to z faktu, że 
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w małżeństwach arabsko-tatarskich zmianie ulegają dwa komponenty 
tożsamości tatarskiej: tatarskość i islam, który w wydaniu arabskim jest 
znacząco inny do tatarskiego. Trudno natomiast dziś ocenić, jaki będzie 
w takich rodzinach stosunek do polskości.

Z  moich badań wynika, że wychowanie w  rodzinach mieszanych, 
muzułmańsko-chrześcijańskich różni się przede wszystkim w  dziedzi-
nie religijności. Uważam jednak, że może zdarzyć się tak, iż w następ-
nym pokoleniu osłabienie religijności w rodzinach mieszanych wpłynie 
również na ich przywiązanie do tradycji i  kultury tatarskiej, która, co 
podkreślają sami Tatarzy, nie może istnieć w zupełnym oderwaniu od 
islamu. Mimo powiększającej się liczby małżeństw mieszanych, wciąż 
jest ich zdecydowanie mniej niż małżeństw tatarskich (muzułmań-
skich). Na uznanie zasługuje fakt, że w rodzinach, zarówno muzułmań-
skich (tatarskich), jak i dwuwyznaniowych (dwukulturowych) tak dużą 
wagę przywiązuje się do kultury, tradycji i obrzędów przodków – i rów-
nocześnie – do historii Polski, patriotyzmu i przywiązania do ojczyzny.
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ANEKS

Za³¹cznik nr 1. Kwestionariusz ankiety

Płeć: Kobieta/ Mężczyzna, Wiek:…….., 
Wykształcenie: podstawowe, średnie, wyższe
Stan cywilny: Wolny/Wolna, Żonaty/Zamężna, Wdowa/ Wdowiec
Miejsce zamieszkania: wieś, miasto do 50 tys., 
miasto do 100 tys., miasto powyżej 100 tys.
Ankieta jest anonimowa

1. Wyznanie Pana/ Pani ojca to:
□ islam
□ katolicyzm
□ prawosławie 
□ inne (jakie?)

2. Wyznanie Pana/Pani matki to:
□ islam
□ katolicyzm
□ prawosławie
□ inne (jakie?)

3. Nosi Pan/Pani imię: 
□ polskie
□ tatarskie
□ polskie i tatarskie
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4. Czy uczęszczał/a Pan/Pani na zajęcia gdzie nauczana była reli-
gia muzułmańska:

□ tak
□ nie

5. Czy uważa Pan/Pani, że dobrze zna historię Tatarów:
□ tak
□ nie

6. Historię Tatarów poznał Pan/Pani( pytanie dotyczy tych, któ-
rzy w pytaniu nr 5 odpowiedzieli TAK):

□ w domu
□ w szkole
□ na zajęciach dodatkowych
□ inne (jakie?)

7. Pana/Pani wyznanie to:
□ islam
□ katolicyzm
□ prawosławie
□ inne (jakie?)

8. Czy samodzielnie starał/a się Pan/Pani zgłębić swoją wiedzę 
na temat kultury i zwyczajów tatarskich:

□ tak
□ nie
Jeśli tak, to w jaki sposób:

9. Jakie święta obchodziło się w Pana/Pani domu rodzinnym:
□ muzułmańskie
□ chrześcijańskie
□ muzułmańskie i chrześcijańskie
□ nie obchodziło się świąt
□ inne (jakie?)

10. Czy w Pana/Pani domu rodzinnym obchodzi się polskie święta 
państwowe:

□ tak
□ nie
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11. Modli się Pan/Pani w języku:
□ polskim
□ arabskim
□ inne (jakie?)

12. Czy zna Pan/Pani język tatarski?
□ tak
□ nie

13. Proszę wymienić miejsca kultu Tatarów polskich:

14. Wśród swoich przyjaciół ma Pan/Pani:
□ przeważnie muzułmanów
□ przeważnie chrześcijan 
□ chrześcijan i muzułmanów w podobnej proporcji
□ inne (jakie?)

15. Czuje się Pan/Pani:
□ Polakiem/ Polką
□ Tatarem/Tatarką
□ Polakiem/Polką tatarskiego pochodzenia
□ inne (jakie?)

16. Proszę wymienić miejsca kultu chrześcijan z Pana/Pani oto-
czenia:

17. Czy uważa Pan/Pani, że dobrze zna historię Polski:
□ tak
□ nie

18. Historię Polski poznał Pan/Pani( pytanie dotyczy tych, któ-
rzy w pytaniu nr 5 odpowiedzieli TAK):

□ w domu
□ w szkole
□ na zajęciach dodatkowych
□ inne (jakie?)

19. Proszą wymienić 3 najważniejsze dla Pana/Pani postaci histo-
ryczne? (Proszę o uzasadnienie odpowiedzi w 1-2 zdaniach)
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20. Proszę wymienić kultywowane przez Pana/Panią zwyczaje 
związane ze świętami religijnymi:

21. Czy prenumeruje Pan/Pani czasopisma dotyczące religii, 
zwyczajów i codzienności tatarskiej:

□ tak
□ nie

22. Proszę wymienić od 3 do 5 ulubionych potraw jakie przyrzą-
dza się u Pana/Pani w domu:

23. Jaka religia dominowała w Pana/Pani rodzinnym domu:
□ katolicyzm
□ prawosławie
□ islam
□ katolicyzm i islam pełniły funkcję równorzędną
□ prawosławie i islam pełniły funkcję równorzędną
□ w domu nie było religii
□ inne (jakie?)

24. Religia, jaką Pan/Pani wyznaje była wynikiem:
□ kontynuowania religii wyniesionej z domu
□ wyboru własnego
□ inne (jakie?)

25. Czym kierowałby się Pan/Pani wybierając miejsce zamieszkania 
zakładając, że nie chodzi o sprawy ekonomiczne i finansowe:

□ ważne będzie, to czy w danym miejscu istnieje gmina muzułmańska 
i dom modlitwy, a w niedalekiej odległości także szkoła z nauczaniem 
religii muzułmańskiej

□ ważne będzie środowisko współbraci w wierze (Tatarzy)
□ inne (jakie?)

26. Czy wolałby/wolałaby Pan/Pani związać się rodzinnie z (lub 
z kim już związał/ związała się Pan/ Pani rodzinnie):

□ muzułmanką/muzułmaninem (Tatarką, Tatarem)
□ muzułmanką/muzułmaninem(nieistotne czy byłaby to Tatarka, Tatar)
□ chrześcijanką/chrześcijaninem
□ wyznanie nie jest dla mnie istotne
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27. Czy wolałby/wolałaby Pan/Pani związać się rodzinnie z (lub 
z kim już związał/ związała się Pan/Pani rodzinnie):

□ Polakiem Tatarem/Polką Tatarką
□ Polakiem nie będącym pochodzenia tatarskiego/Polką nie będącą 

pochodzenia tatarskiego 
□ Tatarem/Tatarką ( zamieszkałym/zamieszkałą poza Polską)
□ Przedstawicielem/Przedstawicielką innej narodowości

28. Czy chciałby/chciałaby Pan/Pani, aby w  przyszłości Pana/
Pani dzieci uczęszczały do szkoły koranicznej?

□ zdecydowanie tak
□ raczej tak
□ zdecydowanie nie
□ raczej nie
□ nie wiem

29. Czy kształcił się Pan/Pani poza granicami Polski?
□ tak
□ nie

30. Były to szkoły ( pytanie dotyczy tych, którzy w pytaniu nr 5 
odpowiedzieli TAK)

□ związane z islamem (m.in. szkoły koraniczne, religijne uniwersytety 
muzułmańskie)

□ szkoły świeckie niezwiązane z islamem
□ inne (jakie?) 

31. Czy pości Pan/Pani w Ramadanie?
□ tak
□ nie

32. Uważa Pan/Pani, że: 
□ forma w  jakiej wyznają islam polscy Tatarzy powinna pozostać nie-

zmieniona
□ forma w jakiej wyznają islam polscy Tatarzy powinna czerpać z trady-

cji islamu z krajów arabskich (Arabia Saudyjska itp.)
□ nie mam zdania
□ inne (jakie?)
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 33. Zdaniem Pani/Pana Tatarzy to:

□ a. GRUPA ETNICZNA – zbiorowość, która postrzega siebie samą lub 
postrzegana jest przez otaczające je zbiorowości jako odrębna i spe-
cyficzna , ze względu na jedną lub więcej cech takich jak: 1. kultura 
( język, gwara, religia, obyczajowość) 2. genealogia (wspólne losy, 
wspólna historia, wspólni przodkowie), 3. poczucie posiadania wła-
snego terytorium i praw do niego, 4. odrębność osobowościową

□ b. GRUPA ETNOGRAFICZNA – grupa ludzi zamieszkujących okre-
ślony obszar geograficzny, którzy wyróżniają się spośród okolicznej 
ludności swoistymi cechami kulturowymi i mają świadomość przyna-
leżności do swojej grupy poprzez odczuwalną odrębność kulturową.

□ c. MNIEJSZOŚĆ NARODOWA – grupa o narodowości innej niż lud-
ność dominująca na terenie danego państwa. Mniejszość narodowa 
w odróżnieniu od mniejszości etnicznej posiada lub posiadała własne 
państwo.
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Za³¹cznik nr 2. 

Kwestionariusz wywiadu przeznaczony dla 
ma³¿eñstwa tatarskiego

1.  Wychował/a  s ię Pan/Pani w  rodzinie gdzie oboje rodzice byli Tata-
rami i muzułmanami?

2.  Czy miał/a Pan/Pani rodzeństwo?
3.  Czy miała Pani azan? A reszta rodzeństwa?
4.  Jaką rolę w Pana/Pani domu odgrywała „tatarskość”, czy dużo roz-

mawiało się o tym w domu? Jakie miejsce zajmowała religia w Pani 
domu rodzinnym? Czym dla Pana/Pani jest „tatarskość”?

5.  Jakie najważniejsze wartości przekazali Panu/Pani rodzice? W jakich 
okolicznościach o nich mówili? W jaki sposób to robili? Czy wypły-
wały one z bycia muzułmaninem?

6.  Wychowywał/a się Pan/Pani wśród dużej liczby chrześcijan? Czy jako 
dziecko zauważał/a  Pan/Pani różnice między wami? Czy w  domu 
rodzice rozmawiali z  Panem/Panią o  innych religiach? Tłumaczyli 
jakie są różnice? W  jaki sposób rodzice mówili Panu/Pani o  innych 
religiach? (Stawiali na równi z islamem) Czy rozmawialiście również 
o islamie w krajach arabskich? 

7.  Jakie kontakty rodzice utrzymywali z  gminą muzułmańską i  całą 
społecznością tatarską? Czy te kontakty (wspólne spotkania, modli-
twy, święta) były dla nich ważne? 

8.  Czy gdy był/a  Pan/Pani dzieckiem chodziliście całą rodzina do 
meczetu?

9.  Czy matka i  ojciec uczyli Pana/Panią modlitw? W  jakim języku się 
Pan/Pani modli? 

10. Kto zapoznawał Pana/Panią z tradycją, religią i kulturą Tatarów? Czy 
dużo rozmawialiście o tym w domu? Chodził/a Pan/Pani na dodat-
kowe zajęcia z tego zakresu?
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11. Czy gdy był/a  Pan/Pani dzieckiem w  Pana/Pani domu rodzinnym 
były obchodzone święta chrześcijańskie? Jeśli tak to w jaki sposób?

12. Czy w  dzieciństwie przyjaźnił/a  się Pan/Pani przede wszystkim 
z muzułmanami (Tatarami), czy z chrześcijanami? Czuł/a Pan/Pani 
swoją odrębność?

