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Sen o Japonii
Pomoc Japonii dzieciom polskim 1919–1922

Lekcja solidarności społecznej

 

Konkurs 
dla dzieci i młodzieży

Idea konkursu
Konkurs Pomoc Japonii dzieciom polskim w latach 1919–1922. Lekcja solidar-
ności społecznej adresowany jest do uczniów i nauczycieli szkół podstawowych 
i średnich. Jego treścią są dzieje dzieci syberyjskich, widziane na szerszym tle 
historycznym i społecznym, w tym zwłaszcza w kontekście współpracy polsko-
-japońskiej.  Jest pomyślany jako „otwarta lekcja historii” na zajęciach szkolnych 
i pozaszkolnych. Uczestnicy konkursu za pomocą różnych form (literackiej, pla-
stycznej, medialnej) mają za zadanie wypowiedzieć się na takie główne tematy 
jak: Czego uczy pomoc Japonii udzielona dzieciom polskim z Syberii? Jaką lekcję 
niesie dla mnie, dla moich rówieśników, dla dorosłych,  dla naszego państwa 
i społeczeństwa, dla szerszego świata? 

Temat konkursu
Rok 1918 to szczególna data w dziejach naszego kraju. Sto lat temu, po długich 
latach rozbiorów, Polska odzyskała niepodległość. To, co było marzeniem i celem 
walki wielu pokoleń, stało się rzeczywistością. Rzeczpospolita wkroczyła na dro-
gę samodzielnego, trudnego i twórczego rozwoju. Nastały lata przeobrażeń go-
spodarczych i zmian społecznych oraz budowania tożsamości narodowej. Liczne 
były przy tym przeszkody, bariery, wątpliwości i krzywdy. Kraj musiał zmierzyć 
się z wojną i okupacją. Nie brakowało gwałtownych i dramatycznych zwrotów 
o charakterze politycznym. 
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Na takim szerokim tle historycznym – w którym centralne miejsce zajmuje 
Święto Niepodległości 2018 roku – plasuje się nasz konkurs, kierowany do dzie-
ci i młodzieży: Pomoc Japonii dzieciom polskim w latach 1919–1922. Lekcja 
solidarności społecznej. 

Stare łacińskie powiedzenie mówi, że „historia jest nauczycielką życia”. Uka-
zuje minione wydarzenia, dawnych bohaterów, zwycięstwa i porażki. Mówi też 
o „zwykłych ludziach” i o ich codziennym życiu. Jest źródłem wiedzy o warto-
ściach świata kultury, które łączą bądź dzielą ludzi, wytyczają wzory i cele na-
szego postępowania. Powszechne jest też stanowisko dowodzące, że historia 
jest „polem bitwy”, na którym ścierają się przeciwstawne idee, racje, interesy. 
Do głosu dochodzą wówczas nowe interpretacje i nowi bohaterowie. 

„Lekcja historii” stanowi ramę naszego konkursu. Jest jego podstawą, określa 
zakres i problemy, a także wytycza konkursowe zadania. Tu następuje ważne 
założenie. Nie traktujemy przeszłości i historii jedynie w pryzmacie klasycznego, 
niekiedy dominującego pytania: „Jak to właściwie było/stało się?” Wychodząc 
poza wymiar rekonstrukcji przeszłości, faktografii i chronologii, proponujemy, 
aby nasz konkurs był „pracą z/nad historią”. Konkurs stwarza możliwość otwar-
tej, szerokiej kreacji, w której obraz, narracja przeszłości jest rezultatem osobi-
stego „spotkania z historią” i odpowiada na pytanie: „Co ja wynoszę własnego 
z historii, co jest moja osobistą zdobyczą?”. 

Konkurs Pomoc Japonii dzieciom polskim w latach 1919–1922. Lekcja solidar-
ności społecznej jest zatem „otwartą lekcją historii”. Zakłada wprowadzanie 
materiału historycznego do „dzisiaj” – do wiedzy i problemów, którymi żyje 
współczesny świat. W takim dialogu pomiędzy tym, co „było”, i „tym, co jest”, 
powstają nowe doświadczenia, pojęcia, wyobrażenia. Przyjmujemy, że zada-
nie historii i edukacji historycznej nie polega na przypominaniu minionych 
wydarzeń, lecz na pamiętaniu i inspirowaniu. Konkurs, poszerzając wiedzę 
o wybranych kartach naszej przeszłości, ma: 1) ukazywać uniwersalną lekcję 
humanizmu, humanitaryzmu i solidarności społecznej, 2) inspirować i kształ-
tować pozytywne zmiany w myśleniu i działaniu wobec „Innego” – innej naro-
dowości, kultury, religii. Zadania tym ważniejsze, że we współczesnym świecie, 
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wśród milionów uchodźców i emigrantów, dużą część stanowią dzieci. I one 
też najczęściej płacą wysoką cenę za brak zrozumienia ze strony dorosłego 
świata, brak pomocy i opieki, za życie w skrajnie niebezpiecznych sytuacjach 
i miejscach.

• • •

Bohaterami konkursu są „dzieci syberyjskie”. Termin ten określa blisko 
900-osobową grupę polskich dziewcząt i chłopców, repatriowanych w latach 
1919–1923 z Syberii oraz Mandżurii. Byli oni potomkami zesłańców politycz-
nych, uchodźców wojennych, a także emigrantów szukających pracy na odle-
głych krańcach carskiego imperium. Rewolucja bolszewicka i wojna domowa 
pozbawiły ich podstawowych środków do życia i dachu nad głową. Zagrażało 
im także wynarodowienie.  Szczęśliwie jednak nie podzieliły tragicznego losu 
tysięcy dzieci i dorosłych, ofiar rozruchów i zbrojnych walk, jakie w tamtym 
czasie przetaczały się na bezkresnych obszarach pomiędzy Irkuckiem a Wła-
dywostokiem.

