
 

Polska i Cypr to dwa państwa leżące w Europie, oddalone od siebie o ponad 

2000 km. To kraje bardzo różne od siebie pod względem geograficznym, kulturowym, 

obyczajowym, religijnym itd. Okazuje się jednak, że te dwa odległe kraje mają również ze 

sobą wiele wspólnego. Poszukiwanie tego, co łączy Polskę oraz Cypr, jest głównym celem 

naszego projektu, dlatego nazwaliśmy go „Jesteśmy tak odlegli, a tak podobni”. 

Uczniowie mają być integralną i bardzo aktywną częścią projektu na każdym etapie. 

Wraz z twórcami i opiekunami będą planować pracę, brać udział w szkoleniach, tworzyć 

efekty i prezentować je.  

W ramach przedsięwzięcia po etapie przygotowawczym planujemy wyjazd grupy 

15 uczniów (wraz z trzema opiekunami) na Cypr, by z bliska przyjrzeć temu odległemu i 

egzotycznemu krajowi, by skonfrontować z rzeczywistością nasze wyobrażenia oraz 

książkowo-internetową wiedzę na temat Cypru. Chcemy pokazać naszym uczniom, a także 

młodzieży z Cypru, że pomimo tego, że dzieli nas tak wiele, to łączy nas jeszcze więcej. 

Tych podobieństw pomiędzy Polską a Cyprem chcemy szukać na czterech 

płaszczyznach: 

1. historia naszych krajów, 

2. kultura i religia, 

3. system edukacji, 

4. członkostwo w Unii Europejskiej. 

Nasi uczniowie spotkają się ze swoimi cypryjskimi rówieśnikami, uczniami PASCAL 

Private English School Lemesos. Wspólnie będą poszukiwać podobieństw i korelacji 

pomiędzy Cyprem a Polską w wymienionych wyżej czterech obszarach. Liczymy na to, że nie 

tylko odnajdą ogólne powiązania między swoimi krajami, ale że znajdą także to, co łączy ich 

jako młodych ludzi, jako uczniów, jako obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej.  

W trakcie pobytu na Cyprze planujemy udział naszej młodzieży w zajęciach 

szkolnych, zwiedzanie stolicy kraju Nikozji oraz regionu Trodos, organizację polsko-

cypryjskiego jarmarku, a także wykład członka European Union House. Każdego dnia 

uczniowie we współpracy z cypryjskimi rówieśnikami przygotują różnego rodzaju prezentacje 



 

multimedialne, pokazy, plakaty, karty pracy, quizy itp. Relacje z tych spotkań oraz 

wypracowane materiały będą na bieżąco umieszczane na stronie internetowej projektu 

(udostępnionej również na stronie www X Liceum), aby pozostali uczniowie naszej szkoły 

mogli z nich skorzystać. 

Kontynuacją projektu będą działania podjęte po powrocie do kraju. Planujemy 

zorganizowanie w naszej szkole „Dni cypryjskich”, w którym wezmą udział zarówno 

uczniowie X Liceum, jak i przedstawiciele społeczności lokalnej. Podczas tego wydarzenia 

uczestnicy wymiany podzielą się nowo zdobytą wiedzą oraz własnymi obserwacjami i 

wrażeniami z pobytu na Cyprze. Nie zabraknie oczywiście prezentacji kultury, historii oraz 

kuchni cypryjskiej. 

 