13. Czy Pana/Pani rodzice chcieli, aby ożenił się Pan/ wyszła Pani za mąż 
za Tatara/muzułmanina? Czy pozostawiali zupełnie wolny wybór 
w tej kwestii? Czy istniała presja w środowisku tatarskim, aby utwo-
rzyć związki pomiędzy Tatarami?

Czy w środowisku tatarskim istniała presja, aby tworzyć związki wyłącz-
nie pomiędzy Tatarami? 

1. Jak wyglądała ceremonia ślubna?
2. Czy obchodzą Państwo w  domu święta chrześcijańskie (katolickie/

prawosławne)? Jeśli tak to w jaki sposób?
3. Obecnie ma Pan/Pani wśród swoich przyjaciół przeważnie chrześci-

jan/muzułmanów?
4. Czy mają Państwo dzieci?
5. Czy dzieci mają azan?
6. Wcześniej mówił/a Pan/Pani o wartościach przekazanych przez rodzi-

ców, czy podobne wartości przekazuje Pan/Pani swoim dzieciom? Czy 
uległy one zmianie? Jeśli uległy zmianie to co miało na to wpływ?

7. Czy uważa Pan/Pani, że swoim dzieciom przekazał/a podobną ilość wie-
dzy o Tatarach, tradycji, kulturze, kuchni, co wcześniej Pani rodzice? 

8. Czy uczył/a Pan/Pani swoje dzieci muzułmańskich modlitw?
9. Czy chodzili Państwo cała rodziną do meczetu np. na piątkowe modli-

twy?
10. Czy wysyłał/a Pan/Pani dzieci na dodatkowe zajęcia, podczas któ-

rych prowadzona była nauka religii muzułmańskiej? 
11. Czy próbował/a Pan/Pani wpływać na dzieci, aby związały się z Tata-

rami/muzułmanami?
12. Czy obawia się Pan/i, że przez związki mieszane wasza kultura i zwy-

czaje mogą zaniknąć?
13. Czy dzieci mają wśród swoich przyjaciół wielu muzułmanów-Tata-

rów, czy raczej chrześcijan?
14. Dzieci związały się lub zamierzają związać się z muzułmanami-Tata-

rami/ chrześcijanami czy może nie ma to dla nich znaczenia? 
15. Czy dzieci wzięły ślub w kościele czy ślub w obrządku muzułmań-

skim? 
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16. Czy dzieci zmieniły wyznanie?
17. Czy dzieci przeżywały rozterki w związku ze zmianą wyznania? Czy 

pytały Pana/Pani o zdanie? Co im Pan/Pani doradził/a?
18. Czy dzieci po zmianie wyznania są teraz praktykującymi katolikami? 

Czy poprzestały na przyjęciu sakramentów?
19. Jak wychowują lub jak zamierzają wychować swoje dzieci? Na Tata-

rów/muzułmanów na chrześcijan?
20. Czego Pan/Pani by chciał/chciała aby dzieci były muzułmanami?
21. Czy uważa Pan/Pani, że córka/ syn będzie nadal przekazywać trady-

cje i kulturę tatarską swoim dzieciom, czy Pan/Pani zamierza wpro-
wadzić wnuki w temat Tatarów, ich zwyczajów, kultury, tradycji?

22. Czy Pana/Pani dzieci przyjeżdżają świętować z Państwem wspólnie 
takie święta jak np. Kurban Bajram, czy może świętujecie wspólnie 
np. Boże Narodzenie?
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Za³¹cznik nr 3. 

Kwestionariusz wywiadu przeznaczony 
dla ma³¿eñstwa muzu³mañsko-
-chrześcijañskie go
1.  Wychował/a  się Pan/Pani w  rodzinie gdzie oboje rodzice byli Tata-

rami i muzułmanami?
2.  Czy miał/a Pan/Pani rodzeństwo?
3.  Czy miała Pani azan ? A reszta rodzeństwa?
4.  Jaką rolę w Pana/Pani domu odgrywała „tatarskość”, czy dużo roz-

mawiało się o tym w domu? Jakie miejsce zajmowała religia w Pani 
domu rodzinnym? Czym dla Pana/Pani jest „tatarskość”?

5.  Jakie najważniejsze wartości przekazali Panu/Pani rodzice? W jakich 
okolicznościach o nich mówili? W jaki sposób to robili? Czy wypły-
wały one z bycia muzułmaninem?

6.  Wychowywał/a się Pan/Pani wśród dużej liczby chrześcijan? Czy jako 
dziecko zauważał/a  Pan/Pani różnice między wami? Czy w  domu 
rodzice rozmawiali z  Panem/Panią o  innych religiach? Tłumaczyli 
jakie są różnice? W  jaki sposób rodzice mówili Panu/Pani o  innych 
religiach? (stawiali je na równi z islamem). Czy rozmawialiście rów-
nież o islamie w krajach arabskich? 

7.  Jakie kontakty rodzice utrzymywali z gminą muzułmańską i całą spo-
łecznością tatarską? Czy te kontakty były dla nich ważne? (wspólne 
spotkania, modlitwy, święta)

8.  Czy gdy był/a Pan/Pani dzieckiem chodziliście całą rodziną do meczetu?
9.  Czy matka i  ojciec uczyli Pana/Panią modlitw? W  jakim języku się 

Pan/Pani modli? 
10. Kto zapoznawał Pana/Panią z tradycją, religią i kulturą Tatarów? Czy 

dużo rozmawialiście o tym w domu? Chodził/a Pan/Pani na dodat-
kowe zajęcia z tego zakresu?
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11. Czy gdy był/a Pan/Pani dzieckiem w Pana/Pani domu rodzinnym 
były obchodzone święta chrześcijańskie? Jeśli tak to w  jaki spo-
sób?

12. Czy w  dzieciństwie przyjaźnił/a  się Pan/Pani przede wszystkim 
z rówieśnikami pochodzenia tatarskiego, czy z chrześcijanami? Czu-
ł/a Pan/Pani swoją odrębność?

13. Czy Pana/Pani rodzice chcieli, aby ożenił się Pan/ wyszła Pani za mąż 
za Tatara/muzułmanina? Czy pozostawiali zupełnie wolny wybór 
w tej kwestii? Czy istniała presja w środowisku tatarskim, aby utwo-
rzyć związki pomiędzy Tatarami?

14. Wychował/wychowała się Pan/Pani w rodzinie, gdzie oboje rodzice 
byli chrześcijanami (katolikami/prawosławnym)?

15. Czy miał/a Pan/Pani rodzeństwo?
16. Czy przyjął/ przyjęła Pan/Pani sakramenty? A  pozostałe rodzeń-

stwo?
17. Czy w Pana/Pani domu rodzinnym religia chrześcijańska (katolicka/

prawosławna) pełniła ważną funkcję?
18. Jak Pan/Pani sądzi: Jakie najważniejsze wartości przekazali Panu/

Pani rodzice? W  jakich okolicznościach o  nich mówili? Czy były to 
wartości uniwersalne czy wypływały z bycia chrześcijaninem?

19. Czy jako dziecko wychowywał/a się Pan/Pani w miejscowości gdzie 
w sąsiedztwie było wielu Tatarów? Czy rodzice rozmawiali z Panem/
Panią o innych religiach? Tłumaczyli jakie są różnice? Czy rozmawia-
liście w domu o islamie? O Tatarach? 

20. W jaki sposób/w jakich formach uczestniczyliście w życiu religij-
nym?

21. Czy gdy był/a Pan/Pani dzieckiem, chodziliście całą rodziną co nie-
dzielę do kościoła? 

22. Czy rodzice uczyli Pana/Panią modlitw?
23. Czy, a jeśli tak to kiedy zaczął/zaczęła Pan/Pani interesować się kul-

turą, zwyczajami, tradycją tatarską? Czy sądzi Pan/Pani, że zna ją 
dobrze?

24. Ślub był muzułmański, czy chrześcijański? Czy któreś z  Państwa 
zdecydowało się na zmianę wyznania? Czy przed ślubem ustalili Pań-
stwo, w jakiej wierze będą wychowywane Państwa dzieci? Czy ustale-
nia te były burzliwe, czy szybko doszliście do porozumienia?

25. Czy mąż/żona był/była zainteresowany/a pogłębianiem wiedzy na 
temat zwyczajów, tradycji tatarskiej? Może zaczął/ęła interesować 
się religią muzułmańską?
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26. Czy zaczął/zaczęła Pan/Pani obchodzić święta chrześcijańskie? 
Kiedy to nastąpiło? Jakie święta Pan/Pani obchodzi i w jaki sposób, 
czy przyjmuje je Pan/Pani już jako święta swoje? Stawia je na równi 
z muzułmańskimi? Jakie ma Pan/Pani do nich podejście?

27. Obecnie ma Pan/Pani wśród swoich przyjaciół przeważnie chrześci-
jan/muzułmanów?

28. Czy mąż/żona obchodzą razem z Panem/Panią tatarskie/muzułmań-
skie święta?

29. Czy mają Państwo dzieci?
30. Dzieci były chrzczone, czy azanione?
31. Wcześniej mówił/a  Pan/Pani o  wartościach przekazanych przez 

rodziców, czy podobne wartości przekazuje Pan/Pani swoim dzie-
ciom? Czy uległy one zmianie? Jeśli uległy zmianie to co miało na to 
wpływ?

32. Czy uważa Pan/Pani, że swoim dzieciom przekazał/a podobną ilość 
wiedzy o  Tatarach, tradycji, kulturze, kuchni, co wcześniej Pani 
rodzice? Czy mąż/żona przekazywał/a im również wiedzę na temat 
religii chrześcijańskiej (katolickiej/prawosławnej)?

33. Czy uczył/a Pan/Pani swoje dzieci muzułmańskich modlitw, a może 
chrześcijańskich modlitw?

34. Czy chodzili Państwo cała rodziną do meczetu np. na piątkowe 
modlitwy, a może co niedzielę do kościoła?

35. Czy wysyłał/a  Pan/Pani dzieci na dodatkowe zajęcia gdzie była 
nauczana religia muzułmańska? 

36. Czy próbował/a Pan/Pani wpływać na dzieci, aby związały się z Tata-
rami/muzułmanami?

37. Czy obawia się Pan/i, że przez związki mieszane wasza kultura i zwy-
czaje mogą zaniknąć?

38. Czy dzieci mają wśród swoich przyjaciół wielu Tatarów, czy raczej 
chrześcijan?

39. Dzieci związały się lub zamierzają związać się z Tatarami/ chrześcija-
nami czy może nie ma to dla nich znaczenia? 

40. Czy dzieci wzięły ślub w kościele/cerkwi, czy ślub w obrządku muzuł-
mańskim? 

41. Czy dzieci zmieniły wyznanie?
42. Czy dzieci przeżywały rozterki w związku ze zmianą wyznania? Czy 

pytały Pana/Pani o zdanie? Co im Pan/Pani doradził/a?
43. Czy dzieci po zmianie wyznania są teraz praktykującymi katolikami? 

Czy poprzestały na przyjęciu sakramentów?
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44. Jak wychowują lub jak zamierzają wychować swoje dzieci? Na Tata-
rów/muzułmanów na chrześcijan?

45. Czego Pan/Pani by chciał/chciała, aby dzieci były muzułmanami?
46. Czy uważa Pan/Pani, że córka/ syn będzie nadal przekazywać trady-

cje i kulturę tatarską swoim dzieciom, czy Pan/Pani zamierza wpro-
wadzić wnuki w temat Tatarów, ich zwyczajów, kultury, tradycji?

47. Czy Pana/Pani dzieci przyjeżdżają świętować z Państwem wspólnie 
takie święta jak np. Kurban Bajram, czy może świętujecie wspólnie 
np. Boże Narodzenie?



