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Przez te trzy tygodnie zdobyłam bardzo bogate doświadczenia, pogłębiłam swoją
wiedzę o Ise, shinto i Japonii. Jestem z głębi serca wdzięczna osobom, które mi to umożliwiły.
Tak naprawdę to ten program był moim pierwszym spotkaniem z Japonią. Byłam trochę
zawiedziona, że z samolotu do Nagoi nie mogłam zobaczyć góry Fuji, lecz widoki w Ise były
o wiele lepsze.
Przed programem myślałam, że Ise to tylko Jingu i Zaślubione Skały w Futami, lecz
dzięki zajęciom i doświadczeniom zrozumiałam, że w Ise są też inne rzeczy. Zapewne nawet
zwykli Japończycy nie wiedzą o dzielnicach kupieckich. Wykłady były bardzo ciekawe,
nawet rzeczy, które nie są moją specjalizacją, były łatwe do zrozumienia. Tematyką nie była
tylko religia, nauczyliśmy się także wiele o Ise i Japonii. Zawsze, zanim gdzieś poszliśmy,
otrzymywaliśmy informacje na temat tego miejsca.
Miasto było bardzo czyste. Było dużo śmietników, nie zauważyłam rzuconych byle
gdzie śmieci. Mieszkańcy byli bardzo mili. Kiedy czegoś nie wiedzieliśmy, po zapytaniu
zawsze nam pomagali. Ich gościnność także była wspaniała. Podczas spotkań z nimi zawsze
cieszyli się z naszych odwiedzin i byli nastawieni pozytywnie.
Dzięki temu programowi mogliśmy zobaczyć rzeczy, które są niedostępne dla
zwykłych ludzi. Jestem z tego powodu bardzo szczęśliwa. Zapewne podczas zwykłego
zwiedzania też by nie było to możliwe.
Zajęcia i porady od wykładowców pomogły mi zrozumieć, w jaki sposób chcę
poprowadzić swoją pracę. Wiedza z wykładów pozwoliła mi ustalić budowę pracy.
Myślę, że Kaikan jest najbardziej odpowiednim miejscem na zamieszkanie podczas
programu. Uniwersytet i dworzec są blisko, więc jest bardzo wygodnie. Atmosfera wewnątrz
też była bardzo dobra. Dużo rozmawialiśmy z innymi mieszkańcami.
Przez te trzy tygodnie zdobyłam bardzo interesującą wiedzę, ciekawe doświadczenia,
spotykałam się z mieszkańcami. Jestem z tego powodu naprawdę szczęśliwa. Codziennie
byliśmy bardzo zajęci, lecz podobało mi się. Raz jeszcze bardzo dziękuję za umożliwienie mi
wzięcia udziału w programie.
この三週間で私はとても豊かな経験を積むことができた。伊勢や日本、そして神
道に関する知識を深めました。この機会を与えていただき、心の底から感謝してお
ります。このプログラムで、私は初めて日本を訪れました。日本へ向かうとき、中
部空港へ向かう飛行機の中から、富士山をのぞむことができず、少し残念に感じま
したが、伊勢で見た数々の光景は、すばらしいものばかりでした。
プログラム開始前には、伊勢の名所は神宮と二見の夫婦岩だと思っていましたが、
授業や様々な課外体験のおかげで伊勢はそれだけではないと分かりました。たぶん、
伊勢のおはらい町などは、日本人でも知らない人がいると思います。
講義の内容はとても面白くて、私の専攻でないものも分かりやすかったです。プ
ログラムは宗教に偏るわけでなく、伊勢や日本の様々な歴史や文化について学ぶこ
とができました。伊勢市内の見学地を訪れる前には、いつもその場所の歴史や文化
に関する情報を教えていただきました。

街全体はとてもきれいでした。市内にゴミ箱が多く、ポイ捨てのゴミはほとんど
見ませんでした。また、大学のスタッフや学生、市民はとても親切でした。何か分
からないときには、いつも教えてくれ、手伝ってくれました。皆さんのおもてなし
は申し分のないものでした。交流活動のときは、私たち留学生を歓迎してくれ、積
極的に楽しんでいました。
このプログラムのおかげで、一般人には見られない特別な見学がいくつか体験で
きました。それは、非常に感動的でした。このプログラムでなければ体験できなか
ったこともあると思います。
授業や先生方への相談を通じて、私は修士論文の方向性について、ヒントを得る
ことができました。講義で得た知識は論文の構造に変化を与えました。
皇學館会館は、このプログラムに最も相応しい泊まり場所だと思います。大学も、
駅も近くて、とても便利でした。会館内の雰囲気もとてもよかったです。日本人学
生や中国人学生等、他の住人との交流を楽しみました。
最後に、この三週間でとても興味深い知識を得て、興味深い体験ができ、また市
民の皆さんと交流ができて、本当によかったです。毎日がハードスケジュールでし
たが、とても楽しかったです。私に参加の機会を与えていただきまして、もう一度
感謝の気持ちをお伝えします。

