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Islam

Islam oznacza po prostu „osiągać 
pokój” – pokój z Bogiem, pokój 
wewnątrz siebie i pokój ze stwo-
rzeniami Boga – poprzez całkowi-
te zawierzenie Bogu i akceptację 
Jego przewodnictwa.

Nie jest to nowa religia. Mu-
zułmanie wierzą, że stanowi tę 
samą prawdę, którą Bóg objawiał 
poprzez wszystkich swoich pro-
roków, wysyłanych wcześniej do 
wszystkich narodów. Dla prawie 
jednej czwartej populacji świata, 
islam stanowi nie tylko wiarę jako 
taką, ale kompletną drogę życia.

Społeczność muzułmańska

Muzułmanie wywodzą się ze wszyst-
kich ras, narodowości oraz kultur 
na całym globie. Mają różnorodne 
zwyczaje, języki, stroje i kuchnię, 
mogą nawet różnić się sposobem 
praktykowania islamu. 

Społeczność muzułmańska stano-
wi niespełna 25% ludzkiej popula-
cji, z czego czwartą część stanowią 
mieszkańcy Półwyspu Arabskiego, 
północnej Afryki i krajów na połu-
dnie od Sahary. Wyznawcy islamu 
stanowią większość w republi-
kach Azji Środkowej oraz w takich 
krajach jak: Indonezja, Pakistan, 
Indie, Bangladesz, Turcja, Iran. 
Liczne mniejszości muzułmańskie 
zamieszkują Chiny, Rosję, Europę 
i Amerykę Północną.

Islam na świecie
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Muzułmanie wierzą:

• w Jedynego, Niepowtarzalnego, 
Niezrównanego, Litościwego Boga 
– Jedynego Stworzyciela, Pana, 
Utrzymującego i Troszczącego się 
o Wszechświat (zasada absolut-
nego monoteizmu);

• w Anioły stworzone przez Niego; 

• w Święte Księgi: Tora, Ewange-
lie, Koran – traktowane jako obja-
wienie tego samego Boga;

• w proroków, dzięki którym Boże 
Przesłanie zostało przekazane 
ludzkości; 

• w Dzień Sądu Ostatecznego i w 
osobistą odpowiedzialność każde-
go człowieka za popełnione czyny; 

• w Bożą całkowitą władzę nad 
przeznaczeniem – dobrym lub złym; 

• w życie po śmierci w raju lub 
piekle. 

Muzułmanie wierzą, że Bóg wy-
syłał swoich proroków do wszyst-
kich ludzi. Ostatnim Bożym 
Przesłaniem do ludzkości było 
objawienie Koranu, zesłane za 
pośrednictwem Anioła Gabriela 
ostatniemu Prorokowi i Wysłan-
nikowi, Muhammadowi.

Dogmaty wiary 

Wznoszenie próśb do Boga
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Muhammad Grota Hira

Muhammad (pokój z Nim) uro-
dził się w Mekce (obecna Arabia 
Saudyjska) w roku 570. Był bez-
pośrednim potomkiem Ismaila, 
starszego syna Abrahama. Osie-
rocony jako dziecko, zajmował 
się w młodości pasterstwem. Gdy 
dorósł, znany był ze swojej praw-
domówności, wspaniałomyślno-
ści i szczerości, za co otrzymał 
tytuł al-Amin, czyli „godny zaufa-
nia”. W wieku 25 lat Muhammad 
poślubił Chadidżę, kobietę sza-
nowaną i odnoszącą sukcesy w 
handlu. Zostali pobłogosławieni 
dwoma synami i czterema córka-
mi. Byli idealnym małżeństwem, 
prowadzącym szczęśliwe życie 
rodzinne.

