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Redaktor naczelny pisma „Goniec Kresowy”. Autor książek: Tatarzy 
polscy 1918-1939, Tatarzy słowiańszczyzną obłaskawieni, Tatarska 
legenda: Tatarzy polscy 1945-1990, Tatarzy na Ziemiach Zachodnich 
Polski w latach 1945-2005 oraz współredaktor naukowy tomu Tatarzy 
i Karaimi w 100-leciu niepodległości (2019).

Tatarzy polscy na trwałe wpisali się w krajobraz kulturowy Polski. 
Chociaż ich tożsamość przenika się z tożsamością muzułmańską 

i jest z nią ściśle związana, jednakże nie wyklucza jednocześnie silnej 
więzi Tatarów z polskim społeczeństwem. Ich obecność na ziemiach 
polsko-litewskich jest powiązana z wojskowością – pierwsze infor-
macje o oddziałach tatarskich będących na służbie Rzeczypospolitej 
pochodzą z XV w. Warto zaznaczyć, że od połowy XVII w. chorągwie 
tatarskie były już stałym elementem oręża polskiego1. Niewątpliwie 
walka w obronie państwa polsko-litewskiego miała wpływ na ukształ-
towanie wśród Tatarów poczucia patriotyzmu. Kwestia ta została 
w następujący sposób ujęta przez Jana Tyszkiewicza:

„Kilkaset lat służby wojskowej, od końca XIV do końca  
XVIII w., ukształtowało ich patriotyzm i gotowość walki 
o niepodległość, czego kolejne dowody dali polscy Tatarzy 
podczas wojen napoleońskich, w powstaniach 1830 i 1863 roku, 
a później w nielegalnej działalności Polskiej Partii Socjalistycz-
nej do roku 1918”2.

Tatarzy zapytani o motywację do walki w służbie Rzeczypo-
spolitej mieli odpowiadać: „ziemia polska, a na niej mogiły naszych 
przodków”3.

Do pierwszej wojny światowej tradycje polskie przetrwały 
w większości rodzin tatarskich, mimo usilnych prób ich rusyfikacji 
przez carskiego zaborcę. W 1920 roku w znaczący sposób Tatarzy polscy 
przyczynili się do obrony Płocka przed bolszewikami. O lojalności 
1  A. Buczacki, Tradycje wojskowe Tatarów w wojsku Rzeczypospolitej w XIV-XX w. 
(zarys), „Problemy rozwoju turystyki wiejskiej na Wileńszczyźnie, Mazowszu 
i Podlasiu”, t. VII, Warszawa-Biała Waka 2005, s. 180-185.
2  J. Tyszkiewicz Tatarzy, [w:] M. Kopczyński, W. Tygielski (red.), Pod wspólnym 
niebem. Narody dawnej Rzeczypospolitej, Warszawa 2010, s. 145.
3  Cyt. [za:] A. Konopacki, Życie kulturalno-oświatowe Tatarów na przestrzeni 
wieków (zarys problemu), „Problemy rozwoju turystyki wiejskiej na Wileńsz-
czyźnie, Mazowszu i Podlasiu”, t. VII, Warszawa-Biała Waka 2005, s. 167.
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Tatarów wobec państwa polskiego świadczy fakt, że 22 września 1929 
roku w obecności Prezydenta RP Ignacego Mościckiego w meczecie 
w Nowogródku odbyła się modlitwa o pomyślność Rzeczypospolitej. 
Podobne wydarzenie z udziałem Prezydenta RP miało miejsce 19 wrze-
śnia 1930 roku, tym razem jednak w meczecie w Wilnie4.

Celem artykułu jest przedstawienie najważniejszych epizodów 
związanych z udziałem Tatarów polskich w walce o niepodległość 
i suwerenność Polski. Podejmując ten temat, nie można pominąć 
sylwetki Aleksandra Sulkiewicza, tatarskiego bohatera narodowego.

Lojalność Tatarów wobec państwa polskiego

W granicach II Rzeczypospolitej zamieszkiwało około sześciu 
tysięcy Tatarów5. Podobnie jak Karaimi i Ormianie, Tatarzy wykazy-
wali lojalność wobec odrodzonej po 123 latach zaborów Polski. Feno-
men Tatarów polskich jako grupy etnicznej polega na tym, że wskutek 
ich bytowania przez sześć wieków na ziemiach polskich i jednocze-
śnie oderwania od głównych ośrodków muzułmańskich wytworzyli 
swoistą tożsamość. Według Karoliny Radłowskiej tożsamość Tatarów 
polskich opiera się na trzech podstawowych fundamentach: etnicznym 
– tatarskim, religijnym – muzułmańskim i narodowym – polskim; Tata-
rzy polscy spełniają wszelkie warunki do bycia jednocześnie Tatarami 
i Polakami6.

