
OOORRRIIIEEENNNTTT   EEEXXXPPPRRREEESSSSSS   
  

  

  

WWsszzyyssttkkiimm  ttyymm,,  kkttóórrzzyy  ssąą  cciieekkaawwii  śśwwiiaattaa,,    

zzaaffaassccyynnoowwaannii  iinnnnyymmii  kkuullttuurraammii    

ii  ooddlleeggłłyymmii  lląąddaammii  ww  rreellaaccjjaacchh  iinntteerreessuujjąąccyycchh  oossóóbb    

pprrooppoonnuujjeemmyy  ccyykkll  ssppoottkkaańń  zz  sseerriiii    

„„OOrriieenntt  EExxpprreessss””..  

  

ZZaapprroosszzeennii  pprrzzeezz  nnaass  ggoośścciiee  pprreezzeennttoowwaaćć  bbęęddąą    

wwcciiąążż  ttaakk  mmaałłoo  zznnaannyy,,  aa  zzaarraazzeemm  ttaakk  iinnttrryygguujjąąccyy  śśwwiiaatt  

mmuuzzuułłmmaańńsskkiieeggoo  OOrriieennttuu,,  jjeeggoo  ddzziieejjóóww  ii  wwssppóółłcczzeessnnoośśccii    

oorraazz  rróóżżnnyycchh  aassppeekkttóóww  kkuullttuurryy,,    

aa  wwsszzyyssttkkoo  ttoo  ww  wwyykkłłaaddaacchh,,  pprreelleekkccjjaacchh,,  ddyysskkuussjjaacchh    

oorraazz  iilluussttrroowwaannyycchh  ttyyssiiąąccaammii  bbaajjeecczznniiee  kkoolloorroowwyycchh  zzddjjęęćć    

ooppoowwiieeśścciiaacchh  zz  wwyypprraaww    

ppeełłnnyycchh  bblliisskkoowwsscchhooddnniicchh  zzaappaacchhóóww  ii  ssmmaakkóóww..    

  

ZZaapprraasszzaammyy  ww  nniieezzwwyykkłłąą  ppooddrróóżż  OOrriieenntt  EExxpprreesssseemm,,    

kkttóórreeggoo  kkaażżddyy  pprrzzyyssttaanneekk  pprrzzeenniieessiiee  WWaass    

ww  iinnnnyy  oobbsszzaarr  aarraabbsskkoo--mmuuzzuułłmmaańńsskkiieejj  ttrraaddyyccjjii  ii  ccooddzziieennnnoośśccii,,    

ppoorruusszzyy  WWaasszząą  wwyyoobbrraaźźnniięę,,  

ppoommoożżee  ooddkkrryyćć,,  ppoozznnaaćć  ii  ––  pprrzzeeddee  wwsszzyyssttkkiimm  ––  zzrroozzuummiieećć    

óóww,,  oowwiiaannyy  mmggiieełłkkąą  ttaajjeemmnniicczzoośśccii,,  aa  ww  oossttaattnniicchh  cczzaassaacchh  

wwzzbbuuddzzaajjąąccyy  nniieeppookkóójj  ii  llęękk  ssppoołłeecczznnoośśccii  zzaacchhooddnniicchh,,    

śśwwiiaatt  iissllaammuu..  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



RRROOOZZZKKKŁŁŁAAADDD   JJJAAAZZZDDDYYY   
 

   

PPPRRRZZZYYYSSSTTTAAANNNEEEKKK   KKKOOONNNFFFLLLIIIKKKTTTYYY   
ppiiąątteekk  2200  ssttyycczznniiaa  22001177  ggooddzz..  1177::0000  

  

BBaassssaamm  AAoouuiill  

WWoojjnnaa  ww  SSyyrriiii  ––  jjeeddeenn  zz  nnaajjwwiięękksszzyycchh  kkoonnfflliikkttóóww    

ww  hhiissttoorriiii  BBlliisskkiieeggoo  WWsscchhoodduu  

  

MMaałłggoorrzzaattaa  AAll--SShhaahhaarrii  

HHoouutthhii  ––  kkiimm  ssąą  pprrzzeeddssttaawwiicciieellee  jjeeddnneejj  zz  ggłłóówwnnyycchh  ssttrroonn    

ww  oobbeeccnniiee  ttrrwwaajjąąccyymm  kkoonnfflliikkcciiee  ww  JJeemmeenniiee??  

   

   

PPPRRRZZZYYYSSSTTTAAANNNEEEKKK   RRREEELLLIIIGGGIIIAAA   
ppiiąątteekk  2244  lluutteeggoo  22001177  ggooddzz..  1177::0000  

  

MMaarrttaa  WWooźźnniiaakk--BBoobbiińńsskkaa  

KKrrzzyyżżee  wwśśrróódd  mmiinnaarreettóóww::  cchhrrzzeeśścciijjaanniiee  nnaa  BBlliisskkiimm  WWsscchhooddzziiee  

  

MMaałłggoorrzzaattaa  AAll--SShhaahhaarrii  

PPoollkkaa  ww  sseerrccuu  iissllaammuu..  MMoojjaa  ppiieellggrrzzyymmkkaa  ddoo  MMeekkkkii  

   

   

PPPRRRZZZYYYSSSTTTAAANNNEEEKKK   KKKUUULLLTTTUUURRRAAA   
wwttoorreekk  2288  mmaarrccaa  22001177  ggooddzz..  1177::0000  

  

MMaarreekk  MM..  DDzziieekkaann  

KKuullttuurraa  ttrraaddyyccyyjjnnaa  ww  śśwwiieecciiee  aarraabbsskkiimm  ––  pprrzzeessąąddyy,,  cczzaarryy,,  wwrróóżżbbyy  

  

MMiicchhaałł  MMoocchh  

HHiipp--hhoopp  aarraabbsskkii..  TToożżssaammoośśćć,,  nnaarróódd,,  ddiiaassppoorraa  

 
   

PPPRRRZZZYYYSSSTTTAAANNNEEEKKK   KKKOOOBBBIIIEEETTTAAA   
wwttoorreekk  2255  kkwwiieettnniiaa  22001177  ggooddzz..  1177::0000  

  

BBllaannkkaa  RRooggoowwsskkaa  

MMuuzzuułłmmaannkkaa  ––  kkoobbiieettaa  wwyyzzwwoolloonnaa  cczzyy  zznniieewwoolloonnaa??  

  

MMaaggddaalleennaa  LLeewwiicckkaa  

WWiiaattrr  pprrzzeemmiiaann  ppoodd  nniiqqaabbeemm  ––  kkoobbiieeccaa  ttwwaarrzz  jjeemmeeńńsskkiieejj  rreewwoolluuccjjii  

   

   



   

PPPRRRZZZYYYSSSTTTAAANNNEEEKKK   LLLIIITTTEEERRRAAATTTUUURRRAAA   
śśrrooddaa  2244  mmaajjaa  22001177  ggooddzz..  1177::0000   

  

MMaaggddaalleennaa  KKuubbaarreekk  

LLiitteerraattuurryy  zznnaannee  ii  nniieezznnaannee  ––  wwssppóółłcczzeessnnaa  pprroozzaa  aarraabbsskkaa  

  

MMuussaa  CCzzaacchhoorroowwsskkii  

MMiięęddzzyy  sstteeppeemm  aa  wwiieerrsszzeemm..  WWiieecczzóórr  aauuttoorrsskkii  

 
   

PPPRRRZZZYYYSSSTTTAAANNNEEEKKK   PPPOOODDDRRRÓÓÓŻŻŻEEE   
ppiiąątteekk  2233  cczzeerrwwccaa  22001177  ggooddzz..  1177::0000  

  

MMaałłggoorrzzaattaa  AAll--SShhaahhaarrii  

TTwwaarrzzee  ii  oobblliicczzaa  JJeemmeennuu..  WW  ppoosszzuukkiiwwaanniiuu  rrooddzziinnnnyycchh  kkoorrzzeennii  

  

ZZddzziissłłaaww  PPrreeiissnneerr  

WW  LLiibbaanniiee,,  SSyyrriiii  ii  JJoorrddaanniiii  ––  ttrrzzyy  kkrraajjee  BBlliisskkiieeggoo  WWsscchhoodduu  

   

   

PPPRRRZZZYYYSSSTTTAAANNNEEEKKK   SSSZZZTTTUUUKKKAAA   III   JJJĘĘĘZZZYYYKKK   
ppiiąątteekk  2222  wwrrzzeeśśnniiaa  22001177  ggooddzz..  1177::0000  

  

SSwwiieettłłaannaa  CCzzeerrwwoonnnnaajjaa  

MMeecczzeett  ––  zzwwiieerrcciiaaddłłoo  iissllaammuu  

 

SSuummaayyaa  AAll--HHaawwaarryy  

„„SSeezzaammiiee,,  oottwwóórrzz  ssiięę!!””  ––  wwaarrsszzttaattyy  jjęęzzyykkoowwee  

   

   

PPPRRRZZZYYYSSSTTTAAANNNEEEKKK   MMMUUUZZZUUUŁŁŁMMMAAANNNIIIEEE   WWW   EEEUUURRROOOPPPIIIEEE   
ppiiąątteekk  2277  ppaaźźddzziieerrnniikkaa  22001177  ggooddzz..  1177::0000  

  

AAggaattaa  NNaallbboorrcczzyykk  

MMuuzzuułłmmaanniiee  ww  EEuurrooppiiee  ––  mmiittyy  ii  rrzzeecczzyywwiissttoośśćć  

  

SSwwiieettłłaannaa  CCzzeerrwwoonnnnaajjaa  

KKoonnfflliikkttyy  wwookkóółł  bbuuddoowwyy  mmeecczzeettóóww  ww  EEuurrooppiiee    

nnaa  ttllee  ssyyttuuaaccjjii  ssppoołłeecczznnoo--ppoolliittyycczznneejj  ii  nnaarraassttaajjąącceejj  iissllaammooffoobbiiii  

 

   

   

   

   



PPPRRRZZZYYYSSSTTTAAANNNEEEKKK   PPPOOOLLLSSSCCCYYY   MMMUUUZZZUUUŁŁŁMMMAAANNNIIIEEE   –––   TTTAAATTTAAARRRZZZYYY   
wwttoorreekk  2211  lliissttooppaaddaa  22001177  ggooddzz..  1177::0000  

  

RRaaffaałł  BBeerrggeerr  

HHaassssaann  ii  MMaacciieejj  KKoonnooppaaccccyy  ––  TTaattaarrzzyy  bbyyddggoosszzcczzaanniiee  

  

MMaaggddaalleennaa  LLeewwiicckkaa  

KKiittaabbyy,,  hhrraammoottkkii  ii  ddaałłaawwaarryy  ––  rręękkooppiiśśmmiieennnnee  kkssiięęggii  ppoollsskkiicchh  TTaattaarróóww  

 

   

PPPRRRZZZYYYSSSTTTAAANNNEEEKKK   DDDIIIAAALLLOOOGGG   
ppiiąątteekk  1155  ggrruuddnniiaa  22001177  ggooddzz..  1177::0000  

  

MMaaggddaalleennaa  LLeewwiicckkaa  

DDiiaalloogg  cchhrrzzeeśścciijjaańńsskkoo--mmuuzzuułłmmaańńsskkii  nnaa  śśwwiieecciiee  ::  

PPaappiieesskkaa  RRaaddaa  ddss..  DDiiaalloogguu  MMiięęddzzyyrreelliiggiijjnneeggoo  

  

AAggaattaa  NNaallbboorrcczzyykk  

DDiiaalloogg  cchhrrzzeeśścciijjaańńsskkoo--mmuuzzuułłmmaańńsskkii  nnaa  pprrzzyykkłłaaddzziiee  PPoollsskkii  

   
 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



PPPRRRZZZYYYSSSTTTAAANNNEEEKKK   KKKOOONNNFFFLLLIIIKKKTTTYYY   
 

BBaassssaamm  AAoouuiill  

WWoojjnnaa  ww  SSyyrriiii  ––  jjeeddeenn  zz  nnaajjwwiięękksszzyycchh  kkoonnfflliikkttóóww    

ww  hhiissttoorriiii  BBlliisskkiieeggoo  WWsscchhoodduu  

  

SSppoottkkaanniiee  ppoośśwwiięęccoonnee  bbęęddzziiee  jjeeddnneemmuu  zz  nnaajjwwiięękksszzyycchh  kkoonnfflliikkttóóww    

ww  nnaajjbbaarrddzziieejj  wwssppóółłcczzeessnneejj  hhiissttoorriiii  BBlliisskkiieeggoo  WWsscchhoodduu,,  kkoonnfflliikkttoowwii,,  kkttóórryy  

ppoozzaa  ddoonniieessiieenniiaammii  mmeeddiióóww  ii  nniieelliicczznnyymmii  aarrttyykkuułłaammii  nniiee  ddoocczzeekkaałł  ssiięę  ppeełłnneeggoo  

oopprraaccoowwaanniiaa  ww  jjęęzzyykkuu  ppoollsskkiimm..  MMiimmoo  wwiieelluu  mmoommeennttóóww  pprrzzeełłoommoowwyycchh    

ii  eesskkaallaaccjjii  ddzziiaałłaańń  wwoojjeennnnyycchh  pprrzzeekkaazzyy  nnaa  iicchh  tteemmaatt  ii  wwyyddaarrzzeeńń  zz  nniimmii  

zzwwiiąązzaannyycchh  oobbeeccnnee  ssąą  ww  ppoollsskkiicchh  mmeeddiiaacchh  zzaaddzziiwwiiaajjąąccoo  rrzzaaddkkoo,,  ddooddaattkkoowwoo  ––

nniiee  bbuuddzzii  nnaajjmmnniieejjsszzyycchh  wwąąttpplliiwwoośśccii  ffaakktt,,  żżee  śśrrooddkkii  mmaassoowweeggoo  pprrzzeekkaazzuu  

kksszzttaałłttuujjąą  ooppiinniięę  ppuubblliicczznnąą,,  zzaaśś  ddzziieennnniikkaarrzzee  śśwwiiaaddoommii  oowweejj  ssiiłłyy  ssiięęggaajjąą    

ppoo  zzaabbiieeggii,,  kkttóórree  wwppłłyywwaajjąą  nnaa  nnaasszząą  ppeerrcceeppccjjęę  pprrzzeeddssttaawwiioonnyycchh  wwyyddaarrzzeeńń..  

BBaassssaamm  AAoouuiill  ddookkoonnaa  ppooddcczzaass  ssppoottkkaanniiaa  aannaalliizzyy  pprrzzyycczzyynn  ii  pprrzzeebbiieegguu  

kkoonnfflliikkttuu  ww  SSyyrriiii  ppoocczząąwwsszzyy  oodd  mmaarrccaa  22001111  rrookkuu  ppoo  cchhwwiillęę  oobbeeccnnąą,,  nniiee  

ppoopprrzzeessttaajjąącc  nnaa  pprrzzeeddssttaawwiieenniiuu  ffaakkttóóww,,  aallee  ––  ccoo  iissttoottnnee  ––  ooppaattrruujjąącc  jjee  

cceellnnyymmii  kkoommeennttaarrzzaammii  ii  wwnniioosskkaammii,,  wwsskkaazzuujjąąccyymmii  wwyyrraaźźnniiee,,  iiżż  kkoonnfflliikktt  tteenn  

zzmmiieenniiaa  nniiee  ttyyllkkoo  hhiissttoorriięę  tteeggoo  kkrraajjuu  ii  ddzziieejjee  tteeggoo  rreeggiioonnuu,,  aallee  ii  gglloobbaallnnąą  

ssyyttuuaaccjjęę  ggeeooppoolliittyycczznnąą..    

  

BBaassssaamm  AAoouuiill  ––  ssyyrryyjjsskkii  ppssyycchhoolloogg  ii  sseekkssuuoolloogg,,  pprrooffeessoorr  nnaaddzzwwyycczzaajjnnyy    

ww  WWyyżżsszzeejj  SSzzkkoollee  PPeeddaaggooggiicczznneejj  ww  BByyddggoosszzcczzyy  ((11999955--22000011)),,  AAkkaaddeemmiiii  

BByyddggoosskkiieejj  ((22000022--22000055))  ii  UUnniiwweerrssyytteecciiee  KKaazziimmiieerrzzaa  WWiieellkkiieeggoo  ww  BByyddggoosszzcczzyy  

((oodd  22000055))..  WWssppóółłpprraaccoowwaałł  zz  UUnniiwweerrssyytteettaammii  ww  DDaammaasszzkkuu  ii  ww  HHoommssiiee  ((SSyyrriiaa)),,  

RRoossyyjjsskkąą  AAkkaaddeemmiiąą  KKsszzttaałłcceenniiaa  oorraazz  IInnssttyyttuutteemm  PPeeddaaggooggiikkii  SSppeeccjjaallnneejj    

ww  MMoosskkwwiiee,,  AAkkaaddeemmiiąą  NNaauukk  PPeeddaaggooggiicczznnyycchh  ww  KKiijjoowwiiee  ((UUkkrraaiinnaa)),,  

UUnniiwweerrssyytteetteemm  PPeeddaaggooggiicczznnyymm  ww  MMiińńsskkuu  ((BBiiaałłoorruuśś))..  LLaauurreeaatt  wwiieelluu  nnaaggrróódd    

ii  ooddzznnaacczzeeńń  ww  PPoollssccee  ((NNaaggrrooddaa  PPFFRROONN`̀uu,,  MMeeddaall  PPrreezzyyddeennttaa  MMiiaassttaa  

BByyddggoosszzcczzyy,,  NNaaggrrooddaa  MMaarrsszzaałłkkaa  KKuujjaawwsskkoo--ppoommoorrsskkiieeggoo  oorraazz  MMeeddaall  KKoommiissjjii  

EEdduukkaaccjjii  NNaarrooddoowweejj  ii  iinnnnyycchh))..  UUddzziieellaałł  ppoommooccyy  ppssyycchhoollooggiicczznneejj  ssyyrryyjjsskkiimm  

uucchhooddźźccoomm  ii  wwssppiieerraałł  zzeessppoołłóóww  PPoollsskkiieeggoo  CCeennttrruumm  PPoommooccyy  MMiięęddzzyynnaarrooddoowweejj  

oorraazz  FFuunnddaaccjjii  WWoollnneejj  SSyyrriiii  ii  iinnnnyycchh  ppoollsskkiicchh  ii  mmiięęddzzyynnaarrooddoowwyycchh  oorrggaanniizzaaccjjii  

ddzziiaałłaajjąąccyycchh  nnaa  rrzzeecczz  ppoommooccyy  hhuummaanniittaarrnneejj  SSyyrryyjjcczzyykkoomm,,  aa  ww  sszzcczzeeggóóllnnoośśccii  

uucchhooddźźccoomm  zz  SSyyrriiii  ww  TTuurrccjjii,,  LLiibbaanniiee  ii  ww  JJoorrddaanniiii..  PPoozzoossttaawwaałł    

oodd  ssaammeeggoo  ppoocczząąttkkuu  kkoonnfflliikkttuu  ww  kkoonnttaakkcciiee  zz  ddeemmookkrraattyycczznnyymmii  

uuggrruuppoowwaanniiaammii  ooppoozzyyccjjii  ssyyrryyjjsskkiieejj,,  kkttóórreejj  jjeesstt  cczzłłoonnkkiieemm,,  wwzziiąąłł  ttaakkżżee  uuddzziiaałł    

ww  wwiieelluu  ssppoottkkaanniiaacchh  ii  kkoonnffeerreennccjjaacchh  nnaa  rrzzeecczz  zzaakkoońńcczzeenniiaa  wwoojjnnyy  ((mm..iinn..    

zz  wwyyssłłaannnniikkiieemm  sseekkrreettaarrzzaa  ggeenneerraallnneeggoo  OONNZZ))..  
 

