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Przyjechałam do Japonii jako zagraniczny student we wrześniu ubiegłego roku. W odróżnieniu od pozostałych 

studentów z wymiany byłam w Japonii wcześniej, więc zanim zameldowałam się w akademiku, pojechałam 

odwiedzić moją koleżankę w Matsumoto. Miło wspominam czas spędzony u niej.  

Nigdy wcześniej nie wyjeżdżałam na dłuższe wymiany, nie wspominając o mieszkaniu samej w akademiku, dlatego 

początkowo bałam się tego co mnie czeka. 

Jednak bardzo szybko zaprzyjaźniłam się z innymi studentkami, więc nie miałam już powodów by się dalej 

zamartwiać. Jestem bardzo szczęśliwa, że mogłam spotkać osoby z całego świata. To właśnie dzięki moim 

przyjaciołom nie czułam się samotna w Boże Narodzenie. 

Ponadto w Nowy Rok do Tokio przyjechała moja znajoma będąca na wymianie na Uniwersytecie Kanazawa. 

Wspólnie obchodziłyśmy to święto zgodnie z japońską tradycją. Odwiedziłyśmy zarówno świątynie buddyjskie, jak 

i chramy szintoistyczne. Byłam bardzo szczęśliwa, że mogłyśmy spędzić ten czas razem. Ponieważ lubię tradycyjne 

japońskie święta i festiwale, staram się razem z przyjaciółmi wybierać w różne miejsca. 

Jeżeli chodzi zaś o zajęcia na uniwersytecie Ochanomizu to przypominają mi te z warszawskiej japonistyki, dlatego 

bardzo łatwo się do nich przyzwyczaiłam. Uniwersytet zapewnia szeroki wybór zajęć skierowanych dla 

obcokrajowców, dlatego ich wybór był dla mnie ciężki. 

Brałam udział w wielu zajęciach, ale do moich ulubionych należała gramatyka prowadzona przez sensei Wadę. 

Prowadząca była zawsze przyjazna, a co ważniejsze w umiejętny sposób potrafiła wyjaśnić co trudniejsze 

konstrukcje gramatyczne. Podczas ćwiczeń, mieliśmy za zadanie tworzyć zdania w oparciu o nasze doświadczenia, 

przemyślenia. W ten sposób ćwiczyliśmy nie tylko nowo poznane konstrukcje, ale prowadząca mogła nas lepiej 

poznać. 

Drugim ulubionym przeze mnie przedmiotem były konwersacje, prowadzone przez sensei Akagi. Rozmowa w 

języku japońskim nigdy nie należała do moich dobrych stron, dlatego zdecydowałam się wybrać te zajęcia. Nie 

tylko poprawiłam swój japoński, ale zdobyłam też nowe umiejętności. W ramach zaliczenia tego przedmiotu, 

wspólnie z koleżankami nakręciłyśmy film. Oprócz bycia aktorką, zajmowałam się też montażem całości. Uważam 

to za wspaniałe doświadczenie. 

Ponad to brałam udział w specjalnych zajęciach mających za zadanie przedstawienie klasycznej kultury japońskiej. 

Najbardziej zapamiętam zajęcia z gry na koto. Nigdy wcześniej nie próbowałam grać na gitaro podobnym 

instrumencie, dlatego byłam bardzo szczęśliwa gdy udało mi się zagrać tradycyjny japoński utwór pt. „Sakura, 

Sakura”. 

Jestem niesamowicie szczęśliwa, że przyjechałam do Japonii. Do tej pory poznałam wiele osób z całego świata, 

zdobyłam nową wiedzę, podróżowałam i mogłam być częścią japońskiej kultury. Mam nadzieję, że w przyszłym 

semestrze mój poziom japońskiego wzrośnie. 

 


