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Akcja repatriacyjna, czyli osiedlanie Polaków na tzw. Ziemiach 
Odzyskanych1 w latach 1945-50 objęła także polskich Tatarów. 

Podobnie jak Polacy, osadnicy tatarscy również pochodzili z byłych 
województw wschodnich Polski międzywojennej nazywanych Kresa-
mi. Na Kresach Tatarzy mieszkali w województwie wileńskim i nowo-
gródzkim, a ich zanikające enklawy spotykano w województwach 
wołyńskim i poleskim oraz w województwie białostockim – głównie 
w powiatach grodzieńskim i wołkowyskim. Wchodzili też w skład 
1  Oficjalna nazwa nowych zachodnich i północnych ziem polskich stosowana 
do końca lat 50. XX wieku.
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ludności muzułmańskiej Warszawy, wspólnie ze swymi pobratymcami 
z Powołża, przybyłymi w drugiej połowie XIX wieku, oraz nielicznymi 
rodzinami tureckimi i irańskimi (zwanymi wtedy perskimi).

Jak wiadomo, nowa granica polsko-sowiecka wytyczona po 
II wojnie światowej pozostawiła po sowieckiej stronie województwa 
kresowe2. Wielu Tatarów stanęło wobec trudnej decyzji – pozostać 
w stronach rodzinnych, skąd odeszła Polska, czy też podążać, jak 
ich sąsiedzi, na nowe i nieznane ziemie północne i zachodnie Polski. 
Do dziś brak danych na temat liczby Tatarów, którzy – pragnąc być 
nadal polskimi obywatelami – wyruszyli w nieznane im strony. Byli 
i tacy, którzy wierzyli, że obecna sytuacja jest tymczasowa i Polska na 
wschodnie ziemie powróci – jakże się mylili. Liczbę polskich Tatarów 
osiedleńców szacuje się na ponad 2000 osób. Mogłoby być ich więcej, 
ale władze sowieckiej Litwy czy Białorusi utrudniały wyjazdy. Pytano, 
dlaczego chcą do Polski, skoro są Tatarami. Odpowiadali, że do 1939 
roku byli obywatelami polskimi i nadal nimi pragną być. Propozycję 
osiedlenia się w Sowieckiej Autonomicznej Republice Tatarskiej na 
Powołżu Tatarzy polscy odrzucili.

Interesujący nas osadnicy tatarscy w północno-zachodniej 
Polsce pochodzili przede wszystkim z byłego województwa nowo-
gródzkiego, nazywanego też Nowogródczyzną. Dołączyły do nich 
nieliczne rodziny z byłego powiatu grodzieńskiego. Nie wszyscy Tata-
rzy z Nowogródczyzny osiedlili się na północy. Ci, którzy przybyli 
innymi transportami dotarli na Dolny Śląsk, głównie do Wrocławia, 
Oleśnicy, Wałbrzycha i Jeleniej Góry. Pozostali, jako miejsce nowego 
zamieszkania, obrali Gdańsk i kilka miast w obecnym województwie 
pomorskim i warmińsko-mazurskim.

Zanim przejdę do zasadniczego tematu, wspomnę, że Tatarzy 
Nowogrodzianie tworzyli w latach międzywojennych XX wieku na 
ziemiach kresowych największe skupisko ludności tatarskiej obej-
mujące Nowogródek i powiat nowogródzki. Wobec ogólnej liczby tej 
społeczności ocenianej na 5425 Nowogrodzianie liczyli 717 osób. Na 
Nowogródczyźnie znajdowało się w tym czasie 9 gmin wyznanio-
wych muzułmańskich, na czele których - zgodnie z ustawą o stosunku 
państwa do wyznania muzułmańskiego w Polsce z 21.04.1936 roku 
– stali duchowni muzułmańscy, imamowie, i ich zastępcy, muezini3. 
2  Po wschodniej, sowieckiej, stronie pozostała duża część województwa bia-
łostockiego, czyli powiaty grodzieński i wołkowyski. Z byłego powiatu gro-
dzieńskiego pozostał po stronie polskiej, w nowych granicach województwa 
białostockiego (obecnie podlaskiego) mały skrawek Krynki i okolic.
3  L. Krawiec (opr.), Tatarzy w Polsce, Dodatek do: Dziennik Urzędowy Okr. Szk. 
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Nauką religii dla dzieci i młodzieży zajmowali się katecheci muzuł-
mańscy, zależnie od płci nazywani hodżami lub hodżyniami. Nad 
wszystkimi gminami muzułmańskimi w Polsce sprawował nadzór 
Muzułmański Związek Religijny w Rzeczypospolitej Polskiej, na czele 
którego stał mufti dr Jakub Szynkiewicz, mający swą siedzibę w Wilnie. 
Sprawował on rządy wraz z Najwyższym Kolegium tego Związku od 
1938 roku.