Muhammad miał naturę kon-
templacyjną, nienawidził upadku 
obyczajów i okrucieństwa pano-
szącego się w jego społeczności. 
Często miał zwyczaj oddawać się 
rozmyślaniom w grocie Hira, bli-
sko szczytu Dżabal an-Nur, Góry 
Światła, na peryferiach Mekki. 
Kiedy osiągnął 40 lat, Anioł Ga-
briel przekazał mu pierwsze obja-
wienie od Boga:

Głoś! W imię twego Pana, który stwo-
rzył! Stworzył człowieka z grudki 
krwi zakrzepłej! Głoś! Twój Pan jest 
najszlachetniejszy! Ten, który na-
uczył człowieka przez pióro; nauczył 
człowieka tego, czego on nie wiedział. 
(Koran 96:1-5)

Prorok Muhammad (Pokój z Nim)
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Bóg przekazywał objawienia Mu-
hammadowi przez 23 lata. Złożyły 
się one na Świętą Księgę – Koran.

Otrzymanymi od Boga objawienia-
mi Muhammad zaczął dzielić się 
z mieszkańcami Mekki. Wielbili 
oni jednak swych bożków i od-
rzucali nawoływanie Proroka do 
czczenia tylko Jedynego Boga. 
Sprzeciwiali się Muhammadowi 
i jego zwolennikom, pierwszym 
muzułmanom, na wszystkie spo-
soby, prześladując ich oraz zada-
jąc wiele cierpień.
W roku 622 Bóg nakazał społecz-
ności muzułmańskiej emigrację, 
zwaną hidżra. To wydarzenie, 
podczas której muzułmanie opu-
ścili Mekkę, aby udać się do Me-
dyny, wyznacza początek kalen-
darza muzułmańskiego.
Medyna dała Muhammadowi i mu-
zułmanom schronienie i zapewniła 
bezpieczeństwo, dzięki któremu 
społeczność muzułmańska mogła 
się rozwijać. Po kilku latach, Prorok 
i jego zwolennicy powrócili do Mek-
ki i przebaczyli swoim wrogom. Na-
stępnie udali się do Ka’by (świątyni, 
którą zbudował Abraham), usunęli 
z niej bożki i poświęcili Ka’bę, jako 

miejsce oddawania czci Jedynemu 
Bogu.
Jeszcze przed śmiercią Proroka, 
który zmarł mając 63 lata, więk-
szość ludności Arabii przyjęła już 
jego przesłanie. W ciągu niecałego 
stulecia islam rozprzestrzenił się aż 
do Hiszpanii na zachodzie, nato-
miast na wschodzie dotarł do Chin.

Meczet Proroka w Medynie
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Meczet Proroka w Medynie

Allah, to arabskie imię Boga. Mu-
zułmanie czczą i wierzą w tego 
samego Jedynego Boga, którego 
czczą żydzi i chrześcijanie. 
Allah mówi w Koranie: 

I nie sprzeczajcie się z ludem Księgi 
inaczej, jak w sposób uprzejmy – 
z wyjątkiem tych spośród nich, któ-
rzy są niesprawiedliwi – i mówcie: 
„Uwierzyliśmy w to, co nam zosta-
ło zesłane, i w to, co wam zostało 
zesłane. Nasz Bóg i wasz Bóg jest 
jeden i my jesteśmy Mu całkowicie 
poddani.” (Koran 29:46)

Allah jest słowem jedynym w swo-
im gatunku, nie posiadającym 
liczby mnogiej ani określonego ro-
dzaju. Istniało ono przed Muham-
madem i używane było również w 
formie El, Elah lub Elohim przez 
Dawida, Mojżesza, Jezusa i innych 
posłańców Boga, niech pokój bę-
dzie z Nimi.

Allah jest bytem transcendentnym, 
niepodobnym do żadnej z postaci 
i rzeczy znanych człowiekowi: nie 
zrodził i nie został zrodzony (Koran 
112:3). Grzechem jest antropomor-
fi zacja Boga, a także dodawanie Mu 
towarzyszy i oddawanie im czci. 
Wielobóstwo, zwane szirk, stanowi 
najcięższy grzech, stąd całkowity 
zakaz tworzenia wizerunków Boga, 
a także wizerunków proroków. Mu-
zułmanin jest winien Allahowi ab-
solutne posłuszeństwo.