MMaałłggoorrzzaattaa  AAll--SShhaahhaarrii  

HHoouutthhii  ––  kkiimm  ssąą  pprrzzeeddssttaawwiicciieellee  jjeeddnneejj  zz  ggłłóówwnnyycchh  ssttrroonn    

ww  oobbeeccnniiee  ttrrwwaajjąąccyymm  kkoonnfflliikkcciiee  ww  JJeemmeenniiee  

  

HHuutthhii  ssąą  cczzłłoonnkkaammii  ggrruuppyy  zznnaanneejj  ppoodd  nnaazzwwąą  AAnnssaarr  AAllllaahh,,  nnaalleeżżąącceejj    

ddoo  sszzyyiicckkiieeggoo  ooddłłaammuu  iissllaammuu  ––  zzaajjddyyttóóww,,  kkttóórrzzyy  pprrzzeezz  ppoonnaadd  11000000  llaatt    

((ddoo  11996622))  sspprraawwoowwaallii  wwłłaaddzzęę  nnaadd  tteerreenneemm  JJeemmeennuu  PPóółłnnooccnneeggoo  ww  uussttrroojjuu  

zzwwaannyymm  iimmaammaatteemm..  RRooddoowwóódd  uuggrruuppoowwaanniiaa  HHoouutthhiicchh,,  ssttaannoowwiiąącceeggoo  oobbeeccnniiee  



jjeeddnnąą  ttrrzzeecciiąą  ppooppuullaaccjjii  JJeemmeennuu,,  ssiięęggaa  llaatt  9900..  XXXX  wwiieekkuu,,  pprrzzyy  cczzyymm  ppiieerrwwoottnniiee  

bbyyłł  ttoo  rruucchh  tteeoollooggiicczznnyy  pprrooppaagguujjąąccyy  ppookkóójj  ii  ttoolleerraannccjjęę,,  kkttóórryy  pprreezzeennttoowwaałł  

ssttoossuunnkkoowwoo  lliibbeerraallnnee  wwiizzjjee  zzwwiiąązzaannee  zz  eedduukkaaccjjąą  ii  kkuullttuurrąą..  WW  wwyyddaarrzzeenniiaacchh    

zz  rrookkuu  22001111,,  ookkrreeśśllaannyycchh  wwssppóóllnnyymm  ddllaa  BBlliisskkiieeggoo  WWsscchhoodduu  ii  PPóółłnnooccnneejj  

AAffrryykkii  tteerrmmiinneemm  „„AArraabbsskkaa  WWiioossnnaa””,,  HHoouutthhii  bbyyllii  jjeeddnnąą  zz  wwiieelluu  ssiiłł,,  kkttóórree  wwzziięęłłyy  

uuddzziiaałł  ww  pprrzzeewwrroocciiee  pprrzzeecciiwwkkoo    ddłłuuggoolleettnniieemmuu  pprrzzyywwóóddccyy  JJeemmeennuu,,  AAlleemmuu  

AAbbdd  AAllllaahhoowwii  SSaalliihhoowwii..  PPóóźźnniieejj  jjeeddnnaakk  ssttaallii  ssiięę  jjeeggoo  ssoojjuusszznniikkiieemm,,  wwssppiieerraannii  

pprrzzeezz  pplleemmiioonnaa  lloojjaallnnee  bbyyłłeemmuu  pprreezzyyddeennttoowwii..  UUggrruuppoowwaanniiee,,  kkttóórree  

zzaaiinniiccjjoowwaałłoo  sswwąą  ddzziiaałłaallnnoośśćć  jjaakkoo  rruucchh  tteeoollooggiicczznnyy  wwzzyywwaajjąąccyy  ddoo  ppookkoojjuu,,    

ww  oobbeeccnneejj  cchhwwiillii  zznnaajjdduujjee  ssiięę  ww  cceennttrruumm  kkoonnfflliikkttuu  nnaa  sskkaallęę  mmiięęddzzyynnaarrooddoowwąą..  

PPooddcczzaass  ssppoottkkaanniiaa  nnaakkrreeśślloonnaa  zzoossttaanniiee  cchhaarraakktteerryyssttyykkaa  tteeggoo  rruucchhuu  nnaa  ttllee  

wwiieelloowwąąttkkoowweejj  ii  wwiieellooaassppeekkttoowweejj  ggeenneezzyy  wwoojjnnyy  ww  JJeemmeenniiee,,  zzaaśś  jjeeggoo  cceelleemm  

bbęęddzziiee  mm..iinn..  oobbaalleenniiee  ppoowwiieellaanneeggoo  pprrzzeezz  mmeeddiiaa  sstteerreeoottyyppuu,,  iiżż  kkoonnfflliikktt  tteenn  jjeesstt  

kkoonnfflliikktteemm  rreelliiggiijjnnyymm  ppoommiięęddzzyy  ssuunnnniittaammii  ii  sszzyyiittaammii,,  ccoo  ssttaannoowwii  zznnaacczznnee  

uupprroosszzcczzeenniiee  ii  nniiee  ooddddaajjee  ppeełłnneeggoo  oobbrraazzuu  ssyyttuuaaccjjii..  

  

MMaałłggoorrzzaattaa  AAll--SShhaahhaarrii  ––  aabbssoollwweennttkkaa  lliinnggwwiissttyykkii  ssttoossoowwaanneejj  jjęęzzyykkaa  

aannggiieellsskkiieeggoo  zz  jjęęzzyykkiieemm  aarraabbsskkiimm  nnaa  WWyyddzziiaallee  HHuummaanniissttyycczznnyymm  

UUnniiwweerrssyytteettuu  KKaazziimmiieerrzzaa  WWiieellkkiieeggoo  ww  BByyddggoosszzcczzyy  ii  ssttuuddiióóww  ppooddyypplloommoowwyycchh  

ddllaa  ttłłuummaacczzyy  jjęęzzyykkaa  aannggiieellsskkiieeggoo  nnaa  tteejj  ssaammeejj  uucczzeellnnii,,  aa  ttaakkżżee  ssttuuddiióóww  

ppooddyypplloommoowwyycchh  nnaa  kkiieerruunnkkuu  ttłłuummaacczzeenniiaa  eekkoonnoommiicczznnoo--pprraawwnnee  ––  jjęęzzyykk  

aannggiieellsskkii  ww  WWyyżżsszzeejj  SSzzkkoollee  BBaannkkoowweejj  ww  TToorruunniiuu;;  wwssppóółłzzaałłoożżyycciieellkkaa  ii  cczzłłoonneekk  

KKoołłaa  NNaauukkoowweeggoo  JJęęzzyykkaa  ii  KKuullttuurryy  AArraabbsskkiieejj  „„AAnn--NNaahhddaa””  nnaa  UUKKWW    

ww  BByyddggoosszzcczzyy..  JJeejj  zzaaiinntteerreessoowwaanniiaa  nnaauukkoowwee  kkoonncceennttrruujjąą  ssiięę  wwookkóółł  

jjęęzzyykkoozznnaawwssttwwaa,,  ssooccjjoolliinnggwwiissttyykkii,,  gglloottttooddyyddaakkttyykkii,,  ttrraannssllaattoollooggiiii,,  aa  ttaakkżżee  

aarraabbiissttyykkii  ii  iissllaammiissttyykkii,,  zzee  sszzcczzeeggóóllnnyymm  uuwwzzggllęęddnniieenniieemm  hhiissttoorriiii  JJeemmeennuu    

ii  ssyyttuuaaccjjii  kkoobbiieett  ww  śśwwiieecciiee  aarraabbsskkoo--mmuuzzuułłmmaańńsskkiimm..  DDooddaattkkoowwoo  iinntteerreessuujjąą  jjąą  

zzaaggaaddnniieenniiaa  kkuullttuurroozznnaawwcczzee,,  aa  pprrzzeeddee  wwsszzyyssttkkiimm  kkwweessttiiee  ddiiaallooggóóww  

mmiięęddzzyykkuullttuurroowwyycchh  ww  ppoosszzuukkiiwwaanniiuu  wwssppóóllnnyycchh  wwaarrttoośśccii  ooggóóllnnoolluuddzzkkiicchh..  

   

PPPRRRZZZYYYSSSTTTAAANNNEEEKKK   RRREEELLLIIIGGGIIIAAA   
 

MMaarrttaa  WWooźźnniiaakk--BBoobbiińńsskkaa  

KKrrzzyyżżee  wwśśrróódd  mmiinnaarreettóóww::  cchhrrzzeeśścciijjaanniiee  nnaa  BBlliisskkiimm  WWsscchhooddzziiee  

  

BBlliisskkii  WWsscchhóódd  ttoo  kkoolleebbkkaa  ttrrzzeecchh  rreelliiggiiii  mmoonnootteeiissttyycczznnyycchh::  jjuuddaaiizzmmuu,,  

cchhrrzzeeśścciijjaańńssttwwaa  oorraazz  iissllaammuu..  TToo  ttaakkżżee  jjeeddeenn  zz  nnaajjbbaarrddzziieejj  nniieessttaabbiillnnyycchh  

rreejjoonnóóww  śśwwiiaattaa,,  zz  kkttóórreeggoo  oobbeeccnniiee  ppłłyynniiee  ffaallaa  uucchhooddźźccóóww  uucciieekkaajjąąccyycchh  pprrzzeedd  

wwoojjnnąą  ii  pprrzzeemmooccąą..  KKiimm  ssąą  lluuddzziiee  sszzuukkaajjąąccyy  sscchhrroonniieenniiaa  ww  EEuurrooppiiee??  JJaakkiiee  

wwaarrttoośśccii  wwyyzznnaajjąą??  TToo  nniiee  ttyyllkkoo  aarraabbssccyy  mmuuzzuułłmmaanniiee,,  ssuunnnniiccii  ii  sszzyyiiccii,,  lleecczz  

rróówwnniieeżż  cchhrrzzeeśścciijjaanniiee,,  cczzłłoonnkkoowwiiee  ssttaarroożżyyttnnyycchh  KKoośścciioołłóóww,,  kkttóórryycchh  kkoorrzzeenniiee  

ssiięęggaajjąą  ppiieerrwwsszzyycchh  wwiieekkóóww..  AAssyyrryyjjcczzyyccyy,,  AArraammeejjcczzyyccyy,,  CChhaallddeejjcczzyyccyy,,  

KKooppttoowwiiee,,  MMaarroonniiccii  ––  bbeezz  zznnaajjoommoośśccii  hhiissttoorriiii  iicchh  wwssppóóllnnoott  nniiee  ssppoossóóbb  

zzrroozzuummiieećć  wwssppóółłcczzeessnneeggoo  BBlliisskkiieeggoo  WWsscchhoodduu..  SSppoottkkaanniiee  zz  MMaarrttąą  WWooźźnniiaakk--

BBoobbiińńsskkąą  mmaa  nnaa  cceelluu  uukkaazzaanniiee  sskkoommpplliikkoowwaannyycchh  rreellaaccjjii  mmiięęddzzyy  wwyyzznnaawwccaammii  

cchhrrzzeeśścciijjaańńssttwwaa  oorraazz  iissllaammuu  ww  ttyymm  rreeggiioonniiee,,  kkttóórryycchh  ttyyllee  ssaammoo  łłąącczzyy,,    

ccoo  ddzziieellii..  

  



MMaarrttaa  WWooźźnniiaakk--BBoobbiińńsskkaa  ––  ddookkttoorr  nnaauukk  hhuummaanniissttyycczznnyycchh,,  aaddiiuunnkktt    

ww  KKaatteeddrrzzee  BBlliisskkiieeggoo  WWsscchhoodduu  ii  PPóółłnnooccnneejj  AAffrryykkii  nnaa  WWyyddzziiaallee  SSttuuddiióóww  

MMiięęddzzyynnaarrooddoowwyycchh  ii  PPoolliittoollooggiicczznnyycchh  UUŁŁ,,  ddwwuukkrroottnnaa  ssttaażżyyssttkkaa  ww  kkrraajjaacchh  

aarraabbsskkiicchh  ((SSyyrriiaa,,  EEggiipptt))..  WWśśrróódd  jjeejj  zzaaiinntteerreessoowwaańń  bbaaddaawwcczzyycchh  zznnaajjdduujjąą  ssiięę  

mmnniieejjsszzoośśccii  rreelliiggiijjnnee  ii  eettnniicczznnee  wwyywwooddzząąccee  ssiięę  zz  BBlliisskkiieeggoo  WWsscchhoodduu  

((zzwwłłaasszzcczzaa  cchhrrzzeeśścciijjaanniiee  ii  żżyyddzzii)),,  ssttoossuunnkkii  mmuuzzuułłmmaańńsskkoo--cchhrrzzeeśścciijjaańńsskkiiee,,  

pprroobblleemmyy  mmiiggrraaccjjii,,  ddiiaassppoorr  ii  ttoożżssaammoośśccii,,  kkuullttuurraa  aarraabbsskkaa  ((lliitteerraattuurraa,,  nnoowwee  

mmeeddiiaa)),,  ppoolliittyykkaa  ppaańńssttww  bblliisskkoowwsscchhooddnniicchh..  AAuuttoorrkkaa  mmoonnooggrraaffiiii  WWssppóółłcczzeeśśnnii  

AAssyyrryyjjcczzyyccyy  ii  AArraammeejjcczzyyccyy..  BBlliisskkoowwsscchhooddnnii  cchhrrzzeeśścciijjaanniiee  ww  ppoosszzuukkiiwwaanniiuu  

ttoożżssaammoośśccii  nnaarrooddoowweejj  oorraazz  ppoonnaadd  ssiieeddeemmddzziieessiięęcciiuu  aarrttyykkuułłóóww  nnaauukkoowwyycchh    

ii  ppooppuullaarrnnoonnaauukkoowwyycchh..  WW  llaattaacchh  22001133--22001155  pprroowwaaddzziiłłaa  bbaaddaanniiaa  wwśśrróódd  

cchhrrzzeeśścciijjaann  bblliisskkoowwsscchhooddnniicchh  ww  SSzzwweeccjjii  ww  rraammaacchh  eeuurrooppeejjsskkiieeggoo  ggrraannttuu  

HHEERRAA//DDIIMMEECCCCEE..  WW  22001166  oottrrzzyymmaałłaa  ssttyyppeennddiiuumm  ddllaa  wwyybbiittnnyycchh  mmłłooddyycchh  

nnaauukkoowwccóóww..  
 

MMaałłggoorrzzaattaa  AAll--SShhaahhaarrii  

PPoollkkaa  ww  sseerrccuu  iissllaammuu..  MMoojjaa  ppiieellggrrzzyymmkkaa  ddoo  MMeekkkkii  

  

PPooddcczzaass  ssppoottkkaanniiaa  mmiieesszzkkaajjąąccaa  nnaa  ccoo  ddzziieeńń  ww  BByyddggoosszzcczzyy  MMaałłggoorrzzaattaa    

AAll--SShhaahhaarrii  ppooddzziieellii  ssiięę  zz  jjeeggoo  uucczzeessttnniikkaammii  sswwooiimmii  wwssppoommnniieenniiaammii    

zz  ppiieellggrrzzyymmkkii  ddoo  MMeekkkkii  ((hhaaddżżddżż)),,  kkttóórrąą  ooddbbyyłłaa  wwrraazz  zz  mmęężżeemm  ii  ggrruuppąą  ppoollsskkiicchh  

wwyyzznnaawwccóóww  iissllaammuu  ww  22001111  rrookkuu..  OOppiisszzee  nniieezzwwyykkłłąą  dduucchhoowwąą  ppooddrróóżż    

ddoo  „„sseerrccaa  iissllaammuu””  ––  ssaauuddyyjjsskkiieeggoo  mmiiaassttaa  ssttaannoowwiiąącceeggoo  cceennttrruumm  rreelliiggiijjnnee  

nnaajjmmłłooddsszzeeggoo  zz  mmoonnootteeiissttyycczznnyycchh  wwyyzznnaańń  oorraazz  uuwwaażżaanneeggoo  zzaa  nnaajjśśwwiięęttsszzee  

mmiiaassttoo  mmuuzzuułłmmaannóóww,,  ccoo  sspprraawwiiaa,,  żżee  nniiee  mmaajjąą  ddoo  nniieeggoo  ddoossttęęppuu  wwyyzznnaawwccyy  

iinnnnyycchh  rreelliiggiiii..  PPrrzzeeddssttaawwii  mmiieejjssccaa,,  zzaassaaddyy  ii  rryyttuuaałłyy  ttoowwaarrzzyysszząąccee  ppiieellggrrzzyymmccee,,  

kkttóórraa  jjeesstt  iissttoottnnyymm  eelleemmeenntteemm  rreelliiggiiii  mmuuzzuułłmmaańńsskkiieejj,,  bboowwiieemm  nnaalleeżżyy  ddoo  ttzzww..  

„„ffiillaarróóww  iissllaammuu””,,  ttjj..  oobboowwiiąązzkkóóww  kkaażżddeeggoo  mmuuzzuułłmmaanniinnaa,,  ppooddoobbnniiee  jjaakk  

wwyyzznnaanniiee  wwiiaarryy,,  mmooddlliittwwaa,,  ppoosstt  ii  jjaałłmmuużżnnaa..  PPiieellggrrzzyymmkkaa  mmaa  ooggrroommnnee  

zznnaacczzeenniiee  jjaakkoo  rryyttuuaałł  ppooddkkrreeśśllaajjąąccyy  wwiiaarręę  ww  jjeeddnneeggoo  BBooggaa,,  bboowwiieemm  wwyyzznnaawwccyy  

ppooddeejjmmuujjąąccyy  ttrruudd  ppooddrróóżżyy  wwyyrraażżaajjąą  ww  tteenn  ssppoossóóbb  ssiiłłęę  sswwoojjeejj  wwiiaarryy;;  uummaaccnniiaa  

ttaakkżżee  ppoocczzuucciiee  jjeeddnnoośśccii  mmuuzzuułłmmaannóóww  ddzziięękkii  tteemmuu,,  żżee  ggrroommaaddzząą  ssiięę  ttaamm  

wwiieerrnnii  zz  ccaałłeeggoo  śśwwiiaattaa  oorraazz  ppoocczzuucciiee  rróówwnnoośśccii,,  bboowwiieemm  oobboowwiiąązzuujjąą  iicchh  ttee  

ssaammee  zzaassaaddyy  nniieezzaalleeżżnniiee  oodd  kkrraajjuu  ppoocchhooddzzeenniiaa,,  kkoolloorruu  sskkóórryy  cczzyy  zzaassoobbnnoośśccii  

ppoorrttffeellaa..  DDzziięękkii  ssppoottkkaanniioomm  zz  wwssppóółłttoowwaarrzzyysszzkkaammii  ppiieellggrrzzyymmkkii  zz  rróóżżnnyycchh  

zzaakkąąttkkóóww  gglloobbuu  MMaałłggoorrzzaattaa  AAll--SShhaahhaarrii  wwyyssnnuułłaa  zz  ttyycchh  ddoośśwwiiaaddcczzeeńń  pprroossttee,,  

cchhooćć  ooddkkrryywwcczzee  pprraawwddyy  ddoottyycczząąccee  tteeggoo  wwyyddaarrzzeenniiaa,,  kkttóórree  zz  ppoowwoodduu  

zzłłoożżoonnoośśccii  rryyttuuaałłóóww  cczzęęssttoo  nniiee  ssąą  ddoossttrrzzeeggaannee  pprrzzeezz  ppiieellggrrzzyymmóóww,,    

aa  ww  rrzzeecczzyywwiissttoośśccii  ookkaazzuujjąą  ssiięę  iissttoottąą  dduucchhoowweejj  ppooddrróóżżyy  ddoo  „„sseerrccaa  iissllaammuu””..  

