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Wietnam 
___________________________________ 
 
Wietnam leŜy w Azji Południowo-Wschodniej. Powierzchnia kraju wynosi 

331 688 km2. Główne grupy etniczne to: Kinh (Viet) – 86,2%, Tay – 1,9%, 

Thai – 1,7%, Muong – 1,5%, Khome – 1,4%, Hoa – 1,1%, Nun – 1,1%, Hmong 

− 1% i inne. Stolicą Wietnamu jest Hanoi, zaś językiem urzędowym − język 

wietnamski. Początki państwowości wietnamskiej sięgają III w. p.n.e. 

Wietnam jest krajem rolniczym, podstawę gospodarki stanowi uprawa 

ryŜu, przede wszystkim w Delcie Mekongu i Rzeki Czerwonej. Wietnam 

posiada wiele bogactw mineralnych, takich jak węgiel kamienny, 

fosforyty czy rudy Ŝelaza.  

 

Przyroda 

Przyroda Wietnamu jest bardzo interesująca. Niemal 28% powierzchni kraju 

porośnięte jest  wiecznie zielonymi lasami. Niektóre z drzew są bardzo 

cenne, np. kamforowiec, mahoniowiec czy drzewo Ŝelazne. Narodowy 

Park Phong Nha-Ke Bang zawdzięcza swoją nazwę wspaniałej i 

wyjątkowej jaskini Phong Nha. Przepiękne krajobrazy charakteryzują takŜe 

Deltę Mekongu. Dzięki nagromadzonym mułom jest to równieŜ najbardziej 

urodzajny obszar kraju. Głównym transportem są tu łodzie, a ludzie są 

całkowicie uzaleŜnieni od wody, niezbędnej do uprawy ryŜu i ryb. Słynna 

zatoka Ha Long liczy blisko 2 tys. niezwykłych, skalistych wysepek. 

 

Ludzie 

Najliczniejszą grupę stanowią Wietnamczycy (Kinh). Są oni bardzo dumni 

ze swojego pochodzenia i emigrując ze względów ekonomicznych, 

starają się zachować swoją toŜsamość i kulturę. Wietnam zamieszkują 

równieŜ mniejszości etniczne słynne ze swych oryginalnych strojów i 

rękodzieła. Główne ośrodki miejskie w Wietnamie to Hanoi na północy i 

Ho Chi Minh na południu. W Wietnamie najbardziej popularnym środkiem 

transportu jest motocykl, niezastąpione są takŜe rowery i riksze. W deltach 

rzek najwygodniej poruszać się łodzią. Domy w wietnamskich wioskach 

buduje się głównie z drewna i bambusa. Istnieją teŜ grupy ludności, które 

mieszkają w domach-łodziach. W szkołach obowiązują mundurki, a w 



 
 

 
Wietnam - prezentacja 

Projekt „Wielobarwna Azja” 

klasach bywa tak tłoczno, Ŝe dzieci muszą przynosić własne krzesełka. 

Niestety dzieci Ŝyjące w domach-łodziach często nie mogą uczęszczać 

do szkoły.  

 

śycie codzienne 

Ulice Ho Chi Minh są zawsze pełne ludzi, panuje tam nieustanny zgiełk i 

hałas. Obecne jest takŜe ogromne zagęszczenie motocykli, tak, iŜ z 

trudem moŜna się poruszać. WaŜnym środkiem transportu są równieŜ 

rowery. Ruch uliczny panuje tu całą dobę. Na ulicach ludzie handlują, 

jedzą, a czasami nawet ucinają sobie drzemkę. Na tutejszych targach 

moŜna dostać wszystko, czego się zapragnie. W delcie Mekongu na targ 

dopływa się łodzią. Na wodzie moŜna takŜe zrobić zakupy i smacznie 

zjeść. Wietnamskie przysmaki, jak choćby sajgonki, znane są juŜ dobrze w 

Polsce. Nieodzownym elementem wietnamskich dań są ryby oraz sos 

rybny, dodawany do wielu potraw. Mieszkańcy wiosek zajmują się uprawą 

ryŜu. W pracach polowych niezastąpione są bawoły wodne.  

 

Zabytki 

NajwaŜniejsze historyczne zabytki Wietnamu znajdują się w Hue, jego 

dawnej stolicy połoŜonej nad Rzeką Perfumowaną. Znajduje się tam 

Cesarska Cytadela i szereg innych zabudowań, pozostałości po 

historycznej siedzibie władców. Wietnam był kolonią francuską, w Hanoi 

pozostało wiele budynków z epoki kolonialnej. Teatr lalek wodnych to 

oryginalna sztuka wietnamska. W Hanoi znajduje się Świątynia Literatury, 

poświęcona chińskiemu mędrcowi Konfucjuszowi. Funkcjonowała ona w 

dawnych czasach jako pierwszy uniwersytet w kraju. WaŜnym 

zabytkowym centrum jest My Son, dawna stolica hinduistycznego 

królestwa Champy. Warto odwiedzić takŜe Góry Marmurowe, które 

składają się z pięciu marmurowych wzgórz; kaŜde z nich reprezentuje 

jeden z pięciu elementów świata: wodę, drzewo, ogień, metal lub ziemię. 

To miejsce wielu sanktuariów i świątyń. Hoi An był niegdyś jednym z 

głównych portów, miasteczko ma wyjątkowy klimat, gdyŜ niewiele tu się 

zmieniło od tamtych czasów. 
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