On jest Bogiem! Nie ma boga, jak 
tylko On! On zna skryte i widzial-
ne. On jest Miłosierny, Litościwy! 
On jest Bogiem! Nie ma boga, jak 
tylko On! – Król, Przenajświęt-
szy, Pokój, Wierny, Zachowujący, 
Potężny, Przemożny, Wyniosły! 
Chwała niech będzie Bogu! On 
jest ponad to, co dodają Mu jako 
współtowarzyszy! On jest Bogiem! 
Stworzycielem, Twórcą, Kształtu-
jącym! Do Niego należą najpięk-
niejsze imiona! Głosi Jego chwałę 
to, co jest w niebiosach, i to, co jest 
na ziemi! On jest Potężny, Mądry! 
(Koran 59:22-24)

Allah – Bóg

99 imion (atrybutów) Allaha 
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Muzułmanie wierzą, że Koran jest 
czystym słowem Boga Wszech-
mogącego: kompletnym zapisem 
objawień, które Bóg poprzez Anio-
ła Gabriela przekazał Prorokowi 
Muhammadowi.

On (Bóg) tobie zesłał Księgę z praw-
dą, stwierdzając prawdziwość tego, 
co już było przed nią. On zesłał 
niegdyś Torę (Mojżesza) i Ewangelię 
(Jezusa) jako drogę prostą dla ludzi 
i On zesłał rozróżnienie (Koran). 
(Koran 3:3-4)

Koran stanowi główne źródło wiary 
i praktyki każdego muzułmanina. 
Zawiera wszystkie najważniejsze 
zasady doktrynalne islamu, włą-
czając w to relacje pomiędzy Bo-
giem i Jego stworzeniami, nakazy 
w zakresie właściwego zachowania, 

praktyki religijnej, stosunków ro-
dzinnych, kwestii prawnych, han-
dlowych, a także dzieje proroków. 

Koran składa się z 114 sur (roz-
działów). 
Sura al-Fatiha (Otwierająca):

W imię Boga Miłosiernego, Litości-
wego!
Chwała Bogu, Panu światów, Mi-
łosiernemu, Litościwemu, Królowi 
Dnia Sądu.
Oto Ciebie czcimy i Ciebie prosimy 
o pomoc. 
Prowadź nas drogą prostą, 
drogą tych, których obdarzyłeś do-
brodziejstwami;
nie zaś tych, na których jesteś za-
gniewany, i nie tych, którzy błądzą. 
(Koran 1:1-7)

Koran – święta księga muzułmanów

Koran
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Szahada

Pięć fi larów islamu tworzy pod-
stawę muzułmańskiego życia. 
Zrelacjonowano, że Prorok Mu-
hammad powiedział: Islam został 
zbudowany na pięciu fi larach: 
deklaracji, iż nie ma Boga prócz 
Allaha, a Muhammad jest Jego 
Wysłannikiem; wykonywaniu mo-
dlitw, dawaniu jałmużny (potrze-
bującym); pielgrzymce do Mekki; 
poście w miesiącu Ramadan.

Deklaracja wiary – szahada 

Nie ma Boga prócz Allaha, a Mu-
hammad jest Jego Wysłannikiem. 

Ta prosta deklaracja wiary jest 
wymagana od wszystkich, którzy 
wybierają islam jako swoją życio-
wą drogę. Powyższe słowa muszą 
być wypowiedziane ze szczerym 
przekonaniem i bez przymusu. 
Stanowią wyznanie wiary, której 
jedynym celem jest służyć i być 
posłusznym Bogu, poprzez podą-
żanie za przykładem Proroka Mu-
hammada.

Modlitwy

Kluczowym elementem życia muzuł-
manina jest obowiązkowa rytualna 
modlitwa, wykonywana pięciokrot-
nie w ciągu doby: przed wschodem 
słońca, w południe, po południu, po 
zachodzie słońca i w nocy. Stano-
wi bezpośredni łącznik pomiędzy 
osobą modlącą się i Bogiem. Taki 
osobisty kontakt ze Stwórcą spra-
wia, że wytwarza się gruntowna za-
leżność, zaufanie i miłość do Boga, 
osiągany jest wewnętrzny spokój 
oraz harmonia, tak bardzo potrzeb-
ne podczas rozmaitych prób, jakim 
wierny jest codziennie poddawany.