    147

WYKAZ WYKRESÓW

Wykres 1. Edukacja: wychowanie i kształcenie .................................... 42
Wykres 2. Grupa I Wyznanie ................................................................. 58
Wykres 3. Grupa II Wyznanie ................................................................ 58
Wykres 4. Grupa I Religia dominująca w domu .................................... 61
Wykres 5. Grupa II Religia dominująca w domu .................................. 62
Wykres 6. Grupa I i II Czynniki wpływające na wyznawaną 

religię ................................................................................................. 63
Wykres 7. Grupa I Święta obchodzone w domu rodzinnym ................ 63
Wykres 8. Grupa II Święta obchodzone w domu rodzinnym ............... 64
Wykres 9. Grupa I i II Udział w lekcjach religii muzułmańskiej .......... 70
Wykres 10. Grupa I Język modlitwy ..................................................... 73
Wykres 11. Grupa II Język modlitwy .................................................... 73
Wykres 12. Grupa I i II Gotowość posłania dzieci do szkoły 

koranicznej ........................................................................................ 79
Wykres 13. Grupa I i II Pogląd na formę wyznawania islamu 

przez polskich Tatarów ..................................................................... 80
Wykres 14. Grupa I Wyznanie przyjaciół i znajomych ......................... 82
Wykres 15. Grupa II Wyznanie przyjaciół i znajomych ....................... 82
Wykres 16. Grupa I i II Rodzaj noszonego imienia .............................. 88
Wykres 17. Grupa I i II Przekonanie o dobrej znajomości historii, 

kultury, zwyczajów i obrzędów tatarskich ....................................... 89
Wykres 18. Grupa I Samodzielne zgłębianie wiedzy na temat 

kultury i zwyczajów tatarskich ......................................................... 91
Wykres 19. Grupa II Samodzielne zgłębianie wiedzy na temat 

kultury i zwyczajów tatarskich ......................................................... 92
Wykres 20. Grupa I Znajomość języka tatarskiego .............................. 98
Wykres 21: Grupa I i II Poczucie tożsamości ankietowanych 

(czuję się…) ....................................................................................... 99
Wykres 22. Grupa I i II Prenumerowanie czasopism dotyczących 

religii, zwyczajów i codzienności tatarskiej ................................... 100



148    

Wykres 23. Grupa I i II Preferencje oraz decyzje dotyczące wyboru 
współmałżonków w kontekście wyznania ..................................... 104

Wykres 24. Grupa I i II Preferencje oraz decyzje dotyczące wyboru 
współmałżonków w kontekście etniczności/narodowości ........... 105 

Wykres 25. Grupa I i II Definiowanie Tatarów polskich jako: 
grupę etniczną, etnograficzną, mniejszość narodową .................. 115

Wykres 26. Grupa I Obchodzenie polskich świąt państwowych ....... 116
Wykres 27. Grupa II Obchodzenie polskich świąt państwowych ...... 117
Wykres 28. Grupa I i II Przekonanie o dobrej znajomości historii 

Polski ............................................................................................... 120

  



    149

BIBLIOGRAFIA

I. Druki zwarte

Abdullin A. G. Amirhanov R. M. Sultanov F. M. Islam w istorii i kul’ture tatar-
skogo naroda, Kazan’ 2000

Adamczyk M., Biblijno-apokryfi czne narracje w  literaturze staropolskiej do końca 
XVI wieku, Poznań 1980

Adamczyk M. J., Cywilizacja zachodnia. Specyfi ka rozwoju, tradycje, preferowane 
wartości, Wrocław 2011

Adamski F., Edukacja, rodzina, kultura: studia z pedagogiki społecznej, Kraków 1999
Adorno Th ., Erziehungzur Mündigkeit, Frankfurt 1971
Akiner S., Religious Language of a Belarusian Tatar Kitab, Wiesbaden 2009
Allworth E. A., Th e Tatars of Crimea, Return to the Homeland, Boston 2000
Aleksandrowicz Ch., Księga pamięci, Związek Tatarów RP, Wrocław 2007
Amirhanov R. U., Tatarski’y narod i Tatarstan w načale XX veka, Kazan’ 2000
Al-Munajjid M. S., 40 rad dla muzułmańskiego domu, Wrocław 2007
Al-Kur’an al-Karim, (oprac. i transkr.) Czachorowski M., Wrocław 2013
Anders L. D., Discovering Research Methods In Psychology: A Student’s Guide, Oxford 

2004 
Ankiewicz H., Tatarzy gorzowscy: gorzowskie święta tatarskie z  lat 1962–1964 

w obiektywie Waldemara Kućki, Zielona Góra 2001 
Armstrong K., Krótka historia islamu, Wrocław 2004 
Babiński G., Encyklopedia socjologiczna, t. 1, Warszawa 1998
Bairašauskaitė T.,  Vietinis komponentas Lietuvos totoriu sociokulturines tapatybes 

konstrukcijose (istoriografi nis aspektas), Iš Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos 
tradicija ir tautiniai naratyvai, Vilnius 2009

Bartoszewicz J., Pogląd na stosunki Polski z Turcją i Tatarami, Warszawa 1860
Bandtkie J.W., O Tatarach, mieszkańcach Królestwa Polskiego, Warszawa 1848
Banek K., Religia w świecie człowieka, Kraków 2011
Barska A., Minkner K., W kręgu świata arabsko-muzułmańskiego, Opole 2005
Bąk A., Metody, techniki i praktyka badań społecznych, Bielsko-Biała 2010
Benner D., Edukacja jako kształcenie i kształtowanie. Moralność, Kultura, Demo-

kracja, Religia, Warszawa 2008



150    

Berger R., Hassan Konopacki – Tatar, muzułmanin, bydgoszczanin, Warszawa 
2011

Berger R., Maciej (Musa) Konopacki. Udręczenie tatarskością, Bydgoszcz 2013
Berger R., Berger M. (red.), Dżennet do Macieja, Warszawa 2012
Bielawski J., Islam, Warszawa 1980
Bielawski J., Mały słownik kultury świata arabskiego, Warszawa 1971
Bieńkowska-Ptasznik M., Krzysztofek K., Sadowski A., Obywatelstwo i  tożsa-

mość w społeczeństwach zróżnicowanych kulturowo i na pograniczach, t. 1, Bia-
łystok 2006

Bobrownicka M., Symbioza kultur słowiańskich i niesłowiańskich w Europie Środ-
kowej, Kraków 1996

Bogucka M., Triumfy i porażka. Studia z dziejów kultury polskiej XVI-XVIII wiek, 
Warszawa 1989

Bohdanowicz L., Tatarzy muzułmańscy w Polsce, Gdańsk 1997
Borawski P., Tatarzy w dawnej Rzeczypospolitej, Warszawa 1986
Borawski, P., Dubiński A., Tatarzy Polscy. Dzieje, obrzędy, legendy, tradycje, War-

szawa 1986
Borowska-Mostafa D., Kaczorowski B., Religie świata: wierzenia, bogowie i święte 

księgi, Warszawa 2008
Bosco T., Spełniony sen. Opowieść biografi czna o św. Janie Bosko, Warszawa 1988
Boski P., Jarymowicz M., Malewska-Peyre H., Tożsamość a  odmienność kultu-

rowa, Warszawa 1992
Brożek S., Religious Freedom – Islam in Poland (Report von Human Rights With-

out Frontiers, 2004)
Brunner-Traut E., Pięć wielkich religii świata, Warszawa 1996
Brzezińska J., Elementy metodologii badań psychologicznych, Warszawa 1980
Buharaev R., Zoloty’e stupeny. Tatarskaâ poetieskaâ klassika. Kazan’ 2007
Buinovska F., Moćkun S., Kuchnia tatarska. Historia w strawie zawarta, Muzeum 

Bitwy pod Grunwaldem, Stębark 2012
Calhoun C., Nacjonalizm, Warszawa 2007
Carroll W. H., Historia chrześcijaństwa, Wrocław 2009
Chankowski S., Powstanie styczniowe w Augustowskim, Warszawa 1972
Charif N., Sulkiewicz D., Półtorzycki R., Wprowadzenie do modlitwy dziennej. Tłu-

maczenie krótkich sur z Koranu, Białystok 2011
Chazbijewicz S., Awdet, czyli powrót. Walka Tatarów Krymskich o  zachowanie 

tożsamości narodowej i niepodległości państwa po II wojnie światowej, Olsztyn 
2001

Chazbijewicz S., Baśnie, podania i legendy polskich Tatarów, Białystok 2012
Chazbijewicz S., Czarodziejski róg chłopca, Gdańsk 1980
Chazbijewicz S., Hymn do Sofi i, Olsztyn 2005
Chazbijewicz S., Mistyka tatarskich kresów, Białystok 1990



    151

Chazbijewicz S. (red.), Tatarzy-historia i kultura: sesja naukowa, Szreniawa 26-27 
czerwca 2009 r., Szreniawa 2009

Chazbijewicz S. (red.) Leon Najman Mirza Kryczyński – lider ruchu społecznego 
i kulturalnego Tatarów Polskich, Gdańsk-Gdynia 1998

Chazbijewicz S., Krym i Wilno, Gdańsk 1990
Chazbijewicz S., Rubai’jjat albo czterowiersze, Gdańsk 1998
Chazbijewicz S., Tatarzy krymscy. Walka o naród i wolną ojczyznę, Poznań-Września 

2001
Chazbijewicz S., Tatarzy w Polsce i w Gdańsku [w:] Tożsamość kulturowa. Szkice 

o mniejszościach narodowych na Pomorzu Gdańskim, (red.) Chodubski A., Waś-
kiewicz A. K., Gdańsk 2001

Chazbijewicz S., Represje wobec ludności tatarskiej na byłych ziemiach wschodnich 
Rzeczypospolitej w I połowie XX wieku [w:] Europa Nie prowincjonalna. Prze-
miany na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej (Białoruś, Litwa, Łotwa, 
Ukraina, wschodnie pogranicze III Rzeczypospolitej Polskiej) w  latach 1772-
1999. (red.) Jasiewicz K., Warszawa-Londyn 1999

Chazbijewicz S., Edukacja kulturowa na przykładzie asymilacji i akulturacji grupy 
etnicznej polskich Tatarów [w:] Edukacja międzykulturowa jako wyzwanie XXI 
wieku, (red.) Zaniewska T., Białystok 2005

Chazbijewicz S., Działalność polityczna i  religijna, oświatowa i  wychowawcza 
Naczelnego Imamatu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w latach 1942–1990 
[w:] Przez burze – pod wiatr. Szkolnictwo i oświata polska na Zachodzie w czasie 
II wojny światowej, (red.) Zaniewska T., Białystok 2001

Chazbijewicz S., Wejście w baśń, Pojezierze, Olsztyn 1978
Chazbijewicz S., Moćkun S., Tatarzy pod Grunwaldem, Stębark 2012
Chodubski A., Meandry cywilizacyjne, kwestie narodowościowe i polonijne, Toruń 

1996
Chwedeńczuk B., Przekonania religijne, Warszawa 2000
Clayer N., Germain E., Islam In inter-war Europe, New York 2003
Cook M., Koran, Warszawa 1999
Czachorowski M. (red.), Historia meczetu w Wilnie (próba monografi i), Wrocław 

2012
Czachorowski M., Szahidewicz H. (red.), Tatarskie wierszowanie – Oto moje dzie-

dzictwo, Wrocław-Białystok 2010
Czachorowski M., Jeszcze tylko ten step…, Białystok 2013
Czachorowski M., Na zawsze * Навсегда, Soleczniki-Wrocław 2008
Czachorowski M., Poza horyzontem, Wrocław 2010
Czachorowski M., Rubajaty stepowe, Wrocław 2009
Czachorowski M., Samotność, Wrocław 2008
Czachorowski M., W życiu na niby, Wrocław 2006
Czachorowski M. (trans., red.), Al Fatiha i 13 sur Świętego Koranu, Wrocław 2010



