


 

  Kawaguchi-Mahn Emi  

 pisarka, publicystka, 
 pianistka 

  

 

Od ponad 35 lat mieszka na stałe w Niemczech.  

Absolwentka Wydziału Sztuki Uniwersytetu Japońskiego w 
klasie fortepianu oraz studiów podyplomowych w Państwo-
wej Wyższej Szkole Muzycznej i Teatralnej w Stuttgardzie.  
 
Zdobywczyni nagród Forum Energii za książki: 
 

Doitsu no datsu genpatsu ga yoku wakaru hon. Nihon ga       
minaratte ikenai riyū, 2015 
(Odejście Niemiec od energetyki atomowej. Dlaczego Japonia 
nie może pójść w ich ślady?) 
 
oraz 
Fukkō no Nihonjinron. Daremo kakanakatta Fukushima, 2017 
 (Odrodzenie Japończyków. Fukushima, o jakiej nie pisano). 



Inne publikacje: 

 Sunde mita Doitsu. Hasshō, nihai de Nihon kachi, 2013 
 (Niemcy – mój drugi dom. 8:2 dla Japonii) 
 

Doitsuryū, Nihonryū, 2014  
(W stylu niemieckim, w stylu japońskim)  
 

Yōroppa kara minshushugi ga kieru, 2015  
(Zanikanie europejskiej demokracji)  
 

Rōgo no gosan. Nihon to Doitsu, 2018   
 (Błędne kalkulacje w kwestii starości. Japonia a Niemcy)  
 

Soshite Doitsu wa risō o miushinatta, 2018  
(Niemcy – utracone ideały)  
 

Imin, nanmin. Doitsu, Yōroppa no genjitsu 2011-2019, 2019 
(Imigranci, uchodźcy.  Realia Niemiec i  Europy w latach 2011
-2019)  
 

Sekai „shin” keizai sensō, 2020  
(„Nowa” ogólno-światowa wojna gospodarcza) 
 
 Od 2011 r.  - Autorka cotygodniowych felietonów Wiadomo-
ści ze Stuttgardu w magazynie internetowym  „Współczesny 
Biznes” („Gendai Bijinesu”). 
 



 ワルシャワ大学三井物産冠講座  

Program Wykładów Ufundowanych przez 
Firmę Mitsui & Co. dla Japonistyki UW  

   Jest to czternasty wykład z cyklu spotkań w ramach Programu Wykła-
dów Ufundowanych przez Firmę Mitsui & Co. dla Studiów Japonistycz-
nych na Uniwersytecie Warszawskim. Firma Mitsui & Co. poczytuje sobie 
za zaszczyt, że mogła ustanowić program wykładów, mających na celu 
wzbogacenie wiedzy polskich specjalistów i pogłębienie wzajemnego zro-
zumienia między Polską a Japonią oraz promowanie wymiany kulturalnej, 
a także  umacnianie więzów przyjaźni, jaką darzą się społeczeństwa obu 
krajów. Program spotkań adresowany jest  głównie do studentów UW, a 
prelekcje realizowane są we współpracy z Katedrą Japonistyki WO, UW.  

 
Dotychczas wykłady wygłosili: 

Tsujihara Noboru, pisarz, Synchroniczność przygody i historii,  25 maja  2011 
Hirano Keiichirō, pisarz, Literatura japońska po 11 marca, 14 października 2011 
Kawaguchi Jun’ichirō, przedstawiciel Japońskiej Agencji Badań Kosmicznych 
(JAXA), kierownik projektu Hayabusa, Siedem lat doświadczeń związanych z misją 
sondy kosmicznej Hayabusa, 8 maja 2012 
Bandō Mariko, rektor Shōwa Joshi Daigaku (Uniwersytet Żeński Shōwa) w   
Tokio, Rola kobiety w zmieniającej się Japonii, 16 października 2012 
Matsuura Hisaki, pisarz, Tam, gdzie góry spotykają się z morzem - specyfika  
ekspresji literackiej Japonii, 4 czerwca 2013 
Wataya Risa, pisarka, O czytaniu i pisaniu powieści, 15 października 2013 
Masuno Shumyō, mistrz zen szkoły sōtō, Zen a ogrody japońskie, 14 maja 2014 
Tatekawa Shinoharu, mistrz rakugo, Uniwersalność humoru japońskiego na  
przykładzie rakugo, 4 listopada 2014 
Kondō Marie, pisarka, ekspert w organizacji,  Jak magia porządków odmienia 
życie, 16 listopada 2015 
Tamesue Dai, lekkoatleta, medalista mistrzostw świata,  Zen a sport, 2 grudnia 
2016 
Takeda Soun, artysta, mistrz kaligrafii, Kaligrafia jako sztuka kontroli umysłu i 
serca, 29 listopada 2017  
Inoue Kōsei, judoka, mistrz olimpijski, Moja filozofia judo, 9 października 2018  
Kōkami Shōji, pisarz i reżyser, Nastroje i wzorce społeczne w Japonii,            
19 listopada 2019 