Filary islamu



Modlący muszą być w stanie rytu-
alnej czystości, którą uzyskują po-
przez umycie wodą określonych 
części ciała – wudu (łudu). Wy-
mogiem jest również strój: kobiety 
zakrywają całe ciało z wyjątkiem 
twarzy i dłoni oraz przykrywają 
włosy chustą, a mężczyźni modlą 
się w długich spodniach i koszu-
li, na głowie mogą mieć specjalne 
czapeczki. Sama modlitwa składa 
się z wymaganej liczby pokłonów, 
gestów i recytacji pierwszego roz-
działu Koranu oraz innych werse-
tów w języku arabskim, a także 
próśb do Boga. 
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Muzułmanie mogą modlić się 
wszędzie, zarówno w domu, jak 
i na zewnątrz, warunkiem jest za-
chowanie czystości danego miejsca. 
Modlitwy zbiorowe odprawiane 
są w meczecie, który wykorzysty-
wany jest również jako miejsce 
spotkań oraz edukacji. Meczet 
składa się z dwóch oddzielonych 
od siebie części: jednej dla kobiet 
i drugiej dla mężczyzn. Jeśli jest 
tylko jedna sala, kobiety ustawia-
ją się za mężczyznami. Podłogi 
wewnątrz wyścielone są dywana-
mi. Modlący stoją w rzędach tzw. 
safach, zawsze w stronę Mekki, 
gdzie znajduje się Ka’ba. 

Kierunek ten wskazuje mihrab – 
łukowato sklepiona nisza.

Z prawej strony mihrabu znajduje 
się kilkustopniowe podwyższenie 
minbar, czyli kazalnica. To właśnie 
z minbaru głoszone są świąteczne 
i piątkowe kazania – chutba.

Modlitwę prowadzi imam – prze-
wodnik, opiekun wiernych i me-
czetu. Jest to osoba wybierana 
z grona muzułmanów cieszących 
się szacunkiem otoczenia, znają-
ca zasady religijne i język arabski.

Mihrab i minbar – meczet w Bohonikach
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Jałmużna
Ważną zasadą islamu jest prze-
świadczenie, że wszyscy należymy 
do Boga, który według własnego 
zaufania obdarza nas swoim bo-
gactwem. Obowiązkowa jałmuż-
na – zakat – oznacza zarówno 
oczyszczenie, jak i rozwój. Nasz 
dobytek jest oczyszczany przez 
oddanie 2,5 % dochodów dla spo-
łeczeństwa, w szczególności dla 
tych, którzy są w potrzebie. Mo-
żemy to porównać do przycinania 
rośliny: przywraca roślinie natu-
ralną równowagę, a jednocześnie 
zachęca ją do rozwoju.

Post
Post w miesiącu Ramadan – 
dziewiątym miesiącu kalendarza 
muzułmańskiego – trwa 29 lub 
30 dni. Od brzasku do zachodu 
słońca zakazane jest jedzenie, pi-
cie, stosunki seksualne, palenie, 
wprowadzanie do organizmu ob-
cego ciała przez usta czy nos. 
Ramadan stanowi dla wszystkich 
muzułmanów czas wyjątkowy, to 
miesiąc szczególnego kontaktu 
z Bogiem, samodyscypliny i re-
fl eksji. Poszczący, doświadczając 
pragnienia i głodu, solidaryzują się 

z głodującymi na całym świecie. 
Miesiąc ten powinien być dodatko-
wo wypełniony modlitwą i dobrymi 
uczynkami. 
W Ramadanie muzułmanie czę-
sto spotykają się na wspólnych 
wieczornych posiłkach tzw. ifta-
rach, a każdej nocy w meczetach 
odprawiane są modlitwy tarałich 
połączone z recytacją Koranu. 
Podczas nocy zwanej Lajlat al–
Kadr (Noc przeznaczenia), Prorok 
Muhammad otrzymał pierwsze 
objawienie. Spędza się ją w me-
czecie na modlitwach. Z końcem 
Ramadanu następuje święto – Id 
al-Fitr (Ramadan Bajram).



