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Protokół czwartego posiedzenia Parlamentarnego Zespołu Obrony 

Chrześcijan na Świecie 

 

 

 

Dnia 15 marca 2012 r. w sali nr 176 w Gmachu Senatu odbyło się posiedzenie 

Parlamentarnego Zespołu Obrony Chrześcijan na Świecie. Gośćmi Zespołu byli: ambasador 

Cypru w RP Andreas Zenonon, dr Charalampos Chotzakoglou, archeolog i historyk sztuki 

dokumentujący los sakralnych zabytków w północnej, zajętej przez Turków części wyspy 

oraz Ioannis Eliades dyrektor Muzeum Bizantyjskiego w Nikozji.  

Ambasador podkreślił, że od czasu okupacji północnej części Cypru w 1974 r. Turcja 

realizuje politykę utrwalenia podziału wyspy oraz niszczenia kulturowego jej dziedzictwa. 

Zdaniem ambasadora sytuacja chrześcijan w okupowanej części Cypru pogarsza się, czego 

dowodem jest, iż licznie opuszczają oni wyspę. W chwili inwazji w północnej części Cypru 

żyło 20 tys. Greków cypryjskich, obecnie jest ich tam tylko 338. 

Doktor Charalampos Chotzakoglou poinformował, że w północnej zajętej przez Turków 

części wyspy znajduje się 550 świątyń i innych obiektów religijnych. Są one niszczone albo 

zamieniane na meczety, obiekty wojskowe, stajnie, magazyny, toalety, hotele, restauracje, 

nocne lokale. Dr Chotzakoglou podkreślił, że zabytki sakralne na Cyprze nie są jedynie 

dziedzictwem prawosławnym i cypryjskim, ale dziedzictwem całej ludzkości albowiem 

znajdują się tam liczne zabytki czasów przedchrześcijańskich. 

Dyrektor Muzeum Bizantyjskiego w Nikozji pan Ioannis Eliades mówił o staraniach 

rządu cypryjskiego, aby rozkradane zabytki odzyskiwać. W tym kontekście dyrektor Eliades 

wspomniał o geście papieża Benedykta XVI, który z okazji swojej pielgrzymki na Cypr 

ofiarował odkupione przez Watykan pochodzące z tej wyspy mozaiki, ikony i krzyże. 

Inicjator spotkania, poseł Eugeniusz Czykwin mówił o potrzebie uwrażliwiania  

na te sprawy Polaków udających się na wakacje na Cypr. Poseł poinformował uczestników 

posiedzenia o geście solidarności z Cypryjczykami wybitnego patrologa, ks. prof. Marka 

Starowieyskiego. Odbierając kilka dni wcześniej w Hajnówce nagrodę im. Księcia 

Ostrogskiego, ks. prof. Marek Starowieyski powiedział: „My nie znamy tragedii Cypru. 



Byłem tam, oglądałem. Oszczędzę opisu, co tam jest. Myśmy zapomnieli o naszych braciach 

cypryjskich, myśmy zapomnieli o tragedii Cypru. W świadomości polskiej nie istnieje Cypr. 

W Polsce nie istnieje wiedza o ogromnym niszczeniu dóbr kultury na Cyprze. A to są dobra 

nie tylko Kościoła prawosławnego, to są dobra ludzkości. Byłem tam, oglądałem, 

wędrowałem śladami św. Barnaby. Tam jest wielka i wspaniała sztuka”. 

Przewodniczący zespołu, senator Jan Filip Libicki, poinformował uczestników 

posiedzenia, że mimo dwukrotnych starań polskim parlamentarzystom nie udało się 

doprowadzić do spotkania z ambasadorem Turcji w Polsce. Zadeklarował pomoc  

w zorganizowaniu w polskim parlamencie wystawy, obrazującej niszczenie dóbr kultury 

chrześcijańskiej w północnej, okupowanej przez Turcję części Cypru. Senator Libicki poparł 

także pomysł, aby powstał wspólna grupa parlamentarzystów polskich i cypryjskich. 

 
 
 

Protokół sporządzono  

w Biurze Spraw Senatorskich 

tel. (22) 694 95 40 

bss@nw.senat.gov.pl 

 
 