W latach międzywojennych Tatarzy polscy zamieszkiwali 
przede wszystkim w województwach wileńskim i nowogródzkim. 
Tworzyli także liczne skupisko w województwie białostockim. Małe 
grupy Tatarów zamieszkiwały jeszcze w województwach podolskim 
i wołyńskim. W Warszawie wchodzili w skład różnorodnej społeczno-
ści muzułmańskiej, w której najwięcej było Tatarów z Powołża, przy-
byłych jeszcze przed I wojną światową.

Po zwycięskiej wojnie lat 1919-1920 Tatarzy powołali swój 
związek religijny pod nazwą Muzułmański Związek Religijny 
w Rzeczypospolitej Polsce. Do jego powołania przyczynił się Związek 
Muzułmański M.st. Warszawy i dwie Muzułmańskie Gminy Wyzna-
niowe w Wilnie i Nowogródku, które dały przykład innym gminom 
muzułmańskim. I tak od 1925 roku działał w Polsce wspomniany 
wyżej Związek Muzułmański z siedzibą muftiego w Wilnie oraz 
4  A. Miśkiewicz, Tatarzy wierni Polsce. Szkice z dziejów Tatarów polskich w XX 
wieku, Gdańsk 2017, s. 49-50.
5  Ibidem, s. 65.
6  K. Radłowska, Tatarzy polscy. Ciągłość i zmiana, Białystok 2017, s. 207-209.
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powstały tego samego roku Związek Kulturalno-Oświatowy Tatarów 
Rzeczypospolitej Polskiej. Jego współtwórcą był prof. Stefan Bazarew-
ski, przyrodnik, a także współzałożyciel Uniwersytetu im. Stefana 
Batorego w Wilnie. W 1936 roku oficjalnie został uznany Muzułmań-
ski Związek Religijny w Rzeczypospolitej Polskiej, a w 1938 roku na 
I Wszechpolskim Zjeździe Muzułmańskim w Wilnie obrane zostało 
Najwyższe Kolegium Muzułmańskiego Związku Religijnego, złożone 
z osób duchownych i świeckich.

Tatarzy odczuwali pozytywne nastawienie do nich ze strony 
władz państwowych, ciesząc się pełną swobodą praw obywatelskich,  
na równi z innymi mieszkańcami Polski. Młodzi ludzie starali się 
zdobywać wykształcenie średnie, niektórzy kończyli wyższe uczel-
nie, najczęściej Uniwersytet Wileński. Dla tych, których nie stać było 
po ukończeniu szkoły podstawowej na dalszą naukę, organizowano 
stypendia, aby mogli wstąpić do szkoły zawodowej. Nieobce im były 
też szkoły wojskowe, popularne w latach międzywojennych podcho-
rążówki. Duża część pracowników umysłowych, zaczynających swoje 
kariery urzędnicze jeszcze w czasach carskich, zasilała w niepodle-
głej Polsce wiele biur państwowych, w starostwach, sądach czy na 
poczcie. Jak zaznacza Karolina Radłowska, Tatarzy polscy odnaleźli 
się zarówno na poziomie indywidualnym, to znaczy w kontaktach ze 
swoimi sąsiadami w przedwojennej, wielonarodowościowej Polsce, jak 
również w kontaktach oficjalnych z państwem polskim7.

Tatarzy polscy starali się także utrzymywać pozytywne relacje 
z Kościołem katolickim. Jak podkreśla dalej Radłowska, postawa taka 
pozwoliła zniwelować wrażenie odrębności społeczności tatarskiej8. 
Przyczyniła się jednocześnie do postrzegania przez państwo polskie 
Tatarów w okresie dwudziestolecia międzywojennego jako grupy wier-
nej Polsce. Potwierdza to treść przemówienia wojewody wileńskiego 
Olgierda Malinowskiego na Wszechpolskim Zjeździe Delegatów Gmin 
Muzułmańskich, który odbył się w Wilnie od 28 do 29 grudnia 1925 roku:

„W przeciągu długiego szeregu wieków ludność mahome-
tańska stanowi odłam wiernych, dzielnych i przykładnych 
obywateli Rzeczypospolitej, a w potrzebie najwybitniejszych 
jej obrońców. Współżycie jej z rdzenną ludnością miejscową 
odznaczało się zawsze wzajemnym szacunkiem, tolerancją 
i przyjaźnią. Niespożyte zasługi Tatarów w dawnej Rzeczy-
pospolitej – przede wszystkim na polu wojennym – znalazły 

7  K. Radłowska, Tatarzy polscy…, dz. cyt., s. 147.
8  Ibidem.
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w odrodzonym Państwie Polskim swych kontynuatorów. 
W chwili powstania Państwa Polskiego – przed siedmiu laty 
– jednym z pierwszych oddziałów ochotniczych – wzorem 
dawnych bitnych hufców tatarskich, stających w obronie zagro-
żonych granic Rzeczypospolitej był pułk Jazdy Tatarskiej”9.

