
Józef Piłsudski i Roman 
Dmowski w Japonii (1904)

Do pierwszych nieoficjalnych kon-
taktów politycznych między Polakami 
i Japończykami doszło podczas woj-
ny japońsko-rosyjskiej (1904-1905). 
Obudziła ona nadzieje Polaków na 
osłabienie głównego zaborcy, a zwy-
cięstwa wchodzącej dopiero na arenę 
międzynarodową Japonii wzbudziły 
ich trwałe uczucie sympatii. Józef Pił-
sudski (Polska Partia Socjalistyczna) 
uważał, że wybuch dofinansowanego 
przez Japonię powstania w Królestwie 
Polskim doprowadzi do odzyskania 
przez Polskę niepodległości, ale też 
zmusi Rosjan do wzmocnienia tam 
oddziałów, co osłabi ich siły na fron-
cie w Mandżurii. Stronę japońską bar-
dziej interesowała dywersja na Kolei 
Transsyberyjskiej, środku transportu 
Rosji na wschód. Przeciwny poglą-
dom Piłsudskiego był Roman Dmow-
ski (Liga Narodowa). Twierdził, że 
powstanie przyniesie Polakom kolejną 
tragedię, a nie pomoże Japończykom. 
Obaj politycy pojechali  do Japonii 
(1904). Dmowski dotarł tam pierwszy 
(15 V-22 VII) i uprzedził władze ja-
pońskie o swoich obawach. Spóźnio-
ny Piłsudski (10-30 VII) nie osiągnął 
swoich celów. I choć odbyli w Tokio 
długą rozmowę, nie doszli do porozu-
mienia. Zgadzali się jedynie w kwestii 
dezercji Polaków z armii carskiej na 
stronę japońską, pod warunkiem do-
brego ich traktowania i nieodsyłania 
do Rosji. Obaj też niepokoili się o losy 
polskich jeńców wojennych na terenie 
Japonii. Do 29 obozów na terenie Ja-
ponii wśród około 72 tys. jeńców ar-
mii rosyjskiej trafiło 4658 Polaków. 

Dmowski odwiedził obóz w Matsuy-
amie (Shikoku), gdzie w świątyni 
Unshōji oddzielnie od Rosjan przeby-
wało 101 Polaków. 

Pomoc dla Dzieci Syberyjskich

Na początku lat dwudziestych 
XX w., w wyniku porewolucyjnej za-
wieruchy, na Syberii znajdowało się 
wiele osieroconych dzieci polskich ze-
słańców, które cierpiały z powodu gło-
du i chorób. Dzięki staraniom Polskie-
go Komitetu Ratunkowego i pomocy 
rządu japońskiego oraz Japońskiego 
Czerwonego Krzyża (1920-1922) 
z Syberii przewieziono do Japonii 
łącznie 765 dzieci, które przetranspor-
towano do ojczyzny. Była to pierwsza 
w historii pomoc Japońskiego Czerwo-
nego Krzyża dla obcego państwa. Pod-
czas oficjalnej wizyty w Polsce (2002) 
z pozostałymi przy życiu Dziećmi Sy-
beryjskimi spotkała się japońska Para 
Cesarska.

Chiune Sugihara i „wizy życia”

W czasie II wojny światowej (lato 
1940) Chiune Sugihara, wicekonsul 
w Kownie, stolicy Litwy, wystawił Po-
lakom, głównie polskim Żydom wizy 
tranzytowe do Japonii. Dzięki temu przez 
Japonię uciekli oni przed Holocaustem 
i łagrami sowieckimi w świat. Sugihara, 
z humanitarnych pobudek, wydał wizy 
wszystkim aplikującym. Narażając ży-
cie, wspierany przez polskich oficerów 
wywiadu, wystawił 2139 wiz. Liczba 
uratowanych wynosi jednak kilka tysię-
cy, gdyż z jedną wizą wyjeżdżały także 
całe rodziny.

Sugihara został uhonorowany przez 
Jad Waszem tytułem Sprawiedliwego 
Wśród Narodów Świata (1985). Prezy-
denci RP odznaczyli go w uznaniu zasług 
dwukrotnie – Krzyżem Komandorskim 
Orderu Zasługi RP (1996) i Krzyżem Ko-
mandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodze-
nia Polski (2007).

Ewa Pałasz-Rutkowska

Japonia i Polska – 60 lat przyjaźni
W tym roku obchodzimy 60. rocznicę wznowienia stosunków dyplomatycznych między Japonią i Polską, 
natomiast w 2019 roku przypada setna rocznica ich nawiązania. O historii przyjaźni i dobrej woli łączącej 
nasze kraje przed przywróceniem relacji w 1957 roku opowie prof. dr hab. Ewa Pałasz-Rutkowska z Katedry 
Japonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Związek Pracodawców Shokokai przygotował artykuł dotyczący 
japońsko-polskich związków gospodarczych z  nadzieją na ich dalszy rozwój. Za sprawą uruchomionego 
bezpośredniego połączenia lotniczego, Japonia i Polska stały się sobie jeszcze bliższe. Oczekujemy, że nasze 
przyjazne relacje nadal będą się umacniać.

