Protokół Nr 15/18
z posiedzenia Komisji ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych
z dnia 19 czerwca 2018 r.
1. Otwarcie posiedzenia
Przewodniczący Komisji ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych, p. Edward Adamczyk
stwierdzając quorum otworzył posiedzenie Komisji, witając p. Faridę Ryzwanowicz Przewodniczącą
Stowarzyszenia Tatarów Warmii i Mazur „SUJMBIKE” oraz przybyłych gości oraz członków komisji.
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2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia Tatarów Warmii i Mazur „SUJMBIKE” w
Olsztynie.
4. Sprawy bieżące.
5. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
6. Zakończenie posiedzenia.
Porządek obrad przyjęto pozytywnie jednogłośnie
3. Spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia Tatarów Warmii i Mazur „SUJMBIKE” w
Olsztynie.
Przewodniczący Komisji p. Edward Adamczyk poprosił p. Faridę Ryzwanowicz, aby
przybliżyła członkom Komisji mniejszość tatarską, która zamieszkuje w Olsztynie.
Pani Farida Ryzwanowicz poinformowała, że w 2012 roku w Olsztynie powstało
stowarzyszenie Tatarów Warmii i Mazur „Sujmbike”. Jego celem jest promocja kultury tatarskiej,
pogłębianie wiedzy o tradycji tej grupy etnicznej, a także jej integracja. Sujmbike była carycą żyjącą
w pierwszej połowie XVI wieku – odważną, odpowiedzialną, taką prawdziwą kobietą. Chcieliby, aby
ten związek był właśnie taki mocny i odpowiedzialny. W Polsce mieszka od 20 lat i Polskę uważa za
wspaniały kraj. Urodziła się w Tatarstanie, mieszkała w Kazachstanie, uczyła się w Moskwie. Kiedy
trafiła do Polski to naprawdę się w niej zakochała. Ten kraj jest dla niej jak Ameryka dla Polaków.
Spotyka samych dobrych ludzi – pozytywnych, mądrych. Jako Stowarzyszenie nie mają żadnych
problemów. Wszędzie drzwi są otwarte, wszędzie uśmiechnięte twarze. Sama jest pozytywnie
nastawiona i wszędzie spotyka pozytywy.
Od kilkunastu już lat w Polsce ma miejsce ożywienie tatarskiego życia kulturalnego. W
różnych miejscowościach, a zwłaszcza na podlasiu odbywają się festiwale, sesje popularnonaukowe,
wystawy i festyny. W Polsce mieszka około 5 tysięcy Tatarów. Należą oni do Muzułmańskiego
Związku Religijnego. Największe skupiska Tatarów znajdują się w Białymstoku, Sokółce, Suchowoli,
Gdańsku i w Warszawie. Do dyspozycji mają trzy meczety: w Bohonikach i Kruszynianach na
Podlasiu oraz wybudowany w 1990 roku w Gdańsku. Ponadto w Warszawie działa Centrum Kultury
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Islamu. Polscy Tatarzy są sunnitami, członkami szkoły hanafickiej, którą cechuje tolerancja wobec
innych religii. Tkwią w nim jednak pewne zwyczaje zaczerpnięte zarówno z religii tureckich ludów
koczowniczych, jak i wierzeń miejscowej ludności chrześcijańskiej. Znaczne oddalenie od
muzułmańskiego Wschodu oraz nieznajomość liturgicznego języka arabskiego spowodowały, że
polscy muzułmanie znają zasady swego wyznania jedynie powierzchownie. Główne zasady religii nie
odbiegają od podstawowych zasad islamu. Tatarzy nigdy nie praktykowali wielożeństwa, a kobiety nie
zasłaniały twarzy. Ogólnie społeczność muzułmańska w Polsce liczy od 30 do 40 tys. członków.
Najważniejszymi świętami religijnymi obchodzonymi przez Tatarów polsko-litewskich są:
Ramadan Bajram, Kurban Bajram, Aszura Bajram, Mewlud Bajram oraz Nowy Rok. Największym
świętem muzułmańskim jest Święto Zakończenia Postu, zwane Ramadan Bajram. Post trwa przez 30
dni w miesiącu Ramadan(zgodnie z kalendarzem muzułmańskim). Nie można wtedy jeść, pić, palić
tytoń i odbywania stosunków seksualnych od świtu do zachodu słońca. W czasie ramadanu w
meczetach odbywają się wieczorne modlitwy tarawichy. Po zakończeniu postu muzułmanie zbierają
się w meczecie na świąteczną modlitwę i poświęcenie sadogi. Po modłach wszyscy składają sobie
życzenia i częstują się sadogą. Po powrocie do domu spożywają świąteczny posiłek. Podczas trzech
dni świątecznych Tatarzy ubrani są w odświętne stroje składają wizyty krewnym i znajomym.
Wieczorami urządzają przyjęcia i zabawy.
Następnie członkowie Komisji zwiedzili prywatne Muzeum Kultury Tarskiej założone przez
p. Faridę Ryzwanowicz w jej prywatnym domu w Olsztynie.
4. Sprawy bieżące.
Przewodniczący Komisji p. Edward Adamczyk zachęcił członków Komisji do uczestniczenia w
imprezach kulturalnych orgaznizowanych przez mniejszości narodowe w miesiącach lipcu i sierpniu.
5. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu z poprzedniego
posiedzenia Komisji. Protokół został przyjęty jednogłośnie.
6. Zakończenie posiedzenia.
Na tym Przewodniczący Komisji zakończył posiedzenie Komisji ds. MNiE Sejmiku
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Przewodniczący Komisji
Edward Adamczyk
Protokołowała
Anna Maksyśko – Mucha
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