Warto nadmienić, że jednym z organizatorów, a także przez 
pewien czas jego dowódcą wymienionego przez wojewodę wileńskiego 
pułku Jazdy Tatarskiej, był obecny na Wszechpolskim Zjeździe Delega-
tów Gmin Muzułmańskich w Wilnie gen. Aleksander Romanowicz.

Aleksander Sulkiewicz – żołnierz oraz przyjaciel  
Józefa Piłsudskiego

Podczas I wojny światowej Tatarzy służyli w polskich forma-
cjach wojskowych, także w Legionach. Najbardziej znanym żołnierzem 
I Brygady Legionów był Aleksander Sulkiewicz. W 1892 roku brał on 
udział w tworzeniu Polskiej Partii Socjalistycznej (PPS) i w jej szere-
gach był jednym z najbliższych współpracowników Józefa Piłsudskie-
go. Aleksander Sulkiewicz wraz z Józefem Piłsudskim i Stanisławem 
Wojciechowskim (przyszłym prezydentem RP) redagowali pismo PPS 
,,Robotnik”. W 1900 roku Aleksander Sulkiewicz odegrał znaczącą 
rolę jako jeden z organizatorów słynnej ucieczki Józefa Piłsudskiego 
z więzienia szpitalnego (Szpitala Mikołaja Cudotwórcy) w Petersbur-
gu. Z kolei w latach 1905-1908 wykładał w szkołach bojowych organi-
zowanych przez Józefa Piłsudskiego. W lutym 1916 roku Aleksander 
Sulkiewicz wstąpił do Legionów Polskich, otrzymawszy przydział do 
intendentury I Brygady Legionów. W maju 1916 roku został przenie-
siony na własną prośbę do służby frontowej w 4 kompanii 1 batalionu 
5 Pułku Piechoty I Brygady. Od 4 do 6 czerwca 1916 roku uczestniczył 
w bitwie pod Kostiuchnówką, awansowany został do stopnia sier-
żanta. Aleksander Sulkiewicz zginął podczas walk pod Sitowiczami  
18 września 1916 roku W 1935 roku dzięki staraniom społeczności 
tatarskiej i przy poparciu Komitetu Propagowania Czynu Polskiego, 
prochy Aleksandra Sulkiewicza zostały sprowadzone z cmentarza 
legionistów pod Sitowiczami na cmentarz Wojskowy w Warszawie, 
co było osobistym życzeniem marszałka Józefa Piłsudskiego. Pogrzeb 
Sulkiewicza w Warszawie w dniu 8 listopada 1935 roku był wielkim 

9  Przemówienie wojewody wileńskiego Olgierda Malinowskiego na Wszech-
polskim Zjeździe Delegatów Gmin Muzułmańskich w Wilnie dn. 28 grudnia 
1925 r., ,,Rocznik Tatarski”, t. I, Wilno 1932, s. 3-4.
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świętem dla społeczności tatarskiej. Aleksander Sulkiewicz został 
pośmiertnie odznaczony przez Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych 
Orderem Virtuti Militari.

Fot. 1. Aleksander Sulkiewicz, pseudonim ,,Czarny Michał”, legionista 
z I Brygady Legionów Polskich – fotografia portretowa, 1915-1916. Źródło: 
Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygnatura 22-78.

Warto nadmienić, że marszałek Józef Piłsudski na trwałe zapi-
sał się w pamięci Tatarów polskich. Śmierć marszałka Józefa Piłsud-
skiego 12 maja 1935 roku poruszyła społeczność Tatarów polskich. 
W imieniu muzułmańskich obywateli Rzeczypospolitej mufti dr Jakub 
Szynkiewicz przesłał na ręce premiera Walerego Sławka kondolencje 
następującej treści:

„Muzułmanie polscy głęboko odczuwają śmierć Wodza Naro-
du Polskiego Marszałka Piłsudskiego, Przyjaciela Tatarów, 
gorąco modlą się za spokój Zmarłego”10.

