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* Prezydent Tsai wyraziła wdzięczność międzynarodowej społeczności za wsparcie dla Tajwanu
po trzęsieniu ziemi
Prezydent Tsai Ing-wen wyraziła wdzięczność za wsparcie i kondolencje dla Tajwanu nadesłane
przez przywódców różnych krajów po trzęsieniu ziemi, które
nawiedziło wyspę we wtorek 6 lutego br. Kondolencje przekazał
między innymi premier Japonii, p. Shinzo Abe, papież Franciszek,
czy duchowy przywódca Tybetańczyków Dalajlama. Obok
dyplomatycznych sprzymierzeńców Tajwanu kondolencje i wyrazy
współczucia i wsparcia przekazały także między innymi Stany
Zjednoczone, UE, Kanada, Wielka Brytania, Francja, Australia,
Czechy, Chiny, Singapur oraz Polska. Trzęsienie ziemi o sile 6
stopni nawiedziło Hualien zabijając kilkanaście osób i powodując znaczne zniszczenia.
Biuro Gospodarcze i Kulturalne Tajpej otrzymało wyrazy współczucia i kondolencje od sympatyków
i przyjaciół Tajwanu w Polsce. Przedstawiciel Tajwanu p. Weber V.B. Shih podziękował za
przekazane wyrazy współczucia.
* Prezydent Tajpej w Warszawie
Prezydent Tajpej Ko Wen-je przebywał z kilkudniową wizytą w Warszawie. Ko Wen-jen odwiedził
także Holandię, Belgię oraz Turcję. Przed wylotem do Europy
Prezydent Tajpej powiedział, że rozwój Holandii i proces
demokratyzacji Polski oferuje cenne doświadczenia, z których
może skorzystać Tajwan. Podczas spotkań z władzami
odwiedzanych miast Prezydent Tajpej Ko rozmawiał między
innymi na temat lokali socjalnych, rewitalizacji miast, smart
cities czy zielonego transportu. Podczas wizyty w Polsce
Prezydent Ko spotkał się z przedstawicielami władz Warszawy
oraz byłym Prezydentem Lechem Wałęsą.
* Rada ds. Chin kontynentalnych apeluje do Pekinu o stawianie bezpieczeństwa lotniczego
ponad polityczne różnice
Według Rady ds. Chin kontynentalnych (MAC) jednostronne uruchomienie przez Chiny tras
lotniczych M503 i przedłużenie tras w Cieśninie Tajwańskiej zagraża bezpieczeństwu lotniczemu a
także pokojowi i stabilności w cieśnie. Minister Chang Hsiao-yueh powiedziała, że Chiny muszą
rozpocząć negocjacje z Tajwanem tak szybko, jak to możliwe, aby zagwarantować, że znajdują się
one w odpowiedniej odległości od środkowej linii przebiegającej przez cieśninę i aby
zminimalizować ich wpływ na istniejące trasy lotnicze pomiędzy główną wyspą Tajwan, a wyspami
Kinmen i Matsu. Według regulacji lotnictwa cywilnego i porozumienia zawartego pomiędzy
obiema stronami w marcu 2015 r. trasy nie powinny być uruchomione bez wcześniejszego
powiadomienia. Porozumienie z marca 2015 r. dotyczy zainaugurowania przez Chiny tylko
południowego odcinka trasy 503, a samoloty będą latały 6 mil morskich na zachód od pierwotnej
trasy, podczas gdy trzy inne trasy nie zostaną zainagurowane bez komunikacji pomiędzy obiema

