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Wrażenia Ich Cesarskich Wysokości Księcia i Księżnej Akishino  
z wizyty w Polsce 

 

Jesteśmy ogromnie szczęśliwi, że mogliśmy odwiedzić Polskę w 
jubileuszowym roku stulecia nawiązania stosunków dyplomatycznych 
między naszymi krajami. Z całego serca dziękujemy władzom polskim za 
zaproszenie. 

 W pierwszym dniu naszej wizyty mieliśmy zaszczyt odbyć miłą 
rozmowę z Panem Prezydentem Andrzejem Dudą oraz Pierwszą Damą. 
Para Prezydencka podjęła nas uroczystym śniadaniem oraz zjawiła się w 
przeddzień naszego wylotu z Polski, aby nas oficjalnie pożegnać. Jesteśmy 
bardzo wdzięczni za niezwykle miłe przyjęcie.  

 Wzięliśmy także udział w uroczystościach jubileuszowych, takich jak 
spektakl teatru no, koncert chopinowski, ceremonia sadzenia drzewek 
wiśni czy przyjęcie w rezydencji ambasadora. Spektakl teatru no 
zaszczyciła swoją obecnością Para Prezydencka, przez co stał się on 
niezapomnianym wydarzeniem, odpowiednim dla upamiętnienia stulecia 
nawiązania relacji japońsko-polskich. 

 Podczas koncertu oprócz utworów Fryderyka Chopina mogliśmy 
wysłuchać także kompozycji Ignacego Jana Paderewskiego.  

 Jedną z instytucji angażujących się w wymianę kulturalną między 
Japonią i Polską jest Ogród Botaniczny Polskiej Akademii Nauk w 
Powsinie. Zasadziliśmy tam drzewko japońskiej wiśni z gatunku  
Autumnalis Rosea. Mamy nadzieję, że wkrótce pięknie rozkwitnie na 
polskiej ziemi. 

 Podczas uroczystego przyjęcia w rezydencji ambasadora członkowie 
Stowarzyszenia Drogi Herbaty Rodu Urasenke Sunshinkai przygotowali 
pokaz parzenia herbaty, zaś uczniowie Szkoły Japońskiej w Warszawie 
zaprezentowali swoje umiejętności gry na bębnach taiko. Zgromadzeni 
goście mogli więc doświadczyć cząstki kultury japońskiej. 



 W planie naszej wizyty w Polsce oprócz Warszawy znalazły się także 
Kraków i Łowicz. Była to dla nas okazja do zapoznania się z polską historią 
i kulturą, a także odwiedzenia miejsc mocno związanych z Japonią. 

 Pierwszego dnia wizyty złożyliśmy wieniec na Grobie Nieznanego 
Żołnierza oraz spacerowaliśmy po warszawskiej Starówce. Wysłuchaliśmy 
wyjaśnień na temat zniszczenia miasta podczas II wojny światowej oraz 
powojennej odbudowy. Mogliśmy też osobiście porównać zdjęcia wykonane 
tuż po wojnie ze stanem obecnym. Skłoniło nas to do głębokiej refleksji nad 
tragedią, jaka dotknęła Warszawę, jak również nad niezłomnością, która 
pozwoliła przezwyciężyć trudności, ocalić tradycję i kulturę oraz przywrócić 
miastu dawny blask. 

 Jednym z miejsc, które koniecznie chcieliśmy odwiedzić, było 
muzeum Marii Skłodowskiej-Curie, mieszczące się w jej domu rodzinnym. 
Podczas wizyty mogliśmy dowiedzieć się wielu interesujących rzeczy nie 
tylko na temat osiągnięć polskiej noblistki, lecz także historii jej rodziny 
oraz zobaczyć, jak wyglądało laboratorium naukowe w tamtych czasach. 

 W starej stolicy Polski, Krakowie, odwiedziliśmy Uniwersytet 
Jagielloński, gdzie nauki pobierali Mikołaj Kopernik i Jan Paweł II. 
Mogliśmy tam zobaczyć listę studentów z czasów, gdy uczył się tam słynny 
astronom, globus z zaznaczonym po raz pierwszy kontynentem 
północnoamerykańskim oraz fortepian, na którym grał Fryderyk Chopin. 
Bardzo lubimy utwory Chopina i chcieliśmy zagrać chociaż jeden z nich na 
instrumencie mistrza, lecz niestety partytura zupełnie uleciała nam z 
głowy, musieliśmy więc poprzestać na przetestowaniu dźwięku. 