Także w „Roczniku Tatarskim” z 1935 roku został zamieszczo-
ny tekst mówiący o stracie, jaką poniosła społeczność Tatarów polskich 
w związku ze śmiercią Józefa Piłsudskiego:
10  Cyt. [za:] A. Miśkiewicz, 80 rocznica śmierci marszałka Józefa Piłsudskiego, [w:] 
tenże, Tatarzy wierni Polsce. Szkice z dziejów Tatarów Polskich w XX wieku, Gdańsk 
2017, s. 83.
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„Zgon Wielkiego Marszałka w kir najcięższej żałoby spowił całą 
Polskę i wszystkich jej obywateli bez różnicy mowy i wyzna-
nia. Tatarzy polscy, tak silnie związani z Narodem Polskim 
węzłami rycerskiej przeszłości, krwi na polach bitewnych prze-
lanej, wspólnego języka i wspólnej kultury, tracą w Zmarłym 
przyjaciela swego i opiekuna.
Nigdy nie przestaną oni się szczycić się faktem, że w najcięższej 
walce toczonej przez Niego z przemocą rosyjską, u boku Jego 
stali dwaj Tatarzy: Aleksander Sulkiewicz i Stefan Bielak. […] 
Tatarzy polscy, oddając hołd Cieniom Wodza, zapewniają, że 
testament Jego duchowy na zawsze w sercach swych i pamięci 
przechowają, a spuścizny Jego, której na imię Polska, nadal 
wiernie strzec będą. Jak ongiś o Wielkim Księciu Witoldzie, 
będą Tatarzy mówili teraz i w pokoleniach przyszłych: Nie 
mamy sławnego Marszałka, lecz powtarzamy Imię Jego, jak 
imiona kalifów naszych, obracając wzrok nasz w modlitwie ku 
świętym miejscom islamu”11.

Warto nadmienić, że wymieniony w wyżej obok Aleksandra 
Sulkiewicza, Stefan Bielak, współpracował z Józefem Piłsudskim 
w podziemnej pracy niepodległościowej prowadzonej na terenie Wilna, 
Warszawy, Łodzi Białegostoku, między innymi kolportowali wspólnie 
pismo „Robotnik”, związane z Polską Partią Socjalistyczną.

Tatarski Pułk Ułanów im. Mustafy Achmatowicza

W obliczu najazdu bolszewickiego w 1920 roku Tatarzy powo-
łali swój pułk jazdy oficjalnie nazywanym Tatarskim Pułkiem Ułanów 
im. Mustafy Achmatowicza. Do jego organizacji przyczyniły się 
Centralny Komitet Tatarów Polski, Litwy, Białorusi i Ukrainy, kierowa-
ny przez prawnika Aleksandra Achmatowicza, na co otrzymał zgodę 
Naczelnego Wodza Józefa Piłsudskiego. Warto nadmienić, że Aleksan-
der Achmatowicz w czasie pierwszej wojny światowej był członkiem 
działającego w ówczesnym Piotrogrodzie Polskiego Towarzystwa 
Powroty z Rosji do Polski. Natomiast w latach 1928-1930 zasiadał 
w Senacie RP, gdzie został wybrany z państwowej listy Bezpartyjnego 
Bloku Współpracy z Rządem, pełniąc jednocześnie funkcję prezesa 
Komisji Prawniczej i Regulaminowej Senatu RP12.

11  I. Achmatowicz, Obrona Płocka w roku 1920 (wspomnienia uczestnika),  ,,Rocz-
nik Tatarski”, t. II, Wilno 1935, s. 241-246.
12  A. Miśkiewicz (red.), Słownik Biograficzny Tatarów polskich XX wieku,  
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W skład wspomnianego pułku wchodzili Tatarzy, Polacy 

oraz duża grupa mieszkańców Kaukazu, muzułmanów z byłej armii 
rosyjskiej. Pułk nazywany był powszechnie Jazdą Tatarską. Pułkiem 
dowodzili Polacy, a także Tatarzy: gen. Aleksander Romanowicz13 
i pułkownik Zenon Kryczyński14. Tatarski Pułk Ułanów wchodzący 
w skład 7 Brygady Kawalerii pod dowództwem gen. Aleksandra 
Romanowicza odegrał istotną rolę w czasie rozpoczętej 25 kwietnia 
1920 roku ofensywy na Kijów. Ułani pułku brali udział w zajęciu 
miasta, a następnie dozorowali linię rzeki Dniepru od przedmieścia 
kijowskiego aż do ujścia Prypeci. Z kolei w sierpniu 1920 Jazda Tatar-
ska walnie przyczyniła się do obrony Płocka przed oddziałami bolsze-
wickimi. Świadczy o tym treść wyciągu rozkazu z dnia 25 sierpnia 1920 
roku dowódcy przyczółku mostowego w Płocku, majora Mościckiego 
przytoczona przez Iskandra Achmatowicza w artykule „Obrona Płoc-
ka”. Tekst wyciągu został zamieszczony w „Przeglądzie Tatarskim” 
wydanym w 1932 roku w Wilnie:15