  

MMaałłggoorrzzaattaa  AAll--SShhaahhaarrii  ––  aabbssoollwweennttkkaa  lliinnggwwiissttyykkii  ssttoossoowwaanneejj  jjęęzzyykkaa  

aannggiieellsskkiieeggoo  zz  jjęęzzyykkiieemm  aarraabbsskkiimm  nnaa  WWyyddzziiaallee  HHuummaanniissttyycczznnyymm  

UUnniiwweerrssyytteettuu  KKaazziimmiieerrzzaa  WWiieellkkiieeggoo  ww  BByyddggoosszzcczzyy  ii  ssttuuddiióóww  ppooddyypplloommoowwyycchh  

ddllaa  ttłłuummaacczzyy  jjęęzzyykkaa  aannggiieellsskkiieeggoo  nnaa  tteejj  ssaammeejj  uucczzeellnnii,,  aa  ttaakkżżee  ssttuuddiióóww  

ppooddyypplloommoowwyycchh  nnaa  kkiieerruunnkkuu  ttłłuummaacczzeenniiaa  eekkoonnoommiicczznnoo--pprraawwnnee  ––  jjęęzzyykk  

aannggiieellsskkii  ww  WWyyżżsszzeejj  SSzzkkoollee  BBaannkkoowweejj  ww  TToorruunniiuu;;  wwssppóółłzzaałłoożżyycciieellkkaa  ii  cczzłłoonneekk  

KKoołłaa  NNaauukkoowweeggoo  JJęęzzyykkaa  ii  KKuullttuurryy  AArraabbsskkiieejj  „„AAnn--NNaahhddaa””  nnaa  UUKKWW    

ww  BByyddggoosszzcczzyy..  JJeejj  zzaaiinntteerreessoowwaanniiaa  nnaauukkoowwee  kkoonncceennttrruujjąą  ssiięę  wwookkóółł  

jjęęzzyykkoozznnaawwssttwwaa,,  ssooccjjoolliinnggwwiissttyykkii,,  gglloottttooddyyddaakkttyykkii,,  ttrraannssllaattoollooggiiii,,  aa  ttaakkżżee  



aarraabbiissttyykkii  ii  iissllaammiissttyykkii  zzee  sszzcczzeeggóóllnnyymm  uuwwzzggllęęddnniieenniieemm  hhiissttoorriiii  JJeemmeennuu    

ii  ssyyttuuaaccjjii  kkoobbiieett  ww  śśwwiieecciiee  aarraabbsskkoo--mmuuzzuułłmmaańńsskkiimm..  DDooddaattkkoowwoo  iinntteerreessuujjąą  jjąą  

zzaaggaaddnniieenniiaa  kkuullttuurroozznnaawwcczzee,,  aa  pprrzzeeddee  wwsszzyyssttkkiimm  kkwweessttiiee  ddiiaallooggóóww  

mmiięęddzzyykkuullttuurroowwyycchh  ww  ppoosszzuukkiiwwaanniiuu  wwssppóóllnnyycchh  wwaarrttoośśccii  ooggóóllnnoolluuddzzkkiicchh..  

   

PPPRRRZZZYYYSSSTTTAAANNNEEEKKK   KKKUUULLLTTTUUURRRAAA   
 

MMaarreekk  MM..  DDzziieekkaann  

KKuullttuurraa  ttrraaddyyccyyjjnnaa  ww  śśwwiieecciiee  aarraabbsskkiimm  ––  pprrzzeessąąddyy,,  cczzaarryy,,  wwrróóżżbbyy  

  

SSppoottkkaanniiee  bbęęddzziiee  ppoośśwwiięęccoonnee  rroozzmmaaiittyymm  wwiieerrzzeenniioomm  ii  pprrzzeessąąddoomm  

ffuunnkkccjjoonnuujjąąccyymm  ww  śśwwiieecciiee  aarraabbsskkiimm..  WWiieerrzzeenniiaa  ttee  cczzęęssttoo  mmaajjąą  jjeesszzcczzee  

pprrzzeeddmmuuzzuułłmmaańńsskkii  cchhaarraakktteerr,,  ssiięęggaajjąącc  ddaawwnnyycchh  ccyywwiilliizzaaccjjii  

bblliisskkoowwsscchhooddnniicchh..  NNiieekkttóórree  zz  nniicchh  pprrzzeettrrwwaałłyy  ww  aarraabbsskkiieejj  kkuullttuurrzzee  lluuddoowweejj,,  

kkttóórrąą  mmoożżnnaa  ookkrreeśślliićć  jjaakkoo  „„iissllaamm  lluuddoowwyy””..  TTyyppoowwyymm  pprrzzyykkłłaaddeemm  ttaakkiicchh  

wwiieerrzzeeńń  jjeesstt  „„zzłłee  ookkoo””..  CChhooćć  ppoottęęppiiaannee  pprrzzeezz  oorrttooddookkssyyjjnnyy  iissllaamm,,  ttoo  jjeeddnnaakk  

rroozzwwiijjaałłoo  ssiięę  rróówwnniieeżż  wwrróóżżbbiiaarrssttwwoo  ii  cczzyyttaanniiee  ssnnóóww,,  ww  cciiąąggłłyymm  uużżyycciiuu  ssąą  

rroozzmmaaiittee  aammuulleettyy,,  ww  ttyymm  ttaakkiiee,,  ddoo  kkttóórryycchh  ssttoossoowwaannee  ssąą  ffoorrmmuułłyy  kkoorraanniicczznnee,,  

cczzyy  tteeżż  wwyyppoowwiieeddzzii  PPrroorrookkaa..  OOddrręębbnnyymm  ddzziiaałłeemm  ttyycchh  wwiieerrzzeeńń  jjeesstt  ccaałłkkiieemm  

ooffiiccjjaallnnaa  „„mmeeddyyccyynnaa  pprroorroocckkaa””  oorraazz  lluuddoowwee  ffoorrmmyy  mmeeddyyccyynnyy  nnaattuurraallnneejj..  

  

MMaarreekk  MM..  DDzziieekkaann  ––  pprrooffeessoorr  zzwwyycczzaajjnnyy,,  ddookkttoorr  hhaabbiilliittoowwaannyy  nnaauukk  

hhuummaanniissttyycczznnyycchh,,  kkiieerroowwnniikk  KKaatteeddrryy  BBlliisskkiieeggoo  WWsscchhoodduu  ii  PPóółłnnooccnneejj  AAffrryykkii  

UUnniiwweerrssyytteettuu  ŁŁóóddzzkkiieeggoo;;  cczzłłoonneekk  KKoommiitteettuu  NNaauukk  OOrriieennttaalliissttyycczznnyycchh  PPAANN,,  

TToowwaarrzzyyssttwwaa  NNaauukkoowweeggoo  WWaarrsszzaawwsskkiieeggoo,,  PPoollsskkiieeggoo  TToowwaarrzzyyssttwwaa  

OOrriieennttaalliissttyycczznneeggoo  ((pprreezzeess)),,  PPoollsskkiieeggoo  TToowwaarrzzyyssttwwaa  NNaauukk  PPoolliittyycczznnyycchh  oorraazz  

UUnniioonn  EEuurrooppeeeennnnee  ddeess  AArraabbiissaannttss  eett  IIssllaammiissaannttss,,  rreeddaakkttoorr  nnaacczzeellnnyy  

„„RRoocczznniikkaa  OOrriieennttaalliissttyycczznneeggoo””..  JJeesstt  aauuttoorreemm  ppoonnaadd  330000  pprraacc  nnaauukkoowwyycchh,,  

ppooppuullaarrnnoonnaauukkoowwyycchh  ii  pprrzzeekkłłaaddóóww  zz  jjęęzzyykkóóww  aarraabbsskkiieeggoo,,  rroossyyjjsskkiieeggoo,,  

nniieemmiieecckkiieeggoo  ii  aannggiieellsskkiieeggoo..  WWyyddaałł  kkiillkkaannaaśścciiee  kkssiiąążżeekk,,  ww  ttyymm  mm..  iinn..  AArraabbiiaa  

mmaaggiiccaa..  WWiieeddzzaa  ttaajjeemmnnaa  uu  AArraabbóóww  pprrzzeedd  iissllaammeemm  ((11999933)),,  SSyymmbboolliikkaa  aarraabbsskkoo--

mmuuzzuułłmmaańńsskkaa  ((11999977)),,  IIrraakk..  RReelliiggiiaa  ii  ppoolliittyykkaa  ((22000055)),,  CCyywwiilliizzaaccjjaa  iissllaammuu  ww  AAzzjjii  

ii  AAffrryyccee  ((22000077)),,  DDzziieejjee  kkuullttuurryy  aarraabbsskkiieejj  ((22000088)),,  ZZłłoottee  ssttoolliiccee  AArraabbóóww..  SSzzkkiiccee    

oo  wwssppóółłcczzeessnneejj  mmyyśśllii  aarraabbsskkiieejj  ((22001111)),,  DDwwaa  ssttuuddiiaa  oo  ppooeezzjjii  ssttaarrooaarraabbsskkiieejj  

((22001122))..  WW  sswwooiicchh  bbaaddaanniiaacchh  zzaajjmmuujjee  ssiięę  ggłłóówwnniiee  hhiissttoorriiąą  ccyywwiilliizzaaccjjii  aarraabbsskkoo--

mmuuzzuułłmmaańńsskkiieejj  oorraazz  pprroobblleemmaattyykkąą  iissllaammuu  kkllaassyycczznneeggoo  ii  wwssppóółłcczzeessnneeggoo,,    

aa  ttaakkżżee  mmyyśślląą  ppoolliittyycczznnąą  ww  iissllaammiiee..    
 

MMiicchhaałł  MMoocchh  

HHiipp--hhoopp  aarraabbsskkii..  TToożżssaammoośśćć,,  nnaarróódd,,  ddiiaassppoorraa  

  

HHiipp--hhoopp  ttoo  wwssppóółłcczzeessnnyy  ffeennoommeenn  mmuuzzyycczznnyy  ii  kkuullttuurroowwyy,,  zzaarróówwnnoo  ww  śśwwiieecciiee  

aarraabbsskkiimm,,  jjaakk  ii  ww  PPoollssccee..  TTwwóórrccyy  hhiipp--hhooppoowwii,,  wwyycchhooddzząącc  oodd  ppoozzyyccjjii  ddoośśćć  

hheerrmmeettyycczznneejj  ssuubbkkuullttuurryy,,  ddoosszzllii  ddoo  rraannggii  pprrzzeeddssttaawwiicciieellii  bbaarrddzzoo  sszzeerrookkiieejj  

ssttyylliissttyykkii  mmuuzzyycczznneejj,,  ssttaajjąącc  ssiięę  ssttooppnniioowwoo  wwaażżnnąą  cczzęęśścciiąą  ggłłóówwnneeggoo  nnuurrttuu  

kkuullttuurryy  ppooppuullaarrnneejj,,  aa  nniiee  ttyyllkkoo  eelleemmeenntteemm  aalltteerrnnaattyywwyy  wwoobbeecc  nniieejj..  RRaappeerrzzyy    

ii  rraappeerrkkii  aarraabbsskkiiee  zzaabbiieerraajjąą  ggłłooss  ww  wwaażżnnyycchh  sspprraawwaacchh  ppoolliittyycczznnyycchh,,  kkrreeśślląą  

wwiizzjjee  ttoożżssaammoośśccii  aarraabbsskkiieejj  ii  uucczzeessttnniicczząą  ww  ddeebbaattaacchh  oo  nnaajjbbaarrddzziieejj  ppaalląąccyycchh  

pprroobblleemmaacchh  nnaasszzyycchh  cczzaassóóww  ((nnpp..  kkrryyzzyyss  mmiiggrraaccyyjjnnyy,,  wwzzrroosstt  nnaassttrroojjóóww  



kksseennooffoobbiicczznnyycchh  ii  nnaaccjjoonnaalliissttyycczznnyycchh))..  MMiicchhaałł  MMoocchh  sspprróóbbuujjee  ooppiissaaćć  óóww  

nniieewwąąttpplliiwwyy  ffeennoommeenn,,  ooddwwoołłuujjąącc  ssiięę  ddoo  ppooddeejjśśćć  lliitteerraattuurroozznnaawwcczzyycchh,,  

kkuullttuurroozznnaawwcczzyycchh  ii  ssooccjjoollooggiicczznnyycchh,,  ooppiieerraajjąącc  ssiięę  nnaa  pprrzzyykkłłaaddaacchh  

zzaacczzeerrppnniięęttyycchh  zzaarróówwnnoo  zz  tteekkssttóóww  wwyykkoonnaawwccóóww  zz  kkrraajjóóww  aarraabbsskkiicchh  ((nnpp..  

RRaammaallllaahh  UUnnddeerrggrroouunndd,,  SSoouullttaannaa,,  LLuuttffii  DDoouubbllee  KKaannoonn,,  RRaayyeessss  BBeekk)),,  jjaakk  tteeżż  

––  rraappeerreekk  ii  rraappeerróóww  ppoocchhooddzzeenniiaa  aarraabbsskkiieeggoo,,  ttwwoorrzząąccyycchh  ww  ddiiaassppoorrzzee  ((nnpp..  

SShhaaddiiaa  MMaannssoouurr,,  LLoowwkkeeyy))..              

  

MMiicchhaałł  MMoocchh  ––  ddookkttoorr  nnaauukk  hhuummaanniissttyycczznnyycchh,,  aarraabbiissttaa,,  aaddiiuunnkktt  ww  ZZaakkłłaaddzziiee  

JJęęzzyykkaa  ii  KKuullttuurryy  AArraabbsskkiieejj  UUnniiwweerrssyytteettuu  KKaazziimmiieerrzzaa  WWiieellkkiieeggoo  ww  BByyddggoosszzcczzyy;;  

aabbssoollwweenntt  UUnniiwweerrssyytteettuu  WWaarrsszzaawwsskkiieeggoo  oorraazz  SSzzkkoołłyy  NNaauukk  SSppoołłeecczznnyycchh    

pprrzzyy  IInnssttyyttuucciiee  FFiilloozzooffiiii  ii  SSooccjjoollooggiiii  PPAANN..  GGłłóówwnnee  zzaaiinntteerreessoowwaanniiaa  bbaaddaawwcczzee::  

ttoożżssaammoośśćć  zzbbiioorroowwaa  ggrruupp  cchhrrzzeeśścciijjaańńsskkiicchh  ww  kkrraajjaacchh  aarraabbsskkiicchh,,  nnaaccjjoonnaalliizzmm  

ppaannaarraabbsskkii,,  aarraabbsskkaa  mmuuzzyykkaa  ppooppuullaarrnnaa,,  ddzziieełłaa  ii  ddzziieeddzziiccttwwoo  iinntteelleekkttuuaallnnee  

NNaassrraa  AAbbuu  ZZaajjddaa..      
 

PPPRRRZZZYYYSSSTTTAAANNNEEEKKK   KKKOOOBBBIIIEEETTTAAA   
 

BBllaannkkaa  RRooggoowwsskkaa  

MMuuzzuułłmmaannkkaa  ––  kkoobbiieettaa  wwyyzzwwoolloonnaa  cczzyy  zznniieewwoolloonnaa??  

  

KKiieeddyy  śśwwiiaatt  sszzeerrookkoo  ppoojjęętteeggoo  ZZaacchhoodduu  mmóówwii  oo  iissllaammiiee,,  nnaacczzeellnnyymm  tteemmaatteemm,,  

zzaarraazz  oobbookk  tteerrrroorryyzzmmuu  ii  rraaddyykkaalliizzmmuu,,  jjeesstt  kkoobbiieettaa..  ŚŚwwiiaatt  mmuuzzuułłmmaańńsskkii    

ww  ccaałłeejj  sswwoojjeejj  rroozzppiięęttoośśccii  ii  rróóżżnnoorrooddnnoośśccii  ddoossttaarrcczzaa  nnaamm  wwiieelluu  kkoonnttrroowweerrssjjii  ––  

zzaakkaazz  pprroowwaaddzzeenniiaa  ssaammoocchhoodduu  pprrzzeezz  kkoobbiieettyy  ww  AArraabbiiii  SSaauuddyyjjsskkiieejj,,  nnaakkaazz  

zzaakkrryywwaanniiaa  ttwwaarrzzyy  ww  AAffggaanniissttaanniiee  ww  cczzaassiiee  ppaannoowwaanniiaa  TTaalliibbóóww,,  zzaabbóójjssttwwaa  

hhoonnoorroowwee  ww  PPaakkiissttaanniiee,,  pprrzzeekkrraacczzaajjąąccyy  5500%%  ppoozziioomm  aannaallffaabbeettyyzzmmuu  wwśśrróódd  

AArraabbeekk,,  oobbrrzzeezzaanniiee  ddzziieewwcczzyynneekk  ww  IInnddoonneezzjjii..  JJeeddnnoocczzeeśśnniiee  aarraabbiiśśccii  zzggooddnnii  ssąą  

ccoo  ddoo  tteeggoo,,  żżee  ppoojjaawwiieenniiee  ssiięę  iissllaammuu  nnaa  tteerreennaacchh  AArraabbiiii  rreewwoolluuccyyjjnniiee  

ppoopprraawwiiłłoo  ppoozzyyccjjęę  kkoobbiieettyy,,  zzaaśś  ssaammeeggoo  MMuuhhaammmmaaddaa  zz  cczzyyssttyymm  ssuummiieenniieemm  

mmoożżnnaa  nnaazzwwaaćć  nnaajjwwiięękksszzyymm  ffeemmiinniissttąą  sswwooiicchh  cczzaassóóww..  TToo  kkoobbiieettyy  bbyyłłyy  

ppiieerrwwsszzyymmii  mmuuzzuułłmmaannkkaammii,,  ttoo  oonnee  ––  aażż  ww  1166%%  ––  bbyyłłyy  wwiiaarryyggooddnnyymmii  

pprrzzeekkaazziicciieellkkaammii  hhiissttoorriiii  oo  żżyycciiuu  ii  wwyybboorraacchh  mmoorraallnnyycchh  pprroorrookkaa,,  zzaaśś  śśwwiięęttaa  

kkssiięęggaa  iissllaammuu  ppoośśwwiięęccaa  pprraawwoomm  iimm  nnaalleeżżnnyymm  ccaałłyy  rroozzddzziiaałł  zzaattyyttuułłoowwaannyy  

„„KKoobbiieettyy””..  FFeemmiinniizzmm  mmuuzzuułłmmaańńsskkii,,  kkttóórreeggoo  tteekksstteemm  pprrooggrraammoowwyymm  jjeesstt  

wwłłaaśśnniiee  KKoorraann,,  zzaaśś  mmaannddaatt  ddoo  wwaallkkii  oo  rróówwnnoouupprraawwnniieenniiee  wwyycciiąąggaa  zz  nnaauukk  

pprroorrookkaa,,  ttwwiieerrddzzii,,  żżee  nnaajjlleeppsszzyymm  nnaarrzzęęddzziieemm  ddoo  wwaallkkii  zz  oopprreessjjąą  kkoobbiieett    

nnaa  śśwwiieecciiee  jjeesstt  sszzcczzeerraa  wwiiaarraa  ii  ppoossttęęppoowwaanniiee  zzggooddnniiee  zz  nnaauukkaammii  iissllaammuu..  

GGddzziiee  wwiięęcc  lleeżżyy  pprraawwddaa??  JJaakkąą  rroollęę  ww  rrzzeecczzyywwiissttoośśccii  ooddeeggrraałłyy  kkoobbiieettyy    

ww  hhiissttoorriiii  nnaarrooddzziinn  ii  eekkssppaannssjjii  iissllaammuu??  KKiimm  ssąą  wwssppóółłcczzeessnnee  mmuuzzuułłmmaannkkii??  

CCzzyy  łłaammaanniiee  pprraaww  kkoobbiieett  ww  kkrraajjaacchh  mmuuzzuułłmmaańńsskkiicchh  jjeesstt  ssppoowwooddoowwaannee  

oopprreessyyjjnnąą  rreelliiggiiąą  iissllaammuu,,  cczzyy  tteeżż  cczzyymmśś  zzuuppeełłnniiee  zz  iissllaammeemm  nniieezzwwiiąązzaannyymm??  

CCzzyy  iissllaamm  uuppaaddllaa,,  cczzyy  wwyyzzwwaallaa  kkoobbiieettyy??  CCzzyy  iissllaamm  ii  ffeemmiinniizzmm  mmooggąą  

wwssppóółłiissttnniieećć??  BBllaannkkaa  RRooggoowwsskkaa  ppooddeejjmmiiee  pprróóbbęę  ooddppoowwiieeddzzii  nnaa  ttee  wwsszzyyssttkkiiee  

ppyyttaanniiaa,,  pprróóbbęę  ooddddzziieelleenniiaa  sstteerreeoottyyppóóww  oodd  pprraawwddyy,,  mmeeddiiaallnnyycchh  sseennssaaccjjii    

oodd  rreeaalliióóww..  SSłłuucchhaacczzee  bbęęddąą  mmiieellii  ookkaazzjjęę  ppoozznnaaćć  hhiissttoorriiee  kkoobbiieett  zzwwiiąązzaannyycchh    

zz  ppoocczząąttkkaammii  tteejj  rreelliiggiiii,,  pprrzzeeaannaalliizzoowwaaćć  pprraawwaa  ii  oobboowwiiąązzkkii  kkoobbiieett  wwyynniikkaajjąąccee  

zz  jjeejj  nnaauucczzaanniiaa  oorraazz  zzaassttaannoowwiićć  ssiięę  nnaa  wwssppóółłcczzeessnnyymm  wwiizzeerruunnkkiieemm  

mmuuzzuułłmmaannkkii..    



