
Historia sukcesu? 

 30-lecie kazachskiej państwowości 

i wyzwania na przyszłość 

  

Z udziałem Pana Aleksandra Kwaśniewskiego, Prezydenta RP w latach 1995-2005 

   

  

Seminarium współorganizowane przez Instytut Boyma 

i Ambasadę Republiki Kazachstanu w RP 

 

        

Termin: wtorek 25 maja 2021 r. godz. 10.00-12.00 (CET) on-line 

  

Konferencja poprowadzona będzie za pośrednictwem platformy ZOOM. Aby dołączyć do 

wydarzenia, prosimy wejść w link poniżej, w dniu wydarzenia: 

https://us02web.zoom.us/j/83438429957?pwd=VkFDei9tNVJMQzFZUkFZWjVyc3gydz09 

Passcode: 100015 

 

W ciągu trzech dekad niepodległości Kazachstan zbudował swoją pozycję jako wiarygodny i 

stabilny dostawca surowców. Równocześnie ściągał inwestycje zagraniczne i rozbudowywał 

infrastrukturę, co pozwoliło mu stać się zdecydowanie najbogatszym państwem Azji 

Środkowej i liderem regionu. Jednocześnie ciągle zgłasza nowe plany rozwojowe, czego 

symbolem stała się nowoczesna stolica Astana (obecnie Nur-Sułtan), a niedawno także 

opracowanie własnej szczepionki przeciw COVID-19. Ostatnie lata i miesiące przyniosły 

reformy demokratyzacyjne, decentralizujące sposób zarządzania państwem. 

Jednak dotychczasowy model rozwoju będzie w najbliższych latach wystawiony na próbę. 

Zielona transformacja światowej energetyki może wkrótce obniżyć dochodowość sprzedaży 

węglowodorów, głównej grupy produktów eksportowych. Wzrastające znaczenie usług 

cyfrowych stawia pytanie o zdolności rozwoju technologii informacyjnych w Kazachstanie i 

odnalezienie się gospodarki republiki w światowym łańcuchu wartości. Wzrost potęgi i 

asertywności Chin oraz rywalizacja geopolityczna będzie w dalszym ciągu wymagała od władz 

w Nur-Sułtanie dyplomatycznego kunsztu w celu równoważenia wpływów największych 

graczy regionalnych. 

https://us02web.zoom.us/j/83438429957?pwd=VkFDei9tNVJMQzFZUkFZWjVyc3gydz09


Jak z tymi wyzwaniami poradzi sobie Kazachstan? Jaki może być udział Polski i Unii 

Europejskiej w kolejnym kazachskim skoku rozwojowym? Jakie szanse znajdzie tam dla siebie 

nasz biznes? 

  

CZĘŚĆ I 

10.00-10.05 Powitanie gości przez Patrycję Pendrakowską, prezes Zarządu Instytutu Boyma 

10.05-10.15 Przemówienie J.E. Alima Kirabajewa, Ambasadora Republiki Kazachstanu w 

Rzeczypospolitej Polskiej 

10.15-10.30 Rozmowa z Panem Aleksandrem Kwaśniewskim, Prezydentem RP w latach 

1995-2005 

  

CZĘŚĆ II 

Mini wykład nr 1: 

10.30-10.40 Od niepodległości po lidera Azji Środkowej. Krótka historia gospodarcza 

współczesnego Kazachstanu - dr Magdalena Sobańska-Cwalina, analityczka Instytutu 

Boyma  

10.40-11.15 Panel dyskusyjny: Transformacja po kazachsku. Anatomia rozwoju 

Kazachstanu na tle innych państw Azji Centralnej 

Dyskusja skutków kluczowych reform przeprowadzonych w Kazachstanie od momentu 

uzyskania niepodległości. Czym państwo przyciągało kapitał zagraniczny? Co było motorem 

rozwoju gospodarki Kazachstanu? Eksperci przedstawią także swoją ocenę szans i wyzwań 

stojących przed państwem i regionem. 

  

Osoby uczestniczące: 

Ardak Zebeszow - Przewodniczący Komitetu ds. inwestycji przy Ministerstwie Spraw 

Zagranicznych Kazachstanu  

J.E. Bolat Nurgalijew - Przewodniczący Zarządu Instytutu Polityki Zagranicznej przy MSZ 

Kazachstanu,  

Krzysztof Strachota - Kierownik Zespołu Turcji, Kaukazu i Azji Centralnej Ośrodka 

Studiów Wschodnich 

prof. dr hab. Andrzej Wierzbicki  - Kierownik Katedry Studiów Wschodnich, 

Uniwersytetu Warszawskiego 



Julia Horodecka - Kierownik Zagranicznego Biura Handlowego w Nur-Sułtanie (PAIH) 

  

Moderacja: Patrycja Pendrakowska, Instytut Boyma 

  

CZĘŚĆ III 

11.15-11.25 Mini wykład nr 2: Zmiany klimatyczne, ochrona środowiska i zasobów 

wodnych - fundamentalne wyzwanie dla Azji Środkowej - dr Jerzy Olędzki, analityk 

Instytutu Boyma.  

11.25-12.00 Panel dyskusyjny: Współpraca Polski i Kazachstanu w perspektywie 

europejskiej 

W tej części dyskusji będą brać udział przedstawiciele podmiotów administracji publicznej, 

dyplomacji UE oraz reprezentanci polskich przedsiębiorstw aktywnych w Kazachstanie. 

Zostaną nakreślone główne wspólne wyzwania jakie łączą Polskę i lidera regionu Azji 

Środkowej. Wśród nich znajdzie się kwestia post-pandemicznej odbudowy gospodarczej, 

transformacji energetycznej oraz connectivity, wielowymiarowych połączeń w regionie i ponad 

jego granicami. 

  

Osoby uczestniczące: 

J.E. Madina Dzharbusynova - kierownik Działu organizacji międzynarodowych oraz 

stowarzyszeń integracyjnych w Instytucie Polityki Zagranicznej przy MSZ Kazachstanu 

Krzysztof Domarecki- założyciel Grupy Selena, współtwórca jej międzynarodowego 

sukcesu, obecnie prezes Fidiasz EVC - polskiego funduszu inwestycyjnego 

Maciej Adam Madaliński -  Kierownik wydziału politycznego, prasowego i 

informacyjnego, Przedstawicielstwo UE w Kazachstanie  

Zhandos Temirgali - Dyrektor Departamentu ds. przyciągania inwestycji w „Kazakh Invest” 

Aleksander Siemaszko - zastępca Dyrektora Departamentu Handlu i Współpracy 

Międzynarodowej Ministerstwo  Rozwoju, Pracy i Technologii  

Jerzy Starak- Konsul Honorowy Republiki Kazachstanu w Gdańsku, członek Rady 

Inwestorów Zagranicznych przy Prezydencie Republiki Kazachstanu 

  

Moderacja: Artur Osiecki, “Rzeczpospolita”, redaktor prowadzący www.firma.rp.pl 

  

http://www.firma.rp.pl/


Chętnych  i chętne do udziału w wydarzeniu zapraszamy do wcześniejszej rejestracji do 

24 maja do godziny 15:00 na adres info@instytutboyma.org  

 

mailto:info@instytutboyma.org