152    

Czachorowski M. (red.), Islam. W poszukiwaniu wiedzy, Wrocław 2008
Czachorowski M. (trans.), (red.), Ja Sin 36 sura Świętego Koranu, Wrocław 2012
Czachorowski M. (red.) Kara-Batyr i Błękitny Koń. Nogajskie bajki ludowe, Wro-

cław 2009
Czerniejewska I., Edukacja wielokulturowa w Polsce w perspektywie antropologii, 

Poznań 2008
Czerwonnaja S., Chazbijewicz S., Tatarzy krymscy: Tatarzy polsko-litewscy = 

Krymskie Tatary: pol’sko-litovskie Tatary, Toruń 2014
Dacewicz L., Antroponimia Tatarów litewsko-polskich w  przekroju historycznym, 

Białystok 2013
Danecki J., Arabowie, Warszawa 2001
Danecki J., Podstawowe wiadomości o islamie, Warszawa 2007
Danecki J., Kultura islamu. Słownik, Warszawa 1997
Darczewska K., Katolicyzm we współczesnym społeczeństwie polskim: o niektórych 

uwarunkowaniach i postawach, Wrocław 1989
Davletschin G., Očerki po istorii duhovnoy kul’tury predkov tatarskogo naroda, Kazan’ 

2004
Drabina J., Wierzenia, religie, wspólnoty wyznaniowe w średniowiecznej Polsce i na 

Litwie i ich koegzystencja, Kraków 1994
Drozd A., Piśmiennictwo i muhiry Tatarów polsko-litewskich, Warszawa 2000
Drozd A., Staropolski apokryf w muzułmańskich księgach, Poznań 1996
Drozd A., Dziekan M., Majda T., Meczety i cmentarze Tatarów polsko-litewskich. 

Katalog Zabytków Tatarskich, t. 2, Warszawa 1999
Drozd A., W sprawie autorstwa „Koranu Buczackiego” [w:] Z Mekki do Poznania. 

Materiały z  V Ogólnopolskiej Konferencji Arabistycznej. Poznań 9-10 czerwca 
1997, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań 1998

Drury D. B., Rex J. (ed.), Ethnic Mobilisation in a Muli Cultural Europe, Hamshire 
1994

Dulaeva R. A., Tatary na planete zeml’â, Kazan’ 2002
Dumin S., Jakubauskas A., Sitdykow G., Tatarskie biografi e, tłum. Czachorowski 

M., Białystok 2012
Dumin S., Herbarz rodzin tatarskich Wielkiego Księstwa Litewskiego, Gdańsk 2006
Durkheim E., Elementarne formy życia religijnego, system totemiczny w Australii, 

Warszawa 1990 
Dydel L., Być w narodzie. Szkice o idei narodu, narodowej kulturze i nacjonalizmie, 

Lublin 1998
Dziadulewicz S., Herbarz rodzin tatarskich w  Polsce, Warszawa 1986 [reprint 

z 1929 r.]
Dziekan M., Dzieje kultury arabskiej, Warszawa 2008
Dziekan M., Jak modlą się muzułmanie. Antologia modlitw, Warszawa 1997
Dziekan M., Pisarze muzułmańscy VII-XX wiek, Warszawa 2003



    153

Dziekan M., Polacy a świat arabski, Gdańsk 1998
Dziekan M., Historia i tradycje polskiego islamu [w:] Muzułmanie w Europie, (red.) 

Parzymies A., Warszawa 2005
Etnografi â tatarskogo naroda, Kazan’ 2004
Erazm z Rotterdamu, Pochwała głupoty, tłum. Cytowska M., Warszawa 1962
Erikson E., Tożsamość a cykl życia, tłum. Żywicki M., Poznań 2004
Evdokimov P., Prawosławie, Warszawa 2003
Faizof F., Saga o Kontusiu, tłum. Smajkiewicz-Murman Dż., Sokółka 2011
Filipiak A., Religioznawstwo. Zagadnienia wybrane, „Rzeszów” 1989
Flik U., Introducing Research Methodology. A Beginner’s Guide to Doing a Research 

Project, London 2011
Frank A. J., Islamic Historiography and „Bulghar” Identity among the Tatars and 

Bashkirs of Russia, Leiden 1998
Freire P., Pädagogik der Unterdrücket, Hamburg 1973
Fromm E., Szkice z psychologii religii, Warszawa 1966
Gergen K. J., Th e self in Social Interaktion, New York 1968
Glasse C., Smith H., Th e New Encyklopedia of Islam, London 2002
Goddard W., Melville S., Research Methodology an Introduction, Leesburg 2001
Górak-Sosnowska K., Muslims in Poland and Eastern Europe, Warszawa 2011
Górak-Sosnowska K., Łyszczarz M., Perspectives on Muslim Dress in Poland: 

A  Tatar View [w:] Islamic Fashion and Anti-Fashion. New Perspectives from 
Europe and North America, (red.) Tarlo E. i Moors A., London 2013

Górak-Sosnowska K., Łyszczarz M., (Un-) Islamic Consumers? Th e case of Polish 
Tatars w: Muslim Societies in the Age of Mass Consumption. Politics, Culture 
and Identity between the Local and Global, (red.) Pink J., Newcastle 2009

Grišin A. A., Iz istorii Tatar Litvy i Pol’ši, Kazan’ 2009
Grišin A. A., Pol’sko-litovskie Tatary: nasledniki Zolotoj Ordy, Kazan’ 1995
Grišin A. A., Pol’sko-litovskie Tatary: vzglâd čerez veka: istoričeskie očerki, Kazan’ 

2000
Grišin A. A., Tatarskij sled istorii Litvy i Pol’ši (XIV-XIX veka), Kazan’ 2005
Grišin A. A., Šarafutdinov D. R., Na službe rodine. Podrobnaia biografi â K. I. Kri-

činskogo, Kazan’ 2005
Grygajtis K., Osadnictwo Tatarów hospodarskich w Wielkim Księstwie Litewskim 

XIV-XVIII w., Gdańsk 2003
Gutkowski J., Tatarzy polscy: historia i kultura Tatarów w Polsce, Szczecin 2009
Gutowski J., Broń i uzbrojenie Tatarów, Warszawa 1997
Habutdinov A., Ot obščiny k nacii: Tatary na put’i ot srednevekov’â k novomu vre-

meni (konec XVIII – načalo XX veka), Kazan’ 2008
Hakim R., Metamorfozy duha (k voprosu o  turksko-tatarskoi civilizacii), Kazan’ 

2005
Halikov A. H., Mongoly, Tatary, Zolotaâ Orda i Bulgariâ, Kazan’ 1994



154    

Halikov N. A., Zemledelie Tatar Srednego Povolž’â i  Priural’â XIX - načala XX v. 
Moskva 1981

Harris Th ., W zgodzie z sobą i tobą. Praktyczny przewodnik po analizie transakcyj-
nej, tłum. Knoll E., Warszawa 1987

Hessen S., Podstawy pedagogiki, tłum. Zieleńczyk A., Warszawa 1997
Idris D. S., Islam. Podstawy wiary, Białystok 1992
Ishakov D. M., Tatary popularnaâ etnografi â (etničeskaâ istoria tatarskogo naroda), 

Kazan’ 2005 
Ishakov D. M., Fahrutdinov R. G., Istoričeskaâ demografi â tatarskogo naroda: 

XVIII-načalo XX v., Kazan’ 1993
Ishakov D. M., Tatary, kratkaâ etničeskaâ istoriâ, Kazan’ 2002
Islam. Krótki zarys, Informator Muzułmańskiego Związku Religijnego w Polsce, 

Warszawa 1989
Islam na evropeiskom vostoke: encyklopedičeskij slovar, Kazan’ 2004
Istoriâ Tatar s drevneyshih vrem’en: t. 1-2., Kazan’ 2002–2006
Istoriâ tatarskogo literaturnogo âzyka: (XIII – pervaâ četvert’ XX v.) / [sost. i otv. 

red. H. Kurbatov], Kazan’ 2003
Jabłonowska A., Źródła dziejowe, t. 17, cz. 2, Warszawa 1909
Jabłoński H., Edukacja: studia, szkice, wypowiedzi, Wrocław 1988
Jadczak S., Śladami Tatarów na Podlasiu, Lublin 1986
Jaeger W. W., Paideia. Formowanie człowieka greckiego, tłum. Plezia M., Bednarek 

H., Warszawa 2001
Jagiełło M., Partnerstwo dla przyszłości: szkice o  polityce wschodniej i  mniejszo-

ściach narodowych, Warszawa 2000
Janowicz-Czaińska Drotlew Z., Przez lasy Syberii do Wielkiej Brytanii, Gdańsk 

2001
Jasiński S., Modlitewnik muzułmański, Białystok 1986 (maszynopis)
Jasiński W., Aby wychowanie mogło służyć rozwojowi, Katowice 1994
Jaskulski W., Pułkownik Józef Korycki. Tatarski artylerzysta II Rzeczypospolitej 

(Zarys biografi i), Wrocław 2012
Jędrzejczyk-Kuliniak K., Pawlic-Miśkiewicz B., Przysmaki z  jurty. Tradycyjne 

przepisy kuchni tatarskiej, Białystok 2012
Kanapackaja Z. I., Tatary Belarusì i ih kul’tura (XIV-XVII v.), Minsk 2005
Kanapacki I. B., Smolik A. I., Istoria i kul’tura belaruskih Tatar, Minsk 2000
Kanapacki I. B., Dumin S. U., Belaruskiâ Tatary: minulae i sučasnasc’, Minsk 1993
Kanapacki I. B., Kowal A. A., Velikij A. F., Kasovič W. F., Religiâ i cerkov, Minsk 

1998
Karas M., Wyznania wiary i główne zasady doktrynalne. Katolicyzm, Kraków 2000
Karymullin A. G., Tatary: etnos i etnonim, Kazan’ 1988
Katechizm Cerkwi prawosławnej, (red.) Jakimiuk M., Gabrliel H., Misiejuk J., 

Hajnówka 2001



    155

Katechizm Kościoła katolickiego opracowany po Soborze Watykańskim II, Poznań 
1994

Keene M., Religie świata, Warszawa 2003
Keller J., Zarys dziejów religii, Warszawa 1988
Keller J., Religie wczoraj i dziś, Warszawa 1971
Keller J., Katolicyzm, Warszawa 1979
Keller J., Prawosławie, Warszawa 1982
Kempny M., Kapciak A., Łodziński S., U progu wielokulturowości. Nowe oblicza 

społeczeństwa polskiego, Warszawa 1997
Khan G. M., Mahomet. Prorok, Warszawa 2002
Kirimal (Szynkiewicz) E., Narodowa wojna Tatarów krymskich, Gdańsk 2006
Kirsch G., Gulllivan P. A., Methods and Methodology in Composition Research, Illi-

nois 1992
Klafki W., Neue Studien bildungst heorieund Didaktik. Zeitgemasse all gemein bil-

dung und kritisch konstrutuve Didaktik, Vinheim 1996
Klucz do raju. Księga Tatarów litewsko-polskich z  XVIII wieku, (przekł. i  oprac.) 

Jankowski H. i Łapicz Cz., Warszawa 2000
Kmiecik V., ks. Czaja A., Kowalik K. (red.), Od konfrontacji do dialogu. Doświad-

czenia Kościoła w XX wieku, Lublin 2003
Kochler H., Th e Koncept of Monotheism in Islam and Christianity, Wien 1982
Koć-Seniuch G., Nauczyciel wobec dialogu kultur [w:] Edukacja międzykulturowa. 