Pielgrzymka

Pielgrzymka do Mekki – hadżdż 
– jest obowiązkiem, wymaganym 
przynajmniej raz w życiu od tych, 
którym pozwalają na to fi nanse 
oraz zdrowie. Każdego roku po-
nad milion ludzi ze wszystkich za-
kątków świata podąża na hadżdż, 
sprawiając, że jest to największe 
pokojowe zgromadzenie na kuli 
ziemskiej. Pielgrzymka stanowi 
także niepowtarzalną okazję do 
spotkania się wiernych z różnych 
krajów świata.

Do obrzędów hadżdżu należy 
odwiedzenie Ka’by oraz indy-
widualna modlitwa na rozległej 
równinie Arafat (duży pustynny 
obszar poza Mekką). Tam piel-
grzymi modlą się o Boże przeba-
czenie, podobnie jak będą modlić 
się podczas Dnia Sądu Ostatecz-
nego. Ponadto hadżdż dostarcza 
muzułmanom wyjątkowej okazji 
do zastanowienia się nad wła-
snym życiem oraz do powrotu do 
swoich rodzin i domów w stanie 
duchowego odrodzenia.

Ka’ba



Kazanie świąteczne - meczet w Kruszynianach
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Święta

Rok muzułmański, czyli księży-
cowy, jest o 10–11 dni krótszy od 
słonecznego, dlatego też święta 
muzułmańskie nie mają stałego 
miejsca w kalendarzu gregoriań-
skim. W ciągu roku muzułma-
nie obchodzą dwa najważniejsze 
święta. Są to:

Id al-Fitr (Ramadan Bajram) 
Trzydniowe święto na zakończe-
nie postu w miesiącu Ramadan.

Id al-Adha (Kurban Bajram) 
Czterodniowe święto ofi arowa-
nia kończące hadżdż, doroczną 
pielgrzymkę do Mekki. Ofi ara  
składana ze zwierzęcia symboli-
zuje akt posłuszeństwa proroka 
Abrahama wobec nakazu Boga – 
złożenia w ofi erze syna, Izmaela. 
Mięso rozdawane jest wszystkim 
muzułmanom, w szczególności 
potrzebującym.

Dla muzułmanów ważne są rów-
nież:

Dzień Aszura 
Dziesiąty dzień miesiąca Muhar-
ram, według kalendarza muzuł-
mańskiego, upamiętniający urato-
wanie przez Boga Proroka Mojżesza 
i ludu izraelskiego przed ścigającym 
ich Faraonem poprzez rozstąpienie 

się Morza Czerwonego. Jest to dla 
muzułmanów czas postu, jednak 
nie jest on obowiązkowy jak w mie-
siącu Ramadan.

Małlid (Miewlud) 
Dzień upamiętniający narodziny 
Proroka Muhammada.



14

Prorok uznawał chrześcijan za 
jednych z ludzi Księgi. Traktował 
ich z szacunkiem i uprzejmością, 
zawierał układy z różnymi plemio-
nami chrześcijańskimi i zapewniał 
im swobodę praktykowania wła-
snej wiary oraz podejmowania de-
cyzji we własnych sprawach, gdy 
mieszkali na terenie podlegającym 
prawu islamskiemu. 
Godny uwagi przykład stanowi 
historia o tym, jak znaczna de-
legacja chrześcijan z Nadżran 
odwiedziła Proroka w Medynie. 
Muhammad przyjął ich z wielką 
gościnnością. Zatrzymali się w 
meczecie, a kiedy chcieli wyjść 
na zewnątrz, aby odprawić swoje 
chrześcijańskie obrzędy, Prorok 
zaskoczył ich propozycją, aby wy-
korzystali w tym celu jego meczet. 
Choć nie osiągnęli porozumienia 
we wszystkich kwestiach wiary, 
opuścili Medynę z otrzymanym 
od Proroka traktatem o pokoju 
i współpracy. To, oraz inne podob-
ne wydarzenia, stanowią dla mu-
zułmanów i chrześcijan przykłady 
do naśladowania w budowaniu 
lepszych stosunków międzywy-
znaniowych.