„Dziękuję również w imieniu służby, dowódcy Jazdy Tatar-
skiej, rotmistrzowi Roznatowskiemu, który nie tylko służył 
mi swoją radą i doświadczeniem, ale za pomocą umiejętnie 
rozlokowanych placówek i podjazdów chronił prawe skrzydło 
mojego frontu na szerokiej przestrzeni od Wyszogrodu do 
Dobrzynia. A kiedy w dniu 18 sierpnia rozszalała się w Płoc-
ku walka uliczna, nie zabrakło u mego boku wielu dzielnych 
pomocników i inicjatorów w stawieniu oporu nieprzyjacielo-
wi. Nazwiska oficerów, którzy nie ulękli się przemocy, lecz, 
chwytając karabin, zajęli barykady i placówki wewnątrz miasta 
z garścią wiernych Świętej sprawie Żołnierzy, niechaj będą ku 
chwale ojczyzny wymienieni: por. żand. polowej Smoczyński 

Białystok 2016, s. 13-14.
13  Aleksander Romanowicz (1871-1933), generał brygady Wojska Polskiego. 
Od 3 lutego 1920 r. dowodził Tatarskim Pułkiem Ułanów im. Mustafy Achma-
towicza. Od 1 kwietnia 1921 r. przeniesiony w stan spoczynku, był członkiem 
Związku Oficerów w stanie spoczynku Rzeczypospolitej Polskiej. Zmarł 14 li-
stopada 1933 r. w Wilnie, został pochowany na Cmentarzu Tatarskim w Nie-
kraszuńcach.
14  Zenon Kryczyński (1880-1956), podpułkownik Wojska Polskiego. Od maja 
do sierpnia 1920 r. pełnił obowiązki dowódcy Tatarskiego Pułku Ułanów im. 
Mustafy Achmatowicza. Po rozwiązaniu jednostki został przydzielony do za-
pasowego szwadronu 13 Pułku Ułanów Wileńskich. Zmarł 7 kwietnia 1956 r., 
został pochowany na Muzułmańskim Cmentarzu Tatarskim w Warszawie.
15  I. Achmatowicz, Obrona Płocka, „Rocznik Tatarski”, Wilno 1932, s. 245.
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Czesław, por. żand. wojsk. Czuruk Edward, por. sztabu grupy 
gen. Osikowskiego Matuszek, por. i dowódca 9-ej kompanii 
telegraficznej Zawisza Brodziński, rotmistrz Jazdy Tatarskiej 
Romuald Borycki, porucznik Jazdy Tatarskiej Achmatowicz, 
por. adiutant F. Waluszewicz, por. Świstelnicki”.

Po zwycięstwie pod Warszawą Pułk Tatarski Ułanów im. 
Mustafy Achmatowicza został rozformowany. Jak podaje Aleksander 
Buczacki około stu osób z pułku zostało wcielonych do szwadronu 
zapasowego 13 Pułku Ułanów Wileńskich. Z pozostałych zaś utwo-
rzono dywizjon muzułmański, który z kolei w lutym 1922 roku został 
wcielony w skład 10 Pułku Strzelców Konnych16.

Żołnierze Pułku Tatarskiego Ułanów, 1919-120. Źródło: Archiwum NKM MZR 
w RP.

Pierwszy Szwadron Tatarski 13 Pułku Ułanów Wileńskich

Od 1936 roku na prośbę społeczeństwa tatarskiego skierowane-
go do Ministerstwa Spraw Wojskowych, aby wszyscy Tatarzy służyli 
w jednej jednostce, Ministerstwo Spraw Wojskowych przy poparciu 
prośby Tatarów przez Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia 
16  A. Buczacki, Tradycje wojskowe Tatarów w wojsku Rzeczypospolitej w XIV-XV w. 
(zarys), „Problemy rozwoju turystyki wiejskiej na Wileńszczyźnie, Mazowszu 
i Podlasiu”, t. VII, Warszawa-Biała Waka 2005, s. 182.
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Publicznego, zdecydowało, że wszyscy poborowi Tatarzy będą odby-
wać służbę wojskową w 13 Pułku Ułanów Wileńskich w Nowej Wilejce 
koło Wilna. Kierowano ich w tym pułku do 1 Szwadronu, któremu 
nadano oficjalną nazwę „Tatarski”. Pierwsza przysięga 1 Szwadronu 
Tatarskiego miała miejsce 13 grudnia 1936 roku. Odebrał ją od ułanów 
tatarskich imam meczetu w Wilnie Ibrahim Smajkiewicz. Pierwszym 
dowódcą szwadronu został rotmistrz Michał Bohdanowicz, który nie 
był Tatarem. Należy też podkreślić, że wobec małego stanu poboro-
wych Tatarów, w 1 Szwadronie Tatarskim odbywali też służbę wojsko-
wą Polacy.