Tatarzy nowogródzcy zawsze podkreślali, szczególnie 
w nowym miejscu zamieszkania, że pochodzą z Ziemi Mickiewi-
czowskiej i że własnymi rękami wznosili Kopiec Adama Mickiewicza 
w Nowogródku. 22.09. 1929 roku będący z wizytą w Nowogródku 
prezydent Ignacy Mościcki odwiedził ich meczet, w którym odbyło 
się nabożeństwo za pomyślność Rzeczpospolitej. Na jesień 1939 roku 
planowano ogólnotatarski zjazd w Nowogródku dla poruszenia 
najistotniejszych spraw społeczności tatarskiej w Polsce4.

Pierwsze rodziny Tatarów nowogrodzkich dotarły na Ziemie 
Zachodnie we wrześniu 1945 roku. Kilka z nich osiedliło się w Stargar-
dzie w województwie szczecińskim, ale na wieść, że ich pobratymcy 
nowogródzcy przybyli jednym dużym transportem z Nowogródka 
do Gorzowa Wielkopolskiego, natychmiast tam wyruszyli. Dzięki 
temu na przedmieściach Gorzowa, w Janicach, powstała duża kolonia 
Tatarów nowogródzkich. Oddalona od śródmieścia dawała możliwość 
ponownej integracji Tatarów w nowym miejscu zamieszkania, choć 
większość z nich znała się z czasów przedwojnia. Z czasem zaczęło 
przybywać nowe pokolenie. Ze względu na pagórkowaty charakter 
nazwali Tatarzy Janice po swojemu – dla nich były to „Górki”. I choć 
nie mieszkali tam sami, dla mieszkańców Gorzowa ze śródmieścia były 
to przez długie lata „Górki Tatarskie”. Tatarzy z miejsca powołali swoją 
gminę wyznaniową, w czym pomogło osiedlenie się tam z całą rodziną 
muezina z Nowogródka Bekira Radkiewicza. Gmina działała oficjalnie, 
choć dopiero w 1960 roku została uznana przez Muzułmański Związek 
Religijny w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej5.

Po Gorzowie Wielkopolskim drugim większym skupiskiem 
Tatarów w północnozachodniej Polsce była Trzcianka, położona 
w województwie poznańskim (obecnie wielkopolskim). Osiedleni 
tam Tatarzy nie pochodzili, jak większość osiedlonych w Gorzowie, 

Wileńskiego, nr 2, Wilno 1936, s. 34.
4  Na temat Tatarów polskich w latach międzywojennych piszę w swojej książce 
Tatarzy polscy 1918-1939, Warszawa 1990.
5  Taka była oficjalna nazwa Muzułmańskiego Związku Religijnego w PRL  
reaktywowana po wojnie w 1948 roku.
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z samego Nowogródka, lecz z kilku miast należących do byłego woje-
wództwa nowogródzkiego: Klecka, Lachowicz czy Miru, a także ze 
wsi Iwanowo, słynącej przed wojną z tatarskich dożynek. W Trzciance 
powołano także gminę wyznaniową, której przewodniczył przez kilka 
lat imam Mustafa Szechidewicz, pochodzący również z Nowogródczy-
zny. W odróżnieniu od gminy w Gorzowie Tatarzy w Trzciance posia-
dali przez jakiś czas własny dom modlitwy, a konieczność życiowa 
spowodowała założenie kwatery grzebalnej na miejscowym cmentarzu 
komunalnym.

