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Informacja prasowa (News Release)  

                                                            

Obóz dziecięcy w Ehime z udziałem dzieci z Ukrainy                                                

W dniach 6-7 sierpnia 2022 roku grupa sześciorga dzieci z Ukrainy (w wieku 5-11 lat) wraz ze 
swoją nauczycielką z niedzielnej szkoły ukraińskiej „Khrobachok” wzięła udział w letnim obozie w pref. 
Ehime zorganizowanym przez Pana Bunji Matsushitę – prezesa lokalnego „Stowarzyszenia Przyjaciół 
Polski”. Obóz, który w tym roku odbył się już po raz trzydziesty szósty,  jest corocznym wydarzeniem, 
w którym oprócz dzieci z pref. Ehime (Shikoku) biorą także udział ich rówieśnicy z krajów 
zaprzyjaźnionych z inicjatorem wydarzenia – Panem Matsushitą. Spędził on wiele lat w Polsce jako 
instruktor judo, jest wielkim entuzjastą naszego kraju oraz lokalnym inicjatorem szeregu wydarzeń 
promujących Polskę w pref. Ehime.  

Udział dzieci z Ukrainy w obozie, który odbył się pod hasłem „All together now!” umożliwiony 
został z inicjatywy Ambasady RP w Tokio oraz dzięki współpracy Ambasady Ukrainy, która pomogła w 
kontakcie z założycielką Japońsko-Ukraińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa - Panią Olgą Suedo-Holtz. 
Pani Olga, która jest także nauczycielką w niedzielnej szkole „Khrobachok” dla ukraińskich dzieci 
mieszkających w Tokio i okolicach, wybrała spośród swoich podopiecznych szóstkę chętnych do 
dwudniowego wyjazdu dzieci – uchodźców, które uciekając przed wojną w Ukrainie, w miesiącach 
marzec – lipiec br. przybyły wraz ze swoimi opiekunami do Japonii. Dla części dzieci obóz stanowił 
pierwszą okazję do zabawy ze swoimi japońskimi rówieśnikami oraz do kontaktu z odmiennymi 
zwyczajami i kulturą. Dwudniowy pobyt pozwolił na wykorzystanie polsko-japońskich relacji do 
wsparcia powiększającej się w Japonii społeczności ukraińskiej, która stale rośnie i napotyka na szereg 
wyzwań związanych z życiem codziennym w kraju tak odległym kulturowo i mentalnie od Ukrainy. Dla 
dzieci bezpośrednie zabawy z japońskimi kolegami i koleżankami były również bezcennym 
doświadczeniem i relaksem w procesie niełatwego adoptowania się do nowych warunków i 
odmiennego od rodzinnych stron otoczenia.  



Organizator obozu – „Stowarzyszenie Przyjaciół Polski”, z jego prezesem na czele – Panem 
Bunjim Matsushitą, zapewnili dzieciom z Ukrainy i Japonii doskonałe warunki oraz szereg atrakcji. Nie 
zabrakło wspólnych warsztatów, zabaw, spektakli dla najmłodszych oraz lokalnych przysmaków. W 
programie obozu znalazł się także element edukacyjny, który pozwolił japońskim dzieciom na 
zapoznanie się z ukraińską kulturą i językiem oraz ukraińskim dzieciom na lepsze poznanie kraju i 
zwyczajów swoich japońskich rówieśników.  

Szczególne podziękowania 
pragniemy przekazać Panu 
Bunjiemu Matsushita, który od 
samego początku projektu 
bardzo entuzjastycznie odniósł 
się do prośby naszej Ambasady 
aby dzieci z Ukrainy mogły 
dołączyć do obozu, przyjął dzieci 
bardzo ciepło i życzliwie i 
zapewnił doskonałą opiekę.  
Udział dzieci nie byłby możliwy 
gdyby nie pomoc finansowa lig 
przyjaźni polsko-japońskiej w 
Izbie Reprezentantów i Izbie Radców, dzięki której zakupione zostały bilety lotnicze dla dzieci i ich 
nauczycielki na trasie Tokio  Matsuyama. Serdecznie dziękujemy zaprzyjaźnionym z Polską 
parlamentarzystom za ich dar i chęć pomocy naszym ukraińskim przyjaciołom. 

Mamy nadzieję, że nagrodą dla wszystkich zaangażowanych stron będą uśmiechy dzieci i ich 
radość ze wspólnie przeżytej w pref. Ehime przygody. Cieszymy się, że dobre relacje Ambasady RP w 
Tokio z Panem Matsushitą, jego stowarzyszeniem oraz z ligami przyjaźni polsko-japońskiej w obu 
izbach parlamentu Japonii umożliwiły ukraińskim dzieciom odpoczynek na łonie natury w towarzystwie 
nowych japońskich przyjaciół.  

W przyszłym tygodniu mija pół roku od napaści Rosji na Ukrainę. Do tej pory polską granicę 
przekroczyło ponad 5,5 mln ukraińskich uchodźców. Polska stara się nieść im kompleksowe wsparcie i 
wysoko docenia fakt, że spośród krajów azjatyckich, Japonia jest największym dawcą pomocy 
humanitarnej dla ofiar toczonej w Ukrainie wojny.   
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