stronami. Według minister Chang porozumienie z marca 2015 r. jest wyrazem dobrej woli ze
strony Tajwanu i Chin kontynentalnych oraz pokazuje chęć negocjacji na rzecz dobrobytu
mieszkańców po obu stronach cieśniny. Minister dodała także, że bezpieczeństwo lotnicze jest
uniwersalnym prawem i musi być stawiane ponad polityczne różnice.
* Tajwan z najlepszym wynikiem w raporcie Freedom House
Tajwan po raz kolejny uplasował się wysoko w corocznym raporcie Freedom House, który ocenia
stan praw politycznych i wolności obywatelskich w różnych krajach na całym świecie. W
najnowszym raporcie Tajwan uzyskał 93 na 100 punktów, co jest jego najwyższą oceną od 12 lat.
W porównaniu z zeszłorocznym raportem Tajwan uzyskał o dwa punkty więcej i nadal jest w
grupie "wolnych" krajów. Na ocenę składają się noty w dwóch kategoriach – prawa polityczne
i swobody obywatelskie, przy czym 1 oznacza najwyższy stopień wolności, a 7 najniższy stopień
swobody. Spośród 195 ocenianych krajów, 45%, w tym Tajwan, oceniono, jako "wolne", 30%
"częściowo wolne", a 25% "nie wolne".
* Tajwan odnotował 2,6% wzrost gospodarczy w 2017 roku
Premier Lai Ching-te poinformował, że produkt krajowy brutto (PKB) Tajwanu wzrósł o 2,6% dzięki
wysiłkom i działaniom sektora publicznego i prywatnego. W porównaniu ze wzrostem PKB w 2016
r. (1,41%), zeszłoroczny wynik jest znacznie lepszy. Premier Lai nadmienił, że Tajwan znajduje się
na drodze do ożywienia gospodarczego, gdyż prezydent Tsai Ing-wen określiła rozwój gospodarczy
wyspy , jako priorytet działań rządu. Premier wspomniał także, że rząd pracował nad usunięciem
barier inwestycyjnych i wdrożył 3% podwyżki płac dla urzędników, nauczycieli i personelu
wojskowego w ramach bodźców ekonomicznych.
* Najniższy wzrost populacji Tajwanu w 2017 roku
Ludność Tajwanu w 2017 r. rosła w najwolniejszym tempie i na koniec roku liczyła 23,571
milionów mieszkańców, poinformowało Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych. Według danych ministerstwa liczba osób
zarejestrowanych w gospodarstwach domowych wzrosła o
0,133% i był to najniższy roczny wzrost od czasu, gdy prowadzone
są takie statystyki. Tajwan ma obecnie jeden z najniższych
wskaźników urodzeń na świecie. Pod względem najbardziej
zaludnionych miejsc na wyspie prowadzi Nowe Tajpej z 3,98
milionami mieszkańców przed Taichung z 2,78 miliona
mieszkańców i Kaohsiung, które ma 2,77 miliona mieszkańców. Tymczasem Taoyuan, które jest na
szóstym miejscu z 2,18 miliona mieszkańców, odnotowało najwyższy wzrost populacji 1,857%. Natomiast w Tajpej liczącym 2,68 miliona mieszkańców, odnotowano spadek o 0,462%.
* Eva Air wśród 20 najbezpieczniejszych linii lotniczych
Tajwańskie linie lotnicze EVA Airways są jedną z najbezpieczniejszych linii lotniczych na świecie,
plasując się w pierwszej dwudziestce na liście opracowanej
przez stronę AirlineRatings.com. Z najnowszego raportu
opublikowanego w styczniu br. wynika, że EVA utrzymuje
się w pierwszej dwudziestce najlepszych linii przez pięć lat z
rzędu. Oceniano ponad 400 linii lotniczych. Według G.
Thomasa, redaktora naczelnego AirlineRatings.com, ocena
bezpieczeństwa została przeprowadzona na podstawie
wszechstronnej
analizy
w
oparciu
o
dane
międzynarodowych organizacji i
Dzięki uprzejmości Eva Air

stowarzyszeń lotnictwa, agencji rządowych i danych o wypadkach lotniczych, bez uwzględnienia
incydentów, które codziennie musi rozwiązywać załoga samolotu. Redaktor naczelny dodał, że
dobre linie od tych niebezpiecznych odróżnia umiejętność załogi rozwiązywania tychże incydentów.
Nadmienił także, że najlepiej oceniane linie lotnicze między innymi wprowadzają innowacje i
nowe samoloty do swej floty.
* Międzynarodowe Targi Książki na Tajwanie
Prezydent Tsai Ing-wen otworzyła Międzynarodowe Targi Książki w Tajpej. Prezydent Tsai
wspomniała o tajwańskiej różnorodności i wolności, które to
elementy przyczyniły się do stworzenia jednych z najważniejszych
targów książki w Azji. Krajem przewodnim tegorocznych targów był
Izrael, który w specjalnym pawilonie zaprezentował ponad 200
tytułów, łącznie z Biblią w języku hebrajskim. Ponadto czterech
znanych izraelskich pisarzy – Noa Yedlin, Yannets Levi, Gil Hovav i
Hanoch Piven – uczestniczyło w targach. Międzynarodowe Targi
Książki, które rozpoczęły się 6 lutego zakończyły się 11 lutego br. W
imprezach towarzyszących uczestniczyli także inni znani autorzy między innymi z USA, Francji,
Wielkiej Brytanii, Japonii czy Niemiec.
* Tajwan planuje zbudować 3310 stacji ładowania akumulatorów do 2022 roku
Ministerstwo Gospodarki RCh oświadczyło, że planuje zainstalować 3310 stacji ładowania
akumulatorów na wyspie w najbliższych pięciu latach, aby zachęcić do częstszego korzystania z
pojazdów elektrycznych, co ma przyczynić się do ograniczenia zanieczyszczenia powietrza. Część
funduszy otrzyma państwowa rafineria CPC Corp., która zbuduje 1000 stacji. Reszta stacji
powstanie na parkingach w pobliżu dworców kolejowych i podobnych miejscach – poinformowało
ministerstwo. Ponadto Biuro Rozwoju Przemysłu zapewni dotacje na instalację stacji ładowania
przed sklepami PX Mart i 7-Eleven. Dzięki tej inwestycji liczba stacji wzrośnie do 5010 stacji. W
ubiegłym roku powstało 1,7 tys. stacji, które mogą obsłużyć 226 tys. pojazdów elektrycznych, które
pojawią się na drogach do 2022 r. Ministerstwo nadmieniło, że agencje rządowe posiadające
służbowe pojazdy, będą w przyszłości kupować elektryczne motocykle i skutery. Jest to część planu
wprowadzanego przez odpowiednie ministerstwa w celu stopniowego wycofania z użytku
motocykli spalinowych do 2035 r. Wszystko to jest częścią szerszej inicjatywy rządu, wprowadzanej
przez odpowiednie ministerstwa, w celu wycofania do 2035 r. motocykli napędzanych paliwem.
* Tajwański piekarz zdobył pierwsze miejsce na konkursie w Paryżu
Tajwański piekarz Wang Peng-chieh zdobył pierwsze miejsce w konkursie
organizowanym w Paryżu, w kategorii Artistic Bread Making. Po raz drugi
tajwański piekarz zdobył pierwszą nagrodę w tym konkursie w ostatnich
ośmiu latach. W konkursie „The Masters de la Boulangerie” współzawodniczy
18 najlepszych piekarzy na świecie, rywalizując w trzech kategoriach.