Przywiezienie dzieci syberyjskich do Polski było wielkim dokonaniem przede 
wszystkim liderów życia polskiego na Syberii: Anny Bielkiewicz (1877–1936) 
oraz lekarza Józefa Jakóbkiewicza (1892–1953). Hasło „pomoc dla sierot sy-
beryjskich” trafiło do Japonii oraz do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północ-
nej i Polonii amerykańskiej, dzięki czemu niezwykle trudne zadanie przewie-
zienia dzieci do Polski stało się możliwe.

Pani Motono, Jej Ekscelencja 
Sakamoto, Anna Bielkiewiczowa 
i dzieci sybiraków w Tokio
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Jeszcze dzisiaj zwraca uwagę zaanga-
żowanie Japonii w opiekę nad  małymi 
polskimi sierotami.  Dzieci trafiły pod 
troskliwą opiekę japońskiego pań-
stwa, samorządów miejskich, organi-
zacji społecznych i grup religijnych, 
a także prywatnych osób. Otrzymały 
wszystko, czego wtedy potrzebowały: 
dach nad głową i odzież, pomoc me-
dyczną, opiekę wychowawczą,  zaba-
wę i odpoczynek. Dziećmi polskimi 
bardzo życzliwie zainteresował się 
dwór cesarski, na czele  z cesarzową 
Japonii. Japończycy byli żywo zainte-
resowani dalszymi losami dzieci także 
po ich powrocie do kraju. Szczęśliwa 
historia dzieci syberyjskich znalazła 
symboliczne dopełnienie 12 lipca 
2002 roku, kiedy z grupą dawnych sy-

biraków spotkali się w Ambasadzie Japonii w Warszawie Ich Cesarskie Moście, 
Cesarz Akihito i Cesarzowa Michiko. 

• • •

Na 2019 rok przypada setna rocznica nawiązania oficjalnych stosunków dy-
plomatycznych pomiędzy Polską a Japonią. Jest to niejako naturalna okazja, by 
przypomnieć odległe już dzieje wkładu Japonii w ratowanie, pomoc i opiekę 
nad dziećmi  polskimi z Syberii. Pamięć o pobycie w Kraju Kwitnącej Wiśni, kon-
takty z ambasadą japońską, zainteresowanie nauką, sztuką i kulturą japońską 
towarzyszyły dzieciom syberyjskim do końca ich dni. W tej perspektywie histo-
ria dzieci syberyjskich i pomoc Japonii zbliżają się do czasów współczesnych. 
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Skrócony regulamin konkursu 
(więcej informacji na stronie www.manggha.pl)
Postanowienia ogólne
Organizatorami konkursu są Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha
Partnerem konkursu jest Business Centre Club Loża Łódzka
Sekretariat konkursu
Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha 
ul. M. Konopnickiej 26, 30 -302 Kraków
tel. 12 267 27 03
muzeum@manggha.pl

Przebieg konkursu
Konkurs ma dwie zasadnicze postacie:
I etap (szkolny)
Tradycyjny konkurs wiedzy o wydarzeniach, obejmujący dzieje dzieci syberyj-
skich i pomoc Japonii, widziane na tle wydarzeń:
• rewolucji rosyjskiej i wojny domowej na Syberii 1917–1922
• dziejów Polaków na Syberii 
• interwencji wojskowej na Syberii
• stosunków japońsko-rosyjskich 1919–1922

II etap 
Konkurs form literackich, plastycznych multimedialnych, obejmujący takie 
typy wypowiedzi jak: 
• literackie (pisemne), np. esej, wywiad, raport z badań, komiks
• plastyczne, np. obraz, rysunek, fotografia, foto story, plakat, inna dowolna forma
• multimedialne, np. film, klip, aplikacja na smartfon

Przebieg i warunki udziału w konkursie:
Czas trwania konkursu:
wrzesień 2018 – maj 2019 

mailto:muzeum@manggha.pl
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Szczegółowy harmonogram 
Wrzesień–październik 2018 – ogłoszenie konkursu
Listopad–grudzień 2018 – zgłoszenia szkół biorących udział w konkursie
Luty–marzec 2019 – przeprowadzenie konkursu na etapie szkolnym
Marzec  2019 – ogłoszenie wyników I etapu konkursu
Maj 2019 – II etap i wyłonienie zwycięzców, uroczyste zakończenie konkursu 
w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha 

Jury konkursu w składzie: prof. Wiesław Theiss, Teruo Matsumoto, Bogna 
 Dziechciaruk-Maj, Katarzyna Nowak, Bogdan Lewiński, wyłoni laureatów  
I i II etapu. Organizator zastrzega sobie możliwość poszerzenia jury. 

Nagrody
Nagrody zostaną ufundowane przez organizatorów oraz sponsorów konkursu. 
Wręczenie nagród oraz dyplomów uczestnictwa laureatom i uczestnikom kon-
kursu odbędzie się w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w dniu 28 lub 
29 maja 2019 podczas uroczystej gali. O dokładnej dacie i godzinie laureaci kon-
kursu oraz nauczyciele zostaną poinformowani w odrębnych zaproszeniach.
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Patron medialny

Patronat

Ambasada Japonii w Polsce

Konsul Honorowy Japonii w Krakowie

Projekt realizowany w ramach obchodów 
stulecia odzyskania niepodległości


