
 

World Talks czyli studenci z różnych krajów prowadzą warsztaty językowe 

dla uczniów naszej szkoły 

 

Trójka studentów z różnych krajów była gościem Powiatowego Zespołu 

Szkół w Lędzinach w ramach projektu Word Talks międzynarodowej 

organizacji AISEAC. Soomal z Pakistanu, Yağız z Turcji i Abdelrhman ze 

Zjednoczonych Emiratów Arabskich przebywali w szkole w dniach 6-17 lutego 

2017 roku. 

Lędziński PZS  od kilku lat współpracuje z organizacją AISEAC goszcząc 

w ramach projektu studentów  m.in. z Chin, Iranu i Maroko. Word Talks 

umożliwia zagranicznym gościom w czasie interaktywnych warsztatów 

przybliżenie uczniom różnych aspektów swojej kultury. Dzięki temu uczniowie 

budują w sobie otwartość na obcowanie z innymi kulturami, przełamują 

stereotypy oraz poznają istotne tematy dotyczące odległych stron świata.  

Podczas prowadzonych po angielsku zajęć  wolontariusze prezentowali 

kraje, z których pochodzą, ich zabytki, elementy kultury i historii. Projekt trwał 

dwa tygodnie, anglojęzyczni goście byli obecni w szkole po kilka godzin 

dziennie, więc każda klasa miała okazję wziąć udział w zajęciach. 

Uczniowie mieli okazję poćwiczyć w sposób praktyczny  swoje językowe 

umiejętności, a szczególnie komunikowanie się w języku angielskim z ludźmi z 

odległych krajów i kultur. Studenci starali się zainspirować naszych uczniów do 

zaplanowania własnej kariery zawodowej.  

Jak zawsze, tak i tym razem, wolontariusze zostali bardzo ciepło przyjęci przez 

społeczność szkolną. Koordynatorem projektu była Pani Małgorzata Labus 

(nauczycielka matematyki), która gościła jednego z wolontariuszy w swoim 

domu , a szkolny grafik gości układała Pani Grażyna Sawicka – nauczycielka 

języka angielskiego. Wielkie zaangażowanie okazali także uczniowie: Kamil 

Jałowy z klasy czwartej i Kacper Figiel z klasy pierwszej oraz ich rodzice, 

którzy  gościli u siebie Soomal i Abdelrhman, okazując im słynną na cały świat 

polską gościnność. 

Oto jak wrażenia ze spotkania z Soomal relacjonuje Kacper. 

„Od niedzieli 12 lutego 2017r. ja i moja rodzina mieliśmy przyjemność gościć 

studentkę o imieniu Soomal pochodzącą z Pakistanu. Z niecierpliwością 

oczekiwaliśmy momentu przywitania jej u nas w domu. Moja mama starannie 

przygotowała się do tej wizyty, powtarzając staropolskie powiedzenie „Gość w 

dom Bóg w dom”. Soomal okazała się być drobną dziewczyną o długich 

ciemnych włosach, otwartą na świat i ludzi. Czas mijał nam na wspólnym 

przeglądaniu zdjęć, opowiadaniu o rodzinie i kulturze. Najważniejszym 



wydarzeniem była wizyta w Muzeum Auschwitz Birkenau w Oświęcimiu. 

Mama powiedziała „wtedy, w ciszy, bez słów wiedziałyśmy, że się rozumiemy”.  

Soomal znalazła miejsce w sercu mojej rodziny na długo i mam nadzieję, że ona 

też nas zapamięta.”  

Dwa tygodnie szybko minęły. Był to czas wyjątkowych spotkań, dzięki którym 

uczniowie przełamywali bariery językowe i odnajdywali  motywację do dalszej 

nauki języka angielskiego.  

Już nie możemy się doczekać gali finałowej, na którą jesteśmy zaproszeni jako 

szkoła biorąca udział w projekcie. 10 marca 2017 roku w Uniwersytecie 

Ekonomicznym w Katowicach jeszcze raz będziemy mogli spotkać naszych 

zagranicznych przyjaciół i poznać pozostałych wolontariuszy projektu. 
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