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Sprawozdanie z działalności w 2012 roku 
 

 

Parlamentarnego Zespołu Obrony Chrześcijan na Świecie 

 

 

Parlamentarny Zespół Obrony Chrześcijan na Świecie został utworzony 22 grudnia 2011 

roku, celem bieżącego monitorowania sytuacji prześladowanych chrześcijan na świecie oraz - 

w miarę możliwości - przeciwdziałania temu zjawisku.  

 

Zespół zorganizował posiedzenia w dniach: 25 lutego, 15 marca, 10 maja i 11 grudnia 

2012 r.  

 

Na pierwsze posiedzenie Zespołu 25 lutego 2102 r. zostali zaproszeni przedstawiciele 

chrześcijańskich organizacji pomocowych. Byli to: Maciej Wilkosz prezes stowarzyszenia 

Głos Prześladowanych Chrześcijan, Tomasz Korczyński reprezentujący Open Doors oraz ks. 

Waldemar Cisło z organizacji - Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Przybliżyli oni działalność 

tych organizacji a następnie poinformowali uczestników posiedzenia o skali prześladowań  

i dyskryminacji, które dotykają chrześcijan na świecie, zaobserwowanych w ramach ich 

działalności.  

Gościem kolejnego posiedzenia Zespołu 15 marca 2012 r. był nigeryjski biskup 

Hyacinth Oroko Egbebo, który przedstawił aktualną sytuację chrześcijan w Nigerii. W jego 

ocenie sytuacja w Nigerii jest niezwykle dramatyczna i wymaga podjęcia natychmiastowych 

działań. Islamistyczna sekta Boko Haram od roku nasila swoje działania wymierzone w 

chrześcijan, coraz częściej dochodzi do krwawych zamachów na kościoły zarówno katolickie 

jak i protestanckie. Biskup Egbebo zaapelował do polskich parlamentarzystów o podjęcie 

działań na forum Unii Europejskiej, które miałyby na celu udzielenie pomocy władzom 

nigeryjskim w opanowaniu sytuacji. 

10 maja 2012 r. Zespół gościł ambasadora Cypru w RP Andreas’a Zenonona,  

dr Charalampos’a Chotzakoglou, archeologa i historyka sztuki dokumentującego los 

sakralnych zabytków w północnej, zajętej przez Turków części wyspy oraz Ioannis’a Eliadesa 



dyrektora Muzeum Bizantyjskiego w Nikozji. Ambasador zaprezentował opinię, że od czasu 

okupacji północnej części Cypru w 1974 r. Turcja realizuje politykę utrwalenia podziału 

wyspy oraz niszczenia kulturowego jej dziedzictwa.  

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. 

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. 

Przewodniczący zespołu senator Jan Filip Libicki, poinformował uczestników 

posiedzenia w dniu 11 grudnia 2012 r., 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. 

Podczas kolejnego posiedzenia Zespołu długoletni korespondent Radia Wolna Europa  

w Paryżu pan Maciej Morawski przedstawił inicjatywę modlitwy w intencji prześladowanych 

chrześcijan na Bliskim Wschodzie oraz zaproponował zorganizowanie spotkania  

z przedstawicielami wspólnoty melchitów i parafii katolickich zainteresowanych tematyką 

prac Parlamentarnego Zespołu Obrony Chrześcijan na Świecie.  

Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Obrony Chrześcijan na Świecie senator  

Jan Filip Libicki apelował, aby w parlamentach innych krajów powstawały odpowiedniki tego 

Zespołu. Posłowie Eugeniusz Czykwin i Tadeusz Woźniak rozważali sformułowanie projektu 

uchwały Sejmu RP, w której zostałyby zawarte wyrazy solidarności z chrześcijanami  

na Bliskim Wschodzie.  

Członkowie Zespołu, zgodnie z założeniami regulaminu, zapoznali się w roku 2012  

z sytuacją chrześcijan w różnych krajach, poznali też przedstawicieli chrześcijańskich 

organizacji pomocowych.  
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