
Misja spejcalna 

 

Witam! 

 

Tym razem, chciałabym przybliżyć wszystkim swoją pracę, a właściwie specjalną misję z jaką 

tutaj przybyłam.  

 

Do Kaminoyama dotarłam w pierwszych dniach sierpnia tego roku. Szczerze mówiąc, nie 

wiedziałam zbyt wiele o moim nowym miejscu pracy. Kiedy wysiadłam na stacji Kaminoyama 

Onsen z klimatyzowanego super szybkiego pociągu Shinkansen, poczułam żar japońskiego 

lata. Co prawda, mieszkałam już wcześniej w Japonii i wiem co oznacza tu pełnia lata, jednak 

mialam inne wyobrazenie o regionie Tohoku. Myślałam, że skoro prefektura Yamagata 

położona jest 300 km na północ od Tokio i słynie z surowych i śnieżnych zim, to lato tutaj nie 

będzie zbyt gorące. Myliłam się. Kaminoyama znajduje się w niecce, a góry otaczające miasto 

sprawiają, że u ich stóp tworzy sie latem wyjątkowo gorący i wilgotny klimat.  

 

Jestem pierwszym Koordynatorem ds Międzynarodowych w Kaminoyama. Praca 

Koordynatora obejmuje wiele obowiązków, na przykład promowanie wymiany kulturowej i 

sportowej, wizyty w szkołach, tłumaczenia i asysta przy wizytach zagranicznych gości, a także 

udział w lokalnych wydarzeniach. Ja mam oprócz tego jeszcze jedną bardzo ważną misję 

specjalna! 

 

Ta misją specjalna jest dołożenie starań by Kaminoyama – gospodarz zgrupowania polskiej 

kadry olimpijskiej - była jak najlepiej przygotowana by powitać polskich olimpijczyków. 

Chciałabym pomóc stworzyć w mieście wesołą, międzynarodową atmosferę, namiastkę tej, 

która będzie w Tokio podczas Igrzysk. Ta część pracy jest dla mnie szczególnie ważna, 

ponieważ związana z Olimpiadą pokojowa idea rożnorodności kulturowej i równości ludzi była 

mi zawsze bardzo bliska. Mam nadzieję, że wspólnie z mieszkańcami miasta uda nam sie 

stworzyć taka wyjątkową atmosferę na przyjzad polskich sportowców.  

 

Przygotowania idą pełną parą! Cały Dział Promocji Sportu przy Urzędzie Miejskim już od 

dłuższego czasu cieżko pracuje by zgrupowanie Polaków zakończyło się pełnym sukcesem. 

Należy już teraz zaplanować rożne szczegóły, od zakwaterowania po jedzenie, które będzie 

serwowane lekkoatletom. Również w Wiosce Sportowców Zao Bodaira, czyli obozie 

treningowym, praca wre: wprowadzane są poprawki na bieżni, a do lipca przyszłego roku, czyli 

pryzjazdu sportowców, planowane jest zakończenie budowy onsen, czyli łaźni z gorącym 



źródłem tak, by kadra mogła korzystać z niego na miejscu, zaraz przy głownej hali treningowej. 

Jak na razie wszystko idzie zgodnie z planem... 

 

Jeżeli jesteście zainteresowani współpracą z nami w zakresie wymiany kulturowej, promocji 

miasta Kaminoyama i Polski, lub chcielibyście zaprosić mnie, jako Koordynatora, do udziału 

w organizowanym przez państwa wydarzeniu, proszę zapoznać się ze szczegółami pod 

linkiem: 

https://www.city.kaminoyama.yamagata.jp/uploaded/life/20717_47847_misc.pdf 

 

Od niedawna prowadzimy też konto na instagramie – proszę je polubić! Link tutaj: 

https://www.instagram.com/beyond_themountains/ 

 

Pozdrawiam, 

Hanna  
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