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Majówka zbliża się wielkimi krokami, a wraz z nią pierwsze wiosenne wycieczki. 
Studenci kursu intensywnego przygotowali listę, o czym należy pamiętać przed podróżą. 

 

Jak przygotować się do podróży? 

1.  Wybierz miejsce, do którego chcesz pojechać. 

2. Kup bilet na pociąg, autobus lub samolot. 

3. Zarezerwuj hotel lub hostel. 

4.  Postaraj się o wizę, jeśli jej potrzebujesz. 

5. Wymień pieniądze. 

6. Kup mapę i przewodnik. 

7. Weź swoją ulubioną książkę. 

8. Poproś kogoś o pomoc w opiece nad kotem lub psem.  

9. Podlej kwiatki.  

10. Spakuj się… 

    

        I nie zapomnij zabrać ze sobą dobrego humoru!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Majówka to czas podróży, tych małych i tych dużych, dlatego zapraszamy naszych 

czytelników w podróż dookoła świata!  

O swoich miastach opowiedzieli studenci kursu przygotowawczego. 

 

Moje miasto nazywa się Cam Pha. To jest miasto turystyczne i przemysłowe. Cam Pha 

znajduje się ok. 200 km na północny wschód od Hanoi, stolicy Wietnamu. W moim mieście, 

podobnie jak w Katowicach jest kilka kopalń. Cam Pha jest pięknie położonym miastem, po 

jednej stronie są góry, a po drugiej morze. Nad morzem są setki małych wysp. W Cam Pha 

jest duży port, który obsługuje zarówno statki transportowe (transportują głównie węgiel), 

jak i rejsy turystyczne do zatoki Bai Tu Long Bay. W wolnym czasie warto popłynąć na 

wyspę i zjeść pyszne owoce morza. Bardzo popularne są kolacje na statkach, w czasie 

których pływa się po morzu. Bardzo lubię moje miasto.  

Do Van Hoang (KP 5) 

 

Moje miasto to Port Moresby, czyli stolica Papui-Nowej Gwinei. To jest największe miasto 

na południowym Pacyfiku, poza miastami Australii i Nowej Zelandii. Port Moresby to 

główny ośrodek gospodarczy kraju – zaledwie 15 km od miasta znajduje się rafineria ropy 

naftowej zwana Napa Napa. Port Moresby ma wiele ciekawych miejsc do wypoczynku. 

Osoby zainteresowane poznaniem kultury mogą odwiedzić Muzeum Narodowe i galerię 

sztuki lub budynek parlamentu, który wygląda jak tradycyjny budynek z Papui. Osoby 

zainteresowane historią mogą zwiedzić cmentarz wojenny w Bomanie i Narodowe 

Muzeum Wojny. A ci, którzy po prostu chcą podziwiać piękne krajobrazy albo popływać, 

mogą wybrać się w podróż do Kryształowych Kaskad Sogeri lub na Magi Highway, zwaną 

także Czarną Plażą – nazwaną tak od koloru piasku, który jest tam czarny! 

Podoba mi się Port Moresby, ponieważ mimo tego, że jest zmodernizowany, to zachował 

jakąś formę prostoty. 

Arthur Imona (KP 5) 

 

Moje miasto to Bogota, stolica Kolumbii. Jest położona na płaskowyżu na wysokości 2640 

m. n.p.m. i dlatego pogoda jest prawie taka sama przez cały rok (temperatura wynosi ok. 

13-17 stopni Celsjusza). Bogota ma 8 milionów mieszkańców, a jej powierzchnia jest 

dziesięć razy większa niż powierzchnia Katowic! Moje miasto to przemysłowe centrum 

kraju. Bogota została założona przez Hiszpanów w 1538 r. na miejscu przedkolumbijskiego 

centrum kultury Chobcha. Jedną z form spędzania wolnego czasu w Bogocie jest 

odwiedzenie wzgórza Monserrate, gdzie istnieje możliwość podziwiania niezwykle 

popularnego kościoła zbudowanego na szczycie góry. Ponadto moje miasto jest znane jako 

teatralna stolica Ameryki Łacińskiej. Lubię Bogotę za to wszystko i za to, że mieszka tam 

moja rodzina i przyjaciele.   