 

BBllaannkkaa  RRooggoowwsskkaa  ––  uukkoońńcczzyyłłaa  ssttuuddiiaa  ppiieerrwwsszzeeggoo  ssttooppnniiaa  nnaa  kkiieerruunnkkuu  

ssooccjjoollooggiiaa  zzee  ssppeeccjjaalliizzaaccjjąą  ggeennddeerr  ssttuuddiieess  nnaa  WWyyddzziiaallee  SSooccjjoollooggiicczznnoo––

EEkkoonnoommiicczznnyymm  UUnniiwweerrssyytteettuu  ŁŁóóddzzkkiieeggoo  oorraazz  ssttuuddiiaa  ddrruuggiieeggoo  ssttooppnniiaa    

nnaa  kkiieerruunnkkuu  ssttoossuunnkkii  mmiięęddzzyynnaarrooddoowwee  zzee  ssppeeccjjaalliizzaaccjjąą  oorriieennttaallnnąą    

nnaa  WWyyddzziiaallee  SSttuuddiióóww  MMiięęddzzyynnaarrooddoowwyycchh  ii  PPoolliittoollooggiicczznnyycchh  tteejjżżee  UUcczzeellnnii..  

OObbeeccnniiee  jjeesstt  ddookkttoorraannttkkąą  ww  KKaatteeddrrzzee  BBlliisskkiieeggoo  WWsscchhoodduu  ii  PPóółłnnooccnneejj  AAffrryykkii  

UUŁŁ..  ZZaajjmmuujjee  ssiięę  sszzeerrookkoo  ppoojjęęttyymm  wwssppóółłcczzeessnnyymm  śśwwiiaatteemm  iissllaammuu,,    

ww  sszzcczzeeggóóllnnoośśccii  kkwweessttiiaammii  kkoobbiieeccyymmii,,  ffeemmiinniizzmmeemm  mmuuzzuułłmmaańńsskkiimm,,  iissllaammeemm  

pprrooggrreessyywwnnyymm  oorraazz  mmuuzzuułłmmaannaammii  ww  ppoonnoowwoocczzeessnnoośśccii..  WWssppóółłttwwóórrcczzyynnii  

wwyyddaarrzzeeńń  oo  cchhaarraakktteerrzzee  mmiięęddzzyykkuullttuurroowwyymm..  WWssppóółłpprraaccuujjee  zz  OOddddzziiaałłeemm  

KKuullttuurr  ii  RReelliiggiiii  WWyyzznnaanniioowwyycchh  MMuuzzeeuumm  MMiiaassttaa  ŁŁooddzzii,,  CCeennttrruumm  DDiiaalloogguu  iimm..  

MMaarrkkaa  EEddeellmmaannaa  ii  wwiieelloommaa  iinnnnyymmii  ppooddmmiioottaammii  ppooppuullaarryyzzuujjąąccyymmii  nnaauukkęę..  

  

MMaaggddaalleennaa  LLeewwiicckkaa  

WWiiaattrr  pprrzzeemmiiaann  ppoodd  nniiqqaabbeemm  ––  kkoobbiieeccaa  ttwwaarrzz  jjeemmeeńńsskkiieejj  rreewwoolluuccjjii  

  

SSppoottkkaanniiee  ppoośśwwiięęccoonnee  bbęęddzziiee  TTaawwaakkkkuull  KKaarrmmnn,,  jjeemmeeńńsskkiieejj  ddzziieennnniikkaarrccee    

ii  aakkttyywwiissttccee  ssppoołłeecczznneejj,,  ppiieerrwwsszzeejj  AArraabbccee  ii  ddrruuggiieejj  mmuuzzuułłmmaannccee  oorraazz  

nnaajjmmłłooddsszzeejj  ((ddoo  22001144))  llaauurreeaattccee  PPookkoojjoowweejj  NNaaggrrooddyy  NNoobbllaa..  WW  22001111  rrookkuu  

zznnaallaazzłłaa  ssiięę  nnaa  11..  mmiieejjssccuu  lliissttyy  110000  nnaajjwwiięękksszzyycchh  mmyyśślliicciieellii  ppoolliittyykkii  

zzaaggrraanniicczznneejj  cczzaassooppiissmmaa  „„FFoorreeiiggnn  PPoolliiccyy””  ii  1133..  mmiieejjssccuu  lliissttyy  110000  nnaajjbbaarrddzziieejj  

wwppłłyywwoowwyycchh  lluuddzzii  mmaaggaazzyynnuu  „„TTiimmee””,,  aa  oorrggaanniizzaaccjjaa  „„RReeppoorrtteerrzzyy  bbeezz  GGrraanniicc””  

wwłłąącczzyyłłaa  jjąą  ddoo  ggrroonnaa  77..  kkoobbiieett,,  kkttóórree  ddookkoonnaałłyy  zzmmiiaann  nnaa  śśwwiieecciiee..  ZZnnaannaa    

zzee  sswwoojjeejj  ooddwwaaggii  ii  śśmmiiaałłoośśccii  ww  ggłłoosszzeenniiuu  hhaasseełł  rreeffoorrmm  ppoolliittyycczznnyycchh  ii  ppoottrrzzeebbyy  

nnoowweeggoo  ssppoojjrrzzeenniiaa  nnaa  kkwweessttiiee  rreelliiggiiii  KKaarrmmnn  zzaalliicczzaa  ssiięę  ddoo  nnaajjwwyybbiittnniieejjsszzyycchh  

oobbrroońńcczzyyńń  wwoollnnoośśccii  pprraassyy,,  pprraaww  kkoobbiieett  oorraazz  sszzeerrookkoo  ppoojjęęttyycchh  pprraaww  cczzłłoowwiieekkaa  

ww  JJeemmeenniiee  ii  śśwwiieecciiee  iissllaammuu..  

  

MMaaggddaalleennaa  LLeewwiicckkaa  ––  ddookkttoorr  nnaauukk  hhuummaanniissttyycczznnyycchh,,  kkiieerroowwnniikk  PPrraaccoowwnnii  

JJęęzzyykkaa  ii  KKuullttuurryy  AArraabbsskkiieejj  UUnniiwweerrssyytteettuu  MMiikkoołłaajjaa  KKooppeerrnniikkaa  ww  TToorruunniiuu;;  

aarraabbiissttkkaa  ii  iissllaammoozznnaawwccaa,,  lleekkttoorr  jjęęzzyykkaa  aarraabbsskkiieeggoo;;  aabbssoollwweennttkkaa  aarraabbiissttyykkii    

ii  iissllaammiissttyykkii  nnaa  WWyyddzziiaallee  OOrriieennttaalliissttyycczznnyymm  UUnniiwweerrssyytteettuu  WWaarrsszzaawwsskkiieeggoo,,  

zzaarrzząąddzzaanniiaa  ii  aaddmmiinniissttrraaccjjii  ww  IInnssttyyttuucciiee  HHaannddlloowwyymm  nnaa  UUnniiwweerrssyytteecciiee    

ww  DDaammaasszzkkuu  oorraazz  SSzzkkoołłyy  JJęęzzyykkaa  AArraabbsskkiieeggoo  ddllaa  OObbccookkrraajjoowwccóóww    

ww  DDaammaasszzkkuu  ii  KKaaiirrzzee;;  cczzłłoonneekk  PPoollsskkiieeggoo  TToowwaarrzzyyssttwwaa  OOrriieennttaalliissttyycczznneeggoo,,  

PPoollsskkiieeggoo  TToowwaarrzzyyssttwwaa  RReelliiggiioozznnaawwcczzeeggoo,,  PPoollsskkiieeggoo  TToowwaarrzzyyssttwwaa  

NNeeooffiilloollooggiicczznneeggoo,,  PPoollsskkiieeggoo  TToowwaarrzzyyssttwwaa  TTłłuummaacczzyy  PPrrzzyyssiięęggłłyycchh    

ii  SSppeeccjjaalliissttyycczznnyycchh,,  UUnniioonn  EEuurrooppééeennnnee  ddeess  AArraabbiissaannttss  eett  IIssllaammiissaannttss..  

PPrroowwaaddzzii  bbaaddaanniiaa  nnaauukkoowwee  ww  zzaakkrreessiiee  iissllaammiissttyykkii  ii  aarraabbiissttyykkii,,  kkiittaabbiissttyykkii  

oorraazz  gglloottttooddyyddaakkttyykkii,,  wwssppóółłrreeddaakkttoorrkkaa  kkiillkkuunnaassttuu  kkssiiąążżeekk,,  ww  ttyymm  mm..iinn..::  

DDiiaalloogg  cchhrrzzeeśścciijjaańńsskkoo--mmuuzzuułłmmaańńsskkii..  HHiissttoorriiaa  ii  wwssppóółłcczzeessnnoośśćć,,  zzaaggrroożżeenniiaa    

ii  wwyyzzwwaanniiaa  ((22001111)),,  DDiiaalloogg  cchhrrzzeeśścciijjaańńsskkoo--mmuuzzuułłmmaańńsskkii..  KKlluucczz  ddoo  wwssppóóllnneejj  

pprrzzyysszzłłoośśccii  ((22001122)),,  DDiiaalloogg  cchhrrzzeeśścciijjaańńsskkoo--mmuuzzuułłmmaańńsskkii..  TTeeoorriiaa  ––  pprraakkttyykkaa  ––  

ppeerrssppeekkttyywwyy  ((22001133)),,  AArraabbiiaa..  SSttaałłee  ii  zzmmiieennnnee  ww  lliitteerraattuurrzzee  aarraabbsskkiieejj  ((TToorruuńń  

22001144)),,  BBlliisskkii  WWsscchhóódd  ww  pprroocceessiiee  pprrzzeemmiiaann,,  tt..  11,,  tt..  22  ((22001155)),,  TTaattaarrzzyy  ppoollssccyy  ––  

aaddooppttoowwaannii  ddoo  nnaarroodduu  ((22001166)),,  PPoolliittiiccss  aanndd  SSoocciieettyy  iinn  tthhee  IIssllaammiicc  wwoorrlldd  ((22001166))..  

   

   



PPPRRRZZZYYYSSSTTTAAANNNEEEKKK   LLLIIITTTEEERRRAAATTTUUURRRAAA   
 

MMaaggddaalleennaa  KKuubbaarreekk  

LLiitteerraattuurryy  zznnaannee  ii  nniieezznnaannee  ––  wwssppóółłcczzeessnnaa  pprroozzaa  aarraabbsskkaa  

  

PPoojjęęcciiee  lliitteerraattuurryy  aarraabbsskkiieejj  mmoożżee  bbyyćć  ddwwoojjaakkoo  ddeeffiinniioowwaannee::  jjaakkoo  lliitteerraattuurraa    

ww  jjęęzzyykkuu  aarraabbsskkiimm  oorraazz  jjaakkoo  lliitteerraattuurraa  ttwwoorrzzoonnaa  pprrzzeezz  aauuttoorróóww  

ppoocchhooddzząąccyycchh  zzee  śśwwiiaattaa  aarraabbsskkiieeggoo,,  kkttóórrzzyy  uuwwaażżaajjąą  ssiięę  zzaa  AArraabbóóww..  WW  ttyymm  

ddrruuggiimm  pprrzzyyppaaddkkuu  zzaa  lliitteerraattuurręę  aarraabbsskkąą  uuzznnaajjee  ssiięę  ttaakkżżee  ttęę  ttwwoorrzzoonnąą    

ww  jjęęzzyykkuu  ffrraannccuusskkiimm,,  aannggiieellsskkiimm,,  nniieemmiieecckkiimm,,  hheebbrraajjsskkiimm  ii  iinnnnyycchh  

jjęęzzyykkaacchh,,  wwłłąącczzaajjąącc  ww  tteenn  ssppoossóóbb  ddoo  ddoorroobbkkuu  lliitteerraacckkiieeggoo  śśwwiiaattaa  aarraabbsskkiieeggoo  

ttwwóórrcczzoośśćć  ppiissaarrzzyy  MMaagghhrreebbuu,,  IIzzrraaeellaa  ii  eemmiiggrraannttóóww..  PPooddcczzaass  ssppoottkkaanniiaa  

zzaapprreezzeennttoowwaannee  zzoossttaannąą  ssyyllwweettkkii  ttwwóórrccóóww,,  ppooddeejjmmoowwaannaa  pprrzzeezz  nniicchh  

tteemmaattyykkaa  ssttaannoowwiiąąccaa  ooddzzwwiieerrcciieeddlleenniiee  pprroobblleemmóóww,,  zz  jjaakkiimmii  bboorryykkaa  ssiięę  śśwwiiaatt  

aarraabbsskkii  oorraazz  pprrzzyyjjęęttee  pprrzzeezz  nniicchh  ssttrraatteeggiiee  aarrttyyssttyycczznneejj  eekksspprreessjjii..  KKoońńccoowwaa  

cczzęęśśćć  rreefflleekkssjjii  ppoośśwwiięęccoonnaa  bbęęddzziiee  pprrzzeekkłłaaddoomm  lliitteerraattuurryy  aarraabbsskkiieejj  nnaa  jjęęzzyykk  

ppoollsskkiieejj  oorraazz  iicchh  rreecceeppccjjii  ww  PPoollssccee..  

  

MMaaggddaalleennaa  KKuubbaarreekk  ––  ddookkttoorr  nnaauukk  hhuummaanniissttyycczznnyycchh,,  aarraabbiissttkkaa,,  ttłłuummaacczzkkaa  

lliitteerraattuurryy,,  aaddiiuunnkktt  ww  PPrraaccoowwnnii  JJęęzzyykkaa  ii  KKuullttuurryy  AArraabbsskkiieejj  nnaa  UUnniiwweerrssyytteecciiee  

MMiikkoołłaajjaa  KKooppeerrnniikkaa  ww  TToorruunniiuu  oorraazz  lleekkttoorr  SSzzkkoołłyy  JJęęzzyykkóóww  WWsscchhooddnniicchh  

UUnniiwweerrssyytteettuu  WWaarrsszzaawwsskkiieeggoo;;  cczzłłoonneekk  PPoollsskkiieeggoo  TToowwaarrzzyyssttwwaa  

OOrriieennttaalliissttyycczznneeggoo  ii  UUnniioonn  EEuurrooppééeennnnee  ddeess  AArraabbiissaannttss  eett  IIssllaammiissaannttss  

PPrroowwaaddzzii  bbaaddaanniiaa  ww  zzaakkrreessiiee  wwssppóółłcczzeessnneejj  lliitteerraattuurryy  aarraabbsskkiieejj..  WWaażżnniieejjsszzee  

ppuubblliikkaaccjjee::  MMiirraażżee  ii  ooaazzyy..  SSuu’’aadd  aass--SSaabbaahh  ii  iinnnnee  ppooeettkkii  aarraabbsskkiiee  ((22000066)),,    

WW  kkrręęgguu  kkuullttuurryy  iissllaammuu..  MMaatteerriiaałłyy  ddyyddaakkttyycczznnee  ddllaa  nnaauucczzyycciieellii  sszzkkóółł  

ppoonnaaddppooddssttaawwoowwyycchh  ((22000077)),,  MMoottyyww  śśmmiieerrccii  ww  ttwwóórrcczzoośśccii  wwssppóółłcczzeessnnyycchh  

ppooeetteekk  aarraabbsskkiicchh  ((22000099))  oorraazz  mmoonnooggrraaffiicczznnee  pprraaccee  zzbbiioorroowwee::  OOrriieenntt    

ww  lliitteerraattuurrzzee..  LLiitteerraattuurraa  ww  OOrriieenncciiee..  SSppoottkkaanniiaa  ((22001144)),,  OOrriieenntt  ii  lliitteerraattuurraa..  

MMiięęddzzyy  ttrraaddyyccjjąą  aa  nnoowwoocczzeessnnoośścciiąą  ((22001155)),,  TTrraaddiittiioonnaall  OOrriieenntt..  MMooddeerrnn  OOrriieenntt..  

LLiitteerraarryy  SSttuuddiieess  ((22001155))..  PPrrzzeekkłłaaddyy::  AAbbdd  aarr--RRaahhmmaann  MMuunniiff,,  MMiiaassttaa  ssoollii  ((22001100)),,  

KKhhaalliill  GGiibbrraann,,  PPoołłaammaannee  sskkrrzzyyddłłaa  ((22001122))..  

 

MMuussaa  CCzzaacchhoorroowwsskkii  

MMiięęddzzyy  sstteeppeemm  aa  wwiieerrsszzeemm..  WWiieecczzóórr  aauuttoorrsskkii  

  

WWiieecczzóórr  aauuttoorrsskkii  ttaattaarrsskkiieeggoo  ppooeettyy  MMuussyy  CCzzaacchhoorroowwsskkiieeggoo,,  ddzziieennnniikkaarrzzaa,,  

ttwwóórrccyy,,  ttłłuummaacczzaa,,  wwyyddaawwccyy;;  aauuttoorraa  ddwwuunnaassttuu  zzbbiioorróóww  ppooeettyycckkiicchh  oorraazz  

lliicczznnyycchh  ppuubblliikkaaccjjii  zzwwiiąązzaannyycchh  zz  tteemmaattyykkąą  ttaattaarrsskkąą  ii  mmuuzzuułłmmaańńsskkąą..  JJeesstt  

cczzłłoonnkkiieemm  SSttoowwaarrzzyysszzeenniiaa  DDzziieennnniikkaarrzzyy  RRPP  rrzzeecczznniikkiieemm  pprraassoowwyymm  

MMuuzzuułłmmaańńsskkiieeggoo  ZZwwiiąązzkkuu  RReelliiggiijjnneeggoo  ww  RRPP,,  pprrzzeeddssttaawwiicciieelleemm  MMZZRR  ww  RRPP    

nnaa  DDoollnnyy  ŚŚlląąsskk,,  aa  ttaakkżżee  rreeddaakkttoorreemm  nnaacczzeellnnyymm  kkwwaarrttaallnniikkaa  „„PPrrzzeegglląądd  

TTaattaarrsskkii””,,  rreeddaakkttoorreemm  pprroowwaaddzząąccyymm  „„RRoocczznniikkaa  TTaattaarróóww  PPoollsskkiicchh””,,  

rreeddaakkttoorreemm  ppoollsskkiieejj  eeddyyccjjii  cczzaassooppiissmmaa  TTaattaarróóww  lliitteewwsskkiicchh  „„LLiieettuuvvooss  ttoottoorriiaaii””,,  

wwrreesszzcciiee  ––  zzaałłoożżyycciieelleemm  ii  rreeddaakkttoorreemm  nnaacczzeellnnyymm  IInniiccjjaattyywwyy  WWyyddaawwnniicczzeejj  

ÇÇaaxxaarrxxaann  XXuuccaallııqq..  
 

