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Wyjazd do szkoły językowej na Malcie w 2021 roku, uważam za bardzo udany. Dzięki 
pomocy i wsparciu osób (pracowników IMP) zajmujących się organizacją szkolenia, a 

także logistyką np. rezerwacja lotu, mogłem w zasadzie bez przeszkód dotrzeć na 
miejsce i wziąć udział w szkoleniu. Zarówno szkoła, jak i miejsce noclegowe było 

położone blisko centrum St. Julian’s. Miejsce to słynie z pięknej zatoki  i portu. Moje 
szkolenie trwało siedem dni, od godzin porannych do godzin popołudniowych.  Były 

to głównie ćwiczenia i lektorat. Pracownicy szkoły byli bardzo życzliwi i wielu 
sytuacjach pomocni. Malta zrobiła na mnie ogromne wrażenie. Po szkole 

wykorzystywałem każdą chwilę aby zwiedzać tę wyspę. Ciepły klimat, ciekawe 
miejsca, zabytki, przyroda, życzliwi mieszkańcy, smaczna kuchnia oraz malownicze 

pejzaże, sprawiają iż trudno było rozstać się z tym miejscem. Bardzo chętnie wezmę 
udział w kolejnym wyjeździe. 

My trip to a language school in Malta in 2021 was very successful. Thanks to the 
help and support of people (employees of IMP) dealing with the organization of the 

training, as well as logistics, e.g. flight booking, I was able to reach the place and 
take part in the training without any problems. Both the school and the 

accommodation place were located close to the center of St. Julian's. This place is
famous for its beautiful bay and port. My training lasted seven days, from morning
to afternoon. These were mainly exercises and language classes. The school staff

were very friendly and helpful in many situations. Malta made a great impression on 
me. After school, I used every moment to explore this island. The warm climate, 

interesting places, monuments, nature, friendly residents, tasty cuisine and 
picturesque landscapes made it difficult to part with this place. I will be happy to 

take part in the next trip.



Szkoła językowa na Malcie. Language school in Malta.



Hostel w pobliżu centrum St Julian’s. Hostel near St 
Julian's center.



Sliema, kościół przy zatoce. Sliema, the church by the 
bay.



Na szlaku. On the trail.



Zabytki. Mdina – stare miasto. Historical monuments. 
Mdina - the old town.



Nadmorski krajobraz i wysokie klify. Seaside landscape 
and high cliffs.



Przyroda. Nature.



W pobliżu Błękitnej Zatoki. Near the Blue Bay.



Do widzenia Malto! Goodbye Malto!