Cristiam Martin Jackson (KP 5) 



Moje miasto to Mataram w Indonezji na wyspie Lombok. Moje miasto zamieszkują rdzenni 

mieszkańcy wyspy, lud Ampanam. Mataram to bardzo turystyczne miasto, które jest 

położone blisko pięknych plaż. To bardzo popularne miejsce wśród turystów! 

Mohamad Tamrin (KP 5) 

 

Moje miasto to Hanoi, stolica Wietnamu i równocześnie największe miasto w moim kraju. 

Hanoi znajduje się w północnej części Wietnamu i zamieszkuje je prawie 8 milionów ludzi. 

Ma najwyższy wskaźnik rozwoju społecznego wśród miast w Wietnamie. W Hanoi jest 

przepiękne stare miasto (ma ponad 1000 lat) z kolonialną architekturą, w której widoczne 

są też wpływy kultury chińskiej. Jest tam mnóstwo knajpek, restauracji, herbaciarni, 

sklepów i hotelików. Poza tym warto odwiedzić tu kilka parków, muzeów, świątynie oraz 

Mauzoleum Ho Chi Minha. Życie Wietnamczyków w tym mieście koncentruje się na 

ulicach. Mieszkańcy piją na nich kawę, gotują obiad, spożywają posiłki, siedzą na 

niewielkich krzesłach. Najstarsza część Hanoi to prawdziwe serce całego miasta. Wyróżnia 

je hałas i panujące na ulicach zamieszanie. W dzielnicy znajduje się niezliczona liczba 

restauracji, a na ulicy pachnie kolendrą i zupą pho. Bardzo lubię moje miasto, bo wciąż jest 

autentyczne i nie straciło swojego uroku, a jego mieszkańcy są przemili.  

Duong Duc Hai (KP 5) 

 

Moje miasto nazywa się Surabaya. To jest największe miasto portowe na południowym 

wschodzie Azji. Moje miasto znajduje się na wyspie Jawa w Indonezji. Surabaya jest 

drugim pod względem wielkości miastem w Indonezji i ma bardzo rozwinięty przemysł, 

głównie włókienniczy. To tu znajduje się też drugi pod względem wielkości port w 

Indonezji, który nazywa się Tandżung Perak. Surabaya była największym miastem 

holenderskich Indii Zachodnich. W moim mieście jest wiele atrakcji turystycznych. Jedną z 

nich jest Muzeum Sampoerna, w którym można zobaczyć, jak przetwarza się tytoń. Kolejną 

atrakcją jest najstarszy w południowo-wschodniej Azji kościół. Co roku w maju odbywa się 

tutaj kilka festiwali – Festiwal Rujak Ulek, Festiwal Kwiatów, Festiwal Teatralny. Surabaya 

znajduje się nad pięknym oceanem, blisko góry Bromo i bardzo lubię to miasto.  

Mentari Rachmatika Mukti (KP 5) 

 

Moje miasto to Dżakarta, stolica Indonezji. Wcześniejsze nazwy miasta to: Sunda Kelapa 

(397 r.), Jayakarta (1527 r.), Batavia (1619 r.) i Djakarta (1942 r.). Jako gospodarcza i 

polityczna stolica kraju, Dżakarta przyciąga wielu migrantów. Lista zabytków w moim 

mieście jest bardzo długa. Bez wątpienia koniecznie trzeba zobaczyć Plac Merdeka, na 

którym stoi pomnik sięgający prawie do nieba  . Tuż obok znajduje się warte 

odwiedzenia Muzeum Narodowe. Nie można też nie zobaczyć największego meczetu w 

Azji – Meczetu Istiglal, czyli Meczetu Niepodległości. 

Zulkifli (KP 5) 

 



A na koniec coś, co sprawi, że każda podróż upłynie szybciej i milej…  
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