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Z okazji planowanej 
Ceremonii upamiętnienia setnej rocznicy przybycia dzieci syberyjskich do Japonii 

 ～Od minionego 100-lecia przez następne 100 lat～ 
 

pragniemy zaprosić Państwa na organizowaną przez nas 
konferencję prasową.  

 
 

Data i godzina:  
16 marca 2020, godz. 15:30 

 
Miejsce wydarzenia: 

Wydział Informacji i Kultury Ambasady Japonii 
(Aleje Ujazdowskie 51, 00-536 Warszawa) 

 
 

 
 
 



INFORMACJA PRASOWA 

 

Ceremonia upamiętnienia setnej rocznicy przybycia dzieci syberyjskich do Japonii 

～Od minionego 100-lecia przez następne 100 lat～ 
Pomoc dla 765 polskich dzieci na Syberii była pierwszą japońską pomocą międzynarodową. Ośrodek 
Pomocy Społecznej Fukudenkai organizuje ceremonię, aby uczcić setną rocznicę przybycia dzieci 
syberyjskich do Japonii. 

Termin：19 września 2020 (sobota) o godz. 14:30  

Miejsce：Hotel Marriott w Warszawie 

 
Na prośbę Polskiego Komitetu Ratunkowego Dzieci Dalekiego Wschodu od 1920 do 1923 roku 
Japoński Czerwony Krzyż ratował polskie dzieci, w tym sieroty – potomków zesłańców politycznych na 
Syberię, które w wyniku Rewolucji bolszewickiej cierpiały głód oraz biedę. Pierwsza grupa 375 dzieci 
zamieszkała w Japonii w ośrodku Fukudenkai. Druga grupa 390 dzieci została umieszczona w 
akademiku pielęgniarek z Miejskiego Szpitala w Osace. Wszystkie później bezpiecznie wróciły drogą 
morską do Polski.  
 

Geneza wydarzenia・Ośrodek Pomocy Społecznej Fukudenkai 
Ośrodek Pomocy Społecznej Fukudenkai 
Ośrodek powstał w 1876 r. Najpierw był to sierociniec, a w latach późniejszych stał się ośrodkiem 
pomocy dzieciom niepełnosprawnym i ludziom starszym. 
 

1. 10 lat temu, podczas spaceru Ambasador RP w Japonii pani Jadwiga Rodowicz-Czechowska 
przypadkiem trafiła do Fukudenkai. Miała wtedy powiedzieć: „A więc to tutaj jest Fukudenkai, 
gdzie dzieci syberyjskie uzyskały pomoc’’ odkrywając Fukudenkai na nowo. 

2. W roku 2018, prezes zarządu Fukudenkai pan Ota został zaproszony na polsko-japońskie 
sympozjum w Warszawie. Tam usłyszał, że „Wśród młodego pokolenia Polaków jest coraz 
więcej osób nieznających historii dzieci syberyjskich”. 

3. 30 września 2019 roku, z okazji setnej rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych 
między Japonią i Polską, zostały wyemitowane polskie znaczki z nazwą „FUKUDENKAI”. 

4. 22 października 2019 roku, Małżonka Prezydenta RP Agata Kornauser-Duda odwiedziła 
Ośrodek Fukudenkai. 

*Fukudenkai przez ostatnie 5 lat brał udział w organizowanych w Warszawie Mistrzostwach Świata 
Dzieci z Domów Dziecka w Piłce Nożnej i planuje wziąć udział w VIII edycji organizowanej w lipcu 2020 
roku. 
 
Zaproszenia na ceremonię. 
Planujemy dotrzeć do jak największej liczby potomków dzieci syberyjskich oraz ich rodzin, a następnie 
zaprosić ich na organizowane przez nas wydarzenie. 
Zaproszeni zostaną również przedstawiciele urzędów państwowych, osoby związane z dziećmi 
syberyjskimi oraz osoby działające na rzecz rozwoju relacji polsko-japońskich (w sumie planowane jest 
zaproszenie ok. 700 osób). 

 

Wydarzenie „～Od minionego 100-lecia do następnego 100-lecia～” – organizowane przez 
Fukudenkai, ukierunkowane na wspólną przyszłość 

Harmonogram: 
  14:30     Uroczyste otwarcie 

         15:00 – 17:00    Sympozjum ～Od minionego 100-lecia do następnego 100-lecia～ 
  17:00 – 18:00    Projekcja filmu dokumentalnego 
     18:00 – 21:00     Przyjęcie  
Organizator: Ośrodek Pomocy Społecznej Fukudenkai  
Patronat honorowy: Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, Ambasada Japonii w Polsce (planowane) 

Kontakt: Yumi Yoshida (PR)  Numer tel.: +48576186827  Email: info@siberianchildren.pl 