 Następnie udaliśmy się na Wawel, dawną siedzibę królów polskich. 
Zwiedziliśmy głównie bazylikę archikatedralną, gdzie odbywały się 
ceremonie koronacji, zaślubin oraz pogrzebów królewskich. Wrażenie 
wywarły na nas ołtarz i nagrobki wykonane z czerwonego marmuru, a 
także zdobienia nieco odmienne od tych, jakie dotychczas mieliśmy okazję 
ujrzeć w kościołach. Z Wawelu udaliśmy się do Muzeum Przyrodniczego 
Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN.  Mogliśmy tam po raz 
pierwszy w życiu zobaczyć w pełni zachowany okaz nosorożca włochatego. 

 Łowicz to z kolei miasto słynące z tradycyjnych wycinanek. Podczas 
wizyty w miejscowym muzeum uczestniczyliśmy w pokazie ich wykonania. 
Prowadząca z mistrzowską precyzją używała nożyc do strzyżenia owiec, 
aby wyczarować kształty z papieru. Obejrzeliśmy także dawne narzędzia 



rolnicze oraz występ taneczny w wykonaniu dzieci ubranych w piękne, 
kolorowe stroje. Choć nasz pobyt w Łowiczu był bardzo krótki, mogliśmy 
poznać bogatą kulturę oraz zwyczaje tego miasta. 

 Podczas wizyty największe wrażenie wywarło na nas ogromne 
zaciekawienie Japonią, jakie dostrzegliśmy u mieszkańców Polski. 
Przewyższyło ono nasze wyobrażenia oraz to, co wcześniej na ten temat 
słyszeliśmy. Byliśmy zachwyceni nienaganną japońszczyzną studentów 
japonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Ich zainteresowania dotyczyły 
najprzeróżniejszych aspektów Japonii i jej kultury, co dało nam, 
Japończykom, wiele do myślenia. 

 Krakowskie Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha 
organizuje różne wystawy i wydarzenia poświęcone Japonii. W trakcie 
wizyty obejrzeliśmy wystawę „Kon-kon! – mistrzowie japońskiej książki 
obrazkowej” oraz „KODOMO NO KIMONO - Kimona dziecięce z kolekcji 
Kazuko Nakano”. Zaskoczyło nas też, że akurat trwała również wystawa 
suiseki. Zgodnie z wolą swojego twórcy i fundatora – Andrzeja Wajdy – 
Muzeum Manggha wyłamuje się z tendencji skupiania się na jednej 
wąskiej dziedzinie, jaką często przejawiają muzea. Mieści się tu także 
szkoła języka japońskiego oraz pawilon do ceremonii parzenia herbaty, 
przez co Manggha staje się muzeum w prawdziwym tego słowa znaczeniu – 
siedziby wielu muz.  

 Jeszcze jednym miejscem, które powstało dzięki wsparciu ze strony 
Japonii, jest Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych.  Wizyta 
na tej uczelni pozwoliła nam dostrzec, jak nasze kraje współpracują w 
dziedzinie najnowszych technologii. Działa tu Wydział Kultury Japonii, ale 
także studenci innych specjalizacji interesują się Japonią, co bardzo nas 
ucieszyło. 

 Niektóre miejsca podczas wizyty odwiedziliśmy oddzielnie. 

(Książę Fumihito) Złożyłem wizytę w Rolniczym Zakładzie 
Doświadczalnym Wilanów-Obory, gdzie zapoznałem się ze stanem badań 
oraz metodami kształcenia w zakresie rolnictwa oraz obejrzałem zwierzęta 
hodowlane. Była to okazja do owocnej wymiany poglądów z polskimi 
specjalistami. 

(Księżna Kiko) Odwiedziłam Bibliotekę Multimedialną dla Dzieci i 
Młodzieży, gdzie mogłam spotkać się z autorami i wydawcami książek dla 



dzieci. Miałam także okazję porozmawiać z dziećmi biorącymi udział w 
warsztatach plastycznych. 

Jesteśmy ogromnie wdzięczni polskiej Parze Prezydenckiej, polskim 
władzom oraz wszystkim pozostałym osobom za niezwykle ciepłe przyjęcie. 
Dziękujemy wszystkim, którzy włożyli swój wysiłek i serce w organizację 
naszej wizyty. Mamy nadzieję, że przyczyni się ona do dalszego rozwoju 
przyjaznych relacji japońsko-polskich w kolejnym stuleciu ich historii. 