Inaczej było w Szczecinie, gdzie osiedliły się rodziny tatarskie 
nie tylko z Nowogródczyzny, ale też z byłego województwa wileńskie-
go. Na wielkim obszarze miasta nie było łatwo się odnaleźć. Ważna 
rolę łącznika tych rodzin odegrał jeden z osiedlonych tam Tatarów 
polskich, Ibrahim Miśkiewicz6. Wkrótce rodziny tatarskie nawiązały 
kontakty ze swymi pobratymcami z Gorzowa i Trzcianki.

Na omawianym terenie istniało jeszcze jedno, choć nie tak duże, 
środowisko Tatarów. Znajdowało się ono w Szczecinku na Pomorzu 
Zachodnim w byłym województwie koszalińskim (obecnie zachodnio-
pomorskim). W nowym miejscu spotkali się Tatarzy, którzy opuścili 
Słonim, powiatowe miasto byłego województwa nowogródzkiego, 
jako tzw. repatrianci, i w dwóch transportach dotarli do Szczecinka, 
a także ich słonimscy rodacy, którzy przebywali na robotach przy-
musowych w Niemczech. W początkach osadnictwa było ich ok. 60, 
lecz z czasem liczba ta uległa zmniejszeniu. W byłym województwie 
koszalińskim zamieszkiwało jeszcze kilka rodzin tatarskich w Wałczu, 
pochodzących z Klecka. Wiadomo też, że rodziny tatarskie mieszkały 
w Krośnie Odrzańskim, Słubicach i w Witnicy w województwie zielo-
nogórskim (obecnie lubuskim). Według spisu przeprowadzonego po 
raz pierwszy przez Muzułmańską Gminę Wyznaniową w Gorzowie 
Wielkopolskim w 1965 roku, na 218 osób pochodzenia tatarskiego przy-
znających się do wyznania muzułmańskiego i żyjących w północno-
-zachodniej części kraju najwięcej w Tatarów polskich, muzułmanów, 
zamieszkiwało w Gorzowie – było ich 101 osób, w tym 53 mężczyzn 
i 48 kobiet. W spisie tym nie uwzględniono Tatarów ze Szczecinka, 
Wałcza i Krosna Odrzańskiego7.
6  Ibrahim Miśkiewicz urodzony w Słonimie, lata młodości spędził na Krymie. 
W czasach stalinowskich więziony w obozie karnym w Uzbekistanie. Po II 
wojnie światowej zamieszkał z żoną i synem w Szczecinie. Z zawodu był zece-
rem, zob. A. Miśkiewicz (red.), Słownik biograficzny Tatarów polskich XX wieku,  
Białystok 1438-2018, s. 114-117.
7  Zaginął oryginał spisu, jego kopia zachowała się u rodziny Koryckich  
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Następnego spisu dokonano dopiero w 1985 roku. Starano się 

nim objąć nie tylko Tatarów z ziem północno-zachodnich, ale również 
(przyłączonych do gminy gorzowskiej) żyjących na Dolnym Śląsku8. 
Okazało się, że na całym obszarze Ziem Zachodnich, łącznie z woje-
wództwem koszalińskim, mieszkało 168 osób z rodowodem tatarskim 
(muzułmanów); i znów najwięcej było ich w Gorzowie, choć już znacz-
nie mniej, niż wykazał to pierwszy spis – 41 osób, w tym 17 mężczyzn 
i 24 kobiety9.