   

   



PPRRZZYYSSTTAANNEEKK  PPOODDRRÓÓŻŻEE  
 

MMaałłggoorrzzaattaa  AAll--SShhaahhaarrii  

TTwwaarrzzee  ii  oobblliicczzaa  JJeemmeennuu..  WW  ppoosszzuukkiiwwaanniiuu  kkoorrzzeennii  rrooddzziinnnnyycchh  

  

SSppoottkkaanniiee  ppoośśwwiięęccoonnee  bbęęddzziiee  nniieezzwwyykkłłeejj  ppooddrróóżżyy  ddoo  JJeemmeennuu,,  kkttóórrąą  

mmiieesszzkkaajjąąccaa  nnaa  ccoo  ddzziieeńń  ww  BByyddggoosszzcczzyy  MMaałłggoorrzzaattaa  AAll--SShhaahhaarrii  ooddbbyyłłaa  wwrraazz    

zz  bblliisskkiimmii  nnaa  pprrzzeełłoommiiee  lliippccaa  ii  ssiieerrppnniiaa  22001100  rrookkuu..  OOkkaazzjjąą  ddoo  wwyypprraawwyy    

ww  ppoosszzuukkiiwwaanniiuu  kkoorrzzeennii  rrooddzziinnnnyycchh  bbyyłłyy  1188..  uurrooddzziinnyy  ssttaarrsszzeejj  ccóórrkkii,,  AAmmaall,,  

zzaaśś  ggłłóówwnnyymm  jjeejj  cceelleemm  ––  ddoottaarrcciiee  ddoo  mmiiaassttaa  AAll--SShhaahhaarr  nnaadd  ZZaattookkąą  AAddeeńńsskkąą,,  

sskkąądd  ppoocchhooddzziiłł  pprrzzooddeekk  rrooddzziinnyy,,  kkttóórryy  ddaałł  jjeejj  nnaazzwwiisskkoo..  PPooddrróóżż  wwiiooddłłaa    

oodd  mmiiaassttaa  AAll--HHooddeeiiddaa  ddoo  wwssppoommnniiaanneeggoo  AAll--SShhaahhaarr,,  ppoopprrzzeezz  wwiieellee  mmiieejjsscc,,  

kkttóórree  zzaappiissaałłyy  ssiięę  zzłłoottyymmii  lliitteerraammii  nnaa  kkaarrttaacchh  hhiissttoorriiii,,  jjaakk  cchhooććbbyy  MMaarreebb  

lleeżżąąccee  nnaa  tteerreenniiee  kkrróólleessttwwaa  lleeggeennddaarrnneejj  kkrróólloowweejj  SSaabbyy,,  TTaarriimm,,  SSaayyuunn    

ii  SShhiibbaamm  zznnaajjdduujjąąccee  ssiięę  ww  DDoolliinniiee  WWaaddii  HHaaddrraammaauutt,,  cczzyy  JJiibbllaa  ––  ddaawwnnaa  

ssiieeddzziibbaa  zzaappoommnniiaanneejj  kkrróólloowweejj  AArrwwyy  AAll--SSuulleejjhhii,,  kkttóórreejj  ddłłuuggiiee  ii  ppookkoojjoowwee  

rrzząąddyy  sspprraawwiiłłyy,,  żżee  ppoorróówwnnyywwaannaa  jjeesstt  ddoo  wwssppaanniiaałłeejj  kkrróólloowweejj  SSaabbyy..  RRooddzziinniiee  

uuddaałłoo  ssiięę  ttaakkżżee  zzwwiieeddzziićć  TTaaiizz  ii  ssttoolliiccęę  JJeemmeennuu  ––  SSaannęę,,  zzaalliicczzaannąą    

ddoo  nnaajjssttaarrsszzyycchh  mmiiaasstt  nnaa  śśwwiieecciiee,,  ddzziięękkii  cczzeemmuu  zzoossttaałłaa  oonnaa  wwppiissaannaa,,  

ppooddoobbnniiee  jjaakk  SShhiibbaamm,,  nnaa  lliissttęę  ŚŚwwiiaattoowweeggoo  DDzziieeddzziiccttwwaa  UUNNEESSCCOO..  PPoonniieewwaażż  

ppooddrróóżż  ooddbbyyłłaa  ssiięę  pprrzzeedd  wwyyddaarrzzeenniiaammii  „„AArraabbsskkiieejj  WWiioossnnyy””  oorraazz  wwyybbuucchheemm  

ttrrwwaajjąącceeggoo  ddoo  cchhwwiillii  oobbeeccnneejj  kkoonnfflliikkttuu  zzbbrroojjnneeggoo  nnaa  tteerreenniiee  JJeemmeennuu,,  zznnaacczznnaa  

cczzęęśśćć  zzddjjęęćć  mmaa  cchhaarraakktteerr  aarrcchhiiwwaallnnyy,,  wwiieellee  uuttrrwwaalloonnyycchh  nnaa  ffoottooggrraaffiiaacchh  

oobbiieekkttóóww  uulleeggłłoo  zznniisszzcczzeenniiuu  ppooddcczzaass  ddzziiaałłaańń  zzbbrroojjnnyycchh  ii  nnaalloottóóww  ssiiłł  

zzjjeeddnnoocczzoonnyycchh  ppoodd  pprrzzyywwóóddzzttwweemm  AArraabbiiii  SSaauuddyyjjsskkiieejj..  UUcczzeessttnniiccyy  ssppoottkkaanniiaa  

rruusszząą  śśllaaddeemm  rrooddzziinnyy  AAll--SShhaahhaarriicchh,,  ccoo  ppoozzwwoollii  iimm  ppoozznnaaćć  zzaarróówwnnoo  

nnaajjcciieekkaawwsszzee  mmiieejjssccaa  tteeggoo  ppuussttyynnnneeggoo  kkrraajjuu,,  jjaakk  ii  jjeeggoo  mmiieesszzkkaańńccóóww..    

  

MMaałłggoorrzzaattaa  AAll--SShhaahhaarrii  ––  aabbssoollwweennttkkaa  lliinnggwwiissttyykkii  ssttoossoowwaanneejj  jjęęzzyykkaa  

aannggiieellsskkiieeggoo  zz  jjęęzzyykkiieemm  aarraabbsskkiimm  nnaa  WWyyddzziiaallee  HHuummaanniissttyycczznnyymm  

UUnniiwweerrssyytteettuu  KKaazziimmiieerrzzaa  WWiieellkkiieeggoo  ww  BByyddggoosszzcczzyy  ii  ssttuuddiióóww  ppooddyypplloommoowwyycchh  

ddllaa  ttłłuummaacczzyy  jjęęzzyykkaa  aannggiieellsskkiieeggoo  nnaa  tteejj  ssaammeejj  uucczzeellnnii,,  aa  ttaakkżżee  ssttuuddiióóww  

ppooddyypplloommoowwyycchh  nnaa  kkiieerruunnkkuu  ttłłuummaacczzeenniiaa  eekkoonnoommiicczznnoo--pprraawwnnee  ––  jjęęzzyykk  

aannggiieellsskkii  ww  WWyyżżsszzeejj  SSzzkkoollee  BBaannkkoowweejj  ww  TToorruunniiuu;;  wwssppóółłzzaałłoożżyycciieellkkaa  ii  cczzłłoonneekk  

KKoołłaa  NNaauukkoowweeggoo  JJęęzzyykkaa  ii  KKuullttuurryy  AArraabbsskkiieejj  „„AAnn--NNaahhddaa””  nnaa  UUKKWW    

ww  BByyddggoosszzcczzyy..  JJeejj  zzaaiinntteerreessoowwaanniiaa  nnaauukkoowwee  kkoonncceennttrruujjąą  ssiięę  wwookkóółł  

jjęęzzyykkoozznnaawwssttwwaa,,  ssooccjjoolliinnggwwiissttyykkii,,  gglloottttooddyyddaakkttyykkii,,  ttrraannssllaattoollooggiiii,,  aa  ttaakkżżee  

aarraabbiissttyykkii  ii  iissllaammiissttyykkii  zzee  sszzcczzeeggóóllnnyymm  uuwwzzggllęęddnniieenniieemm  hhiissttoorriiii  JJeemmeennuu    

ii  ssyyttuuaaccjjii  kkoobbiieett  ww  śśwwiieecciiee  aarraabbsskkoo--mmuuzzuułłmmaańńsskkiimm..  DDooddaattkkoowwoo  iinntteerreessuujjąą  jjąą  

zzaaggaaddnniieenniiaa  kkuullttuurroozznnaawwcczzee,,  aa  pprrzzeeddee  wwsszzyyssttkkiimm  kkwweessttiiee  ddiiaallooggóóww  

mmiięęddzzyykkuullttuurroowwyycchh  ww  ppoosszzuukkiiwwaanniiuu  wwssppóóllnnyycchh  wwaarrttoośśccii  ooggóóllnnoolluuddzzkkiicchh..  

  

ZZddzziissłłaaww  PPrreeiissnneerr  

WW  LLiibbaanniiee,,  SSyyrriiii  ii  JJoorrddaanniiii  --  ttrrzzyy  kkrraajjee  BBlliisskkiieeggoo  WWsscchhoodduu  

  

PPooddrróóżż  ppoo  ttrrzzeecchh  kkrraajjaacchh  BBlliisskkiieeggoo  WWsscchhoodduu::  LLiibbaanniiee,,  SSyyrriiii  ii  JJoorrddaanniiii  ttoo  

nniieezzwwyykkłłee  pprrzzeeżżyycciiee  ddzziięękkii  ppiięękknnyymm  ppuussttyynnnnyymm  kkrraajjoobbrraazzoomm  WWaaddii  RRuumm,,  

nniieewwyyssookkiimm  ggóórroomm,,  ssłłoonnyymm  bbrrzzeeggoomm  MMoorrzzaa  MMaarrttwweeggoo,,  aallee  ttaakkżżee  ddzziięękkii  

mmiieejjssccoomm  oo  zznnaacczzeenniiuu  hhiissttoorryycczznnyymm  ii  kkuullttuurroowwyymm..  NNiieesstteettyy,,  zz  ppoowwooddóóww  



ppoolliittyycczznnyycchh  zz  ddeessttyynnaaccjjii  ttuurryyssttyycczznnyycchh  wwyyłłąącczzoonnaa  jjeesstt  oobbeeccnniiee  SSyyrriiaa,,  jjeeddeenn    

zz  nnaajjcciieekkaawwsszzyycchh  ppoodd  wwzzggllęęddeemm  hhiissttoorryycczznnyymm  kkrraajj  tteeggoo  rreeggiioonnuu..    

PPoołłoożżoonnyy  nnaadd  MMoorrzzeemm  ŚŚrróóddzziieemmnnyymm  BBeejjrruutt,,  oobbiieekkttyy  zz  cczzaassóóww  rrzzyymmsskkiicchh    

ww  BByybbllooss,,  SSyyddoonniiee,,  AAnnjjaarr,,  cczzyy  wwyyjjąąttkkoowwyy  BBaaaallbbeekk  ––  ttoo  cczzęęśśćć  wwaażżnnyycchh  aattrraakkccjjii  

LLiibbaannuu..  DDaammaasszzeekk  zz  nnaajjwwiięękksszzyymm  ddoo  nniieeddaawwnnaa  mmeecczzeetteemm  UUmmaajjjjaaddóóww,,  

wwyyjjąąttkkoowwaa  kkoolluummnnaaddaa  rrzzyymmsskkiieeggoo  mmiiaassttaa  AAppaammeeaa,,  cczzyy  jjeeddnnoo    

zz  nnaajjcciieekkaawwsszzyycchh  zz  tteeggoo  cczzaassuu,,  jjaakkiimm  jjeesstt  PPaallmmyyrraa,,  zzaammkkii  kkrrzzyyżżoowwccóóww,,  

hheettyycckkaa  AAiinnddaarraa,,  bbaarrddzzoo  ssttaarree  UUggaarriitt  ttoo  nnaajjwwiięękksszzee  aattrraakkccjjee  SSyyrriiii..  WW  JJoorrddaanniiii  

ggooddnnyymm  ooddwwiieeddzzeenniiaa  jjeesstt  sskkaallnnee  mmiiaassttoo  NNaabbaatteejjcczzyykkóóww  ww  PPeettrrzzee,,  rrzzyymmsskkiiee  

DDżżeerraasszz  ii  zz  tteeggoo  cczzaassuu  oobbiieekkttyy  ww  AAmmmmaanniiee  oorraazz  zzaammkkii  ppuussttyynnnnee  zz  VVIIII  ii  VVIIIIII  

wwiieekkuu..  NNiieezzwwyykkłłee  ssąą  kkrraajjoobbrraazzyy,,  uuwwaażżaannee  zzaa  nnaajjppiięękknniieejjsszząą,,  PPuussttyynnii  WWaaddii  

RRuumm,,  aa  ttaakkżżee  ssoollnnee  ssttrruukkttuurryy  nnaadd  wwsscchhooddnniimmii  bbrrzzeeggaammii  MMoorrzzaa  MMaarrttwweeggoo..  

  

ZZddzziissłłaaww  PPrreeiissnneerr  ––  ddookkttoorr  ggeeooggrraaffiiii,,  ppooddrróóżżnniikk,,  ffoottooggrraaff,,  wwyyddaawwccaa    

ii  wwyykkłłaaddoowwccaa  WWyyżżsszzeejj  SSzzkkoołłyy  BBaannkkoowweejj  ww  TToorruunniiuu  nnaa  kkiieerruunnkkuu  ttuurryyssttyykkaa    

ii  rreekkrreeaaccjjaa;;  wwcczzeeśśnniieejj,,  nniieemmaall  pprrzzeezz  3300  llaatt  zzwwiiąązzaannyy  zz  IInnssttyyttuutteemm  GGeeooggrraaffiiii  

UUMMKK  ww  TToorruunniiuu;;  aauuttoorr  lliicczznnyycchh  ppuubblliikkaaccjjii  ppooppuullaarrnnoo--nnaauukkoowwyycchh,,  aallbbuummóóww,,  

ppooddrręęcczznniikkóóww  sszzkkoollnnyycchh,,  aarrttyykkuułłóóww  ww  mmaaggaazzyynnaacchh  ttuurryyssttyycczznnyycchh    

ii  ggeeooggrraaffiicczznnyycchh  oorraazz  ddzziieennnniikkaacchh  llookkaallnnyycchh;;  uucczzeessttnniikk  aauuddyyccjjii  tteelleewwiizzyyjjnnyycchh  

ii  rraaddiioowwyycchh  ddoottyycczząąccyycchh  ppooddrróóżżoowwaanniiaa;;  cczzłłoonneekk  rrzzeecczzyywwiissttyy  PPoollsskkiieeggoo  

OOddddzziiaałłuu  „„TThhee  EExxpplloorreerrss  CClluubb””  ww  NNoowwyymm  JJoorrkkuu,,  RRooyyaall  GGeeooggrraapphhiiccaall  SSoocciieettyy  

ww  LLoonnddyynniiee  oorraazz  PPoollsskkiieeggoo  TToowwaarrzzyyssttwwaa  GGeeooggrraaffiicczznneeggoo..  OOddwwiieeddzziiłł  ookkoołłoo  112200  

kkrraajjóóww  nnaa  wwsszzyyssttkkiicchh  kkoonnttyynneennttaacchh,,  sskkąądd  pprrzzyywwiióózzłł  ppoonnaadd  8800  ttyyss..  ffoottooggrraaffiiii  

ww  ppoossttaaccii  ssllaajjddóóww  oorraazz  wwiieellee  ttyyssiięęccyy  oobbrraazzóóww  ccyyffrroowwyycchh..  JJeeggoo  

zzaaiinntteerreessoowwaanniiaa  sskkuuppiiaajjąą  ssiięę  wwookkóółł  ggeeoommoorrffoollooggiiii,,  ggllaaccjjoollooggiiii,,  ggeeooggrraaffiiii  

rreeggiioonnaallnneejj  śśwwiiaattaa,,  ggeeoottuurryyssttyykkii..  WW  cczzaassiiee  ppooddrróóżżyy,,  oobbookk  ffaassccyynnaaccjjii  pprrzzyyrrooddąą,,  

iinntteerreessuujjee  ssiięę  mmiieejjssccoowwyymmii  kkuullttuurraammii,,  hhiissttoorriiąą,,  aarrcchhiitteekkttuurrąą,,  sszzttuukkąą,,  

eettnnooggrraaffiiąą,,  oobbyycczzaajjaammii..    

  

PPPRRRZZZYYYSSSTTTAAANNNEEEKKK   SSSZZZTTTUUUKKKAAA   III   JJJĘĘĘZZZYYYKKK   
 

SSwwiieettłłaannaa  CCzzeerrwwoonnnnaajjaa  

MMeecczzeett  ––  zzwwiieerrcciiaaddłłoo  iissllaammuu  

  

SSppoottkkaanniiee  ppoośśwwiięęccoonnee  bbęęddzziiee  ttzzww..  mmeecczzeettoowwii  wwssppóółłcczzeessnneemmuu    

ww  ddoośśwwiiaaddcczzeenniiaacchh  aarrcchhiitteekkttóóww  ii  aarrttyyssttóóww  rróóżżnnyycchh  sszzkkóółł  nnaarrooddoowwyycchh,,  

rreeggiioonnaallnnyycchh  ii  kkoonnttyynneennttaallnnyycchh..  PPoojjęęcciiee  „„wwssppóółłcczzeessnnyy  mmeecczzeett””  nniiee  oozznnaacczzaa    

ww  ttyymm  pprrzzyyppaaddkkuu  oobboowwiiąązzkkoowweejj  pprrzzyynnaalleeżżnnoośśccii  aarrcchhiitteekkttoonniicczznneeggoo  wwyygglląądduu  

mmeecczzeettuu,,  jjeeggoo  kkoonnssttrruukkccjjii  ii  zzddoobbnniiccttwwaa  ddoo  aarrttyyssttyycczznneeggoo  kkiieerruunnkkuu  

mmooddeerrnniizzmmuu  ii  ppoossttmmooddeerrnniizzmmuu  ,,  ddoo  tteeggoo,,  ccoo  ww  lliitteerraattuurrzzee  hhiissttoorriiii  sszzttuukkii  

ookkrreeśśllaa  ssiięę  ffrraannccuusskkiimm  ll’’aarrtt  mmooddeerrnnee  lluubb  aannggiieellsskkiimm  ccoonntteemmppoorraarryy  aarrtt  ––  

wwyyrraażżeenniiaammii  cchhaarraakktteerryyzzuujjąąccyymmii  zzeerrwwaanniiee  zz  hhiissttoorryycczznnyymmii  ttrraaddyyccjjaammii,,  

ppoosszzuukkiiwwaanniiee  nnoowwyycchh  ffoorrmm  ii  mmeettoodd  oorrggaanniizzaaccjjii  pprrzzeessttrrzzeennii  oorraazz  nnoowwaattoorrsskkiiee  

kkoonncceeppccjjee  aarrcchhiitteekkttuurryy  nnaajjnnoowwsszzyycchh  cczzaassóóww..  WW  kkrręęgguu  zzaaiinntteerreessoowwaańń  aauuttoorrkkii  

ppoozzoossttaajjąą  wwsszzyyssttkkiiee  mmeecczzeettyy  zzbbuuddoowwaannee  nnaa  nnoowwoo  ii  zzrreekkoonnssttrruuoowwaannee    

nnaa  ppooddssttaawwiiee  zzaabbyyttkkóóww  mmiinniioonnyycchh  eeppookk,,  wwyykkoońńcczzoonnee,,  jjuużż  ddzziiaałłaajjąąccee  oorraazz  

jjeesszzcczzee  nniieeppoossttaawwiioonnee,,  zzaapprroojjeekkttoowwaannee  nnaa  KKrryymmiiee,,  pprrzzeeddee  wwsszzyyssttkkiimm    

nnaa  pprrzzeessttrrzzeennii  ttyycchh  ddwwóócchh  ii  ppóółł  ddzziieessiięęcciioolleeccii,,  kkttóórree  ooddddzziieellaajjąą  llaattaa  11998800--

11999900  ––  sszzcczzyytt  mmaassoowweejj  rreeppaattrriiaaccjjii  TTaattaarróóww  KKrryymmsskkiicchh  ddoo  iicchh  hhiissttoorryycczznneejj  



oojjcczzyyzznnyy  zz  pprrzzyymmuussoowweeggoo  zzeessłłaanniiaa,,  ppoocczząątteekk  ssppoołłeecczznneejj,,  kkuullttuurraallnneejj    

ii  ppoolliittyycczznneejj  iinntteeggrraaccjjii  ww  nniieeppooddlleeggłłyymm  ppaańńssttwwiiee  uukkrraaiińńsskkiimm  ––  oodd  „„cczzaarrnneejj  

wwiioossnnyy””  22001144  rrookkuu,,  oozznnaacczzaajjąącceejj  nnoowwyy  ddrraammaattyycczznnyy  zzwwrroott  ww  ddzziieejjaacchh  

kkrryymmsskkoo--ttaattaarrsskkiieeggoo  nnaarroodduu..  
 

