
Notatka z posiedzenia Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego 

Dnia 6 lipca 2016 r. w Senacie miała miejsce uroczysta prezentacja książki „Od Chanatu 

do Republiki. Historyczne i współczesne uwarunkowania państwowości Kazachstanu” pod 

redakcją naukową Władysława Sokołowskiego, zorganizowana przez Kaszubski Zespół 

Parlamentarny. Na spotkanie zaproszony został Ambasador Republiki Kazachstanu w Polsce, 

JE   pan Altay Abibullayev, przedstawiciele Polsko-Kazachstańskiej Izby Handlowo-

Przemysłowej w Warszawie, przedstawiciele Stowarzyszenia „Mój Kazachstan”, 

stowarzyszenia „Polska-Wschód” oraz wielu innych gości. W spotkaniu udział wzięli również 

parlamentarzyści – członkowie Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego oraz Polsko-

Kazachstańskiej Grupy Bilateralnej. 

Spotkanie otworzył Marszałek Senatu, Stanisław Karczewski, który w swoim 

przemówieniu pokreślił znaczenie wielkiej serdeczności i gościnności Kazachów, z jakimi 

spotkał się podczas swojej wizyty w tym kraju. Wskazał na ogromny potencjał współpracy 

pomiędzy Kazachstanem i Polską. Przypomniał również o istotnej roli Polaków mieszkających 

w Kazachstanie. 

Przewodniczący Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego, senator Kazimierz Kleina 

podkreślił, że celem spotkania jest nie tylko prezentacja książki o kraju, którego konsekwentnie 

prowadzona od lat polityka zagraniczna jest doceniana na świecie, jest ono również okazją do 

spojrzenia na Kazachstan, zarówno w kontekście historycznym, jak i przyszłych stosunków 

polsko-kazachstańskich. 

Ambasador Republiki Kazachstanu przypomniał, że w roku 2016 przypada 25-lecie 

niepodległości Kazachstanu. To również 80. rocznica deportacji Polaków do tego kraju. 

Zaznaczył, że oba narody łączy wiele wspólnych tradycji. A prezentowana na spotkaniu książka 

to historia ewolucji państwowości Kazachstanu, w której znalazło się miejsce do budowania 

relacji pomiędzy Polską i  Kazachstanem, zarówno politycznych, jak i gospodarczych 

i kulturalnych. 

Przewodnicząca Polsko-Kazachstańskiej Grupy Bilateralnej, poseł Barbara Bartuś 

wyraziła podziękowania za dotychczasową współpracę między członkami grupy bilateralnej 

i parlamentarzystami z Kazachstanu, za możliwość poznania tego niezwykłego kraju oraz za 

pomoc, jaką Kazachowie nieśli Polakom w najtrudniejszych dla nich czasach. Podkreśliła, jak 

ważna jest współpraca pomiędzy oboma krajami, jak istotna dla obu stron jest wymiana 

gospodarcza, naukowa i turystyczna. 

W dyskusji parlamentarzyści dzielili się swoimi wspomnieniami z wizyt w Kazachstanie 

i refleksjami z doświadczeń wynikających z polsko-kazachstańskich kontaktów. Wielokrotnie 



podkreślano ich istotę i wagę dla obu krajów. Wyrażano opinię, że polsko-kazachstańska 

współpraca może przynieść wiele dobrego obu narodom. 

Zaproszeni goście przybliżyli obecnym na spotkaniu osobom Kazachstan widziany ich 

oczami. Deklarowano chęć zacieśniania kontaktów, podtrzymywania i rozwoju dobrej 

współpracy. Podkreślano rolę przekształceń demokratycznych tego państwa oraz wzrastającą 

rolę Kazachstanu jako obszaru badawczego. Zwrócono uwagę na potrzebę wprowadzenia ruchy 

bezwizowego pomiędzy oboma krajami oraz istotne znaczenie wprowadzenia podwójnego 

obywatelstwa dla Polaków w Kazachstanie i Polaków repatriantów w Polsce. 

Na zakończenie spotkania podkreślono raz jeszcze, że prezentowana na spotkaniu 

książka pokazuje, że można promować niezwykłe miejsca w sposób mądry, z udziałem 

znakomitych osób, dla których polsko-kazachstańska historia, tradycja, współpraca oraz 

wymiana gospodarcza, naukowa i polityczna jest ważna i potrzebna, a ambasador Kazachstanu 

zaprosił wszystkich obecnych do udziału w kilku dużych przedsięwzięciach artystycznych, 

takich jak np. występ ponad stu artystów Operetki z Astany w Teatrze Wielkim. Na koniec 

senator Kazimierz Kleina za szczególne zasługi na rzecz promowania kontaktów polsko-

kazachstańskich wręczył medale senackie trzem osobom: Józefowi Brylowi – Prezesowi 

Stowarzyszenia Polska-Wschód, Pawłowi Cieślickiemu – promotorowi i opiekunowi polskich  

miejsc pamięci w Kazachstanie oraz Michałowi Gołosiowi – rektorowi Wyższej Szkoły 

Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie, dzięki któremu wydana 

została prezentowana na spotkaniu książka. 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