W  kręgu potrzeb, oczekiwań i  stereotypów, (red.) Nikitorowicz J., Białystok 
1995

Kolbuszewski J., Kresy, Wrocław 1995
Kołaccy J. i T., Tatarzy Polscy: orientalna społeczność, Toruń 1996
Kołakowski L., O co nas pytają wielcy fi lozofowie?, Kraków 2006
Kołodziejczyk A., Józef Piłsudski a polscy Tatarzy, Łódź 1997
Kołodziejczyk A., Rozprawy i studia z dziejów Tatarów litewsko-polskich i  islamu 

w Polsce XX w., Siedlce 1997
Kołodziejczyk A., Rozprawy i studia z dziejów Tatarów litewsko-polskich i  islamu 

w Polsce w XVII-XX wieku, Siedlce 1997
Kołodziejczyk A., Tatarzy regionu bialskopodlaskiego w XVII-XX w., Biała Podla-

ska 1990
Kołodziejczyk A., Cmentarze muzułmańskie w Polsce, Warszawa 1998
Komeński J. A., Pisma wybrane, tłum. Remerowa K., Wrocław 1964
Konopacki A., Życie religijne Tatarów na ziemiach wielkiego Księstwa Litewskiego 

w XVI-XIX wieku, Warszawa 2010
Konopacki A., Muzułmanie na ziemiach Rzeczypospolitej, Białystok 2006
Konopacki A., Łozowska M., Stan badań na mizarze w  Bohonikach, [w:] Bada-

nia archeologiczne w Polsce północno-wschodniej i zachodniej Białorusi w latach 
2000–2001, (red.) M. Karczewska, M. Karczewski, Białystok 2002



156    

Konopacki M., Pod białostockimi minaretami, Białystok 1972
Konopacki M., Białostocki szlak tatarski, Warszawa1977
Konopacki M., Miśkiewicz A., Białostocki szlak tatarski, Warszawa 1982
Konopacki M., Tatarszczyzna na polską modłę, Kraków 1973
Konopacki J., Kalendarz muzułmański 2013/1424, Sokółka 2003
Konopacki J. (red.), Sokólskie spotkania z Tatarszczyzną, Sokółka 2008
Koran, tłum. Bielawski J., Warszawa 1986
Koran (Al-Koran), (red.) Tarak Murza Buczacki J., Warszawa 1988 [reprint 

z 1858]
Korus K., Program wychowawczy Plutarcha z Cheronei, Wrocław-Kraków 1978
Korwin S. A., Na przełomie dwóch stuleci, Warszawa 1966
Kosowski A. P., Nowojorski meczet Rzeczypospolitej. Historia gminy tatarskiej 

w Stanach Zjednoczonych, Wrocław-Bydgoszcz 2011
Kościelniak K., Sunna, hadisy i  tradycjonaliści: wstęp do tradycji muzułmańskiej, 

Kraków 2006
Kościelniak K., Chrześcijaństwo w spotkaniu z religiami świata, Kraków 2002
Kościelniak K., Tradycja muzułmańska na tle akulturacji chrześcijańsko-islamskiej 

od VII do X w. Geneza, historia i  znaczenie zapożyczeń nowotestamentowych 
w hadisach, Kraków 2001

Kościelniak K., Złe duchy w Biblii i Koranie, Kraków 1999
Kothari C. R., Research Methodology: Method and Techniques, New Delhi 2004
Kowalski J. W., Chrześcijaństwo, Warszawa 1988
Kowalski T., Arabica et islamica. Studia z dziejów islamu i kultury arabskiej, War-

szawa 2000
König F., Waldenfels H., Leksykon religii. Zjawiska-dzieje-idee, Warszawa 1997
Krakowski S., Polska w walce najazdami tatarskimi w XIII wieku, Warszawa 1956
Krasicki I., Ideologia islamu, Warszawa 1981
Krawiec L., Tochtermann J. J., Tatarzy w Polsce, Wilno 1936
Kričinskij L., Materialy o Tatarach Pol’ši, Litvy, Belarusi i Ukrainy. (Istoriâ geral-

dika i genealogiâ, prawo, statistika, etnografi â, belletristika), Pietrograd 1917
Kričinskij L., Očerki russkoj politiki na okrainah: č. 1. – Baku 1919, č. 2. – Baku 1920
Kriste R., Święta wielkich religii. Kalendarz międzyreligijny, przegląd synoptyczny: 

judaizm, chrześcijaństwo, islam, hinduizm, buddyzm, zaratusztrianizm, dżi-
nizm, sikhizm, bahaizm, Warszawa 1998

Król K., Tatarzy a Polska, Księgarnia Polska – Towarzystwo Polskiej Macierzy 
Szkolnej, Warszawa 1922

Kryczyński L., Bibliografi a do historji Tatarów w Polsce za lata 1922–1932, Wilno 
1932

Kryczyński L., Historia meczetu w Wilnie: (próba monografi i), Wrocław 2012
Kryczyński L., Tatarzy litewscy w wojsku polskiem w powstaniu 1831 roku, Wilno 

1932



    157

Kryczyński L., O Tatarach rzemieślnikach w Polsce, Lwów 1933
Kryczyńscy L. i S., Tatarzy w Słonimiu, Wrocław 1988
Kryczyński L., Tatarzy polscy a świat islamu, Warszawa 1932
Kryczyński L., Tatarzy polscy w wschód muzułmański, Zamość 1935
Kryczyński, L., Lider ruchu społecznego i  kulturalnego Tatarów Polskich, (red.) 

Chazbijewicz S., Gdańsk-Gdynia 1998
Kryczyński O., Ruch nacjonalistyczny a Tatarzy litewscy, Wilno 1932
Kryczyński S., Tatarzy litewscy, Warszawa: Wydanie Rady Centralnej Związku 

Kulturalno-Oświatowego Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej 1938
Kryczyński S., Tatarzy litewscy: próba monografi i historyczno-etnografi cznej, War-

szawa 1938
Kryczyński S., Kronika wojenna Tatarów litewskich, Gdańsk 1997
Kubinowski D., Nowak M. (red.), Metodologia pedagogiki zorientowanej humani-

stycznie, Kraków 2012
Kulwicka-Kamińska J., Kamiński I., Islam po polsku, Poznań 2007
Kulwicka-Kamińska J., Kształtowanie się polskiej terminologii muzułmańskiej. Na 

podstawie piśmiennictwa religijnego Tatarów litewsko-polskich, Toruń 2004
Kulwicka-Kamińska J., Przekład terminologii religijnej islamu w polskich tłumacze-

niach Koranu na tle biblijnej tradycji translatorycznej, Toruń 2013
Kunowski S., Podstawy współczesnej pedagogiki, Warszawa 2004
Kurdybacha Ł., Historia wychowania, t. 1, Warszawa 1965
Kwaśniewski K., Zderzenie kultur. Tożsamość a  aspekty konfl iktów i  tolerancji, 

Warszawa 1971
Kwieciński Z., Śliwerski B., Pedagogika. Podręcznik akademicki, t. 1, Warszawa 2003
Lesisz L., Tatariana w zbiorach Muzeum Historycznego w Białymstoku [w:] Polska egzo-

tyka w  polskich muzeach. Materiały z  konferencji zorganizowanej przez Centrum 
Kultury Romów w Tarnowie i Muzeum Okręgowe w Tarnowie. Tarnów 1-2 paździer-
nika 1998 r., (red.) Bartosz A., Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Tarnów 2000

Lewis B., Islam: Th e Religion and the People, New Jersey 2008
Lyč L. M., Tatary Belarusì na peralomah sacyâl’na-palìtyčnyh èpoh (XX-pačatak XXI 

st.), Minsk 2007
Łapicz Cz., Kitab Tatarów litewski-polskich: paleografi a, grafi ka, język, Toruń 1986
Łapicz Cz., Z problematyki badawczej piśmiennictwa Tatarów białostockich, Studia 

językowe z Białostocczyzny, Warszawa 1989
Łodziński S., Struktura narodowościowa Polski i polityka wobec mniejszości w latach 

1989–1992, Biuro Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu, Warszawa 1992 
Łobocki M., Teoria wychowania w zarysie, Białystok 2004
Łobocki M., Metody i techniki badań pedagogicznych, Białystok 2010 
Łyszczarz M., Młode pokolenie polskich Tatarów: studium przemian generacyjnych 

młodzieży w  kontekście religijności muzułmańskiej oraz tożsamości etnicznej, 
Olsztyn-Białystok 2013



158    

Łyszczarz M., Tożsamość etniczna i generacyjna młodego pokolenia polskich Tata-
rów. Stosunek otoczenia sąsiedzkiego do odmienności kulturowej w świetle badań 
empirycznych [w:] „Dialog chrześcijańsko-muzułmański”. Klucz do wspólnej 
przyszłości, (red.) Lewicka M. i Łapicz Cz., Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 
Toruń 2012

Mackey A., Gass S., Language research: Methodology and Desing, New Jersey 2005 
Marcinkowski Ch., Th e Islamic Word and the West, Zurych 2009
Marek A., Islam, Warszawa 2006
Marek A., Islam – podstawowe informacje, Warszawa 2006
Maternicki J. (red.), Środowiska historyczne II Rzeczypospolitej, t. 2, Warszawa 

1988 
Mickiewicz A., Sonety krymskie (tłum. na jęz. krtat. Szakir Selim), Białystok 

2013
Milczarek S., Tryptyk tatarski, Kraków 2008
Miškinienė, G., Ivano Luckevičiaus kitabas – Lietuvos totoriu kulturos paminklas, 

Vilnius 2009
Miškinienė G., Lietuvos Totoriuvrankrastine knyga: istorija Ir tyrimu perspektywa, 

Vilnius 2010
Miškinienė, G., Seniausi Lietuvos totoriu rankraščiai: Grafi ka. Transliteracija. Ver-

timas. Tekstu struktura ir turinys, Vilnius 2001 
Miśkiewicz A., Kamocki J., Tatarzy słowiańszczyzną obłaskawieni, Kraków 2004
Miśkiewicz A., Tatarzy na Ziemiach Zachodnich Polski w  latach 1945–2005, 

Gorzów Wielkopolski 2009
Miśkiewicz A., Tatarska legenda: Tatarzy polscy 1945–1990, Białystok 1993
Miśkiewicz A., Tatarzy polscy 1918-1939: życie społeczno-kulturalne i  religijne, 

Warszawa 1990
Mrozek-Dumanowska A., Współczesny ruch odnowy islamu. W poszukiwaniu wła-

snej tożsamości kulturowej, Warszawa 2000
Mucha J., Kultura dominująca jako kultura obca. Mniejszości kulturowe a  grupa 

dominująca w Polsce, Warszawa 1999
Mucha J., Stosunki etniczne we współczesnej myśli socjologicznej, Warszawa 2006
Muhametšin R. G., Tatarskij tradicionalizm: osobennosti i  formy proâwleniâ, 

Kazan’ 2005
Muhametšin R. G., Tatary i islam w XX veke: islam w obščestviennoj i političeskoj 

zizni Tatar i Tatarstana, Kazan’ 2003
Muhlinskij A., Izslědovanìe o proishoždenìi i sostoânìi litovskih Tatar, Sanktpeter-

burg 1857
Nasr S. H., Islam: Religion, History, and Civilization, San Francisco 2002
Nasr S. H., Idee i wartości islamu, Warszawa 1988
Nescârovih W. I. Staražytnyâ rukapìsy belaruskìh Tatar: (grafìka, translìtaracyâ, 

agul’naâ haraktarystyka movy, fraz), Vicebsk 2003



    159

Newby P., Research Methods for Education, Edinburgh 2010
Nikitorowicz J., Rodzina wobec wyzwań edukacji międzykulturowej, Białystok 