Ambasada Japonii w Polsce

Historia rozwoju relacji biznesowych pomiędzy japońskimi i polskimi przedsiębior-
stwami sięga lat siedemdziesiątych. W szczególności wówczas koncentrowała się na 
handlu węglem i innymi towarami oraz na zakładach przemysłowych, w które zaanga-
żowane były przede wszystkim konglomeraty handlowe (sogo shosha). Po transfor-
macji w 1989 roku japońskie firmy zaczęły inwestować w Polsce, a przepływ kapitału 
nabrał rozpędu po przystąpieniu Polski do OECD i Unii Europejskiej. Sektor produkcyj-
ny, np. branża motoryzacyjna czy elektroniczna, przyspieszył inwestycje, dostrzega-
jąc strategiczne położenie Polski wśród rynków UE oraz jej zasoby wykwalifikowanej 
siły roboczej a także konkurencyjne koszty pracy. W tym okresie Polska stanowiła 
swoistą „bazę eksportową” do Europy. Obecnie japońscy inwestorzy postrzegają 
możliwości biznesowe w Polsce szerzej, wskazując na trzy kluczowe perspektywy 
rozwojowe. Pierwszą jest „Biznes Konsumencki”, taki jak branża spożywcza i prze-
twórstwa żywności, kosme-
tyczna, turystyczna itd. Dru-
ga to „Koncepcja Klastrów 
Przemysłowych”, obejmująca 
przemysł motoryzacyjny, out-
sourcing procesów bizneso-
wych i centra usług wspól-
nych. Trzecią jest natomiast 
„Biznes Infrastrukturalny”, taki 
jak przemysł energetyczny lub 
przemysł kolejowy. Ze wzrostem polskiej gospodarki, japońskie firmy zaczęły postrze-
gać Polskę jako obiecujący rynek o szerokich perspektywach rozwojowych. Obecnie, 
Japonia i Polska wspólnie czerpią korzyści z coraz bliższych relacji biznesowych i pro-
jektów inwestycyjnych. W Polsce działa prawie trzysta japońskich firm, a ich liczba 
wzrosła niemal trzykrotnie od 2004 roku. Dostrzegamy jeszcze większe szanse na 
handel i inwestycje, jak również na wspólne przedsięwzięcia naszych firm.

Nową perspektywą wydaje się być zaangażowanie w polską reindustrializację i in-
nowację, głównie poprzez najnowocześniejsze technologie, szczególnie w dziedzinach 
energetyki i środowiska. Wierzymy, że jednym z głównych założeń Strategii na rzecz 
Odpowiedzialnego Rozwoju jest stworzenie przyjaznego biznesowi środowiska dla 
zagranicznych inwestycji i innowacji. Mamy nadzieję, że japońskie firmy będą mogły 
się do owej „innowacji” przyczynić. Polska została przez nie wybrana na podstawie 
długoterminowej, strategicznej decyzji. Niektóre postrzegają Polskę jako bramę do Eu-
ropy Środkowo-Wschodniej, inne natomiast uznają przewagę rynku krajowego. Każda 
z firm docenia wysoką klasę młodych, polskich talentów. Młodzi Polacy są jednak nieco 
nieśmiali w przedsiębiorczości, w związku z czym muszą być odkryci i ukształtowani.  

Polska może stać się jeszcze bardziej atrakcyjnym, strategicznym kierunkiem dla 
biznesu. Mówiąc krótko, Polska powinna częściej wykorzystywać profity płynące z re-
inwestycji. Nadmiernie skupienie uwagi na paradygmatach „nowości” może przesło-
nić korzyści wynikające ze stałej ekspansji inwestorów. Według JETRO, ponad 80% 
z 31 przedsiębiorstw japońskich odpowiadających na ankietę zadeklarowało chęć po-
szerzenia inwestycji w przeciągu najbliższych dwóch lat. Jest to najwyższy wskaźnik 
w Europie. Żadna z firm nie planuje redukcji ani opuszczenia Polski. Zważywszy na 
powyższe korzystne wydaje się zwiększenie partnerstwa z  inwestorami obecnymi 
w kraju, którzy znają Polskę, doceniają Polaków i ich umiejętności i którzy z pewnością 
mogliby wnieść na rynek więcej korzyści biznesowych w transparentnym, przewidy-
walnym i  korzystnym środowisku biznesowym. Shokokai, jako związek japońskich 
przedsiębiorstw w Polsce liczy na więcej możliwości inwestycyjnych. Postrzegamy 
Polskę jako silnego partnera i jesteśmy gotowi do współpracy w celu zdynamizowania 
naszych relacji biznesowych. 

Prezes Kazuhiro Abe
Wiceprezes Masaharu Takada 

”60 lat relacji japońsko-polskich bazą 
dla długotrwałego zaangażowania 
i inwestycji firm japońskich – 80% 

rozważa zwiększenie nakładów 
inwestycyjnych (ankieta JETRO)
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