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Ekscelencje, 

Dostojni goście, 

Panie i Panowie, 

Dziękuję Państwu bardzo za przybycie na przyjęcie z okazji Dnia 

Narodowego dla uczczenia 82. urodzin Jego Cesarskiej Mości cesarza Japonii. To 

wielki zaszczyt móc przy tej wyjątkowej okazji powitać tak wielu dostojnych gości 

i przyjaciół. 

Ten rok upłynął pod znakiem dalszego umacniania owocnej współpracy 

między Polską i Japonią. Jesteśmy niezmiernie dumni z powodu zacieśniania 

naszych wzajemnych relacji w ramach strategicznego partnerstwa.  

Oberwujemy ciągły rozkwit inwestycji japońskich w Polsce. Na polskim 

rynku działa obecnie trzysta japońskich firm, które stworzą czterdzieści tysięcy 

miejsc pracy. Działają prężnie nie tylko w branży motoryzacyjnej i elektronicznej, 

ale również w takich sektorach jak energetyka, środowisko, usługi, badania i 

rozwój. W ciągu ostatnich trzech lat polski eksport do Japonii wzrósł o 56%, 

natomiast import o 33%. Liczba turystów japońskich odwiedzajacych Polskę 

wzrosła do rekordowego poziomu.W tym roku przewiduje się, że będzie to ponad 

70 tysięcy. 
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Mijający rok był niezwykle aktywny pod względem wizyt dwustronnych na 

wysokim szczeblu. W lutym Prezydent Komorowski odwiedził Japonię. W 

kwietniu grupa polskich posłów została zaproszona do Japonii. A w październiku 

Jej Cesarska Wysokość Księżna Takamado złożyła wizytę w Polsce. Prezydent 

Duda i Pierwsza Dama przyjęli Księżną. Gościła także na Międzynarodowym 

Konkursie Pianistycznym im. Fryderyka Chopina i odwiedziła krakowskie 

Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha. Wizyta przebiegła w niezwykle 

serdecznej atmosferze i była odwierciedleniem bliskich stosunków łączących 

Polskę i Japonię. W holu rezydencji mogą Państwo obejrzeć zdjęcia z wizyty. 

Chciałbym skorzystać z dzisiejszej okazji, by wspomnieć o dwóch 

tegorocznych wydarzeniach, które przyczyniają się do dalszego zacieśniania 

naszych wzajemnych relacji. Pierwszym z nich jest uruchomienie programu 

„Zwiedzaj i pracuj”. Ma on na celu zachęcenie młodych ludzi z Japonii i Polski do 

wyjazdów i poznawania wzajemnie swoich krajów. Drugi to ogłoszenie przez 

Polskie Linie Lotnicze LOT długo oczekiwanego bezpośredniego połączenia 

między Warszawą a Tokio.  Pierwsze bezpośrednie loty wystartują w przyszłym 

miesiącu. Liczymy, że przyczynią się do dalszej promocji turystyki i wymiany 

biznesowej, a także do zwiększenia ruchu między Polską i Japonią. Stewardesy 

firmy LOT są dzisiaj z nami, by przybliżyć informacje o połączeniu. Ale proszę się 

nie obawiać; nie muszą Państwo zapinać pasów bezpieczeństwa! 

    Wraz z objęciem urzędów przez prezydenta Andrzeja Dudę i premier Beatę 

Szydło rozpoczął się dla Polski nowy rozdział. W Japonii natomiast premier 

Shinzo Abe rozpoczął drugi etap tak zwanej abenomiki, bazując na osiągnięciach z 

ostatnich trzech lat. Ma on służyć rozwiązaniu problemów demograficznych i 

stawia cel wzrostu PKB Japonii do 600 bilionów jenów (ok. 5 bilionów dolarów) 
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w 2020 roku. W nawiązaniu do tego, zakończenie w ostatnim czasie z sukcesem 

negocjacji w sprawie partnerstwa transpacyficznego (TPP) jest naprawdę dobrą 

wiadomością. TPP stworzy największą na świecie strefę wolnego handlu, jak 

również ustanowi model dla prawodawsta w obszarze wolnego handlu na miarę 21 

wieku. 

Szanowni Państwo, 

Przed społecznością międzynarodową stoją teraz poważne wyzwania: terroryzm, 

problem uchodźców, zmiany klimatu i łamanie prawa międzynarodowego. Z tego 

względu  jeszcze bardziej doceniamy partnerstwo strategiczne z Polską, z którą 

podzielamy współne wartości, takie jak demokracja, prawa człowieka i rządy 

prawa. To jest czas dla Polski, Japonii i innych podobnie myślących krajów, by 

wzmocniły swoją solidarność i zacieśniły współpracę. W przyszłym roku Polska 

będzie gospodarzem szczytu NATO, a Japonia szczytu G7. Odpowiedzialność oraz 

współpraca między naszymi krajami będą szczególnie ważne w nadchodzącym 

roku i w następnych latach. 

   Zanim zakończę, pragnę zwrócić Państwa uwagę na podane dzisiaj sushi. Ryż 

został przysłany z japońskiej prefekutury Akita specjalnie na dzisiejszą okazję. 

Gwarantujemy jego najwyższą jakość i wyjątkowy smak. 

Jeszcze raz chciałbym podziękować za przybycie na dzisiejsze przyjęcie. Życzę 

Państwu udanej dalszej części popołudnia. 

Dziekuje bardzo. 
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