
 

 

„Chiny i Australia, czyli AIESEC w Zabrzu” 

 

 W dniach 3.02. – 7.02.2014 roku mieliśmy przyjemność gościć w murach naszej szkoły niezwykłych 

gości – Xiaoling Zhang z Chin oraz Jacka Skelton’a z Australii. Przyjechali oni w ramach projektu 

międzynarodowej organizacji AIESEC.  

 Po oficjalnym powitaniu przez p. Marzenę Pełkę na poniedziałkowym słówku porannym, nasi goście 

rozpoczęli warsztaty w grupach. Uczestniczyli w nich uczniowie uczący się języka angielskiego w ramach 

zajęć lekcyjnych tego przedmiotu. Goście opowiadali o sobie i swoich zainteresowaniach. Poznaliśmy 

ciekawostki o Australii i Chinach. Na pewno nie jednego z nas zachwyciła sztuka posługiwania się 

wachlarzem chińskim oraz przepiękna, ręcznie wykonana chińska biżuteria. Goście zobaczyli program 

artystyczny przygotowany przez uczniów klasy 3bG z okazji wspomnienia Jana Bosko, a także koncert 

zespołu naszego absolwenta – Szymona Makowskiego. Należy dodać, że Xiaoling i Jack’owi tak spodobała 

się atmosfera na zajęciach z klasą 3 gimnazjum, że postanowili zorganizować jeszcze jedną, 

nadprogramową „lekcję”. W trakcie jej, młodzież wspólnie ze studentami grała w znaną zabawę – 

„krzesełka”. Ci, którzy przegrywali kolejne etapy, śpiewali znane angielskie i polskie piosenki (m.in. „Ona 

tańczy dla mnie” czy „Barbie Girl”). W taki sposób praktykanci chcieli dowiedzieć się również czegoś o 

naszym kraju. 

 Nasi goście od pierwszego dnia pobytu „zarażali pozytywną energią”. Widok Jacka grającego  

w klapkach japonkach w „piłkarzyki” wspólnie z uczniami szkoły, wywołał u niejednego z nas uśmiech  

na twarzy. Radośni studenci odpowiadali na najróżniejsze pytania. W każdej klasie przeprowadzali również 

warsztaty taneczne, polegające na nauce tańca – AIESEC Dance – „Starships” (jeśli ktoś chce go zatańczyć 

wspólnie z nami – zapraszamy tutaj: http://www.youtube.com/watch?v=JFtkmV2ybeY). 

 Oczywiście także Lipdub’owi organizatorzy nie zapomnieli o naszych gościach. Zaprosili ich  

do zagrania w krótkim filmiku. Efekty zostaną opublikowane już za kilka tygodni. W tajemnicy możemy 

zdradzić, że jest cudowny. 

 Sami goście w prywatnych rozmowach powiedzieli, że zostali przyjęci bardzo mile. Xiaoling i Jack 

nie spodziewali się takiej otwartości z naszej strony. Można więc bez wątpienia stwierdzić, że uczniowie 

naszej szkoły po raz kolejny wzorowo zdali egzamin. 

 Miniony tydzień był dla młodzieży Salezjanki czasem cennych doświadczeń i niezapomnianych  

wrażeń. Czasem doskonalenia umiejętności językowych, poszerzania horyzontów kulturowych, ale również 

okazją do zawierania naprawdę bliskich przyjaźni. Nic dziwnego, że uczniowie z „łezką w oku” dziękowali 

naszym gościom za wspaniałe chwile, pełne szczerego uśmiechu i wzajemnego zrozumienia. To niezwykłe 

przeżycie, dzięki któremu Chiny i Australia – położone tysiące kilometrów stąd, były na wyciągnięcie ręki. 

Tak daleko, a jednak tak blisko. Dziękujemy! Mamy nadzieję, że już niedługo zawitają do nas kolejni goście 

z odległych stron.  

 

Martyna Majchrzak 

 

A tak wizytę Jacka i Xiaoling wspominają uczniowie naszej szkoły: 

 

„Pobyt Xiaoling i Jacka był wspaniałym doświadczeniem. Dzięki nim poznaliśmy kulturę z innych krajów,  

a nawet kontynentów.” – Ania Drzyzga, kl. 2 Gim 

 

„Xiaoling Zhang - a person who says  "I'm sorry" 150 times a minute.”(Xiaoling Zhang – osoba,  

która powtarza „Przepraszam” 150 razy na minutę) – Milena Jędraszak, kl. 1 LO 

 

http://www.youtube.com/watch?v=JFtkmV2ybeY


"Dzięki nim mogliśmy lepiej poznać inne kraje i miło spędzić razem czas. Zaprzyjaźniliśmy się z nimi.” – 

Marta Kocur, kl. 1 Gim 

 

„Wizyta naszych znajomych z Chin i Australii bardzo mi się podobała, bo mieliśmy okazję podszlifować 

swój angielski, dowiedzieć się czegoś ciekawego o odległych krajach, nauczyć się tańczyć i poznać bardzo 

sympatycznych ludzi.” – Ola Ludwig, kl. 3 Gim 

 

„Dużo się nauczyłem od nich. Moja ciekawość do poznawania innych państw wzrosła wielokrotnie.” – Rafał 

Gregonis, kl. 1 Gim 

 

„Mogliśmy doświadczyć kultury tamtych społeczności oraz przeżyć niezapomniane chwile w trakcie zabaw  

i tańców z Nimi. Bardzo żałuję, że ten piękny tydzień tak szybko minął. Jack i Xiaoling są niesamowitymi 

osobami. Przeżyli w naszej szkole niesamowite chwile i będą wspominać je zawsze bardzo pozytywnie. 

Xiaoling powiedziała, że zdjęcia z salezjańskimi uczniami trafiły do czołówki galerii jej całego życia.” – 

Dawid Baranek, kl. 1 LO 

 

„Bardzo mili pozytywni ludzie, z takim „powerem” jak my, można było się czegoś dowiedzieć ciekawego  

i wspólnie się zabawić.” – Angelika Hoffmann, kl. 2 Gim 

  

„Pokazali coś z czego może wielu z nas nie zdawało sobie sprawy. Pomimo tego, że pochodzą z drugiego 

końca świata, są dokładnie tacy jak my. Pomimo odmiennych kultur i pochodzeń wszyscy jesteśmy takimi 

samymi młodymi ludźmi.” – Jan Robak, kl. 3 Gim 

 

„Xiaoling i Jack są bardzo otwarci na innych ludzi.” – Weronika Bigdon, kl. 1 Gim 