Przypomnijmy rezultaty jeszcze jednego spisu, przeprowadzo-
nego indywidualnie przez Leona Chazbijewicza, byłego mieszkańca 
Trzcianki. Odwiedzał on latem 1987 roku rodziny tatarskie zamieszka-
łe na południe od Szczecinka w stronę Wrocławia. Potwierdził liczbę 
41 osób mieszkających w Gorzowie, 17 we Wrocławiu, 24 w Trzciance, 
28 w Szczecinie, 22 w Oleśnicy, 13 w Poznaniu i 9 w Zielonej Górze. 
W pozostałych miejscowościach, gdzie osiedlali się Tatarzy podczas 
akcji przesiedleńczej, albo ich już nie było, albo była zaledwie jedna lub 
dwie, trzy rodziny10. Zmniejszanie się skupisk tatarskich na ziemiach 
północno-zachodnich Polski następowało w wyniku wyjazdów wielu 
rodzin do Białegostoku lub przenoszenia się do innych miast w poszu-
kiwaniu pracy i wykształcenia. Przenosiny do Białegostoku dotyczyły 
przede wszystkim osób starszych, które tęskniąc do stron rodzinnych 
docierały także do mniejszych miejscowości w pobliżu Białegosto-
ku. Krajobraz Białostocczyzny bardzo przypominał im opuszczone 
niegdyś strony. Młodsi, jeśli nie pociągnęli ich za sobą ich dziadkowie 
czy rodzice, poszukiwali swego miejsca w kraju, pragnąc zamieszkać 
w dużych miastach, gdzie mogli podjąć studia lub pracę11.

Warto wspomnieć, w jaki sposób wyglądały relacje pomiędzy 
osadnikami tatarskimi i polskimi. Jeśli Tatarzy przybywali na nowe 
ziemie wspólnie ze swymi sąsiadami Polakami z Kresów, życie płynęło 
im spokojnie. Jedni i drudzy znali się dobrze sprzed wojny i Polaków 

w Białymstoku, wcześniej zamieszkałych w Gdańsku.
8  A. Miśkiewicz, Tatarzy na Ziemiach Zachodnich Polski w latach 1945-2005,  
Gorzów Wielkopolski 2009, s. 80.
9  Tamże, s. 80-82.
10  Tamże. Chazbijewicz mieszkał potem w Gdańsku.
11  Zgoła inaczej działo się we Wrocławiu, gdzie starsi i młodzi przenosili się do 
Białegostoku, czyniąc to pod wpływem najstarszych pokoleń. Ponieważ jednak 
niektórzy zdążyli wcześniej ukończyć we Wrocławiu technikum lub nawet Po-
litechnikę, pragnęli powrócić z Białegostoku do Wrocławia. Tatarzy polscy we 
Wrocławiu czy na całym Dolnym Śląsku stanowili odrębną enklawę tatarska, 
która jeszcze nie doczekała się swojej monografii.
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nie dziwiło, że Tatarzy razem z nimi wyruszyli w drogę, nie chcąc być 
poddanymi Związku Sowieckiego. Bywało jednak, że trafiali na środo-
wiska pochodzące z centrum Polski, gdzie nie znano Tatarów, a wiedza 
o nich płynęła wyłącznie z podręczników historii, w których przedsta-
wiani byli jako najeźdźcy. Dla tamtych osadników stanowili element 
obcy, niechrześcijański, wzbudzający nieufność. Dawała o sobie znać 
nietolerancja religijna. Szczególnie cierpiała młodzież tatarska, prześla-
dowana nieraz w szkołach z powodu religii i pochodzenia. Zdarzało 
się, że nauczyciele, biorąc ich w obronę, nie byli w stanie wytłumaczyć, 
na czym polegała różnica pomiędzy owymi złymi Tatarami najeźdź-
cami a wychowanymi w poszanowaniu polskości ich współczesnymi 
potomkami – koleżankami i kolegami ze szkoły. Podobnych proble-
mów nie było, gdy większość nauczycieli pochodziła z Wileńszczyzny 
czy Nowogródczyzny. Musiało minąć trochę czasu, aby nastąpiło 
porozumienie obu stron. Sprzyjała temu wspólna praca przy zagospo-
darowywaniu Ziem Zachodnich, udział w działalności różnych organi-
zacji społecznych, politycznych czy młodzieżowych (harcerstwo, Liga 
Przyjaciół Żołnierza), w klubach sportowych piłki nożnej, koszykówki 
czy wodniactwa.