* Nowe sygnały dźwiękowe w metrze w Tajpej
Dźwięk ostrzegawczy przy bramce wejściowej do szybkiego transportu publicznego w Tajpej
(Taipei Mass Rapid Transit) został zmieniony na przyjemne dźwięki fortepianu. Kiedy pociąg metra
wjeżdża na stację przesiadkową, w wagonach słychać sygnał – dźwięki pianina – przypominający
pasażerom o zmianie pociągu. Gdy pociągi metra na linii niebieskiej, zielonej, czerwonej i
pomarańczowej wjeżdżają na stację, na platformie odtwarzana jest melodia właściwa dla każdej

linii, towarzysząca mieszkańcom na początku i na końcu ich dnia pracy. Oczekuje się, że muzyka,
która jest obecnie odtwarzana na stacjach metra, będzie częścią wspólnych wspomnień
mieszkańców stolicy. Jest to wprawdzie mały krok, ale ważny dla dalszego doskonalenia kultury
miejskiej.
* Program „Mandarin On-the-go in Taiwan”
Ministerstwo Edukacji zainaugurowało program
"Mandarin On-the-Go in Taiwan" w sierpniu 2017
r. zapraszając do jego organizacji między
innymi Biuro ds. Turystyki oraz Administrację
Małych i Średnich Przedsiębiorstw w celu
zintegrowania turystyki i zasobów nauki
chińskiego i stworzenia nowego modelu wycieczki
studyjnej. Centra Języka Chińskiego powiązane z uniwersytetami w różnych częściach Tajwanu
oferują każdego roku specjalnie wyselekcjonowane wycieczki studyjne. Ministerstwo chce zaprosić
międzynarodowych gości do korzystania z tego programu, który oferuje podróżowanie po
Tajwanie i naukę języka chińskiego. Uczestnicy programów mogą także bliżej poznać kulturę i
społeczeństwo Tajwanu. Więcej informacji na temat programu jest dostępnych na stronie
https://www.mgt.org.tw/en/intro.

* Beagle symbolem lampionu w Roku Psa
W Roku Psa symbolem małego lampionu został Beagle. Wraz z
poruszeniem lampionu poruszają się uszy psa, które klapią, a
specjalne wycięcia na brzuchu rzucają cień przypominający łapy.
Na lampionie znajdują się obrazy charakterystyczne dla okręgu
Chiayi, gdzie na początku marca br. odbędzie się
coroczny festiwal lampionów. Wśród nich jest kolej Alishan,
dzieła sztuki z południowego oddziału Muzeum Pałacu
Narodowego i lokalne totemy. Podczas festiwalu zostanie
zaprezentowany także 21 metrowy główny lampion prezentujący
małego aborygena z tajwańskim psem. Po raz pierwszy główny lampion będzie także oferował
wizualne efekty 4D, a specjalna powłoka poprawi przebicie światła o 70%. Więcej informacji o
festiwalu jest dostępnych na stronie https://www.taiwan.net.tw/2018taiwanlantern/EN/.
* Chiński Nowy Rok
16 lutego br. Tajwan świętował Księżycowy Nowy Rok, jedno z najważniejszych świąt w
tradycyjnym kalendarzu chińskim. Z tym dniem rozpoczął się Rok Psa. Przygotowania do nowego
roku rozpoczynają się od generalnych porządków. Ważnym dniem obchodów jest wigilia Nowego
Roku, kiedy to cała rodzina spotyka się na uroczystej kolacji. W tym okresie ci, którzy mieszkają w
innym mieście wracają do domu rodzinnego, aby świętować z rodziną.
* Zapraszamy do odwiedzania strony http://www.taiwantoday.tw gdzie są dostępne informacje
o aktualnych wydarzeniach na Tajwanie.

