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Grupa 30 dzieci z Japonii w wieku 12-17 lat, z terenÃłw dotkniÄ™tych marcowym trzÄ™sieniem ziemi, od
25 lipca przebywaÅ‚a wraz z opiekunami w Centrum JapoÅ„skich SportÃłw i Sztuk Walki &bdquo;Dojo Stara WieÅ›&rdquo; w Starej Wsi w gminie PrzedbÃłrz. W niedzielÄ™ 7 sierpnia zorganizowano im
uroczyste poÅźegnanie - Sayonara Piknik.
Dzieci zostaÅ‚y zaproszone przez Polski ZwiÄ…zek Karate Tradycyjnego w ramach projektu
&bdquo;Most solidarnoÅ›ci - polskie wakacje dla dzieci z Japonii&rdquo;. Podczas pobytu w oÅ›rodku
Dojo mÅ‚odzi JapoÅ„czycy spÄ™dzali czas bardzo aktywnie. KaÅźdy dzieÅ„ rozpoczynali od porannej
gimnastyki, mieli zajÄ™cia sportowe, takie jak siatkÃłwka, koszykÃłwka, piÅ‚ka noÅźna, spÅ‚ywy
kajakowe, wycieczki rowerowe, treningi karate, zajÄ™cia z taÅ„ca oraz naukÄ™ jÄ™zyka polskiego.
Zorganizowano im takÅźe kilkudniowÄ… wycieczkÄ™, w czasie ktÃłrej zwiedzili KrakÃłw, WieliczkÄ™ i
NiepoÅ‚omice. Od 1 sierpnia dzieciom japoÅ„skim towarzyszyÅ‚a grupa 50 polskich dzieci ze
Szczecina, Lublina, Halinowa i Warszawy. CzÄ™Å›Ä‡ z nich zwiÄ…zana jest z karate i aikido, a
czÄ™Å›Ä‡ przyjechaÅ‚a do Starej Wsi w nagrodÄ™ za dobre wyniki w nauce. Polskie i japoÅ„skie
dzieci braÅ‚y udziaÅ‚ we wspÃłlnych zajÄ™ciach tanecznych, plastycznych, grach sportowych, razem
bawiÅ‚y siÄ™ na dyskotece.
Na zakoÅ„czenie pobytu w Centrum &bdquo;Dojo - Stara WieÅ›&rdquo; odbyÅ‚ siÄ™ poÅźegnalny
Sayonara Piknik. WziÄ™li w nim udziaÅ‚ m. in. Minister Ambasady Japonii w Polsce Kazuko Shiraishi,
wojewoda Å‚Ãłdzki Jolanta CheÅ‚miÅ„ska, minister Jerzy Pomianowski, podsekretarz stanu ds. polityki
wschodniej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Marcin Brzychcy z Ministerstwa Sportu i Turystyki,
starosta radomszczaÅ„ski Robert Zakrzewski oraz burmistrz Przedborza MiÅ‚osz NaczyÅ„ski. Podczas
imprezy dzieci z Polski i Japonii wspÃłlnie zaprezentowaÅ‚y taÅ„ce, odbyÅ‚y siÄ™ pokazy karate w
wykonaniu mÅ‚odych karatekÃłw oraz mistrzÃłw Å›wiata Daniela Iwanka (kumito) i Witolda
KwieciÅ„skiego (kata) oraz aikido w wykonaniu przedstawicieli Polskiej Federacji Aikido. JapoÅ„czycy
zagrali i zaÅ›piewali japoÅ„skie pieÅ›ni ludowe.
Dzieciom z Japonii bardzo siÄ™ podobaÅ‚o w Polsce, 14-letnie Nana i Maria zachwycone byÅ‚y naturÄ…
w Dojo oraz tym, Åźe ludzie sÄ… bardzo towarzyscy i przyjacielscy. Z miejsc, ktÃłre odwiedzili najbardziej
podobaÅ‚ im siÄ™ KrakÃłw i zamek (Wawel). Podczas wspÃłlnego pobytu od polskich dzieci nauczyÅ‚y
siÄ™ wielu polskich sÅ‚Ãłwek.

- Idea zorganizowania wakacji dla dzieci z Japonii powstaÅ‚a w momencie, kiedy siÄ™ dowiedziaÅ‚em
Åźe jest taka straszna tragedia w Japonii i od razu poczuÅ‚em, Åźe coÅ› trzeba zrobiÄ‡. Tak siÄ™
zÅ‚oÅźyÅ‚o, Åźe kilku przyjaciÃłÅ‚ wymieniÅ‚o maile na ten temat i wszyscy czuliÅ›my, Åźe
powinniÅ›my pomÃłc japoÅ„skim dzieciom. Japonia to jest kraj bardzo bogaty, a Polska nie aÅź tak, ale
to nie chodzi o pieniÄ…dze, tylko chodzi o pomoc z gÅ‚Ä™bi duszy, z gÅ‚Ä™bi serca. NazwaliÅ›my
tÄ… akcjÄ™ &bdquo;Polskie wakacje dla japoÅ„skich dzieci&rdquo; i ta akcja spotkaÅ‚a siÄ™ z
nazwÄ… &bdquo;Most solidarnoÅ›ci&rdquo;, ktÃłra pochodzi z Ministerstwa Spraw Zagranicznych i
poÅ‚Ä…czenie tych dwÃłch idei stworzyÅ‚o podstawy do tego, aby dzieci tu przyjechaÅ‚y. MSW
przeznaczyÅ‚o fundusze na zakup biletÃłw lotniczych do Polski, Ministerstwo Sportu wsparÅ‚o pobyt
dzieci tutaj w tym oÅ›rodku, ludzie dobrej woli przekazali pieniÄ…dze na to, aby te dzieci mogÅ‚y
pojechaÄ‡ do Krakowa i podrÃłÅźowaÄ‡ po Polsce - mÃłwi WÅ‚odzimierz KwieciÅ„ski, prezes PZKT. Dzieci nie miaÅ‚y paszportÃłw, kaÅźdy paszport trzeba byÅ‚o wyrobiÄ‡, koszt to ok. 100$, dzieci nie
miaÅ‚y rzeczy na podrÃłÅź, to byÅ‚a ich pierwsza podrÃłÅź zagraniczna, dzieci dostaÅ‚y kieszonkowe,
dostaÅ‚y od jednej z firm telefonii komÃłrkowej telefony, aby mogÅ‚y siÄ™ kontaktowaÄ‡ ze swoimi
rodzinami - dodaje.

W poniedziaÅ‚ek dzieci japoÅ„skie wyjechaÅ‚y do Warszawy, dzieÅ„ pÃłÅºniej zwiedziaÅ‚y stolicÄ™,
zostaÅ‚y przyjÄ™te przez pierwszÄ… damÄ™ RP AnnÄ™ KomorowskÄ…, a w Å›rodÄ™ 10 sierpnia
wyleciaÅ‚y do Japonii.
Projekt &bdquo;Most solidarnoÅ›ci &ndash; polskie wakacje dla dzieci z Japonii&rdquo; wsparÅ‚o wiele
instytucji i firm, m. in. Powiat RadomszczaÅ„ski i Gmina PrzedbÃłrz.
http://www.przedborz.com.pl
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WiÄ™cej informacji o projekcie moÅźna znaleÅºÄ‡ na stronie internetowej PZKT.(pg)
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