Parę słów należy poświęcić gminie gorzowskiej, albowiem 
przez długi czas była ona centrum tatarskiego życia religijnego. 
W efekcie akcji osadniczej imam Selim Safarewicz zamieszkał z rodzi-
ną we wsi Słodkowo w powiecie stargardzkim (obecnie województwo 
zachodniopomorskie). W tej samej wsi osiedliły się jeszcze trzy rodzi-
ny tatarskie przybyłe z Olszymowa i Wołkowyska, należących przed 
wojną do województwa białostockiego. Wkrótce Safarewicz przeniósł 
się do Wrocławia. Pamiętał jednak o swoich parafianach w Gorzowie 
i podczas każdego święta odwiedzał ich, przewodnicząc w nabo-
żeństwie. Jego córka Hanifa Safarewicz-Gorzałczana, pracująca jako 
lekarz, mieszkała z mężem i córką w Szczecinie12. Po śmierci imama 
Safarewicza w 1955 roku na jego miejsce wybrany został, zamieszkały 
w „Górkach” w Gorzowie, muezin Bekir Radkiewicz. Jednak zatwier-
dzenie go na to stanowisko przez Muzułmański Związek Religijny 
w PRL trwało (z nieznanych mi powodów) kilka lat. Po oficjalnym 
wyborze Radkiewicz wypełniał swoje obowiązki duszpasterskie 
wzorowo nie tylko wśród Tatarów w Gorzowie, ale i w Trzciance, 
Szczecinie, Szczecinku czy Witnicy, gdzie tliło się jeszcze życie Tata-
rów muzułmanów. Odprowadzał ich też na cmentarz muzułmański na 

12  O Hanifie Safarewicz-Gorzałczanej zob. A. Miśkiewicz (red), Słownik biogra-
ficzny Tatarów..., dz. cyt., s. 64.
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warszawskich Powązkach, gdzie spoczęło wielu jego parafian gorzow-
skich. Tam też został w 1987 roku pochowany imam Radkiewicz13.

 Działalność gminy w Gorzowie nie ograniczała się tylko do 
życia religijnego. Podczas świąt muzułmańskich lub letnich wakacji 
Tatarzy gorzowscy organizowali u siebie zjazdy towarzyskie. Przy-
bywali na nie Tatarzy z Warszawy, Wrocławia, Gdańska, a nawet 
z Białegostoku. Młodzież organizowała własne prywatki w Gorzowie, 
Trzciance, Szczecinku czy Wałczu. Spotykano się również, aby wspól-
nie powitać Nowy Rok. Ostatnia młodzieżowa prywatka w Gorzowie 
miała miejsce w sylwestra 1979/80.

 Tatarzy z Gorzowa czy z innych miejscowości ziem północno-
-zachodnich jeździli na obchody świąt muzułmańskich do Białegosto-
ku, podążając do wsi Bohoniki czy Kruszyniany, gdzie znajdują się 
meczety. Uczestniczyli także w słynnych „balach tatarskich” organi-
zowanych w większych lokalach w Białymstoku. Odbywały się one 
od czasu do czasu również w Sokółce i Gdańsku. Był to zwyczaj z lat 
międzywojennych, kontynuowany po wojnie do czasów obecnych. 
Jeden raz gorzowscy Tatarzy zorganizowali bal w słynnym lokalu 
„Casablanca” w Gorzowie. Było to w sierpniu 1962 roku. W balu brało 
udział ponad 100 osób przybyłych z Warszawy i ziem północnych 
i zachodnich.