1997
Nikitorowicz J., Pogranicze, tożsamość, edukacja międzykulturowa, Białystok 1995
Nikitorowicz J., (red.) Edukacja międzykulturowa. W  kręgu potrzeb, oczekiwań 

i stereotypów, Białystok 1995
Nogmanov A. I., Tatary Srednego Povolž’â i Priural’â v rossijskom zakonodatel’stve 

vtoroj poloviny XVI-XVIII vv. Kazan’ 2002
Nogmanov A. I., Samoderžav’e i Tatary. Očerki istorii zakonodatel’noj polityki wto-

roj poloviny XVI-XVIII vv. Kazan’ 2005
Nowak M., Teorie i koncepcje wychowania, Warszawa 2008
Nowak M., Ożóg T., Rynio A. (red.), W  trosce o  integralne wychowanie, Lublin 

2003
Nowak M., Podstawy pedagogiki otwartej. Ujęcie dynamiczne w inspiracji chrześci-

jańskiej, Lublin 2000
Nowak M., Pedagogiczny profi l nauk o  wychowaniu. Studium z  odniesieniami do 

pedagogiki pielęgniarstwa, Lublin 2012
Nowak S., Metody badań socjologicznych, wybór tekstów, Warszawa 1965
Nowak S., Metodologia badań społecznych, Warszawa 1985
Nowicka E., Chałubiński M., Idee a urządzanie świata społecznego, Warszawa 1999
Okoń W., Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa 1988
Olszewski D., Dzieje chrześcijaństwa w zarysie, Katowice 1982
Ossowski S., Z zagadnień psychologii społecznej [w:] Dzieła t. 3, Warszawa 1971
Ossowski S., O ojczyźnie i narodzie, Warszawa 1984
Pałubicki W., Słownik etnologiczno-religioznawczy, Gdynia 1992
Panneerselvam R., Research Methodology, New Delhi 2006
Paolucci G., Edi C., Islam. Sto pytań, Warszawa 2004
Parfi eniuk I., Strategie budowania tożsamości w  grupach mniejszościowych [w:] 

Edukacja międzykulturowa. W  kręgu potrzeb, oczekiwań i  stereotypów, (red.) 
Nikitorowicz J., Białystok 1995

Parzymies A., Muzułmanie w Europie, Warszawa 2005
Patriarcha Cyryl, Wolność i odpowiedzialność. W poszukiwaniu harmonii, Białystok 

2010
Pawlak Z. (red.), Katolicyzm A-Z, Poznań 1997
Pigiel A., Tatarszczyzna w zbiorach Muzeum Ziemi Sokólskiej [w:] Polska egzotyka 

w polskich muzeach. Materiały z konferencji zorganizowanej przez Centrum Kul-
tury Romów w Tarnowie i Muzeum Okręgowe w Tarnowie. Tarnów 1-2 paździer-
nika 1998 r., (red.) Bartosz A., Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Tarnów 2000

Piotrowski K., Tożsamość osobista w okresie wkraczania w dorosłość. Sytuacja mło-
dych osób z ruchowym ograniczeniem sprawności i  ich sprawnych rówieśników, 
Wielichowo 2013



160    

Player N., Germain E., Islam in Inter-War Europe, New York 2008
Podhorodecki L., Tatarzy, Warszawa 1971
Podgórski R., Metodologia badań socjologicznych, Kompendium wiedzy metodolo-

gicznej dla studentów, Bydgoszcz-Olsztyn 2007
Przybył E., Prawosławie, Kraków 2006
Podlaski szlak tatarski, (red.) Gembicki R. i Szahidewicz H., Białystok 2007
Podstawa programowa nauczania religii muzułmańskiej, (opr.) Bogdanowicz R., 

Banasiak J., Sulkiewicz D., Półtorzycki R.; współ. Aleksandrowicz J., (rec.) 
Miśkiewicz T. 

Puślecki W., Cele kształcenia w edukacji szkolnej, Opole 1999
Radkiewicz S., Życie Tatarów polskich w okresie międzywojennym, Jelenia Góra 1975
Ramadan T., Europeanization of Islam or Islamization of Europe, London 2002.
Redlak M., Świat islamu, Sosnowiec 1996
Ries J., Islam, Kraków 2001
Robinson F., Świat islamu. Wielkie kultury świata, Warszawa 1996
Ruciński S., Wychowanie jako wprowadzenie w życie wartościowe, Warszawa 1981
Ruthven M., Islam: A Very short Introduction, Oxford 2001
Saciuk R., Tatarzy podlascy, Białystok 1989
Sahapov, M., Zolotaâ èpoha tatarskogo renessansa: monografi â, Kazan’ 2004
Sajfullina G., Muzika sviaščennogo slova. Čteni’e korana w  tradici’onnoj tataro-

-musulmanskoj kul’ture, Kazan’ 1999
Sakowicz E., Religioznawstwo, Lublin 2009
Sakowicz E., Rozmowy o islamie i dialogu, Lublin 2007
Sakowicz E., Islam w  dokumentach Kościoła i  nauczania Jana Pawła II (1965–

1996), Warszawa 1997
Sarwa A., Rzeczy ostateczne człowieka i świata. Eschatologia islamu, Łódź 2002
Schulz R., Wykłady z pedagogiki ogólnej. Perspektywy światopoglądowe w wycho-

waniu, t. 1, Toruń 2003
Scruggs T. E., Mastropieri M., Applications of Research Methodology, Amsterdam 

2006
Silverman D., Prowadzenie badań jakościowych, Warszawa 2008
Sivan E., Radykalny islam, Kraków 2005
Skorupka S., Słownik wyrazów bliskoznacznych, Warszawa 1988
Śliwerski B., Pedagogika. Podstawy nauk o wychowaniu, t. 1, Gdańsk 2006
Sobczak J., Położenie prawne ludności tatarskiej w Wielkim Księstwie Litewskim, 

Warszawa 1984
Sobczak J., Prasa polskich wyznawców islamu [w:] Media wyznaniowe w  Polsce 

1989–2004, (red.) Kossewska E., Adamowski J., Warszawa 2004
Sobecki M., Status kulturowo-etniczny, a edukacja na pograniczu kultur [w:] Edu-

kacja międzykulturowa. W kręgu potrzeb, oczekiwań i stereotypów, (red.) Niki-
torowicz J., Białystok 1995 



    161

Sobór Watykański II, Deklaracja o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich, 
Nostra-aetate, Konstytucje, dekrety, deklaracje, Poznań 1968

Sobór Watykański II, Dekret Ad gentes (2) [w:] Sobór Watykański II. Konstytucje, 
Dekrety, Deklaracje (nowe tłum.), Poznań 2002.

Sokólska J., Leniec H., Miśkiewicz A., Saciuk R., Śladami Tatarów Polskich, 
Supraśl 1994

Sołoma L., Metody i techniki badań socjologicznych, Olsztyn 1999
Sowul M., Odrębność Tatarów polskich badana narzędziami genetyki populacyjnej. 

Nazwisko jako wskaźnik izolacji genetycznej grupy [w:] Tatarzy – historia i kul-
tura. Sesja naukowa. Szreniawa 26-27 czerwca 2009 r., (red.) Chazbijewicz S., 
Szreniawa 2009

Suter P., Alfurkan Tatarski. Der litauisch-tatarische Koran-Tefsir, Köln–Weimar–
Wien 2004

Syrokomla W., Wycieczki po Litwie w promieniach do Wilna, t. 1, Wilno 1857
Szczera W., Turowski M., Zieliński J., Teologia bliźniego. Obraz bliźniego a obraz 

Boga w religiach monoteistycznych, Białystok 2010
Sztumski J., Wstęp do metod i technik badań społecznych, Katowice 2005
Szymczak M., Słownik języka polskiego, Warszawa 1988
Św. Ambroży, Explanatio symboli (6) [w:] Bokwa I. (red.), Breviarium Fidei. 

Wybór doktrynalnych wypowiedzi Kościoła, Poznań 1997
Talko-Hryncewicz J., Muślimowie, czyli tzw. Tatarzy litewscy, Kraków 1924
Tatary, (red.) Urazmanova R. K., Češko S. V., Moskva 2001
Tatarzy Wielkiego Księstwa Litewskiego w  historii, języku i  kulturze/Tatary Veli-

kogo knâžestva Litovskogo v istorii, âzyke i kul’ture (red.) Kulwicka-Kamińska 
J., Łapicz Cz., Toruń 2013

Tatarskaâ enciklopediâ, (red.) Hasanov M. H., Kazan’ 2002
Tatarzy–muzułmanie w Białymstoku: informator [oprac. i red. Jędrzejczyk-Kuli-

niak K., Pawlic-Miśkiewicz B.; tłum. Rudzińska-Nair J.], Białystok 2011
Tatarzy Rzeczypospolitej, (opr.) E. Gilewska, katalog wystawy czasowej w Muzeum 

Etnografi cznym w Gdańsku Oliwie, Gdańsk 2000
Tatarzy na Podlasiu. Sokólskie spotkania z  Tatarszczyzną, (red.) Konopacki J., 

Sokółka 2010
Tagirov E., Na perekrest’ke civilizacii. Istoriâ Tatar w  kontekste kul’tury mipa, 

Kazan’ 2007
Al-Tantawi, Ogólny zarys religii islamu, Białystok 1999
Teilhard de Chardin P., Fenomen człowieka tłum. Waloszczyk K., Warszawa 1993
Th iele F., Święta religijne żydów, chrześcijan i  muzułmanów. Daty i  objaśnienia, 

Warszawa 1995
Tokarczyk R., Prawa narodzin, życia i śmierci, wyd. 11 poszerzone, Zakamycze 

2006
Tworuschka M. i U., Islam. Mały słownik, Warszawa 1995



162    

Tyszkiewicz J., Tatarzy na Litwie i w Polsce. Studia z dziejów XIII-XVIII w., Warszawa 
1989

Tyszkiewicz J., Z historii Tatarów polskich 1794–1944: zbiór szkiców z aneksami 
źródłowymi, Pułtusk 1998

Tyszkiewicz J., Tatarzy w Polsce i Europie. Fragmenty dziejów, Pułtusk 2008
Warmińska K., Tatarzy polscy – tożsamość religijna i etniczna, Kraków 1999
Warmińska K., „Zagubieni w  odpowiedziach…” Tatarzy polscy wobec Spisu [w:] 

Mniejszości narodowe w  Polsce w  świetle Narodowego Spisu Powszechnego 
z  2002 roku, (red.) Lucjan Adamczuk, Sławomir Łodziński, Scholar, War-
szawa 2006

Weigl B., Maliszkiewicz B. (red.), Inni to także my. Mniejszości narodowe w Polsce: 
Białorusini, Cyganie, Litwini, Niemcy, Ukraińcy, Żydzi. Program edukacji wielo-
kulturowej w szkole podstawowej, Gdańsk 1998

Wersety z Koranu, (oprac.) Szynkiewicz J., Białystok 1995
Wieczorkowski M. I., Katechizm z  okazyi ochrzczenia Tatarzyna Budziackiego, 

Wrocław 2012
Williams B. G., Th e Crimean Tatars, Th e diaspora experience and the forming of 

a nation, Boston 2001
Wolińska T., Paleologowie, Warszawa 2011
Wróblewska U., Oświata Tatarów w Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 2012
Vambery Armin, Das Tūrkenvolk in seinen ethnologischen und ethnographischen 