SSwwiieettłłaannaa  CCzzeerrwwoonnnnaajjaa  ––  pprrooffeessoorr  zzwwyycczzaajjnnyy  ((22000044)),,  ddookkttoorr  hhaabbiilliittoowwaannyy  

((11999900))  ww  ddzziieeddzziinniiee  nnaauukk  hhuummaanniissttyycczznnyycchh  ww  zzaakkrreessiiee  hhiissttoorriiii  sszzttuukk  

ppiięękknnyycchh;;  aabbssoollwweennttkkaa  MMoosskkiieewwsskkiieeggoo  PPaańńssttwwoowweeggoo  UUnniiwweerrssyytteettuu    

MM..WW..  ŁŁoommoonnoossoowwaa  ((KKaatteeddrraa  HHiissttoorriiii  ii  TTeeoorriiii  SSzzttuukkii  WWyyddzziiaałłuu  HHiissttoorryycczznneeggoo)),,  

aa  ttaakkżżee  ssttuuddiióóww  ppooddyypplloommoowwyycchh  ww  AAkkaaddeemmiiii  SSzzttuukk  PPiięękknnyycchh  ZZSSRRRR  oorraazz  

RReelliiggiijjnneejj  SSzzkkoołłyy  pprrzzyy  SSttoolliiccyy  AAppoossttoollsskkiieejj  ww  WWaattyykkaanniiee  ((ssppeeccjjaallnnoośśćć  „„IIssllaamm    

ww  EEuurrooppiiee””));;  cczzłłoonneekk  IInntteerrnnaattiioonnaall  AAssssoocciiaattiioonn  ooff  AArrtt  CCrriittiiccss  aanndd  AArrtt  

HHiissttoorriiaannss,,  DDeeuuttsscchhee  AArrbbeeiittssggeemmeeiinnsscchhaafftt  VVoorrddeerreerr  OOrriieenntt,,  DDeeuuttsscchhee  

GGeesseellllsscchhaafftt  ffüürr  OOsstteeuurrooppaakkuunnddee,,  DDeeuuttsscchhee  GGeesseellllsscchhaafftt  ffüürr  VVoollkksskkuunnddee,,  

IInntteerrnnaattiioonnaalleess  IInnssttiittuutt  ffüürr  NNaattiioonnaalliittäätteennrreecchhtt  uunndd  RReeggiioonnaalliissmmuuss  

((GGeerrmmaannyy,,  MMüünncchheenn,,  MMiittgglliieedd  ddeess  KKuurraattoorriiuummss)),,  IInntteerrnnaattiioonnaall  OOrraall  HHiissttoorryy  

AAssssoocciiaattiioonn,,  IInntteerrnnaattiioonnaall  SSttuuddyy  ooff  RReelliiggiioonn  iinn  EEaasstteerrnn  aanndd  CCeennttrraall  EEuurrooppee  

AAssssoocciiaattiioonn,,  IInntteerrnnaattiioonnaall  UUnniioonn  ooff  AAnntthhrrooppoollooggiiccaall  aanndd  EEtthhnnoollooggiiccaall  

SScciieenncceess  ((CCoommmmiissssiioonn  oonn  UUrrbbaann  AAnntthhrrooppoollooggyy)),,  IInntteerrnnaattiioonnaall  SSoocciieettyy    

ooff  EEtthhnnoollooggyy  aanndd  FFoollkklloorree,,  PPoollsskkiieeggoo  IInnssttyyttuuttuu  SSttuuddiióóww  nnaadd  SSzzttuukkąą  ŚŚwwiiaattaa,,  

PPoollsskkiieeggoo  TToowwaarrzzyyssttwwaa  LLuuddoozznnaawwcczzeeggoo..  OOdd  22000044  rrookkuu  mmiieesszzkkaa  ww  PPoollssccee,,  

pprraaccuujjee  nnaa  ssttaannoowwiisskkuu  pprrooffeessoorraa  zzwwyycczzaajjnneeggoo  ww  KKaatteeddrrzzee  EEttnnoollooggiiii    

ii  AAnnttrrooppoollooggiiii  KKuullttuurroowweejj  nnaa  WWyyddzziiaallee  NNaauukk  HHiissttoorryycczznnyycchh  UUnniiwweerrssyytteettuu  

MMiikkoołłaajjaa  KKooppeerrnniikkaa  ww  TToorruunniiuu..  PPoollee  bbaaddaańń  ii  zzaaiinntteerreessoowwaańń  nnaauukkoowwyycchh  

oobbeejjmmuujjee::  sszzttuukkęę  ii  rreelliiggiięę,,  iissllaamm  wwssppóółłcczzeessnneeggoo  śśwwiiaattaa,,  sszzttuukkęę  ii  ppoolliittyycczznnee  

zzmmiiaannyy  wwee  WWsscchhooddnniieejj  EEuurrooppiiee  XXXX––XXXXII  ww..,,  kkuullttuurryy  nnaarrooddóóww  ddaawwnneeggoo  

IImmppeerriiuumm  RRoossyyjjsskkiieeggoo  ii  iicchh  rruucchhyy  nnaarrooddoowwee..  AAuuttoorrkkaa  ppoonnaadd  550000  ppuubblliikkaaccjjii  

nnaauukkoowwyycchh  ii  ppooppuullaarrnnoo--nnaauukkoowwyycchh  wwyyddaannyycchh  ww  rróóżżnnyycchh  kkrraajjaacchh  ii  jjęęzzyykkaacchh  

eeuurrooppeejjsskkiicchh..    

 

PPPRRRZZZYYYSSSTTTAAANNNEEEKKK   JJJĘĘĘZZZYYYKKK   
  

SSuummaayyaa  AAll--HHaawwaarryy  

„„SSeezzaammiiee,,  oottwwóórrzz  ssiięę!!””  ––  wwaarrsszzttaattyy  jjęęzzyykkoowwee  

   

CChhcceesszz  ppoocczzuućć  ssiięę  nniicczzyymm  AAllllaaddyynn,,  kkttóórryy  ppoottaarrłłsszzyy  llaammppęę  wwyysszzeeppttaałł  żżyycczzeenniiee    

ii  llaattaajjąąccyy  ddyywwaann  zzaabbrraałł  ggoo  ww  ppooddrróóżż  ppeełłnnąą  pprrzzyyggóódd??  PPrrzzeedd  TToobbąą  ookkaazzjjaa    

ddoo  ppoozznnaanniiaa  uurrookkóóww  ttaakkiieejj  ppooddrróóżżyy,,  wwęęddrróówwkkii  pprrzzeezz  śśwwiiaatt  aarraabbsskkiicchh  lliitteerr    

ii  ddźźwwiięękkóóww,,  ookkrryyttyycchh  mmggiieełłkkąą  ttaajjeemmnniicczzoośśccii,,  kkttóórrąą  rroozzwwiiaaćć  ppoottrraaffii  ttyyllkkoo  mmoocc  

ttaajjeemmnnyycchh  ssłłóóww::  „„AAbbrraakkaaddaabbrraa!!””..  UU  kkrreessuu  tteejj  ppooddrróóżżyy  ppoossiiąąddzziieesszz  wwiieeddzzęę,,    

oo  kkttóórreejj  mmaarrzząą  iinnnnii,,  aa  ww  llaabbiirryynncciiee  ttaakk  ttrruuddnnyycchh  wwcczzeeśśnniieejj  ddoo  rroozzsszzyyffrroowwaanniiaa  

aarraabbsskkiicchh  zznnaakkóóww  ppoorruusszzaaćć  ssiięę  bbęęddzziieesszz  zz  ttaakkąą  sswwoobbooddąą,,  żżee  bbrraaćć  CCiięę  bbęęddąą    

zzaa  jjeeddnneeggoo  zz  cczztteerrddzziieessttuu  rroozzbbóójjnniikkóóww  AAllii  BBaabbyy..  NNaasszzee  wwaarrsszzttaattyy  jjęęzzyykkoowwee  ttoo  

sszzaannssaa,,  bbyy  wwkkrroocczzyyćć  ww  śśwwiiaatt  AAllllaaddyynnaa,,  SSiinnddbbaaddaa  ii  SSzzeehheerreezzaaddyy,,  

wwyyppoowwiieeddzziieećć  mmaaggiicczznnee  ssłłoowwaa  ""SSeezzaammiiee,,  oottwwóórrzz  ssiięę!!””,,  aa  wwtteeddyy  sskkaarrbbnniiccaa  

ttaajjeemmnniicczzyycchh  lliitteerr  ii  mmiisstteerrnnyycchh  oorrnnaammeennttóóww  ssttaanniiee  pprrzzeedd  WWaammii  oottwwoorreemm..      

  

SSuummaayyaa  AAll--HHaawwaarryy  ––  SSyyrryyjjkkaa  ppoocchhooddzzeenniiaa  ppaalleessttyyńńsskkiieeggoo;;  wwiieelloolleettnnii  lleekkttoorr  

nnaattyywwnnyy  jjęęzzyykkaa  aarraabbsskkiieeggoo  ((22000088--22000099  WWSSGG  ww  BByyddggoosszzcczzyy,,  22001122--22001177  UUMMKK  



ww  TToorruunniiuu,,  22001155--22001177  UUKKWW  ww  BByyddggoosszzcczzyy));;  uukkoońńcczzyyłłaa  ssttuuddiiaa  wwyyżżsszzee    

nnaa  kkiieerruunnkkuu  bbuuddoowwnniiccttwwoo  nnaa  UUnniiwweerrssyytteecciiee  ww  DDaammaasszzkkuu,,  nnaassttęęppnniiee  ssttuuddiiaa  

lliicceennccjjaacckkiiee  nnaa  kkiieerruunnkkuu  ffiilloollooggiiaa,,  ssppeeccjjaallnnoośśćć  nnaauucczzaanniiee  jjęęzzyykkaa  aannggiieellsskkiieeggoo  

nnaa  UUnniiwweerrssyytteecciiee  AAddaammaa  MMiicckkiieewwiicczzaa  ww  PPoozznnaanniiuu  oorraazz  ssttuuddiiaa  mmaaggiisstteerrsskkiiee  

nnaa  kkiieerruunnkkuu  ffiilloollooggiiaa,,  ssppeeccjjaallnnoośśćć  aarraabbiissttyykkaa  nnaa  tteejj  ssaammeejj  UUcczzeellnnii;;  ww  22001155  

rrookkuu  ppooddjjęęłłaa  ssttuuddiiaa  ddookkttoorraanncckkiiee  nnaa  WWyyddzziiaallee  JJęęzzyykkoozznnaawwssttwwaa  UUnniiwweerrssyytteettuu  

KKaazziimmiieerrzzaa  WWiieellkkiieeggoo  ww  BByyddggoosszzcczzyy..  JJeejj  zzaaiinntteerreessoowwaanniiaa  bbaaddaawwcczzee  oossccyylluujjąą  

wwookkóółł  zzaaggaaddnniieeńń  jjęęzzyykkoo--  ii  lliitteerraattuurroozznnaawwcczzyycchh  śśwwiiaattaa  aarraabbsskkoo--

mmuuzzuułłmmaańńsskkiieeggoo..    

   

PPPRRRZZZYYYSSSTTTAAANNNEEEKKK   MMMUUUZZZUUUŁŁŁMMMAAANNNIIIEEE   WWW   EEEUUURRROOOPPPIIIEEE   
 

AAggaattaa  NNaallbboorrcczzyykk  

MMuuzzuułłmmaanniiee  ww  EEuurrooppiiee  ––  mmiittyy  ii  rrzzeecczzyywwiissttoośśćć  

SSppoottkkaanniiee  ppoośśwwiięęccoonnee  bbęęddzziiee  zzaaggaaddnniieenniioomm,,  ccoo  ddoo  kkttóórryycchh  nnaajjwwiięęcceejj  jjeesstt  

nniieejjaassnnoośśccii  ii  nniieeppoorroozzuummiieeńń  ww  ddyysskkuurrssiiee  nnaa  tteemmaatt  oobbeeccnnoośśccii  iissllaammuu    

nnaa  nnaasszzyymm  kkoonnttyynneenncciiee..  AAggaattaa  NNaallbboorrcczzyykk  nnaakkrreeśśllii  hhiissttoorriięę  oobbeeccnnoośśccii  

mmnniieejjsszzoośśccii  mmuuzzuułłmmaańńsskkiicchh  ww  EEuurrooppiiee,,  iicchh  ppoocchhooddzzeenniiee  pprrzzeedd  XXXX  ww..    

ii  pprrzzyycczzyynnyy  pprrzzyybbyycciiaa  nnoowwyycchh  mmuuzzuułłmmaannóóww  sszzcczzeeggóóllnniiee  ww  IIII  ppoołłoowwiiee  XXXX  ww..  

NNaassttęęppnniiee  oommóówwii  zzaaggaaddnniieenniiaa  zzwwiiąązzaannee  zz  ddeemmooggrraaffiiąą  eeuurrooppeejjsskkiicchh  

mmnniieejjsszzoośśccii  mmuuzzuułłmmaańńsskkiicchh::  ooddsseetteekk  wwyyzznnaawwccóóww  iissllaammuu  ww  wwyybbrraannyycchh  

ppaańńssttwwaacchh,,  ddzziieettnnoośśćć,,  wwiieekk  iittpp..,,  ppoorruusszzaajjąącc  pprrzzyy  tteejj  ookkaazzjjii  pprroobblleemm  

rróóżżnnoorrooddnnoośśccii  eettnniicczznneejj  ii  rreelliiggiijjnneejj  mmuuzzuułłmmaannóóww  eeuurrooppeejjsskkiicchh    

ww  ppoosszzcczzeeggóóllnnyycchh  ppaańńssttwwaacchh..  OOmmóówwiioonnyy  zzoossttaanniiee  ttaakkżżee  ssttaattuuss  pprraawwnnyy  

mmuuzzuułłmmaannóóww  ww  ppaańńssttwwaacchh  eeuurrooppeejjsskkiicchh,,  ww  ttyymm  kkwweessttiiee  oobbyywwaatteellssttwwaa    

ii  rreellaaccjjii  ppaańńssttwwoo--rreelliiggiiaa  mmuuzzuułłmmaańńsskkaa  oorraazz  oorrggaanniizzaaccjjii  żżyycciiaa  rreelliiggiijjnneeggoo,,    

aa  nnaa  kkoonniieecc  ––  zzaaggaaddnniieenniiaa  zzwwiiąązzaannee  zz  iinntteeggrraaccjjąą  mmuuzzuułłmmaańńsskkiicchh  iimmiiggrraannttóóww  

ww  ppaańńssttwwaacchh  eeuurrooppeejjsskkiicchh..  

AAggaattaa  SS..  NNaallbboorrcczzyykk  ––  ddookkttoorr  hhaabbiilliittoowwaannaa  ww  ddzziieeddzziinniiee  rreelliiggiioozznnaawwssttwwaa,,  

ssppeeccjjaallnnoośśćć  iissllaammiissttyykkaa,,  iissllaammoolloogg,,  iirraanniissttkkaa  ii  aarraabbiissttkkaa;;  rreeddaakkttoorr  sseerriiii  

„„AAnnnnoottaatteedd  DDooccuummeennttss  oonn  IIssllaamm  iinn  EEuurrooppee””  ((BBrriillll)),,  cczzłłoonneekk  kkoommiissjjii  ddoorraaddccóóww  

„„YYeeaarrbbooookk  ooff  MMuusslliimmss  iinn  EEuurrooppee””  ((BBrriillll  22000099--22001166)),,  aa  ttaakkżżee  rraaddyy  rreeddaakkccyyjjnneejj  

cczzaassooppiissmmaa  nnaauukkoowweeggoo  „„SSoocciioollooggyy  ooff  RReelliiggiioonn””,,  rreeddaakkccjjii  kkwwaarrttaallnniikkaa  „„WWiięęźź””    

ii  MMiięęddzzyynnaarrooddoowweejj  RRaaddyy  NNaauukkoowweejj  EErrllaannggeenn  CCeennttrree  ffoorr  IIssllaamm  aanndd  LLaaww    

iinn  EEuurrooppee  ((FFrriieeddrriicchh--AAlleexxaannddeerr  UUnniivveerrssiittyy  EErrllaannggeenn--NNuurreemmbbeerrgg));;  

ssttyyppeennddyyssttkkaa  mm..iinn..  DDeeppaarrttaammeennttuu  SSttaannuu  UUSSAA,,  UUnniiwweerrssyytteett  EEbbeerrhhaarrddaa  

KKaarroollaa  ww  TTyybbiinnddzzee  ((NNiieemmccyy)),,  UUnniiwweerrssyytteettuu  DDaammaasscceeńńsskkiieeggoo  ((SSyyrriiaa)),,  

UUnniiwweerrssyytteettuu  WWiieeddeeńńsskkiieeggoo  ((AAuussttrriiaa));;  wwssppóółłpprrzzeewwooddnniicczząąccaa  RRaaddyy  WWssppóóllnneejj  

KKaattoolliikkóóww  ii  MMuuzzuułłmmaannóóww  zzee  ssttrroonnyy  kkaattoolliicckkiieejj..  ZZaajjmmuujjee  ssiięę  mm..iinn..  

mmnniieejjsszzoośścciiaammii  mmuuzzuułłmmaańńsskkiimmii  ww  EEuurrooppiiee,,  sszzcczzeeggóóllnniiee  ssttaattuusseemm  pprraawwnnyymm  

iissllaammuu  ww  ppaańńssttwwaacchh  eeuurrooppeejjsskkiicchh,,  TTaattaarraammii  ppoollsskkoo--lliitteewwsskkiimmii,,  kkoonnttaakkttaammii  

mmuuzzuułłmmaańńsskkoo--cchhrrzzeeśścciijjaańńsskkiimmii,,  sspprraawwaammii  ggeennddeerroowwyymmii  ww  iissllaammiiee,,  oobbrraazzeemm  

iissllaammuu  ww  EEuurrooppiiee..  

SSwwiieettłłaannaa  CCzzeerrwwoonnnnaajjaa  

KKoonnfflliikkttyy  wwookkóółł  bbuuddoowwyy  mmeecczzeettóóww  ww  EEuurrooppiiee    

nnaa  ttllee  ssyyttuuaaccjjii  ssppoołłeecczznnoo--ppoolliittyycczznneejj  ii  nnaarraassttaajjąącceejj  iissllaammooffoobbiiii  



  

WW  WWaarrsszzaawwiiee  2277  mmaarrccaa  22001100  ooddbbyyłł  ssiięę  pprrootteesstt  pprrzzeecciiwwkkoo  bbuuddoowwiiee  OOśśrrooddkkaa  

KKuullttuurryy  MMuuzzuułłmmaańńsskkiieejj  wwrraazz  zz  mmeecczzeetteemm  pprrzzeezz  LLiiggęę  MMuuzzuułłmmaańńsskkąą,,  cczzyyllii  

pprrzzeezz  ooffiiccjjaallnniiee  zzaarreejjeessttrroowwaannyy  zzwwiiąązzeekk  wwyyzznnaanniioowwyy  ww  PPoollssccee..  BByyłłoo  ttoo  

ppiieerrwwsszzee  tteeggoo  ttyyppuu  wwyyssttąąppiieenniiee  ww  hhiissttoorriiii  PPoollsskkii,,  ww  kkttóórreejj  ww  ddzziissiieejjsszzyycchh  

ggrraanniiccaacchh  mmuuzzuułłmmaanniiee  mmiieesszzkkaajjąą  oodd  ppoonnaadd  333300  llaatt..  WW  ccaałłeejj  EEuurrooppiiee  pprrootteessttyy  

pprrzzeecciiww  wwzznnoosszzeenniiuu  oośśrrooddkkóóww  kkuullttuu  mmuuzzuułłmmaańńsskkiieeggoo  ssąą  zzjjaawwiisskkiieemm  

cczzęęssttsszzyymm,,  aallee  ttaakkżżee  ssttoossuunnkkoowwoo  nnoowwyymm..  OOddbbyywwaałłyy  ssiięę  ww  rróóżżnnyycchh    

mmiieejjssccoowwoośścciiaacchh  wwiieelluu  ppaańńssttww  ii  pprrzzyybbiieerraałłyy  rroozzmmaaiittee  ffoorrmmyy  ––  oodd  mmaanniiffeessttaaccjjii  

pprrzzeedd  lluubb  ww  ttrraakkcciiee  bbuuddoowwyy  ppoo  nniisszzcczzeenniiee  ggoottoowwyycchh  bbuuddyynnkkóóww..  PPooddcczzaass  

ssppoottkkaanniiaa  zzoossttaannąą  oommóówwiioonnee  pprrzzyycczzyynnyy  ii  pprrzzeebbiieegg  pprrootteessttóóww  wwoobbeecc  bbuuddoowwyy  

mmeecczzeettóóww  ww  PPoollssccee  ii  EEuurrooppiiee  nnaa  ttllee  ssyyttuuaaccjjii  ssppoołłeecczznnoo--ppoolliittyycczznneejj    

ii  nnaarraassttaajjąącceejj  nnaa  SSttaarryymm  KKoonnttyynneenncciiee  iissllaammooffoobbiiii..  