 Czas zarówno gminy muzułmańskiej w Gorzowie, jak i słyn-
nych Górek oficjalnie dobiegł końca 30-31 sierpnia 1995 roku. Wtedy 
to ostatnia przewodnicząca gminy Rozalia Aleksandrowicz14 urzą-
dziła spotkanie w Gorzowie z okazji 50-lecia osadnictwa tatarskiego, 
z udziałem gości z Białegostoku i Wrocławia. W wypożyczonej sali 
miejscowego Muzeum Lubuskiego imam białostocki przewodniczył 
nabożeństwu, na którym byli obecni księża katolicki i prawosławny 
z najbliższych parafii. Później w sali kominkowej odbyło się spotkanie 
towarzyskie. Pojechano również autokarem na dawne „Górki”, gdzie 
mieszka jeszcze jedna rodzina pochodzenia tatarskiego, będąca już 
wyznania katolickiego15.

13  Tatarzy w Gorzowie nie powołali swojej kwatery na miejscowym cmentarzu 
komunalnym – grzebali zmarłych najczęściej na cmentarzu muzułmańskim na 
Powązkach w Warszawie.
14  O Rozalii Aleksandrowicz zob. Słownik biograficzny Tatarów…, dz. cyt., s. 32-33;  
tamże o imamie Bekirze Radkiewiczu, s. 141-143.
15   O Tatarach (głównie gorzowskich): H. Ankiewicz, Tatarzy gorzowscy. Go-
rzowskie święta muzułmańskie z lat 1962-1964 w obiektywie Waldemara Kućki, Zie-
lona Góra 2001; J. Kulwicka-Kamińska, Tatarska konferencja w Gorzowie Wlkp, 
„Przegląd Tatarski”, nr 1, 2016, s. 3-5; A. Miśkiewicz, Nasi Tatarzy, „Ziemia 
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Muzułmański Związek Religijny zawiesił działalność gminy 

muzułmańskiej w Gorzowie na początku XXI wieku. Jednak jej trady-
cje, a właściwie tradycje Tatarów gorzowskich, wskrzesza od czasu do 
czasu prof. Beata Orłowska i dr Piotr Krzyżanowski z Akademii im. 
Jakuba z Paradyża w Gorzowie oraz Grażyna Kostkiewicz-Górska 
z Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki im. Zbigniewa Herberta w Gorzo-
wie. Dzięki nim w 2016 roku odbyła się w Gorzowie ogólnopolska 
konferencja naukowa „Tatarzy w Polsce po 1945 roku. Tatarska tożsa-
mość wobec asymilacji”. Zgromadziła ona liczne grono przedstawi-
cieli wyższych uczelni w kraju zainteresowanych tematyką Tatarów 
polskich. Licznie przybyli na nią Tatarzy polscy, wśród nich najwięcej 
znalazło się przyjezdnych. Konferencje takie mają być organizowane 
w przyszłości.

Po opuszczeniu przez Tatarów Gorzowa, co odbywało się 
stopniowo w latach 60. i 70. XX wieku, pozostała wśród mieszkań-
ców miasta legenda „Górek tatarskich” – mało kto dziś pamięta, że 
istniała w mieście nad Wartą duża kolonia Tatarów polskich. Kiedy 
miałem w Gorzowie promocję mojej książki Tatarzy Ziem Zachodniej 
Polski w latach 1945-2005 pytano mnie, dlaczego Tatarzy w większości 
opuścili nasze miasto? Trudno znaleźć dobry powód – żadna krzyw-
da im się nie działa, nie było wrogich incydentów, zawiązywały się 
przyjaźnie. Odpowiadałem, że to starsi, odczuwający tęsknotę za 
stronami rodzinnymi, zapoczątkowali przenosiny na Białostocczyznę, 
krajobrazowo podobną do przymusowo opuszczonych ziem. Wielu 
młodych wyjechało z Gorzowa do większych miast w poszukiwaniu 
pracy i wykształcenia.