Ważnym wydarzeniem było uroczyste wręczenie 1 Szwadro-
nowi Tatarskiemu 13 Pułku Ułanów Wileńskich buńczuka ufundowa-
nego przez społeczność tatarską. Uroczystość miała miejsce podczas 
święta pułkowego 25 lipca 1937 roku na dziedzińcu koszar w Nowej 
Wilejce. Osadzony na długim drzewcu buńczuk był swoistym znakiem 
rozpoznawczym jazdy tatarskiej. U góry posiadał duży mosiężny 
talerz, uwieńczony złotym półksiężycem z gwiazdą. Z talerza zwisały 
dwa ogony, jeden o barwie zielonej, co jest kolorem ogólnym wszyst-
kich wyznawców islamu i drugim o barwach biało-czerwonych, jako że 
Tatarzy odbywali służbę wojskową w wojsku polskim. Należy zazna-
czyć, że Tatarów spośród innych ułanów pułku wyróżniały elementy 
umundurowania. Decyzją Ministerstwa Spraw Wojskowych Tatarzy 
na regulaminowych pułkowych proporczykach mundurowych kolo-
ru różowego z chabrowym wąskim paskiem pośrodku, posiadali 
dodatkowo symbol wyznawców islamu, czyli półksiężyc z gwiazdą. 
Warto odnotować także, że dowództwo pułku dbało o potrzeby reli-
gijne Tatarów. Podczas apelu porannego, gdy wszyscy ułani wyznania 
chrześcijańskiego śpiewali pieśń Kiedy ranne wstają zorze, ułani wyzna-
nia muzułmańskiego modlili się w świetlicy szwadronowej, gdzie 
znajdowały się specjalnie dla nich przeznaczone dywaniki modlitew-
ne. Ponadto dowództwo pułku umożliwiało tatarskim ułanom udział 
w największych świętach muzułmańskich. W tym celu otrzymywali 
oni przepustki, aby uczestniczyć w nabożeństwach odprawianych 
w Wilnie w meczecie. Warto nadmienić, że kapelanem muzułmańskim 
dla żołnierzy 1 Szwadronu Tatarskiego został posiadający stopień 
podoficerski imam Ali Ismail Woronowicz, absolwent orientalistyki 
Uniwersytetu im. Jana Kazimierza we Lwowie oraz absolwent Uniwer-
sytetu Al-Azhar w Kairze. Funkcję kapelana pełnił od 1938 roku.

Ostatnim wywodzącym się ze środowiska Tatarów polskich 
dowódcą 1 Szwadronu Tatarskiego 13 Pułku Ułanów Wileńskich 
był rotmistrz Aleksander Jeljaszewicz, absolwent Oficerskiej Szkoły 
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Kawalerii w Grudziądzu. Dowództwo nad szwadronem objął 25 
października 1938 roku i dowodził szwadronem w wojnie obronnej 
1939 roku. Pierwszy kontakt bojowy z wrogiem szwadron nawiązał 
w okolicach Piotrkowa Trybunalskiego. Ostatnią bitwę 1 Szwadron 
Tatarski 13 Pułku Ułanów Wileńskich stoczył z Niemcami 10 wrze-
śnia 1939 roku pod Maciejowicami. Natomiast pozostałe szwadrony  
13 Pułku Ułanów Wileńskich toczyły ciężkie boje z Niemcami pod wsią 
Suchowola na Lubelszczyźnie. Po agresji sowieckiej na Polskę 17 wrze-
śnia 1939 roku żołnierze z rozbitego 13 Pułku Ułanów Wileńskich skie-
rowali się w kierunku granicy węgierskiej. Kiedy dotarcie do granicy 
węgierskiej okazało się niemożliwe, 28 września 1939 roku pod Medy-
ką zapadła decyzja o rozformowaniu pułku. Warto jeszcze wspomnieć, 
że dowódca szwadronu tatarskiego, Aleksander Jeljaszewicz, trafił 
do niewoli niemieckiej i przebywał w oflagu Gross Born. Aleksander 
Jeljaszewicz przeżył wojnę i po jej zakończeniu zamieszkał w Gnieźnie. 
Jako oficer rezerwy został awansowany do stopnia majora i odznaczo-
ny Orderem Virtuti Militari, zmarł w 1978 roku17. Został pochowany 
na Cmentarzu Muzułmańskim w Warszawie. Z kolei ostatnim do 
niedawna żyjącym ułanem 1 Szwadronu Tatarskiego 13 Pułku Ułanów 
Wileńskich był Stefan Mustafa Abramowicz18, który zmarł 9 kwietnia 
2018 roku w Manchesterze w wieku 103 lat.