  

SSwwiieettłłaannaa  CCzzeerrwwoonnnnaajjaa  ––  pprrooffeessoorr  zzwwyycczzaajjnnyy  ((22000044)),,  ddookkttoorr  hhaabbiilliittoowwaannyy  

((11999900))  ww  ddzziieeddzziinniiee  nnaauukk  hhuummaanniissttyycczznnyycchh  ww  zzaakkrreessiiee  hhiissttoorriiii  sszzttuukk  

ppiięękknnyycchh;;  aabbssoollwweennttkkaa  MMoosskkiieewwsskkiieeggoo  PPaańńssttwwoowweeggoo  UUnniiwweerrssyytteettuu    

MM..WW..  ŁŁoommoonnoossoowwaa  ((KKaatteeddrraa  HHiissttoorriiii  ii  TTeeoorriiii  SSzzttuukkii  WWyyddzziiaałłuu  HHiissttoorryycczznneeggoo)),,  

aa  ttaakkżżee  ssttuuddiióóww  ppooddyypplloommoowwyycchh  ww  AAkkaaddeemmiiii  SSzzttuukk  PPiięękknnyycchh  ZZSSRRRR  ((oobbeeccnneejj  

RRoossyyjjsskkiieejj  AAkkaaddeemmiiii  SSzzttuukk  PPiięękknnyycchh))  oorraazz  RReelliiggiijjnneejj  SSzzkkoołłyy  pprrzzyy  SSttoolliiccyy  

AAppoossttoollsskkiieejj  ww  WWaattyykkaanniiee  ((ssppeeccjjaallnnoośśćć  „„IIssllaamm  ww  EEuurrooppiiee””));;  cczzłłoonneekk  

IInntteerrnnaattiioonnaall  AAssssoocciiaattiioonn  ooff  AArrtt  CCrriittiiccss  aanndd  AArrtt  HHiissttoorriiaannss,,  DDeeuuttsscchhee  

AArrbbeeiittssggeemmeeiinnsscchhaafftt  VVoorrddeerreerr  OOrriieenntt,,  DDeeuuttsscchhee  GGeesseellllsscchhaafftt    

ffüürr  OOsstteeuurrooppaakkuunnddee,,  DDeeuuttsscchhee  GGeesseellllsscchhaafftt  ffüürr  VVoollkksskkuunnddee,,  IInntteerrnnaattiioonnaalleess  

IInnssttiittuutt  ffüürr  NNaattiioonnaalliittäätteennrreecchhtt  uunndd  RReeggiioonnaalliissmmuuss  ((GGeerrmmaannyy,,  MMüünncchheenn,,  

MMiittgglliieedd  ddeess  KKuurraattoorriiuummss)),,  IInntteerrnnaattiioonnaall  OOrraall  HHiissttoorryy  AAssssoocciiaattiioonn,,  

IInntteerrnnaattiioonnaall  SSttuuddyy  ooff  RReelliiggiioonn  iinn  EEaasstteerrnn  aanndd  CCeennttrraall  EEuurrooppee  AAssssoocciiaattiioonn,,  

IInntteerrnnaattiioonnaall  UUnniioonn  ooff  AAnntthhrrooppoollooggiiccaall  aanndd  EEtthhnnoollooggiiccaall  SScciieenncceess  

((CCoommmmiissssiioonn  oonn  UUrrbbaann  AAnntthhrrooppoollooggyy)),,  IInntteerrnnaattiioonnaall  SSoocciieettyy  ooff  EEtthhnnoollooggyy  

aanndd  FFoollkklloorree,,  PPoollsskkiieeggoo  IInnssttyyttuuttuu  SSttuuddiióóww  nnaadd  SSzzttuukkąą  ŚŚwwiiaattaa,,  PPoollsskkiieeggoo  

TToowwaarrzzyyssttwwaa  LLuuddoozznnaawwcczzeeggoo..  OOdd  22000044  rrookkuu  mmiieesszzkkaa  ww  PPoollssccee,,  pprraaccuujjee    

nnaa  ssttaannoowwiisskkuu  pprrooffeessoorraa  zzwwyycczzaajjnneeggoo  ww  KKaatteeddrrzzee  EEttnnoollooggiiii  ii  AAnnttrrooppoollooggiiii  

KKuullttuurroowweejj  nnaa  WWyyddzziiaallee  NNaauukk  HHiissttoorryycczznnyycchh  UUnniiwweerrssyytteettuu  MMiikkoołłaajjaa  

KKooppeerrnniikkaa  ww  TToorruunniiuu..  PPoollee  bbaaddaańń  ii  zzaaiinntteerreessoowwaańń  nnaauukkoowwyycchh  oobbeejjmmuujjee::  

sszzttuukkęę  ii  rreelliiggiięę,,  iissllaamm  wwssppóółłcczzeessnneeggoo  śśwwiiaattaa,,  sszzttuukkęę  ii  ppoolliittyycczznnee  zzmmiiaannyy  wwee  

WWsscchhooddnniieejj  EEuurrooppiiee  XXXX––XXXXII  ww..,,  kkuullttuurryy  nnaarrooddóóww  ddaawwnneeggoo  IImmppeerriiuumm  

RRoossyyjjsskkiieeggoo  ii  iicchh  rruucchhyy  nnaarrooddoowwee..  AAuuttoorrkkaa  ppoonnaadd  550000  ppuubblliikkaaccjjii  nnaauukkoowwyycchh  

ii  ppooppuullaarrnnoo--nnaauukkoowwyycchh  wwyyddaannyycchh  ww  rróóżżnnyycchh  kkrraajjaacchh  ii  jjęęzzyykkaacchh  

eeuurrooppeejjsskkiicchh..    
 

PPPRRRZZZYYYSSSTTTAAANNNEEEKKK   PPPOOOLLLSSSCCCYYY   MMMUUUZZZUUUŁŁŁMMMAAANNNIIIEEE   –––   TTTAAATTTAAARRRZZZYYY   
 

RRaaffaałł  BBeerrggeerr  

HHaassssaann  ii  MMaacciieejj  KKoonnooppaaccccyy  ––  TTaattaarrzzyy  bbyyddggoosszzcczzaanniiee  

  

SSppoottkkaanniiee  ppoośśwwiięęccoonnee  bbęęddzziiee  ddwwóómm  pprrzzeeddssttaawwiicciieelloomm  oobbeeccnneejj  oodd  sszzeeśścciiuu  

ssttuulleeccii  nnaa  zziieemmiiaacchh  ppoollsskkiicchh  mmuuzzuułłmmaańńsskkiieejj  ssppoołłeecczznnoośśccii,,  TTaattaarroomm,,  kkttóórryycchh  

lloossyy  nniieerroozzeerrwwaallnniiee  zzwwiiąązzaannee  bbyyłłyy  zz  jjeeddnnyymm  zz  mmiiaasstt  nnaasszzeeggoo  rreeggiioonnuu,,  zzaaśś  iicchh  

ssyyllwweettkkii  ––  cchhooćć  mmaałłoo  zznnaannee  ––  zzaappiissaałłyy  ssiięę  ww  ssppoossóóbb  ttrrwwaałłyy  nnaa  kkaarrttaacchh  



hhiissttoorriiii..  PPoossttaaćć  ppiieerrwwsszzeeggoo  zz  nniicchh,,  HHaassssaannaa  KKoonnooppaacckkiieeggoo,,  ddoowwóóddccyy  wwoojjsskk  

bbiiaałłoorruusskkiicchh  ttwwoorrzzoonnyycchh  nnaa  tteerreenniiee  IIII  RRPP  zz  rroozzkkaazzuu  JJóózzeeffaa  PPiiłłssuuddsskkiieeggoo,,  jjeesstt  

wwaażżnnaa  nniiee  ttyyllkkoo  ddllaa  ssppoołłeecczznnoośśccii  ttaattaarrsskkiieejj,,  aallee  rróówwnniieeżż  ddllaa  bbiiaałłoorruusskkiieejj..  JJaakkoo  

aauuttoorr  jjeeggoo  „„bbyyddggoosskkiieejj””  bbiiooggrraaffiiii  ((ppuułłkkoowwnniikk  wwrraazz  zz  rrooddzziinnąą  ppoo  IIII  wwoojjnniiee  

śśwwiiaattoowweejj  oossiiaaddłł  ww  BByyddggoosszzcczzyy,,  ggddzziiee  zzmmaarrłł)),,  RRaaffaałł  BBeerrggeerr  pprrzzeepprroowwaaddzziiłł  

wwiieellee  rroozzmmóóww  zz  jjeeggoo  ssyynneemm,,  MMaacciieejjeemm  KKoonnooppaacckkiimm..  RRoozzmmoowwyy  ttee  uuttwwiieerrddzziiłłyy  

ggoo  ww  pprrzzeekkoonnaanniiuu,,  żżee  nniiee  mmoożżnnaa  ppuuśścciićć  ww  nniieeppaammiięęćć  ddookkoonnaańń  KKoonnooppaacckkiicchh,,  

kkttóórrzzyy  nniieewwąąttpplliiwwiiee  zznnaacczznniiee  wwyyrroośśllii  ppoonnaadd  pprrzzeecciięęttnnoośśćć  ttaattaarrsskkiieejj  

ssppoołłeecczznnoośśccii..  OOppoowwiieeśśćć  oo  MMaacciieejjuu  KKoonnooppaacckkiimm  ttoo  ooppoowwiieeśśćć  oo  żżyycciiuu  wwiieellkkiieeggoo  

iinntteelleekkttuuaalliissttyy,,  ppuubblliiccyyssttyy,,  oorriieennttaalliissttyy,,  ssppoołłeecczznniikkaa,,  ttwwóórrccyy  ppoowwoojjeennnneeggoo  

„„ttaattaarroozznnaawwssttwwaa””,,  aallee  pprrzzeeddee  wwsszzyyssttkkiimm  ––  oo  żżyycciiuu  ppoollsskkiieeggoo  TTaattaarraa,,  

pprrzzyywwiiąązzaanneeggoo  ddoo  sswwooiicchh  mmaałłyycchh  oojjcczzyyzznn  ((WWiillnnoo,,  BByyddggoosszzcczz,,  BBiiaałłyyssttookk,,  

SSooppoott))..  

  

RRaaffaałł  BBeerrggeerr  ––  ppeeddaaggoogg,,  ppuubblliiccyyssttaa,,  ddzziiaałłaacczz  ssppoołłeecczznnyy;;  NNaacczzeellnnyy  IImmaamm  

sszzyyiicckkiieeggoo  SSttoowwaarrzzyysszzeenniiaa  JJeeddnnoośśccii  MMuuzzuułłmmaańńsskkiieejj  ww  PPoollssccee;;  ww  llaattaacchh  11999966--

22000066  RReeddaakkttoorr  NNaacczzeellnnyy  kkwwaarrttaallnniikkaa  „„AAll--IIssllaamm””,,  SSeekkrreettaarrzz  RReeddaakkccjjii  

„„RRoocczznniikkaa  MMuuzzuułłmmaańńsskkiieeggoo””  ((oodd  22000066)),,  cczzłłoonneekk  RRaaddyy  RReeddaakkccjjii  MMiieessiięęcczznniikkaa  

LLiitteerraacckkoo--NNaauukkoowweeggoo  „„ŚŚwwiiaatt  IInnffllaanntt""  ((oodd  22000044)),,  mmiieessiięęcczznniikkaa  lliitteerraacckkiieeggoo  

„„AAkkaanntt""  ((oodd  22000055))  oorraazz  KKoolleeggiiuumm  RReeddaakkccyyjjnneeggoo  „„RRoocczznniikkaa  TTaattaarróóww  PPoollsskkiicchh””  

((oodd  22001144));;  cczzłłoonneekk  PPoollsskkiieeggoo  TToowwaarrzzyyssttwwaa  OOrriieennttaalliissttyycczznneeggoo,,  SSttoowwaarrzzyysszzeenniiaa  

DDzziieennnniikkaarrzzyy  PPoollsskkiicchh,,  RRaaddyy  WWssppóóllnneejj  KKaattoolliikkóóww  ii  MMuuzzuułłmmaannóóww,,  

TToowwaarrzzyyssttwwaa  MMiiłłoośśnniikkóóww  MMiiaassttaa  BByyddggoosszzcczzyy,,  TToowwaarrzzyyssttwwaa  PPrrzzyyjjaacciióółł  

MMuuzzeeuumm  WWoojjsskk  LLąąddoowwyycchh..  JJeesstt  aauuttoorreemm  lliicczznnyycchh  aarrttyykkuułłóóww  pprraassoowwyycchh    

ii  ppuubblliikkaaccjjii  kkssiiąążżkkoowwyycchh,,  mm..iinn..  HHaassssaann  KKoonnooppaacckkii  ––  TTaattaarr  mmuuzzuułłmmaanniinn,,  

bbyyddggoosszzcczzaanniinn  ((22001111)),,  IIssllaamm  ww  PPoollssccee  ((22001111)),,  TTeerrrroorryyzzmm??  ((22001122)),,  MMaacciieejj  MMuussaa  

KKoonnooppaacckkii..  UUddrręęcczzeenniiee  ttaattaarrsskkoośścciiąą  ((22001133)),,  MMuunniiaa  ((22001166));;  rreeddaakkttoorreemm  ccyykklluu  

mmoonnooggrraaffiiii  ppoośśwwiięęccoonnyycchh  kkoorreessppoonnddeennccjjii  MMaacciieejjaa  KKoonnooppaacckkiieeggoo::  DDżżeennnneett    

ddoo  MMaacciieejjaa  ((22001122)),,  UUłłaannii  ddoo  MMaacciieejjaa  ((22001133)),,  LLiitteerraaccii  ddoo  MMaacciieejjaa  ((22001144)),,  

PPrrooffeessoorroowwiiee  ddoo  MMaacciieejjaa  ((22001155)),,  TTaaddeeuusszz  ii  RRoommaann  ddoo  MMaacciieejjaa  ((22001166//22001177))..  

OOddzznnaacczzoonnyy  mm..iinn..  „„SSrreebbrrnnyymm  MMeeddaalleemm  OOppiieekkuunnaa  MMiieejjsscc  PPaammiięęccii  NNaarrooddoowweejj””..  

  

MMaaggddaalleennaa  LLeewwiicckkaa  

KKiittaabbyy,,  hhrraammoottkkii  ii  ddaałłaawwaarryy  ––  rręękkooppiiśśmmiieennnnee  kkssiięęggii  ppoollsskkiicchh  TTaattaarróóww  

  

PPiiśśmmiieennnniiccttwwoo  TTaattaarróóww  ppoollsskkoo--lliitteewwsskkiicchh  ssttaannoowwii  nniieewwąąttpplliiwwiiee  nnaajjwwaażżnniieejjsszząą    

ii  nnaajjbbooggaattsszząą  cczzęęśśćć  iicchh  ssppuuśścciizznnyy  kkuullttuurroowweejj  ii  ttrrwwaałłyy  śśllaadd  oossaaddnniiccttwwaa  

ttaattaarrsskkiieeggoo  nnaa  zziieemmiiaacchh  RRzzeecczzyyppoossppoolliitteejj..  LLiitteerraattuurraa,,  kkttóórraa  rroozzkkwwiittłłaa  ppoodd  

wwppłłyywweemm  oożżyywwiieenniiaa  dduucchhoowweeggoo  ddoobbyy  rreenneessaannssuu  ii  rreeffoorrmmaaccjjii,,  ggddzziieeśś  zzddaawwaaćć  

bbyy  ssiięę  mmooggłłoo  nnaa  zzaappoommnniiaannyycchh  ii  ddaalleekkiicchh  kkrreessaacchh  wwsscchhooddnniicchh,,  nniiee  uulleeggłłaa  

zzaappoommnniieenniiuu,,  pprrzzeecciiwwnniiee  ––  uuzznnaannaa  zzoossttaałłaa  zzaa  zzjjaawwiisskkoo  sszzcczzeeggóóllnnee,,  sswwooiissttyy  

ffeennoommeenn,,  kkttóórreemmuu  pprrzzyyppiissuujjee  ssiięę  ooggrroommnnąą  wwaarrttoośśćć  dduucchhoowwąą,,  lliitteerraacckkąą    

ii  kkuullttuurroowwąą..  FFeennoommeenn  tteenn  wwyyrraażżaa  ssiięę  ww  nniieezzwwyykkłłyymm  ppoołłąącczzeenniiuu  eelleemmeennttóóww    

zz  ppoozzoorruu  pprrzzeecciiwwssttaawwnnyycchh  ii  wwzzaajjeemmnniiee  wwyykklluucczzaajjąąccyycchh  ssiięę,,  aa  ddoosskkoonnaallee  

wwssppóółłggrraajjąąccyycchh  ttaakk  ww  żżyycciiuu  ssppoołłeecczznnyymm,,  jjaakk  ii  ww  ttwwóórrcczzoośśccii  lliitteerraacckkiieejj  

TTaattaarróóww  ppoollsskkoo--lliitteewwsskkiicchh,,  aa  mmiiaannoowwiicciiee  oorriieennttaallnneejj  kkuullttuurryy  iissllaammuu  zz  kkuullttuurrąą  

cchhrrzzeeśścciijjaańńssttwwaa..  PPiieerrwwiiaassttkkii  ddwwóócchh  rróóżżnnyycchh  kkuullttuurr,,  rreelliiggiiii  ii  ttrraaddyyccjjii  

wwzzaajjeemmnniiee  ssiięę  pprrzzeenniikkaajjąą  zzaarróówwnnoo  ww  tteekkssttaacchh,,  jjaakk  ii  jjęęzzyykkuu  ttaattaarrsskkiicchh  kkssiiąągg,,  

bboowwiieemm  iicchh  ggłłóówwnnee  cceecchhyy  ––  oobbookk  rręękkooppiiśśmmiieennnnoośśccii  ii  aannoonniimmoowwoośśccii  aauuttoorróóww  ––  



ttoo  wwiieelloojjęęzzyycczznnoośśćć  ((aarraabbsskkii,,  ttuurreecckkii,,  ppeerrsskkii,,  ppoollsskkii,,  ssttaarroobbiiaałłoorruusskkii)),,  

zzrróóżżnniiccoowwaanniiee  tteemmaattyycczznnee  ((wwąąttkkii  ssttaarrooppoollsskkiiee  ii  bblliisskkoowwsscchhooddnniiee,,  

cchhrrzzeeśścciijjaańńsskkiiee  ii  mmuuzzuułłmmaańńsskkiiee))  ii  nnaajjbbaarrddzziieejj  wwyyrróóżżnniiaajjąąccaa  ttęę  lliitteerraattuurręę  

cceecchhaa  ––  zzaappiiss  wwsszzyyssttkkiicchh  sskkłłaaddaajjąąccyycchh  ssiięę  nnaa  zzaawwaarrttoośśćć  kkssiiąągg  tteekkssttóóww,,  ttaakkżżee  

ssłłoowwiiaańńsskkiicchh,,  lliitteerraammii  aallffaabbeettuu  aarraabbsskkiieeggoo..      

  

MMaaggddaalleennaa  LLeewwiicckkaa  ––  ddookkttoorr  nnaauukk  hhuummaanniissttyycczznnyycchh,,  kkiieerroowwnniikk  PPrraaccoowwnnii  

JJęęzzyykkaa  ii  KKuullttuurryy  AArraabbsskkiieejj  UUnniiwweerrssyytteettuu  MMiikkoołłaajjaa  KKooppeerrnniikkaa  ww  TToorruunniiuu;;  

aarraabbiissttkkaa  ii  iissllaammoozznnaawwccaa,,  lleekkttoorr  jjęęzzyykkaa  aarraabbsskkiieeggoo;;  aabbssoollwweennttkkaa  aarraabbiissttyykkii    

ii  iissllaammiissttyykkii  nnaa  WWyyddzziiaallee  OOrriieennttaalliissttyycczznnyymm  UUnniiwweerrssyytteettuu  WWaarrsszzaawwsskkiieeggoo,,  

zzaarrzząąddzzaanniiaa  ii  aaddmmiinniissttrraaccjjii  ww  IInnssttyyttuucciiee  HHaannddlloowwyymm  nnaa  UUnniiwweerrssyytteecciiee    

ww  DDaammaasszzkkuu  oorraazz  SSzzkkoołłyy  JJęęzzyykkaa  AArraabbsskkiieeggoo  ddllaa  OObbccookkrraajjoowwccóóww    

ww  DDaammaasszzkkuu  ii  KKaaiirrzzee;;  cczzłłoonneekk  PPoollsskkiieeggoo  TToowwaarrzzyyssttwwaa  OOrriieennttaalliissttyycczznneeggoo,,  

PPoollsskkiieeggoo  TToowwaarrzzyyssttwwaa  RReelliiggiioozznnaawwcczzeeggoo,,  PPoollsskkiieeggoo  TToowwaarrzzyyssttwwaa  

NNeeooffiilloollooggiicczznneeggoo,,  PPoollsskkiieeggoo  TToowwaarrzzyyssttwwaa  TTłłuummaacczzyy  PPrrzzyyssiięęggłłyycchh    

ii  SSppeeccjjaalliissttyycczznnyycchh,,  UUnniioonn  EEuurrooppééeennnnee  ddeess  AArraabbiissaannttss  eett  IIssllaammiissaannttss..  