Stosunek Proroka Muhammada do chrześcijan 

Najwcześniejszy dialog między-
wyznaniowy pomiędzy chrze-
ścijanami a muzułmanami miał 
miejsce w początkach działalno-
ści Muhammada. Prorok i jego 
towarzysze byli bardzo ciemię-
żeni przez politeistów z Mekki. 
Muhammad wysłał w poszuki-
waniu schronienia część swoich 
wyznawców do Negusa Abisynii 
– szlachetnego i sprawiedliwego 
chrześcijańskiego władcy. Wy-
słuchał on emisariuszy Proroka 
z wielkim szacunkiem i podzi-
wem, a szczególnie ujął go kora-
niczny opis Marii i Jezusa. Wraz 
ze swymi poddanymi utwierdził 
się w przekonaniu, że rzeczywi-
ście nastąpiło objawienie Boskie 
i chętnie udzielił muzułmanom 
schronienia, którego poszukiwali.

Przedstawiciele islamu i chrześcijaństwa
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Prorok Jezus (Isa)

Ani Muhammad, ani Jezus nie 
przybyli, aby zmienić podstawo-
wą doktrynę wiary w Jedynego 
Boga, przyniesioną przez wcze-
śniejszych proroków, lecz żeby ją 
potwierdzić i odnowić. Jezus po-
wiedział:

„Ja przychodzę potwierdzić praw-
dziwość tego, co było przede mną 
w Torze, i aby uczynić dla was do-
zwolonym część tego, co wam było 
zakazane. Przyszedłem do was ze 
znakiem pochodzącym od waszego 
Pana. Bójcie się Boga i słuchajcie 
mnie!” (Koran 3:50)

Muzułmanie kochają i szanują 
Jezusa. Uważają go za jednego 
z największych proroków i po-
słańców Boga do ludzkości. Mu-
zułmanin nigdy nie mówi o nim 
po prostu „Jezus”, lecz zawsze 
dodaje: „niech będzie z Nim po-
kój i błogosławieństwo Boga”. 
Koran potwierdza jego urodzenie 
z dziewicy, a specjalny rozdział 
Świętej Księgi, na cześć matki Je-
zusa, nosi tytuł Maria.

Jezus urodził się cudownie za 
sprawą tej samej mocy, która po-
wołała do istnienia Adama: 

Zaprawdę, Jezus jest u Boga jak 
Adam: On stworzył go z prochu, 
a następnie powiedział do niego: 
„Bądź!” – i on jest. (Koran 3:59)

Podczas swojej proroczej misji 
Prorok Jezus dokonał wielu cu-
dów. Zgodnie z Koranem Jezus 
powiedział: 

[...] „Przyszedłem do was ze znakiem 
od waszego Pana. Ja utworzę wam 
z gliny postać ptaka i tchnę w niego, 
i on stanie się ptakiem. Ja uzdrowię 
chorego i trędowatego i ożywię zmar-
łych – za zezwoleniem Boga. [...]”. 
(Koran 3:49)

Dzień Islamu w kościele katolickim
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Pomniki w Katyniu

Żydzi, chrześcijanie i muzułma-
nie – wszyscy uważają Abrahama 
za swego patriarchę, natomiast 
Koran wymienia go jako jednego 
z wielkich proroków. Abraham zo-
stał pobłogosławiony przez Boga, 
by zostać ojcem wielu narodów. 
Od jego drugiego syna, Izaaka, 
pochodzą plemiona Izraela, z nich 
zaś wywodzą się Mojżesz i Jezus. 
Od pierwszego syna, Ismaila, po-
chodzi Muhammad. Pokój i błogo-
sławieństwo Boga niech będą nad 
Jego wszystkimi wysłannikami. 

