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Informacja prasowa (News Release) 

Japońskie wątki w działalności „Solidarności” w 40. rocznicę powstania 

największego w Polsce ruchu zawodowego 

Od początku powstania NSZZ „Solidarność”, jego działalność przyciągała duże zainteresowanie ze 

strony zarówno japońskich polityków jak i społeczeństwa. Chociaż wiedza o Polsce nie była jeszcze 

wówczas w Japonii tak rozpowszechniona jak dzisiaj i nie sięgała wiele dalej niż poza znajomość 

słynnych Polaków, takich jak Mikołaj Kopernik, Fryderyk Chopin czy też Jan Paweł II, walka Polaków o 

wolność oraz ich determinacja w przeciwstawianiu się destrukcyjnemu reżimowi komunistycznemu 

zafascynowała naród japoński i sprawiła, że wielu Japończyków zaczęło się żywo interesować naszym 

krajem.  

Działalność ruchu „Solidarność” jest powszechnie znana ale to, że w wielu płaszczyznach powiązana 

ona była z Japonią, jest już zdecydowanie mniej znanym faktem. Polskę kilkukrotnie odwiedzali 

przedstawiciele japońskich związków 

zawodowych, m.in. Ryoichi Tanaka, sekretarz 

Japońskiej Konfederacji Związkowej Domei, który 

we wrześniu 1980 roku złożył wizytę w Warszawie 

po tym gdy w sierpniu podpisane zostało 

porozumienie pomiędzy polskimi władzami a 

robotnikami. W listopadzie tego samego roku, z 

wizytą w Warszawie przebywał Mitsuo Tomizuka, 

dyrektor biura organizacji Sohyo. Wraz z 

towarzyszącymi mu ekspertami spotkał się on z 

przedstawicielami „Solidarności”, w tym z Lechem 

Wałęsą, który podczas strajków w 1980 roku zapowiedział budowanie w Polsce „drugiej Japonii”. 

Dyrektor Tomizuka, zainteresowany nawiązaniem bliskich związków z „Solidarnością”, zadeklarował 

gotowość udzielenia szeroko zakrojonej pomocy. Częstym gościem w Japonii był także Lech Wałęsa, 

który wraz z innymi działaczami „Solidarności” pierwszy raz odwiedził ten kraj wiosną 1981 roku 

spotykając się z przedstawicielami miejscowych związków zawodowych, parlamentarzystami, ludźmi 

kultury i mediów.  



Jednym z Japończyków najbardziej związanych i zasłużonych dla ruchu „Solidarność” był Yoshiho 

Umeda, aktywny działacz Komitetu Obrony Robotników i „Solidarności”. Obchodzona w tym roku 40. 

rocznica powstania tego ruchu, jest dobrą okazją do przybliżenia tego wielkiego przyjaciela Polski, 

sercem Polaka, który spędził w naszej Ojczyźnie prawie całe swoje życie, poczynając od wczesnych lat 

młodości.  

Yoshiho Umeda przyjechał do Polski jako nastolatek w 1963 r., zgodnie z wolą ojca Ryochu Umedy, 

który w latach 20. XX w. otworzył pierwszy w Polsce kurs języka japońskiego przekształcony później  w 

studia japonistyczne.  Yoshiho Umeda skończył w Polsce studia polonistyczne. Po ukończeniu studiów 

rozpoczął współpracę z Komitetem Obrony Robotników. Sprawował stanowisko zastępcy szefa 

regionalnego (mazowieckiego) biura zagranicznego NSZZ „Solidarność”. W ramach wsparcia związku, 

sprowadzał z Tokio do Polski sprzęt - m.in. 5 tys. matryc powielaczowych i inne różnego rodzaju 

materiały poligraficzne. Uczestniczył w I Krajowym Zjeździe Delegatów w Gdańsku, współtworzył Radio 

„S” działające w Regionie Mazowsze. Był także jednym z głównych organizatorów pierwszej w Japonii 

wizyty Lecha Wałęsy. Łączyła go z nim bliska przyjaźń – Lech Wałęsa został nawet jego ojcem 

chrzestnym gdy po audiencji u Jana Pawła II w styczniu 1982, Yoshiho Umeda zdecydował się przejść 

na wiarę katolicką. Za swoją działalność opozycyjną w styczniu 1982 r. został wydalony z Polski. Wrócił 

pięć lat później, a do tego czasu działał w strukturach "Solidarności" we Francji (członek Rady Komitetu 

Koordynacyjnego) i Brukseli (pracownik Biura Koordynacyjnego). W latach 1984 -1989 pełnił rolę 

przedstawiciela NSZZ „Solidarność” na Azję. Był także współtwórcą Centrum Informacji Polskiej w Tokio, 

wydającej od listopada 1981 do sierpnia 1991 r. "Miesięcznik Polski" poświęcony sprawom Polski i 

polskiego podziemia. Po powrocie do Polski był m.in. obserwatorem obrad Okrągłego Stołu. W 2006 r., 

za działalność prodemokratyczną, Prezydent RP odznaczył go Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia 

Polski a w roku 2015 (pośmiertnie) Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Zasługi RP także za jego 

działalność na rzecz rozwoju współpracy energetycznej między Polską a Japonią (Yoshiho Umeda po 

wycofaniu się z polityki założył firmę YOHO działającą w kierunku przyciągania do Polski japońskich 

inwestycji z branży energetycznej).  

Ciekawym epizodem w historii związków „Solidarności” z Japonią, jest też spotkanie Lecha Wałęsy z 

obecnym Ministrem Obrony, Taro Kono, który podczas studiów w Polsce w 1984 roku, zafascynowany 

jego postacią i działalnością „Solidarności” odwiedził jego dom, za co został nawet chwilowo 

aresztowany pod pozorem nie posiadania przy sobie paszportu.  

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z wystawą przygotowaną przez MSZ z okazji 40. rocznicy 

powstania „Solidarności” przedstawiającą historię tego ruchu (https://youtu.be/xVe58zy6D1E).  
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