Wielu Tatarów gorzowskich, którzy przenieśli się do Białe-
gostoku, bardzo dobrze wspomina swój pobyt nad Wartą – szkołę, 
przyjaźnie, pracę. Wszyscy pamiętają o swoim rodowodzie, nie mogąc 
zapomnieć niegdysiejszych „Górek”.

Gorzowska”, nr 1, 1986; tenże, Tatarzy polscy. Zarys historyczny 1945-1980, „Stu-
dia Podlaskie”, t. 3, Białystok 1991; tenże, Tatarzy na Ziemiach Zachodnich Polski 
w latach 1945-2005, Gorzów Wlkp. 2009; G. Kostkiewicz-Górska, Tatarzy w Go-
rzowie, [w:] B.A. Orłowska, P.J. Krzyżanowski (red.), Gorzów miastem wielu kul-
tur, Gorzów Wielkopolski 2014, s. 156-157; P.J. Krzyżanowski, A. Miśkiewicz, 
Osadnictwo tatarskie w Gorzowie Wielkopolskim, „Nurt SVD, nr 2, 2017, s. 43-59.
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Rozwój i upadek osadnictwa tatarskiego w północno-zachodniej Polsce 
w latach 1945-2005

Streszczenie
Artykuł omawia losy Tatarów na terenie PRL. Pierwsze gminy 

muzułmańskie powstawały po roku 1945 jako efekt tzw. akcji repa-
triacyjnej, czyli przesiedlania ludności polskiej z terenów anektowa-
nych przez Związek Sowiecki na odłączone od Niemiec nowe Ziemie 
Zachodnie. Autor przedstawia przede wszystkim dzieje Tatarów 
polskich przybyłych z byłego województwa nowogródzkiego i osie-
dlających się w nowych województwach północno-zachodnich. Sporo 
uwagi poświęca zwłaszcza Gorzowowi Wielkopolskiemu, który wiele 
lat stanowił największe skupisko i ośrodek życia kulturalnego Tatarów 
polskich w PRL. Według przeprowadzonego w 1965 roku spisu prawie 
połowa populacji tatarskiej północno-zachodniej Polski mieszkała 
w Gorzowie. Kolejny spis w 1985 roku pokazał znaczny spadek liczby 
gorzowskich Tatarów. Była to stała tendencja, która na początku XXI 
wieku doprowadziła, do zawieszenia działalności gminy w Gorzo-
wie. Jednak, jak pokazuje autor, Tatarzy polscy – chociaż rozproszeni 
w wielu miastach (Szczecin, Warszawa, Wrocław, Białystok) nadal 
pozostają obecni w życiu naszego kraju.

Słowa kluczowe: Tatarzy polscy, Gorzów Wielkopolski, akcja 
repatriacyjna, Ziemie Zachodnie, Nowogródczyzna.
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The Growth and Decline of Tatar Settlements in North-western Poland 
in the Years 1945-2005

Abstract
The article discusses the fate of Tatars in the Polish People’s 

Republic (PPR). Early Muslim communes were established after 1945 
as an effect of the so-called repatriation action, i.e. the resettlement of 
the Polish population from the territories annexed by the Soviet Union 
to the new Western Lands disconnected from Germany. The author 
concentrates on presenting the history of Polish Tatars who came from 
the former Nowogródek province and settled in the new north-western 
provinces. He devotes a good deal of attention to Gorzów Wielkopolski, 
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which for many years was the largest agglomeration and centre of cultu-
ral life of Polish Tatars in the PPR. According to the 1965 census, almost 
half of the Tatar population of north-western Poland lived in Gorzów. 
Another census conducted in 1985 showed a significant decrease in the 
number of Gorzów Tatars. It was a constant tendency, which at the 
beginning of the 21st century led to the suspension of the commune 
in Gorzów. However, as the author shows, Polish Tatars – although 
scattered in many cities (Szczecin, Warsaw, Wroclaw, Białystok) – are 
still present in the life of our country.

Keywords: Polish Tatars, Gorzów Wielkopolski, repatriation 
action, Western Lands, Nowogródek province.
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