
Dzień Dobry! 

Serdecznie witam wszystkich na stronie internetowej miasta Kaminoyama! 

 

Nazywam się Hanna i jestem z Polski. Od sierpnia tego roku pracuję w Urzędzie Miejskim 

Kaminoyama jako Koordynator do spraw Międzynarodowych. Znalazłam się w tym pięknie 

położonym mieście ponieważ będzie ono gościć polskich sportowców bezpośrednio przed 

rozpoczęciem Olimpiady w Tokio w 2020 roku.  

 

Praca związana z Igrzyskami Olimpijskimi w Tokio była moim marzeniem odkąd stolica 

Japonii została wybrana na gospodarza tej imprezy jeszcze w 2013 roku. Marzenia czasem sie 

spełniają i jestem na prawdę podekscytowana mogąc pracować w Kaminoyama wspierając 

polską reprezentację olimpijską przed startem w jednej z największych imprez na świecie. 

 

Jest to mój pierwszy pobyt w prefekturze Yamagata, czyli na pólnoc od Tokio, ale nie pierwszy 

raz w Japonii. Jeszcze jako studentka japonistyki miałam okazję mieszkać być w Japonii dwa 

razy. Po raz pierwszy mialo to miejsce w latach 2010 – 2011 kiedy odbywałam staż w hotelach 

w Hakone i w Fukuoka. Moja druga wizyta z kolei związana była z rocznym programem 

badawczym na jednym z uniwersytetów. W stolicy Japonii spedziłam wtedy okres pomiedzy 

2013 – 2014 rokiem. Do tej pory bardzo miło wspominam obydwa wyjazdy.  

 

Kaminoyama położona jest pośród gór i jest znana z gorących źrodeł i pysznego jedzenia, a 

ponieważ uwielbiam kąpiele w gorących źrodłach i japońską kuchnię, a jednym z moich hobby 

jest hiking, cieszę się na pobyt w tym właśnie miejscu.  

 

Chciałabym jak najlepiej wykorzystać mój czas w Kaminoyama i aktywnie zaangażować się w 

wymianę kulturową z lokalną społecznością, na przykład poprzez prezentacje dotyczące 

polskiej kultury, wizyty w szkołach, czy też wspólne lekcje gotowania tradycjnych potraw. 

Zależy mi także na tym, by przybliżyć Polakom - i  nie tylko -unikalną kulturę Kaminoyama 

i okolic, mając nadzieję, źe miasto to będzie częściej odwiedzane przez turystów.   

 

Zapraszam do zaglądania na stronę internetową miasta Kaminoyama. Będe regularnie 

zamieszczać tu posty dotyczącej przygotowań do pobytu polskiej kadry olimpijskiej, mojej 

pracy, oraz prezentować ciekawostki dotyczące Polski.  

 

Do zobaczenia! 

Hanna  


