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News Release 

 

Festiwal Polski 2020 – wydarzenie ONLINE  

 

Największe wydarzenie promujące Polskę w Japonii – FESTIWAL POLSKI, w bieżącym roku jest 

organizowany po raz 12. Dotychczas Festiwal był realizowany w formie wydarzenia publicznego 

promującego kulturę, muzykę, kuchnię oraz polskie produkty. W bieżącym roku, z uwagi na sytuację 

pandemiczną i z powodów bezpieczeństwa, wyjątkowo zaplanowaliśmy to wydarzenie w nowej  

formie - online. 

 

＜Informacje ogólne＞ 

Termin: 26 września 2020 r. (sobota) godz. 11:00-20:00 2020 r. 

Miejsce: Kanał YouTube „Instytut Polski w Tokio” (life streaming, po 

wydarzeniu materiał będzie dostępny w archiwum na kanale YouTube)  

https://www.youtube.com/InstytutPolskiTokio 

Udział bezpłatny  

Organizator ：Instytut Polski w Tokio  

Współpraca：Ambasada RP w Tokio, Zagraniczny Ośrodek Polskiej 

Organizacji Turystycznej w Tokio, Zagraniczne Biuro Handlowe w Tokio 

Polskiej  Agencji Inwestycji i Handlu S.A. 

W programie tegorocznego wydarzenia znajdą się takie punkty, jak: nauka podstaw języka polskiego; 

czytanie książki dla najmłodszych w dwóch wersjach językowych – po polsku i po japońsku; warsztaty 

polskiego rękodzieła ludowego, pogawędki nt. polskiej muzyki i kuchni; warsztaty kulinarne 

„Upieczmy razem sernik!” oraz „Koktajle z polską żubrówką”; przedstawienie polskich gier 

komputerowych; transmisja na żywo online z Krakowa (wywiady z japońskimi studentami oraz 

Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha) i z Warszawy (spacer po miejscach związanych z F. 

Chopinem) . 

https://www.youtube.com/InstytutPolskiTokio


Więcej informacji nt. każdego z punktów programu oraz wydarzeń towarzyszących znajdą Państwo 

na stronie wydarzenia na Facebooku (informacje będą sukcesywnie zamieszczane): 

 

https://www.facebook.com/events/819158365284333/ 

(Link do wydarzenia można pobrać za pomocą kodu QR) 

 

Z roku na rok liczba odwiedzających Festiwal Polski wzrasta. W 2019 r. było to około 4,000 osób w 

ciągu jednego dnia. Osoby spoza regionu Kanto, które dotychczas nie miały okazji wziąć udziału w 

festiwalu, tym razem będą miały szansę obejrzenia go z najdalszych zakątków Japonii (i świata).   

Część materiału festiwalu jest przygotowana z wyprzedzeniem, wybrane elementy programu będą 

transmitowane w czasie rzeczywistym (na żywo). Wierzymy, że w ten sposób uda nam się osiągnąć 

cel, w którym Festiwal Polski tym razem dociera do widzów, bez konieczności oczekiwania w 

kolejkach, tłumów, z zachowaniem dystansu społecznego.   

Jednocześnie chcielibyśmy przekazać, że w przyszłym roku, jeżeli okoliczności na to pozwolą, 

przygotujemy Festiwal Polski w atrakcyjnej tokijskiej lokalizacji, w formie wydarzenia publicznego.  

Z radością oczekujemy możliwości spotkania z Państwem w przyszłym roku!  

Mamy nadzieję, że nasza tegoroczna oferta wydarzenia online spotka się z Państwa 

zainteresowaniem.  

W załączeniu: Ulotka promocyjna Festiwalu Polskiego 2020.   

 

Pytania dotyczące Festiwalu Polskiego prosimy kierować do: Aya Sugiura, Instytut Polski 

aya.sugiura@msz.gov.pl / 03-5794-7050（9:00-17:00）. 

 

 

Ambasada RP w Tokio 

https://www.gov.pl/web/japonia/ambasada 

tokio.amb.sekretariat@msz.gov.pl  

Twitter: @PLinTokyo  

Facebook:  https://www.facebook.com/Ambasada-RP-w-Tokio                     

 

Instytut Polski w Tokio 

https://instytutpolski.pl/tokyo/pl/ 

tokio@instytutpolski.org 

Twitter: @PLInst_Tokyo 

Facebook: https://www.facebook.com/InstytutPolskiTokio/ 
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