
 

 

                      

 

                                                                                                                                            Tokio, 6 sierpnia  2020 

Informacja prasowa (News Release) 

  „Most Solidarności - Polskie wakacje dla dzieci z Japonii” 

Setna rocznica przybycia do portu w Tsurudze polskich sierot, którym wsparcia udzielił m.in. Japoński 

Czerwony Krzyż, jest dobrą okazją do wspomnienia jednego z gestów wdzięczności ze strony Polski za 

tę niezapomnianą przysługę, jaką był zorganizowany w dniach 24 lipca – 10 sierpnia 2011 roku z 

inicjatywy Polskiego Związku Karate Tradycyjnego, projekt „Most Solidarności/Polskie wakacje dla 

dzieci z Japonii”. W ramach projektu grupa 30 gimnazjalistów i licealistów  wraz z  3 opiekunami z 

regionów najbardziej poszkodowanych w wyniku Wielkiego Trzęsienia Ziemi we Wschodniej Japonii 

(prefektury Iwate i Miyagi), spędziła ponad dwutygodniowe wakacje w Polsce. 

Podczas pobytu w Polsce, dzieci mieszkały w Centrum Japońskich Sportów i Sztuk Walki Dojo – Stara 

Wieś gdzie miały zapewnioną całodobową opiekę pedagogiczną, zajęcia sportowe i rekreacyjne, 

warsztaty kulturowe i naukę języka polskiego, spotkania z polskimi dziećmi oraz piesze, rowerowe i 

kajakowe wycieczki po okolicy. Dzieci odwiedziły także Kraków wraz z Muzeum Manggha (spotkanie z 

reżyserem Andrzejem Wajdą), Wieliczkę oraz Warszawę gdzie w Pałacu Prezydenckim zostały 

przyjęte przez Małżonkę Prezydenta RP.  

Patronat honorowy nad 

projektem objął Minister 

Spraw Zagranicznych RP 

Radosław Sikorski. Powstał 

także Komitet Honorowy, 

którego przewodniczącym 

został Prezydent Lech 

Wałęsa. Funkcję Sekretarza 

Komitetu przyjął 

Przewodniczący Polskiej 

Federacji Aikido i były 

ambasador RP w Japonii 

Jerzy Pomianowski.  

 

http://www.karate.pl/komitet_honorowy.php


Wsparcie finansowe udzielone zostało przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwo 

Sportu i Turystyki. Pomocy w organizacji i przygotowaniach do wyjazdu udzieliła Ambasada RP w 

Tokio oraz japońskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Projekt zdobył także znaczną pomoc ze 

strony Polskiej Federacji Aikido oraz lokalnych i wojewódzkich władz samorządowych w Polsce. 

Patronat nad przedsięwzięciem udzieliła także Ambasada Japonii w Polsce.   

Program wyjazdu i pobytu wspierany był przez firmy prywatne, m.in. Mennica Polska S.A., Polkomtel 

S.A., HBO Polska Sp. z o.o., HMI Sp. z o.o., Isuzu Automotive Polska, Wedel S.A, Lufthansa, PLL LOT, 

Harima High School z Himeji, Toshiba Corp., Animex, Tokyo New Otani Hotel, GMTravel, Toranoko, 

Chugoku Electric Power Co., Panasonic oraz wiele innych. 

Poza uratowaniem kilkuset polskich sierot z Syberii przez Japoński Czerwony Krzyż w latach 

dwudziestych XX wieku czy pobytu w Polsce japońskich dzieci dotkniętych trzęsieniem ziemi w Kobe 

w 1995, projekt „Most Solidarności” to kolejna bezinteresowna inicjatywa budująca i wzmacniająca 

relacje międzyludzkie i społeczne między Polską a Japonią. Wpisuje się ona także w szereg działań 

podjętych przez  polskie społeczeństwo, które na wiele różnych sposobów dowiodło swojej 

solidarności z ofiarami katastrofalnego w skutkach trzęsienia ziemi z marca 2011 roku. Realizacja 

projektu, którego głównym koordynatorem w Japonii, była Ambasada RP w Tokio, odbiła się szerokim 

echem w japońskich mediach a jeden z japońskich dzienników w następujących słowach odniósł się 

do tego wydarzenia: „Polacy nie zapominają zaciągniętych w przeszłości długów wdzięczności. (Nie 

tylko tym razem) lecz także i po trzęsieniu ziemi w Kobe zapraszali japońskie dzieci (do Polski). Teraz 

na nas przyszła kolej aby opowiadać o polskiej pomocy….” 

 

 

Oprac. Ambasada RP w Tokio 

 

 

 

 

 

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/ 

 

 

https://www.gov.pl/web/japonia/ambasada
mailto:tokio.amb.sekretariat@msz.gov.pl
https://www.facebook.com/Ambasada-RP-w-Tokio
https://instytutpolski.pl/tokyo/pl/
mailto:tokio@instytutpolski.org
https://www.facebook.com/InstytutPolskiTokio/

