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Notatka ze spotkania z Ministrem Spraw Zagranicznych Cypru 

 

 

 

Dnia 2 lipca 2014 r. w sali nr 105 w gmachu Sejmu odbyło się spotkanie Polsko-

Cypryjskiej Grupy Parlamentarnej oraz Parlamentarnego Zespołu Obrony Chrześcijan  

na Świecie z Ministrem Spraw Zagranicznych Cypru panem Ioannisem Kasoulidesem.  

Minister Kasoulides poinformował uczestników spotkania o niepokoju, jaki ogarnia 

mieszkańców Cypru, na wieści dochodzące z krajów Bliskiego Wschodu o aktach 

dyskryminacji i prześladowań mieszkających tam chrześcijan. Podczas spotkania  

z Ministrem Spraw Zagranicznych Radosławem Sikorskim Minister Kasoulides 

zaproponował podjęcie wspólnej inicjatywy w ramach Unii Europejskiej, dotyczącej obrony 

Chrześcijan na Bliskim Wschodzie. Zapowiedział przedłożenie stronie polskiej projektu 

wspólnych działań promujących politykę dialogu i tolerancji, wskazujących też, jak chronić 

prześladowanych. Wspólne działania podejmowane przez Ministerstwa Spraw Zagranicznych 

Polski i Cypru byłyby prowadzone w instytucjach Unii Europejskiej i Ligii Arabskiej. 

Minister Kasoulides apelował o pilne podejmowanie wszelkich możliwych starań celem 

ratowania zabytkowych kościółów i miejsc kultu chrześcijańskiego, jakie ulegają niszczeniu 

i dewastacji w okupowanej przez Turków północnej części Cypru.  

Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Obrony Chrześcijan na Świecie senator  

Jan Filip Libicki poinformował uczestników posiedzenia, iż dwukrotnie na posiedzenie 

zespołu zapraszany był ambasador Turcji, dwukrotnie senator spotkał się z odmową 

przybycia. Senator Libicki zapowiedział, że wystąpi z kolejnym zaproszeniem. Nawiązując 

do projektu wspólnych działań w obronie prześladowanych chrześcijan, senator Libicki 

zaproponował tworzenie grup (zespołów) w parlamencie cypryjskim i w parlamentach innych 

krajów członkowskich UE, które będą nagłaśniały tę problematykę.  

Przewodnicząca Polsko-Cypryjskiej Grupy Parlamentarnej pani poseł Ewa Wolak 

poinformowała uczestników spotkania, iż we wrześniu bieżącego roku grupa polskich posłów 



będzie uczestniczyć z oficjalną wizytą w Parlamencie Republiki Cypru. Zostaną oni 

poinformowani o zagadnieniach, jakie były poruszane podczas tego spotkania.  

Senator Helena Hatka zaapelowała o zwiększenie aktywności parlamentarzystów  

w mediach i nagłaśnianie wszelkich aktów wandalizmu, jakie dotykają zabytki kultury 

chrześcijańskiej w okupowanej przez Turków północnej części Cypru.  

Na zakończenie spotkania uczestnicy zgodnie podkreślili, że istnieje potencjał do 

dalszego rozwoju relacji dwustronnych, i że doskonałym przykładem kooperacji jest 

współpraca rozwijana przez parlamenty obydwu krajów i działające w nich grupy bilateralne.  
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