Bóg nakazał Abrahamowi odbu-
dować miejsce kultu, pierwotnie 
zbudowane przez Adama – Ka-
’bę w Mekce. Ka’ba to prosta 
kamienna budowla, wzniesiona 
jako świątynia kultu Jedynego 
Boga. Nie jest wszakże obiektem 
czci muzułmanów; jej sześcienny 
budynek stanowi jedynie wspól-
ny kierunek, w stronę którego 
wszyscy wyznawcy islamu zwra-
cają twarze podczas modlitwy do 
Wszechmogącego Boga.

Muzułmanie wierzą, że pierwot-
ne, niezmienne przesłanie dane 
Mojżeszowi, Jezusowi, Muham-
madowi oraz innym prorokom 
pochodzi od tego samego Jedyne-
go Boga. To wspólne pochodzenie 
wyjaśnia podobieństwo wielu ich 
przekonań i wartości.

Powiedz: „Wierzymy w Boga i w 
to, co nam zesłał, i w to, co zostało 
zesłane Abrahamowi i Isma’ilowi, 
Izaakowi i Jakubowi, jak i plemio-
nom; i w to, co zostało dane Mojże-
szowi, Jezusowi i prorokom – od ich 
Pana. My nie robimy rozróżnienia 
między żadnym z nich i jesteśmy 
Jemu (Bogu) całkowicie poddani.” 
(Koran 3:84)

Trzy religie monoteistyczne: islam, chrześcijaństwo i judaizm 
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Buńczuk Żołnierze I Szwadronu Tatarskiego

Historia islamu na ziemiach 
polskich rozpoczyna się w XIV 
wieku wraz z początkami osad-
nictwa muzułmanów w Wielkim 
Księstwie Litewskim, związanym 
unią z Polską. Pierwszymi mu-
zułmanami byli Tatarzy ze Złotej 
Ordy: jeńcy wojenni oraz do-
browolni osadnicy. Od początku 
Tatarzy z oddaniem służyli przy-
branej ojczyźnie, w zamian za 
służbę wojskową nadawano im 
ziemię. Otrzymali względną swo-
bodę religijną, mogli wyznawać 
islam i w tej wierze wychowywać 
dzieci, pozwolono im na małżeń-

Islam w Polsce 

stwa z miejscowymi kobietami: 
Rusinkami, Litwinkami, Polkami. 
Muzułmanie mogli budować me-
czety i zakładać cmentarze, na któ-
rych chowano zmarłych zgodnie 
z nakazami islamu. Tatarzy za-
słynęli męstwem i walecznością, 
przechodząc do chlubnej historii 
Rzeczypospolitej. Od lat osiem-
dziesiątych XX w. struktura wy-
znawców islamu w Polsce zaczęła 
się zmieniać, do mieszkających tu 
od wieków Tatarów zaczęli dołą-
czać przybysze m.in. z Afryki Pół-
nocnej i Bliskiego Wschodu, Turcji 
oraz Czeczenii.

Żołnierze I Szwadronu Tatarskiego
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gium Muzułmańskie z Muftim na 
czele, podległe gminy wyznaniowe 
oraz przedstawicielstwa. Podstawą 
działalności jest Ustawa o stosun-
ku Państwa do Muzułmańskiego 
Związku Religijnego w RP z 21 
kwietnia 1936 r. 
Meczety i domy modlitw MZR 
znajdują się w Bohonikach, Kru-
szynianach, Białymstoku, Sucho-
woli, Gdańsku i Warszawie.

W grudniu 1925 roku został zało-
żony Muzułmański Związek Reli-
gijny w Rzeczypospolitej Polskiej 
(MZR), w celu sprawowania opieki 
nad polskimi wyznawcami islamu. 
Pierwszym muftim i przewodni-
czącym MZR był dr Jakub Szyn-
kiewicz. Obecnie przewodniczą-
cym Związku jest Mufti Tomasz 
Miśkiewicz. Strukturę organizacji 
tworzy Kongres, Najwyższe Kole-

Meczet w Gdańsku

Meczet w Bohonikach

Meczet w Kruszynianach

Dom Modlitwy w Białymstoku
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