Beziehungen, Leipzig 1885
Vermeulen H., Govers C., Th e antropology of ethnicity beyond ethnic groups and 

boudaries, Amsterdam 1994
Veselovskij N. I., Tatarskoe vliânie na russkij posol’skij ceremonial v moskovskij 

period russkoj istorii, S. Peterburg 2011
Zagidullin I. K., Islamskie instituty v Rossijskoj imperii: mečeti v evropejskoj časti 

Rossii i Sibiri, Kazan’ 2007
Zajączkowski W., Rosja i  narody, Ósmy kontynent – szkic dziejów Eurazji, War-

szawa 2009
Zakirov R., Tatary v mieniâiuščims’â mire, Kazan’ 2006
Zakiev M. Z., Sovremennyj tatarskij literaturnyj âzyk: sintaksis, Moskva 1971
Zaniewska T., Dziki wiatr. Rozmowy ze Stefanem Mustafą Mucharskim, Białystok 

1999
Zaniewska T., Dżennet znaczy raj, Białystok 2002
Zaniewska T., Wierzę w kismet, Warszawa 2010
Zaniewska T., Polsko-tatarskie związki kulturowe [w:] Edukacja kulturowa jako 

wyzwanie XXI wieku, (red.) Zaniewska T., Białystok 2005
Zaniewska T. (red.), Edukacja międzykulturowa jako wyzwanie XXI wieku, Biały-

stok 2005
Zaorska B., W cieniu islamu, Niepokalanów 1991



    163

Zieliński M., Człowiek i religie. Hinduizm, buddyzm, judaizm, uniwersalizm 
chiński, chrześcijaństwo, islam, Warszawa 2000
Zieliński Z., Katolicyzm, człowiek, polityka. Przeszłość i  teraźniejszość, Lublin 

2002
Zyzik M., Małżeństwo w prawie muzułmańskim, Warszawa 2003

II. Artyku³y i rozprawy

Bajraszewski S., Geneza budowy Meczetu w  Gdańsku [w:] wydanie specjalne 
„Życia Muzułmańskiego” z okazji uroczystości oddania do użytku meczetu 
w Gdańsku, b.d.w. (1990 r.)

Bernstein I., Platon i  Arystoteles jako teoretycy wychowania, „Pokłosie Szkolne” 
1930, z. 3

Borawski P., O  folklorze ludności tatarskiej na ziemiach polsko-litewskich, „Prze-
gląd Orientalistyczny” 1981, nr 2

Brykowski R. Tatarskie meczety w Rzeczypospolitej, „Ochrona Zabytków” 1988, 
nr 3

Chazbijewicz S., Problemy mniejszości tatarskiej w Polsce, „Jednota” 6/2006, nr 5
Chazbijewicz S., Ideologie Muzułman-Tatarów Polskich 1918–1939, „Rocznik 

Tatarów Polskich” 1993 
Chazbijewicz S., Prasa tatarsko-muzułmańska w  Polsce w  latach 1939–1996, 

„Rocznik Tatarów Polskich” 1995, t. III
Chazbijewicz S., Tatarzy w Brukseli, czyli alians Tatarów Europy, „Przegląd Tatar-

ski” 2013, nr 2 (18) 
Chazbijewicz S., Kultura religijna Tatarów Polskich, „Rocznik Tatarów Polskich” 

1994, t. 2
Drozd A., Tatarska wersja pieśni-legendy o  św. Hiobie [w:] Poznańskie Studia 

Polonistyczne. Seria Literacka, nr 2 (22) (Poznań), 1995
Drozd A., Wpływy chrześcijańskie na literaturę Tatarów w dawnej Rzeczypospolitej, 

„Pamiętnik Literacki” 1997, t. 88, z. 3
Drozd A., Chamaił Sobolewskiego, „Rocznik Tatarów Polskich” 1993, t.1
Dubiński A., Charakterystyka języka Tatarów polsko-litewskich, „Acta Baltico-Sla-

vica” 1982, nr 14
Dubiński A., Z pobytu u Tatarów na Podlasiu, „Przegląd Orientalistyczny” 1968, 

nr 1
Dziekan M., Chamaił Aleksandrowicza, „Rocznik Tatarów Polskich” 1997, t. 4
Górak-Sosnowska K., Łyszczarz M., Tatarzy polscy a muzułmańska kultura kon-

sumpcyjna. Analiza w  świetle socjologicznych badań jakościowych, „Przegląd 
Teologiczny” 2009, nr 4

Graczyk L., Wirtualna orda, „As-Salam” 2006, nr 2 (10)
Jasiewicz Z., Tatarzy polscy. Grupa etniczna czy etnografi czna?, „Lud” 1980, t. 64



164    

Kamiński A., Metoda, technika, procedura badawcza w  pedagogice empirycznej, 
„Studia pedagogiczne” 1970, t. 19

Kamocki J., Fenomen Tatarów polskich [w:] Rzeczpospolita wielu wyznań, mate-
riały z międzynarodowej konferencji w Krakowie 18-20 listopada 2002, Kra-
ków 2004

Kamocki J., Tatarzy polscy jako grupa etnografi czna, „Rocznik Tatarów Polskich”, 
1993, t. 1. 

Kamocki J., Zderzenie obyczajów i zwyczajów muzułmańskich Tatarów ze zwycza-
jami ludowymi chrześcijańskiej ludności polskiej [w:] Orient w kulturze polskiej, 
materiały z  sesji jubileuszowej z  okazji 25-lecia Muzeum Azji i  Pacyfi ku 
w Warszawie, 15-16 października 1998, Warszawa 2000

Konopacki J., Muzeum Ziemi Sokólskiej, „Życie Tatarskie”2008, nr 18 (95)
Konopacki M., Społeczność tatarska wczoraj i dziś, „Przegląd Orientalistyczny” 1969, 

nr 2
Konopacki M., Niedokończony chamaił imama Muchli, „Rocznik Muzułmański” 

2009, nr 7
Koran staropolski. Rozważania w  związku z  odkryciem Tefsiru mińskiego z  1686 

roku, „Rocznik Biblioteki Narodowej” 2004
Kosztyła Z., Szwadron Ułanów Tatarskich w wojnie obronnej 1939 r., „Białostoc-

czyzna” 1987, nr 5
Kowalski T., Próba charakterystyki twórczości arabskiej, „Rocznik Orientali-

styczny” 1934, nr 9
Kryczyński L., Tatarzy polscy a wschód muzułmański, „Rocznik Tatarski” 1935, 

t. 2
Kryczyński L., Tatarzy litewscy w  wojsku polskim w  powstaniu 1831, „Rocznik 

Tatarski” 1932, t. 1
Loch W., Enkulturation als abthropologischer Grundbrgriff  der Pädagogik, „Bildun-

gund Erziehung” 1986, nr 21
Łapicz Cz., Trzy redakcje językowe muzułmańskiej legendy w piśmiennictwie tata-

rów litewsko-polskich, „Acta Baltico-Slavica” 1991, nr 20 
Łapicz Cz., Nauka i uczeni w muzułmańskim piśmiennictwie religijnym, „Rocznik 

Tatarów Polskich” 1994, t. 2
Łyszczarz M., Dobroczynność muzułmańska i  jej specyfi ka u  polskich Tatarów, 

„Szkoła Serafi cka – Seria Nowa”2010, t. 9 
Łyszczarz M., Festiwal Kultury Tatarskiej na Tatarach, „Przegląd Tatarski” 2013, 

nr 3 (19)
Łyszczarz M., Młode pokolenie polskich Tatarów a koraniczna koncepcja dżihadu, 

„Szkoła Serafi cka – Seria Nowa”, z. 11, Katowice 2012
Łyszczarz M., Syberyjskie wspomnienia Ajszy Szabanowicz, „Przegląd Tatarski” 

2009, nr 4
Łyszczarz M., Tatarzy polscy a islamofobia, „Nurt SVD” 2012, t. 132, r. 46, nr 2



    165

Makłowicz R., Magia tatarskich kołdunów, „Newsweek Polska” 2005, nr 30 
Miśkiewicz A., Tatarzy polscy w  latach 1945-1985. Zarys historyczny, „Studia 

Podlaskie” 1991, t. 3
Kryczyński Murza Najman L., Przyczynek w sprawie stosunku Tatarów litewskich 

do powstania 1863 r., „Rocznik Tatarski” 1932, t. 1
Nosowski J., Chrześcijaństwo i islam. Konfrontacje, współistnienie, dialog, „Prze-

gląd Orientalistyczny” 1998, nr 1-2
Nowak M., Dialog interdyscyplinarny i jego modele w uprawianiu pedagogiki, „Roz-

prawy Społeczne” 2010, nr 1
Nowak M., Dialog w wychowaniu, „Paedagogia Christiana” 2010, nr 1
Nowakowska A., Tatarzy polscy: zwyczaje podlaskiej mniejszości narodowej, „Dro-

hiczyński Przegląd Naukowy” 2014, nr 6
Pelica G. J., Dialog Prawosławia z Islamem i muzułmanów z chrześcijanami prawo-

sławnymi, „Rocznik Muzułmański” 2011, nr 8
Piotrowski A., Spoczął na osmołowskim mizarze, „Przegląd Tatarski” 2011, nr 2 

(10)
Piotrowski A., Z ziemi kaukaskiej do Polski…„Przegląd Tatarski” 2010, nr 4 (8)
Pogorzelski A.J., Polscy Tatarzy, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej” 2004, 

nr 3
Potempski T., Poglądy pedagogiczne E. Sprangera na podstawie jego drobnych pism, 

„Kwartalnik Pedagogiczny” 1932, nr 3-4
Półtorzycki T., Tak budowaliśmy meczet, „Przegląd Tatarski” 2009, nr 4
Radziszewska I., Język ksiąg religijnych Tatarów polsko-litewskich funkcjonujących 

w środowisku muzułmanów polskich, „Linguistica Copernicana” 2009, nr 2
Romaszkiewicz M., Dieduszka, „Przegląd Tatarski” 2010, nr 4 (8)
Romejko A., Der Islam in Polen, zur Gesichte und Bedeutung der polnische Tataren, 

„Studia Gdańskie“ 2009, nr 24
Sejdamet Dż., Krym, suplement do „Życia Muzułmańskiego”, Gdańsk 1990
Skowron-Nalborczyk A., Islam jako polska religia? O mniejszości muzułmańskiej 

w Polsce, „Więź” 2007, nr 6
Szymański E., Tatarzy w  świetle wczesnych źródeł pisanych, „Białostocczyzna” 

1998, 2/1988, nr 50
Tuhan-Baranowski S., Kartki z dziejów Tatarów litewskich, „Życie Tatarskie” 1935, 

nr 8
Wardęska Z., Konrad Bitschin z Łukowa zwany Konradem z Byczycy, pedagog cheł-

miński, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 1972, nr 2
Warmińska K., Tatarzy polscy: tożsamość kolektywna w kontekście regulacji usta-

wowych, „Zeszyty Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie” 2013, 
nr 903 61. Wiśniewski J., Osadnictwo tatarskie w sokólskiem i na północnym 
Podlasiu, „Rocznik Białostocki” 1991, t. 16 62. Woronowicz A., Budujący 
przykład, „Życie Tatarskie” 1939, nr 1



166    

Voronovič A., Očerk po istorii mečetei w Pol’še, Tatarskaja žizn’ 1937, nr 12
Zaniewska T., Po co komu Tatarzy? [w:] Polski Orient. Zeszyty Unii Polskich Pisa-

rzy Lekarzy 2002, nr 2

III. Strony internetowe

http://dydaktyka.uni.lodz.pl/. Studia dydaktyczne. Czasopismo o  tematyce 
dydaktycznej.

http://www.rp.pl/. Gazeta Rzeczpospolita.
http://www.mzr.pl/. Ofi cjalna strona Muzułmańskiego Związku Religijnego. 
http://religie.wiara.pl/. Portal zawierający informacje, publicystykę, materiały 

dotyczące Kościoła katolickiego.
http://www.wygoda.cerkiew.pl. Ofi cjalna strona parafi i prawosławnej pw. 

