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To dla mnie wielki zaszczyt uczestniczyć w spotkaniu poświęconym rela-

cjom między Brazylią a Polską. Chciałbym podziękować Centrum Studiów Latyno-
amerykańskich UW, Towarzystwu Polsko-Brazylijskiemu oraz Ministerstwu Spraw 
Zagranicznych. Szczególne podziękowania składam na ręce pani Joanny Gocłows-
kiej-Bolek, dyrektor CESLA oraz pana ambasadora Stanisława Pawliszewskiego za 
ich ogromną pracę na rzecz zbliżenia obu krajów.  

Na temat historii stosunków polsko-brazylijskich napisano i powiedziano 
wiele; ja, ze swej strony, chciałbym dodać coś bardziej osobistego. Brazylia, po 
uzyskaniu niepodległości w XIX wieku, miała dwóch cesarzy – Pedro I i Pedro II. 
Już Pedro I interesował się sprawą polską w tym tak trudnym okresie historii wa-
szego kraju. Ważniejsza była postawa drugiego cesarza, intelektualisty otaczające-
go się licznymi doradcami, który ułatwiał osiedlanie się Polaków w Brazylii, co 
jeszcze bardziej zbliżyło oba kraje. Zaskakiwać może fakt, że Brazylia, kraj tak od-
legły, po drugiej stronie Atlantyku, już w tamtych latach i przez tak długi okres, bo 
mówimy o ponad stu latach, pomimo trudności komunikacyjnych, bariery języko-
wej i niewielkiej dostępności prasy, miała kontakty z Polską. Kontakty te były za-
lążkiem stosunków, które rozwinęły się następnie w XX wieku. Nie dziwi zatem 
fakt, że Brazylia poparła niepodległość Polski jeszcze przed 11 listopada 1918 roku, 
zanim ta została oficjalnie uznana za kraj niepodległy. Stosunki dyplomatyczne 
między obu państwami zostały ustanowione w 1920 roku, a Ambasadę Brazylii w 
Warszawie otwarto w 1921 roku. Zatem w przyszłym roku będziemy obchodzić 95-
lecie jej działalności. Aktualnie, gdy międzynarodowa pozycja gospodarcza Brazy-
lii, rozległego państwa o ogromnej liczbie ludności, jest ugruntowana, takie współ-
działanie nie budzi już zaskoczenia, ale jeśli weźmiemy pod uwagę sytuację Brazy-
lii w końcu XIX i początku XX wieku, to na pewno należy uznać te relacje za nie-
zwykłe. I tą właśnie długą historią wzajemnych stosunków tłumaczyć można fakt 
istnienia w Brazylii drugiej (zaraz po Stanach Zjednoczonych), pod względem li-
czebności, społeczności pochodzenia polskiego. Jej dokładna liczba jest nies-
precyzowana, mówi się o dwóch milionach, ale liczba Brazylijczyków polskiego 
pochodzenia szacowana jest nawet na cztery miliony. 
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Przejdźmy teraz do współczesnych dwustronnych relacji, które w świetle 
niedawnej, bardzo krótkiej wizyty w Polsce wiceprezydenta Brazylii Michela Te-
mera, zostały poddane dyskusji. Przede wszystkim w sferze bilateralnej wymiany 
handlowej, która choć osiągnęła 1,6 miliardów dolarów, to nadal kształtuje się na 
poziomie poniżej rzeczywistego potencjału gospodarczego obu krajów. Z tego też 
powodu, zorganizowano sympozjum, w którym uczestniczyło ponad 200 polskich 
i 25 przedsiębiorców brazylijskich (nie licząc reprezentantów Krajowej Rady Prze-
mysłu i Agencji Promocji Gospodarczej z Brazylii). Spotkania przebiegły 
w przyjaznej atmosferze; wszyscy uczestnicy potwierdzili chęć współpracy, a wi-
ceprezydent Brazylii zaprosił do złożenia wizyty w Brazylii prezydenta Andrzeja 
Dudę, który wyraził zainteresowanie Igrzyskami Olimpijskimi i jest prawdopo-
dobne, że weźmie udział w ceremonii ich otwarcia w Rio de Janeiro w 2016 roku.  

Podczas spotkań, jakie miały miejsce, podpisane zostało memorandum do-
tyczące turystyki, która rozwija się dynamicznie, zarówno w Polsce, jak i w Brazy-
lii. Wiceprezydentowi towarzyszyło pięciu ministrów stanu, którzy są ministrami na 
szczeblu federalnym, wśród nich minister turystyki. Ja miałem zaszczyt podpisać, 
razem z panią ambasador Skórzyńską, która jest tutaj obecna, porozumienie między 
akademiami dyplomatycznymi Polski i Brazylii. Podpisanie tego porozumienia poz-
woli na wymianę słuchaczy tych akademii oraz nawiązanie bliższych kontaktów 
między dyplomatami obu krajów. Brazylia i Polska podejmują wiele wspólnych 
inicjatyw; dzisiejsze sympozjum świadczy o tym, że można zrobić o wiele więcej. 
Najprawdopodobniej już w przyszłym roku podpiszemy dwustronną umowę o uni-
kaniu podwójnego opodatkowania, co może przyczynić się do wzrostu wymiany 
handlowej. Rynek południowoamerykański stale się rozwija i obecnie negocjowana 
jest umowa o wolnym handlu między Mercosur a Unią Europejską. A to oznacza, 
że możliwe stanie się podpisanie bilateralnej umowy o wolnym handlu między Bra-
zylią i Polską w ramach umowy między UE i Mercosur. Przyczyną, dla której od-
noszę się do stosunków gospodarczych jest fakt, że przy dobrej współpracy gospo-
darczej inne aspekty relacji mają lepsze szanse rozwoju. Tym bardziej, że w kon-
taktach między Brazylią i Polską nie ma żadnych zadrażnień w stosunkach dwu-
stronnych, co dobrze wróży naszej wymianie handlowej.  

W tym krótkim, z uwagi na kolejnych prelegentów, wystąpieniu chciałem 
zarysować obecny stan stosunków między Polską a Brazylią, przede wszystkim 
w kontekście niedawnej (17 września 2015 roku) wizyty wiceprezydenta Brazylii 
Michela Temera w Polsce. Dziękuję bardzo za uwagę. 
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