W 2016 roku Stefan Mustafa Abramowicz został odznaczony 
przez Prezydenta RP Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski 
Polonia Restituta oraz awansowany przez Ministra Obrony Narodowej 
na stopień porucznika19.

17  A. Miśkiewicz, Słownik Biograficzny Tatarów…, dz. cyt., s. 79.
18  Stefan Mustafa Abramowicz (1915-2018) służbę wojskową rozpoczął w 1937 r.  
w Szwadronie Tatarskim 13 Pułku Ułanów Wileńskich stacjonującym w No-
wej Wilejce, gdzie dosłużył się stopnia starszego szeregowego. Po agresji so-
wieckiej 17 września 1939 r. na Polskę trafił do niewoli. Początkowo przebywał 
w obozie w Kozielsku, a następnie przeszedł przez sowieckie łagry. Po odzy-
skaniu w 1941 r. wolności na mocy układu Sikorski-Majski wstąpił do armii 
gen. Władysława Andersa w ZSRR i zawędrował z nią do Iranu, a następnie 
do Iraku, Syrii, Palestyny i Egiptu. Służył w 2 Warszawskiej Dywizji Pancernej 
2 Korpusu Polskiego. Brał udział w kampanii włoskiej, uczestniczył m.in. w bi-
twie pod Monte Cassino. Po zakończeniu wojny pozostał w Anglii i zamiesz-
kał w Manchesterze. Swoje wspomnienia wojenne spisał w wydanej w 2016 r.  
książce pt. Droga mojego życia. Ostatni ułan Rzeczypospolitej (Wrocław 2016).
19  Zob. www: kurierwilenski.lt/2018/04/13/odszedl-stefan-mustafa-
abramowicz-ostatni-ulan-rzeczypospolitej [dostęp: 12.11.2018].
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1. Szwadron Tatarski 13. Pułku Ułanów Wileńskich. Źródło: Archiwum NKM 
MZR w RP

Pomnik Tatara RP – formą upamiętnienia czynu zbrojnego 
Tatarów polskich

Wyobrażenia Tatarów polskich o własnej przeszłości są nieroze-
rwalnie związane z Polską i walką w jej obronie. W pamięci społecznej 
Tatarów głęboko zostało zakorzenione poczucie wierności Polsce. Jerzy 
Golka pod pojęciem „pamięć społeczna” rozumie ,,społecznie tworzo-
ną, przekształcaną, względnie ujednolicaną i przyjmowaną wiedzę, 
odnoszącą się do przeszłości danej zbiorowości”20. Jak podkreśla Golka, 
znaczenie pamięci społecznej polega na tym, że jest ona źródłem proce-
sów grupotwórczych oraz narodowych, jej obecność spaja grupę. Tak 
też jest w przypadku Tatarów polskich. Swoistym „implantem pamię-
ci” zbiorowej Tatarów polskich jest pomnik Tatara RP. Pomnik został 
odsłonięty 25 listopada 2010 roku na terenie Parku Oruńskiego w Gdań-
sku. Uroczystości odbyły się z udziałem Prezydenta RP i wojskowej 
asysty honorowej21. Postument przedstawia tatarskiego ułana na koniu 
z buńczukiem trzymanym w prawej dłoni. Pomnik przypomina o ułanach 
tatarskiego pochodzenia służących w wojsku polskim. Jednocześnie 
pomnik jest świadectwem wywiązywania się przez Tatarów z obowiąz-
ku żołnierskiego i jest formą upamiętnienia ich czynu zbrojnego. Należy 
20  J. Golka, Pamięć społeczna i jej implanty, Warszawa 2009, s. 15.
21  Zob. www.bbn.gov.pl/pl/wydarzenia/2590,PrezydentodslonilPomnik-
TataraRP.html [dostęp: 28.11.2018].
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wspomnieć, że to właśnie w Gdańsku ostatnie lata życia spędził wspo-
mniany wyżej Aleksander Jeljaszewicz, ostatni dowódca 1 Szwadronu 
Tatarskiego 13 Pułku Ułanów Wileńskich. Inicjatorem budowy pomnika 
było Narodowe Centrum Kultury Tata-
rów Rzeczypospolitej Polskiej działające 
od 2007 roku i mające swą siedzibę 
w Gdańsku. Warto wspomnieć, że celem 
działalności Narodowego Centrum 
Kultury Tatarów Rzeczypospolitej 
Polskiej jest między innymi ochrona 
i piecza nad zachowaniem świado-
mości etnicznej Tatarów polskich oraz 
pogłębianie wiedzy o własnej historii 
i tradycji22. W sposób szczególny Tatarzy 
demonstrują swój patriotyzm oraz przy-
wiązanie do państwa polskiego podczas 
obchodów święta niepodległości w dniu 
11 listopada. Przedstawiciele społeczno-
ści tatarskiej spotykają się w tym dniu 
pod pomnikiem Tatara RP w Gdańsku 
i składają wiązanki kwiatów z biało-
-czerwoną wstęgą. Podkreślają w ten 
sposób swoją więź z Polską.