Wszystkich Świętych w Białymstoku.
http://www.mariedenazareth.com/. Strona poświęcona Marii Pannie.
http://msza.net/i/cz17_14.html Strona przeznaczona dla konwertytów prawo-

sławia na katolicyzm.
http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/LUD_ludnosc_stan_str_dem_spo_

NSP2011.pdfLudność stan i struktura demografi czno-społeczna. Narodowy 
Spis Powszechny Ludności i  Mieszkań 2011, Główny Urząd Statystyczny, 
Warszawa 2013, s. 89-90.

http://bialystok.gazeta.pl/bialystok/1,35249,6897316. Wywiad z  Józefem 
Jusufem Konopackim z 5VIII 2009, [dostęp: 16.08.2013].

http://nauka-polska.pl/. Ośrodek przetwarzania informacji. Państwowy Insty-
tut Badawczy.

http://www.innyswiat.most.org.pl/13/przetrwamy.htm. Wywiad z  Selimem 
Chazbijewiczem, „Inny świat” nr 13 (2/2000).

http://katalog.czasopism.pl/. Katalog Czasopism Kulturalnych.
http://www.nhef.pl/edukacja/nowemedia/scenariusz-3-edytowanie-tozsamo-

sci.php. Scenariusz lekcji etyki/fi lozofi i. Temat: Edytowanie tożsamości 
„offl  ine” i „online”. Autor: Wiktor Figiel.

http://www.wiez.com.pl/islam/index.php?id=15. Leksykon dla dziennikarzy. 
Nie bój się islamu, [dostęp: 20.08.2013].

www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/encykliki/r_hominis.html. 
Laboratorium wiary i kultury. Jan Paweł II, Encyklika Redemptor hominis (11).

www.ultramontes.pl/katechizm_rzymski.htm. Katechizm Rzymski według 
uchwały św. Soboru Trydenckiego.

http://www.searchtruth.com/book_display.php?book=1&translator=1
Al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, Księga transakcji handlowych (nr 2222).
Al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, Księga Proroków, (nr 3448).
Al-Muslim, Sahih al-Muslim, Księga hadżdż (nr 1252).



    167

IV. Czasopisma

• „Muzułmanie Rzeczypospolitej” 
• „Pamięć i Trwanie” 
• „Przegląd Tatarski” 
• „Rocznik Tatarów Polskich” 
• „Świat Islamu” 
• „Życie Muzułmańskie”
• „Życie Tatarskie”



168    



    169

 A
Aleksandrowicz Janusz  ....................................................................13, 126, 127
Ali ibn Abi Talib  ................................................................................................ 33
Alijewicz Bronisław  .......................................................................................... 14

B
Babbie Earl  ........................................................................................................ 50
Bajraszewski  Aleksander  ................................................................................. 73
Bem Józef  ....................................................................................................... 122
Borawski Piotr  ............................................................. 11, 17, 18, 27, 29, 32, 33
Bosco Teresio  .................................................................................................... 40
Bosko Jan .......................................................................................................... 40

C
Callo Christian  ................................................................................39, 40, 41, 43
Chalecki Aleksander Ali  ................................................................................... 93
Chazbijewicz Selim  ............................................................ 11, 14, 15, 36, 53, 54
Chopin Fryderyk  ............................................................................................ 122
Chrobry Bolesław  ........................................................................................... 122
Chwedeńczuk Bohdan  ...................................................................................... 23
Curie-Skłodowska Maria  ............................................................................... 122
Czachorowski Musa  ................................................................................... 14, 15
Czyngis-Chan  ................................................................................................. 121

D
Danecki Janusz  ................................................................................................. 26
Dmowski Roman  ............................................................................................ 122
Drozd Andrzej  ............................................................................................ 35, 37
Dubiński Aleksander  ................................................... 11, 17, 18, 27, 29, 32, 33
Durkheim Émile  ............................................................................................... 23 
Dziekan Marek  ........................................................................................... 35, 37

 Indeks osób



170    

E
Erikson Erik  ...................................................................................................... 20

F
Fadlullah ibn Ali Astrabad  ............................................................................... 36  
Fatima  ............................................................................................................... 34
Figiel Wiktor  ..................................................................................................... 20
Frankfort-Nachmias Chava  ............................................................................. 50
Fromm Erich  ..................................................................................................... 23

G
Gagarin Jurij  ................................................................................................... 122
Gergen Kenneth  ............................................................................................... 21
Gembicki Dżemil  .............................................................................................. 29
Godlewski Michał  ............................................................................................. 50
Govers Cora  ...................................................................................................... 22
Górski Kazimierz  ............................................................................................ 122

H
Harris Thomas  .................................................................................................. 19
Hobbes Thomas  ................................................................................................ 23
Husajn Ibn Ali ibn Abi Talib  ............................................................................. 33 

I
Ibrahim (Abraham)  .......................................................................................... 32
Imadaddin Nasimi  ............................................................................................ 36 

J
Jagiełło Władysław  ................................................................................121, 122
Jaruzelski Wojciech  ........................................................................................ 122
Jasiewicz Zbigniew  ........................................................................................... 22
Jasiński Stefan Mustafa  ................................................................................... 93
Jezus Chrystus  ............................................................................................... 122

K
Kaczorowski Ryszard  ..................................................................................... 122
Kaczyński Lech  ............................................................................................... 122
Kamiński Aleksander  ....................................................................................... 50
Kamiński Ireneusz  ........................................................................................... 18
Kamocki Janusz  .......................................................................24, 25, 29, 31, 33
Karol Wielki  .................................................................................................... 122



    171

Kazanecki Wiesław  ........................................................................................... 15
Kazimierz Wielki  ............................................................................................ 122
Knoll Elżbieta  ................................................................................................... 19
Konopacki Artur  .............................................................. 17, 18, 32, 33, 34, 122
Konopacki Józef Jusuf  ............................................................................... 36, 53
Konopacki Maciej  .....................................................................................36, 122
Kopernik Mikołaj  ........................................................................................... 122
Korycki Józef  .................................................................................................. 122
Kościuszko Tadeusz  ....................................................................................... 122
Kryczyński Stanisław  ...........................................................................25, 30, 34
Kubinowski Dariusz  ......................................................................................... 50
Kulwicka-Kamińska Joanna  ...................................................................... 15, 18
Kwieciński Zbigniew  .................................................................................. 41, 42

L
Leończuk Jan  .................................................................................................... 15

Ł
Łyszczarz Michał  .......................................................................................... 7, 18

M
Majda Tadeusz  ............................................................................................ 35, 37 
Majewska Lejla  ................................................................................................. 14
Matejko Jan  .................................................................................................... 122
Mieszko I  ........................................................................................................ 122
Miśkiewicz Aleksander  .............................17, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34
Miśkiewicz Tomasz  ...................................................................................... 8, 15
Mościcki Ignacy  .............................................................................................. 122
Mucharska Anna  ........................................................................................ 14, 15
Mucharski Krzysztof  ........................................................................................ 14
Muchla Lut ........................................................................................................ 38
Muhammad (Mahomet)  ....................................................................34, 36, 121

N
Nachmias David ................................................................................................ 50 
Naser Abdel Gamal  ......................................................................................... 122
Nikitorowicz Jerzy  ..................................................................................... 20, 21
Nowak Marian  ............................................................................................ 15, 50 

O
Ossowski Stanisław  .......................................................................................... 20



172    

P 
Paderewski Jan  ............................................................................................... 122
Pilch Tadeusz  .................................................................................................... 50
Piłsudski Józef  ...................................................................... 121, 122, 123, 129
Poniatowski Stanisław August  ...................................................................... 122

R
Roosens Eugeen  ............................................................................................... 22
Rousseau Jean-Jacques  .................................................................................... 40
Radkiewicz Stefan  ............................................................................................ 24
Rubacha Krzysztof  ........................................................................................... 42

S
Sakowicz Eugeniusz  ......................................................................................... 15
Schumann Robert  .......................................................................................... 122
Skaryna Franciszek  .......................................................................................... 35 
Smajkiewicz (rodzina)  ...................................................................................... 35
Sobieski Jan III  ........................................................................ 93, 122, 123, 129
Sulkiewicz Aleksander  .................................................................................... 122
Syrokomla Władysław  ...................................................................................... 26
Szahidewicz Halina  ..................................................................13, 14, 15, 30, 54 
Schulz Roman  ................................................................................................... 39
Szynkiewicz Jakub  ......................................................................................... 138
Śliwerski  Bogusław  ..............................................................................39, 41, 42 

T
Tyszkiewicz Jan  .......................................................................................... 17, 35

W
Wałęsa Lech  ........................................................................... 121, 122, 123, 129
Warmińska Katarzyna  ...............................................................7, 12, 18, 22, 23
Witold  ............................................................................................................. 121

Z
Zaniewska Teresa  ............................................................................................. 15
Zawojska Teresa  ............................................................................................... 15
Żywicki Mateusz ............................................................................................... 20



    173

The upbringing and education 
in Muslim-Christian families 
of Polish Tatars
Summary

Tatars have lived in the Eastern Borderlands of the Polish Repub-
lic for centuries. Th e area (Kresy) has always been a melting pot of 

nationalities and religions, including Poles, Lithuanians, Belarussians, 
Ukrainians, and Jews. Among those, undoubtedly the most exotic group 
were the Tatars: descendants of the Golden Horde, Sunni Muslims and 
followers of the Hanafi  school of jurisprudence. For centuries and up 
until today, those characteristics have allowed the Tatars to maintain 
their distinctiveness. In Poland, they have been observed in two ways: as 
either a national minority or a highly polonised ethnic group. Th e Tatars 
themselves have always indefatigably emphasised their connection to 
the Polish community.

Currently, there are around 4,000 people of Tatar descent living in 
Poland, most of them in Podlaskie Voivodeship. Th e few Muslim settle-
ments of today are a remnant of the once-abundant Tatar colonisation 
of Polish-Lithuanian lands. Out of the pre-WWII autonomous Muslim 
communities three have remained: in Warsaw, Bohoniki, and Kruszy-
niany.

Th e present publication analyses the upbringing and education of chil-
dren in Muslim-Christian families in Poland. While it is true that Tatars 
tend to favour endogamous marriages, there are mixed Muslim(Tatar)-
Catholic and Muslim(Tatar)-Orthodox married couples in Poland. Th e 
problem is interesting from a pedagogical point of view. Research has 
been conducted to test if children brought up in bireligious families dif-
fer from children brought up in monoreligious families: their percep-
tions of the world, the values they adopt in life, and the upbringing they 
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are subjected to. Additionally, secondary questions have been asked to 
establish how the Islam of the Polish Tatars, who live among Christians, 
has changed and what the current relations are between Christianity 
and Islam. Th e analysis of the above problems – mainly the pedagogi-
cal one and to a lesser degree the religious one – aims at demonstrating 
which aspects of the two religions are relatively easy to reconcile and 
which ones may pose diffi  culties.

Th e research has been based on the following questions: How impor-
tant is it for children brought up in bicultural families to maintain Tatar cus-
toms and traditions and the Islamic religion? How do children from bireli-
gious families perceive their ethnic and national identities? Does the upbring-
ing and education of children in bireligious families diff er from the upbringing 
and education of children in Tatar-only families?

Th e surveys have been conducted among people from Muslim-
Christian families and Tatar-only families for comparison. Additionally, 
selected respondents have been interviewed in detail. Th e author’s own 
observations have also been added.



    175



176    



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile ()
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /POL ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


