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Współpraca AWL i NDA
Minister Obrony Japonii zainteresowany rozwojem współpracy między AWL i NDA
Stan relacji dwustronnych pomiędzy Polską, a Japonią oraz perspektywa ich rozwoju były głównym tematem
spotkania ambasadora RP w Japonii Pawła Milewskiego z Ministrem Obrony Japonii Taro Kono, do którego
doszło 9 stycznia br.
Podczas spotkania Minister Obrony Japonii wyraził duże zainteresowanie rozwijaniem współpracy w zakresie
wymiany studentów pomiędzy Akademią Wojsk Lądowych a National Defence Academy of Japan oraz
wymiany doświadczeń w zakresie cybernetycznej.
Opisane spotkanie to kolejny krok do zacieśniania współpracy pomiędzy uczelniami. W październiku ubiegłego
roku Rektor-Komendant gen. bryg. dr hab. inż. Dariusz Skorupka przebywał z wizytą w Japonii. Program
pobytu, przygotowany przez Attaché Obrony przy Ambasadzie RP w Tokio, oprócz wyjazdu do NDA,
obejmował również wizytę w Ministerstwie Obrony Narodowej oraz spotkanie z Ambasadorem Pawłem
Milewskim.
Podchorążowie AWL już drugi rok uczestniczą w przedsięwzięciach organizowanych przez japońską akademię.
W tym roku planowana jest pierwsza wizyta kadetów z NDA w AWL.
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Z wizytą w Japonii
W dniach 23-26 października 2019 r. z wizytą w Japonii przebywała delegacja Akademii Wojsk Lądowych pod
przewodnictwem Rektora-Komendanta gen. bryg. dr. hab. inż. Dariusza Skorupki.
Głównym celem wyjazdu było zintensyfikowanie współpracy szkoleniowej z Narodową Akademią Wojskową
(NDA) w Yokosuka. Podchorążowie AWL już drugi rok uczestniczą w przedsięwzięciach organizowanych przez
japońską akademię. W 2020 roku planowana jest również pierwsza wizyta kadetów z NDA w AWL.
W trakcie wizyty w Narodowej Akademii Obrony delegacja AWL została przyjęta przez jej Prezydenta – dr.
Ryosei Kokubun’a wraz z towarzyszącymi mu zastępcami. W czasie rozmów dotyczących rozwijania dalszej
współpracy obie strony wyraziły chęć podpisania w niedalekiej przyszłości dwustronnego porozumienia. W
dalszej części wizyty delegacja polska została zapoznana z informacjami dotyczącymi japońskiej akademii.
Zaprezentowano również bazę dydaktyczno-szkoleniową oraz kwaterunkową NDA.
W Ministerstwie Obrony Narodowej z delegacją polską spotkał się Dyrektor Generalny Departamentu
Personalnego i Edukacji Japońskich Lądowych Sił Samoobrony gen. dyw. Yuichi Togashi, który wraz ze swoim
personelem wykazał duże zainteresowanie AWL oraz jej współpracą z NDA. Z aprobatą przyjął również
informację o planach sformalizowania współpracy między obiema uczelniami.
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Spotkanie z Ambasadorem Pawłem Milewskim było doskonałą okazją do zapoznania się z informacjami na
temat współpracy polsko-japońskiej. Natomiast sam Ambasador był żywo zainteresowany naszą uczelnią – jej
zadaniami oraz współpracą na arenie międzynarodowej – zwłaszcza z partnerami japońskimi.
Krótka, ale bardzo intensywna wizyta w Japonii zakończyła się sukcesem. Jej owocem będzie zwiększona
współpraca z Narodową Akademią Obrony, zwłaszcza w aspekcie krótkoterminowych wymian podchorążych
(kadetów) oraz podpisanie w niedalekiej przyszłości dwustronnej umowy.
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