PPrroowwaaddzzii  bbaaddaanniiaa  nnaauukkoowwee  ww  zzaakkrreessiiee  iissllaammiissttyykkii  ii  aarraabbiissttyykkii,,  kkiittaabbiissttyykkii  

oorraazz  gglloottttooddyyddaakkttyykkii,,  wwssppóółłrreeddaakkttoorrkkaa  kkiillkkuunnaassttuu  kkssiiąążżeekk,,  ww  ttyymm  mm..iinn..::  

DDiiaalloogg  cchhrrzzeeśścciijjaańńsskkoo--mmuuzzuułłmmaańńsskkii..  HHiissttoorriiaa  ii  wwssppóółłcczzeessnnoośśćć,,  zzaaggrroożżeenniiaa    

ii  wwyyzzwwaanniiaa  ((22001111)),,  DDiiaalloogg  cchhrrzzeeśścciijjaańńsskkoo--mmuuzzuułłmmaańńsskkii..  KKlluucczz  ddoo  wwssppóóllnneejj  

pprrzzyysszzłłoośśccii  ((22001122)),,  DDiiaalloogg  cchhrrzzeeśścciijjaańńsskkoo--mmuuzzuułłmmaańńsskkii..  TTeeoorriiaa  ––  pprraakkttyykkaa  ––  

ppeerrssppeekkttyywwyy  ((22001133)),,  AArraabbiiaa..  SSttaałłee  ii  zzmmiieennnnee  ww  lliitteerraattuurrzzee  aarraabbsskkiieejj  ((TToorruuńń  

22001144)),,  BBlliisskkii  WWsscchhóódd  ww  pprroocceessiiee  pprrzzeemmiiaann,,  tt..  11,,  tt..  22  ((22001155)),,  TTaattaarrzzyy  ppoollssccyy  ––  

aaddooppttoowwaannii  ddoo  nnaarroodduu  ((22001166)),,  PPoolliittiiccss  aanndd  SSoocciieettyy  iinn  tthhee  IIssllaammiicc  wwoorrlldd  ((22001166))..  
 

PPPRRRZZZYYYSSSTTTAAANNNEEEKKK   DDDIIIAAALLLOOOGGG   
  

MMaaggddaalleennaa  LLeewwiicckkaa  

DDiiaalloogg  cchhrrzzeeśścciijjaańńsskkoo--mmuuzzuułłmmaańńsskkii  nnaa  śśwwiieecciiee  ::  

PPaappiieesskkaa  RRaaddaa  ddss..  DDiiaalloogguu  MMiięęddzzyyrreelliiggiijjnneeggoo  

  

„„DDiiaalloogg  ooppaarrttyy  nnaa  sszzaaccuunnkkuu,,  wwzzaajjeemmnnyymm  zzrroozzuummiieenniiuu  oorraazz  wwssppóółłpprraaccyy  mmaa  

ddeeccyydduujjąąccee  zznnaacczzeenniiee  ddllaa  nnaasszzeejj  tteerraaźźnniieejjsszzoośśccii  ii  pprrzzyysszzłłoośśccii””  ––  ssłłoowwaa  ttee,,  

wwyyppoowwiieeddzziiaannee  pprrzzeezz  sseekkrreettaarrzzaa  PPaappiieesskkiieejj  RRaaddyy  ddss..  DDiiaalloogguu  

MMiięęddzzyyrreelliiggiijjnneeggoo,,  kkss..  MMiigguueellaa  ÁÁnnggeellaa  AAyyuussoo  GGuuiixxoottaa,,  ssttaannoowwiiąą  nniiee  ttyyllkkoo  

hhaassłłoo  pprrzzeewwooddnniiee  wwyyssiiłłkkóóww  ppooddeejjmmoowwaannyycchh  pprrzzeezz  zzaaaannggaażżoowwaannee  ww  jjeejj  

aakkttyywwnnoośśćć  ggrreemmiiaa,,  aallee  zzaarraazzeemm  nniieezzwwyykkllee  ttrraaffnniiee  ookkrreeśśllaajjąą  cchhaarraakktteerr  mmiissjjii    

ii  zzaakkrreess  ddzziiaałłaallnnoośśccii  ddyykkaasstteerriiii..  IInniiccjjoowwaanniiee  ii  rroozzwwiijjaanniiee  ddiiaalloogguu,,  kkttóórreeggoo  

cceelleemm  jjeesstt  wwzzaajjeemmnnee  ppoozznnaanniiee  ii  zzrroozzuummiieenniiee,,  ddiiaalloogguu  ooppaarrtteeggoo  nnaa  zzaauuffaanniiuu    

ii  oottwwaarrcciiuu  nnaa  ooddmmiieennnnoośśccii,,  ppoosszzaannoowwaanniiuu  ccuuddzzeejj  ttoożżssaammoośśccii  ii  iinntteeggrraallnnoośśccii,,  

ddiiaalloogguu  pprroowwaaddzząącceeggoo  ddoo  zznniiwweelloowwaanniiaa  bbłłęęddnnyycchh  wwyyoobbrraażżeeńń,,  kkoonncceeppccjjii    

ii  sstteerreeoottyyppóóww  wwyywwoołłuujjąąccyycchh  llęękk  ii  nniieeppoorroozzuummiieenniiaa,,  nnaa  rrzzeecczz  zzbblliiżżeenniiaa,,  

ppoorroozzuummiieenniiaa  ii  wwssppóółłpprraaccyy  ––  ttoo  zzaaddaanniiee,,  ddllaa  rreeaalliizzaaccjjii  kkttóórreeggoo  ppoowwoołłaannoo    

ddoo  żżyycciiaa  PPoonnttiiffiicciiuumm  CCoonncciilliiuumm  pprroo  DDiiaallooggoo  iinntteerr  RReelliiggiioonneess..  SSppoottkkaanniiee  

ppoośśwwiięęccoonnee  bbęęddzziiee  oommóówwiieenniiuu  ggeenneezzyy,,  mmiissjjii,,  ssttrruukkttuurryy  ii  ddzziiaałłaallnnoośśccii  

PPaappiieesskkiieejj  RRaaddyy  ddss..  DDiiaalloogguu  MMiięęddzzyyrreelliiggiijjnneeggoo  ii  ppooddssuummoowwaanniiee  ppiięęcciiuu  ddeekkaadd  

jjeejj  zzaaaannggaażżoowwaanniiaa  nnaa  rrzzeecczz  zzrroozzuummiieenniiaa,,  ppoosszzaannoowwaanniiaa  ii  wwssppóółłpprraaccyy  

cchhrrzzeeśścciijjaann  ii  pprrzzeeddssttaawwiicciieellii  iinnnnyycchh  wwyyzznnaańń,,  zzee  sszzcczzeeggóóllnnyymm  uuwwzzggllęęddnniieenniieemm  

ddiiaalloogguu  cchhrrzzeeśścciijjaańńsskkoo--mmuuzzuułłmmaańńsskkiieeggoo..  



  

MMaaggddaalleennaa  LLeewwiicckkaa  ––  ddookkttoorr  nnaauukk  hhuummaanniissttyycczznnyycchh,,  kkiieerroowwnniikk  PPrraaccoowwnnii  

JJęęzzyykkaa  ii  KKuullttuurryy  AArraabbsskkiieejj  UUnniiwweerrssyytteettuu  MMiikkoołłaajjaa  KKooppeerrnniikkaa  ww  TToorruunniiuu;;  

aarraabbiissttkkaa  ii  iissllaammoozznnaawwccaa,,  lleekkttoorr  jjęęzzyykkaa  aarraabbsskkiieeggoo;;  aabbssoollwweennttkkaa  aarraabbiissttyykkii    

ii  iissllaammiissttyykkii  nnaa  WWyyddzziiaallee  OOrriieennttaalliissttyycczznnyymm  UUnniiwweerrssyytteettuu  WWaarrsszzaawwsskkiieeggoo,,  

zzaarrzząąddzzaanniiaa  ii  aaddmmiinniissttrraaccjjii  ww  IInnssttyyttuucciiee  HHaannddlloowwyymm  nnaa  UUnniiwweerrssyytteecciiee    

ww  DDaammaasszzkkuu  oorraazz  SSzzkkoołłyy  JJęęzzyykkaa  AArraabbsskkiieeggoo  ddllaa  OObbccookkrraajjoowwccóóww    

ww  DDaammaasszzkkuu  ii  KKaaiirrzzee;;  cczzłłoonneekk  PPoollsskkiieeggoo  TToowwaarrzzyyssttwwaa  OOrriieennttaalliissttyycczznneeggoo,,  

PPoollsskkiieeggoo  TToowwaarrzzyyssttwwaa  RReelliiggiioozznnaawwcczzeeggoo,,  PPoollsskkiieeggoo  TToowwaarrzzyyssttwwaa  

NNeeooffiilloollooggiicczznneeggoo,,  PPoollsskkiieeggoo  TToowwaarrzzyyssttwwaa  TTłłuummaacczzyy  PPrrzzyyssiięęggłłyycchh    

ii  SSppeeccjjaalliissttyycczznnyycchh,,  UUnniioonn  EEuurrooppééeennnnee  ddeess  AArraabbiissaannttss  eett  IIssllaammiissaannttss..  

PPrroowwaaddzzii  bbaaddaanniiaa  nnaauukkoowwee  ww  zzaakkrreessiiee  iissllaammiissttyykkii  ii  aarraabbiissttyykkii,,  kkiittaabbiissttyykkii  

oorraazz  gglloottttooddyyddaakkttyykkii,,  wwssppóółłrreeddaakkttoorrkkaa  kkiillkkuunnaassttuu  kkssiiąążżeekk,,  ww  ttyymm  mm..iinn..::  

DDiiaalloogg  cchhrrzzeeśścciijjaańńsskkoo--mmuuzzuułłmmaańńsskkii..  HHiissttoorriiaa  ii  wwssppóółłcczzeessnnoośśćć,,  zzaaggrroożżeenniiaa    

ii  wwyyzzwwaanniiaa  ((22001111)),,  DDiiaalloogg  cchhrrzzeeśścciijjaańńsskkoo--mmuuzzuułłmmaańńsskkii..  KKlluucczz  ddoo  wwssppóóllnneejj  

pprrzzyysszzłłoośśccii  ((22001122)),,  DDiiaalloogg  cchhrrzzeeśścciijjaańńsskkoo--mmuuzzuułłmmaańńsskkii..  TTeeoorriiaa  ––  pprraakkttyykkaa  ––  

ppeerrssppeekkttyywwyy  ((22001133)),,  AArraabbiiaa..  SSttaałłee  ii  zzmmiieennnnee  ww  lliitteerraattuurrzzee  aarraabbsskkiieejj  ((TToorruuńń  

22001144)),,  BBlliisskkii  WWsscchhóódd  ww  pprroocceessiiee  pprrzzeemmiiaann,,  tt..  11,,  tt..  22  ((22001155)),,  TTaattaarrzzyy  ppoollssccyy  ––  

aaddooppttoowwaannii  ddoo  nnaarroodduu  ((22001166)),,  PPoolliittiiccss  aanndd  SSoocciieettyy  iinn  tthhee  IIssllaammiicc  wwoorrlldd  ((22001166))..  

  

AAggaattaa  NNaallbboorrcczzyykk  

DDiiaalloogg  cchhrrzzeeśścciijjaańńsskkoo--mmuuzzuułłmmaańńsskkii  nnaa  pprrzzyykkłłaaddzziiee  PPoollsskkii  

  

DDiiaalloogg  mmiięęddzzyyrreelliiggiijjnnyy  oodd  ppoołłoowwyy  XXXX  ww..  ssttaannoowwii  wwaażżnnyy  eelleemmeenntt  żżyycciiaa  

kkoośścciioołłóóww  cchhrrzzeeśścciijjaańńsskkiicchh..  WW  pprrzzyyppaaddkkuu  KKoośścciioołłaa  rrzzyymmsskkookkaattoolliicckkiieeggoo  

cceezzuurrąą  bbyyłł  ttuu  oocczzyywwiiśścciiee  IIII  SSoobbóórr  WWaattyykkaańńsskkii  ii  jjeeggoo  rroollaa  ww  oottwwaarrcciiuu  KKoośścciioołłaa  

nnaa  iinnnnee  wwyyzznnaanniiaa  ii  rreelliiggiiee..  JJeeddnnaakk  ddiiaalloogg  mmiięęddzzyyrreelliiggiijjnnyy  cciiąąggllee  nnaappoottyykkaa  nnaa  

lliicczznnee  ttrruuddnnoośśccii,,  mm..iinn..  nnaa  nniieezzrroozzuummiieenniiee  ssaammeejj  jjeeggoo  iissttoottyy  pprrzzeezz  rróóżżnnee  

rreelliiggiijjnnee  uuggrruuppoowwaanniiaa  cczzyy  ppoosszzcczzeeggóóllnnee  oossoobbyy,,  nnpp..  ppuubblliiccyyssttóóww..  

NNiieezzrroozzuummiieenniiee  ttoo  wwyynniikkaa  bbaarrddzzoo  cczzęęssttoo  zz  nniieewwiieeddzzyy,,  aa  pprrzzeejjaawwiiaa  ssiięę  

ppoowwttaarrzzaanniieemm  bbłłęęddnnyycchh  sstteerreeoottyyppóóww  ii  oosskkaarrżżeeńń..  WW  ttrraakkcciiee  ssppoottkkaanniiaa  

pprrzzeeddssttaawwiioonnaa  zzoossttaanniiee  ddeeffiinniiccjjaa  ddiiaalloogguu  mmiięęddzzyyrreelliiggiijjnneeggoo  ww  uujjęęcciiuu  ddookkttrryynnyy  

KKoośścciioołłaa  rrzzyymmsskkoo--kkaattoolliicckkiieeggoo,,  nnaassttęęppnniiee  sscchhaarraakktteerryyzzoowwaannyy  zzoossttaanniiee  ddiiaalloogg  

cchhrrzzeeśścciijjaańńsskkoo--mmuuzzuułłmmaańńsskkii,,  aa  wwłłaaśścciiwwiiee  kkaattoolliicckkoo--mmuuzzuułłmmaańńsskkii,,  ww  PPoollssccee  

zzee  sszzcczzeeggóóllnnyymm  uuwwzzggllęęddnniieenniieemm  ddzziiaałłaallnnoośśccii  RRaaddyy  WWssppóóllnneejj  KKaattoolliikkóóww    

ii  MMuuzzuułłmmaannóóww  oorraazz  mmaajjąącceeggoo  mmiieejjssccee  zz  jjeejj  iinniiccjjaattyywwyy  DDnniiaa  IIssllaammuu  ww  KKoośścciieellee  

kkaattoolliicckkiimm  ww  PPoollssccee..  PPrrzzeeddssttaawwiioonnyy  zzoossttaanniiee  ttaakkżżee  DDzziieeńń  CChhrrzzeeśścciijjaańńssttwwaa  

wwśśrróódd  mmuuzzuułłmmaannóóww  ww  PPoollssccee  jjaakkoo  ooddppoowwiieeddźź  nnaa  DDzziieeńń  IIssllaammuu..  OOmmóówwiioonnee  

zzoossttaannąą  rróówwnniieeżż  wwaażżnniieejjsszzee  wwyyddaarrzzeenniiaa  ddiiaallooggoowwee  oodd  jjeessiieennii  22000011  rr..  

  

AAggaattaa  SS..  NNaallbboorrcczzyykk  ––  ddookkttoorr  hhaabbiilliittoowwaannaa  ww  ddzziieeddzziinniiee  rreelliiggiioozznnaawwssttwwaa,,  

ssppeeccjjaallnnoośśćć  iissllaammiissttyykkaa,,  iissllaammoolloogg,,  iirraanniissttkkaa  ii  aarraabbiissttkkaa;;  rreeddaakkttoorr  sseerriiii  

„„AAnnnnoottaatteedd  DDooccuummeennttss  oonn  IIssllaamm  iinn  EEuurrooppee””  ((BBrriillll)),,  cczzłłoonneekk  kkoommiissjjii  ddoorraaddccóóww  

„„YYeeaarrbbooookk  ooff  MMuusslliimmss  iinn  EEuurrooppee””  ((BBrriillll  22000099--22001166)),,  aa  ttaakkżżee  rraaddyy  rreeddaakkccyyjjnneejj  

cczzaassooppiissmmaa  nnaauukkoowweeggoo  „„SSoocciioollooggyy  ooff  RReelliiggiioonn””,,  rreeddaakkccjjii  kkwwaarrttaallnniikkaa  „„WWiięęźź””  ii  

MMiięęddzzyynnaarrooddoowweejj  RRaaddyy  NNaauukkoowweejj  EErrllaannggeenn  CCeennttrree  ffoorr  IIssllaamm  aanndd  LLaaww  iinn  

EEuurrooppee  ((FFrriieeddrriicchh--AAlleexxaannddeerr  UUnniivveerrssiittyy  EErrllaannggeenn--NNuurreemmbbeerrgg));;  ssttyyppeennddyyssttkkaa  

mm..iinn..  DDeeppaarrttaammeennttuu  SSttaannuu  UUSSAA,,  UUnniiwweerrssyytteett  EEbbeerrhhaarrddaa  KKaarroollaa  ww  TTyybbiinnddzzee  

((NNiieemmccyy)),,  UUnniiwweerrssyytteettuu  DDaammaasscceeńńsskkiieeggoo  ((SSyyrriiaa)),,  UUnniiwweerrssyytteettuu  WWiieeddeeńńsskkiieeggoo  



((AAuussttrriiaa));;  wwssppóółłpprrzzeewwooddnniicczząąccaa  RRaaddyy  WWssppóóllnneejj  KKaattoolliikkóóww  ii  MMuuzzuułłmmaannóóww  zzee  

ssttrroonnyy  kkaattoolliicckkiieejj..  ZZaajjmmuujjee  ssiięę  mm..iinn..  mmnniieejjsszzoośścciiaammii  mmuuzzuułłmmaańńsskkiimmii  ww  

EEuurrooppiiee,,  sszzcczzeeggóóllnniiee  ssttaattuusseemm  pprraawwnnyymm  iissllaammuu  ww  ppaańńssttwwaacchh  eeuurrooppeejjsskkiicchh,,  

TTaattaarraammii  ppoollsskkoo--lliitteewwsskkiimmii,,  kkoonnttaakkttaammii  mmuuzzuułłmmaańńsskkoo--cchhrrzzeeśścciijjaańńsskkiimmii,,  

sspprraawwaammii  ggeennddeerroowwyymmii  ww  iissllaammiiee,,  oobbrraazzeemm  iissllaammuu  ww  EEuurrooppiiee..  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



PPPAAATTTRRROOONNNAAATTTYYY      

NNNAAADDD   PPPRRROOOJJJEEEKKKTTTEEEMMM   OOORRRIIIEEENNNTTT   EEEXXXPPPRRREEESSSSSS   
 

   

PPPAAATTTRRROOONNNAAATTT   NNNAAAUUUKKKOOOWWWYYY   

   
PPOOLLSSKKIIEE  TTOOWWAARRZZYYSSTTWWOO  OORRIIEENNTTAALLIISSTTYYCCZZNNEE  

  

PPRRAACCOOWWNNIIAA  JJĘĘZZYYKKAA  II  KKUULLTTUURRYY  AARRAABBSSKKIIEEJJ  UUMMKK  

   

   

PPPAAATTTRRROOONNNAAATTT   HHHOOONNNOOORRROOOWWWYYY   

   
MMAARRSSZZAAŁŁEEKK  WWOOJJEEWWÓÓDDZZTTWWAA  KKUUJJAAWWSSKKOO--PPOOMMOORRSSKKIIEEGGOO  

PPAANN  PPIIOOTTRR  CCAAŁŁBBEECCKKII  

  

PPRREEZZYYDDEENNTT  MMIIAASSTTAA  TTOORRUUNNIIAA  

PPAANN  MMIICCHHAAŁŁ  ZZAALLEESSKKII  

  

RREEKKTTOORR  DDSS..  SSTTUUDDEENNCCKKIICCHH  II  PPOOLLIITTYYKKII  KKAADDRROOWWEEJJ  UUMMKK  

PPRROOFF..  DDRR  HHAABB..  AANNDDRRZZEEJJ  SSOOKKAALLAA  

  

SSTTOOWWAARRZZYYSSZZEENNIIEE  VVOOXX  HHUUMMAANNAA    

   

  

  