Podsumowanie

Tatarzy polscy wnieśli znaczący wkład w walkę o suwerenność 
Polski. Józefowi Piłsudskiemu w walce o odzyskanie polskiej państwo-
wości towarzyszyli dwaj wybitni przedstawiciele Tatarów polskich: 
Aleksander Sulkiewicz i Stefan Bielak. Przykładem czynu zbrojnego 
Tatarów polskich jest udział pułku tatarskiego w wojnie polsko-bolsze-
wickiej i obronie Płocka w 1920 roku przed bolszewicką nawałą. Chlub-
ną kartę w polskiej tradycji wojskowej zapisał 1 Szwadron Tatarskiego 
13 Pułku Ułanów Wileńskich. Pamięć o wierności Rzeczypospolitej jest 
wśród Tatarów żywa. Odsłonięty w 2010 roku w Gdańsku pomnik 
Tatara RP jest formą upamiętnienia czynu zbrojnego Tatarów polskich 
oraz ich zasług dla państwa polskiego.

22  Zob. www:spis.ngo.pl/146150-narodowe-centrum-kultury-tatarow-rzeczypospolitej-
polskiej [dostęp: 14.11.2018].
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Fot. 2. Adam Murman i Alek-
sander Miśkiewicz (z prawej) 
pod pomnikiem Tatara podczas 
obchodów w Gdańsku uroczy-
stości 100-lecia odzyskania 
przez Polskę niepodległości (fot. 
Michał Łyszczarz, 2018).
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Piotr J. KrzyżanowsKi

Pod znakiem buńczuka. Wkład Tatarów polskich w walkę  
o suwerenność Polski

Streszczenie
Wśród Tatarów polskich myśl o niepodległości Polski była 

żywa w czasie zaborów. Swoją wierność Rzeczypospolitej poświad-
czyli czynem zbrojnym u zarania odradzającego się po 123 latach 
niewoli państwa polskiego. Walczyli również w obronie niepodle-
głości Polski zagrożonej najazdem bolszewickim w 1920 roku. Boha-
terem narodowym Tatarów polskich stał się Aleksander Sulkiewicz, 
żołnierz I Brygady Legionów Polskich i jednocześnie przyjaciel Józefa 
Piłsudskiego. Więź Tatarów z Polską pogłębiała się podczas ich służby 
w Wojsku Polskim. Lata międzywojenne Rzeczypospolitej były okre-
sem wielkiego odrodzenia się społeczności Tatarów polskich. Tym 
boleśniej odczuli oni upadek Polski we wrześniu 1939 roku. 

Słowa kluczowe: Tatarzy polscy, muzułmanie w II RP, Tatarzy 
w Wojsku Polskim.

Piotr J. KrzyżanowsKi

Under the tug banner. The contribution of the Polish Tatars
to the fight for Poland’s sovereignty

Abstract
The idea of independent Poland had been living among the 

Polish Tatars during the entire partition period. The community had 
proved their loyalty to the republic by their military participation at 
the onset of the resurrecting after 123 years of slavery Polish state. They 
also took part in the Polish-Soviet War (1919-1920). Aleksander Sulkie-
wicz, a soldier of the Brigade I of the Polish Legion and a friend of Józef 
Piłsudski, rose to the position of the national hero for the Tatars. The 
bond between the Tatars and Poland had even deepened throughout 
their service in the Polish Army. The interwar years were a period of 
the great revival of the Polish Tatars in Poland. Thus, they reacted to 
the fall of Poland in September 1939 with a great concern and sadness.

Keywords: Polish Tatars, Muslims in the Polish Second Repu-
blic, Tatars in the Polish Army.
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