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16.05.2014 

Po ostatnich słowach pana Dyrektora wyruszamy do Krakowa. Nasze bagaże ślicznie 
zapakowane zostały sprawnie odprawione. Dla niektórych to pierwsza wizyta na lotnisku. 
Szokują nas ceny produktów.  Nasz samolot startuje z opóźnieniem ale już ok. 22 lądujemy w
Paphos. Przestawiamy zegarki o godzinę do przodu, żeby już zawsze być na czas. Do hotelu 
Valana dotarliśmy ok. północy. Rozpakowaliśmy się i odpoczęliśmy.

17.05.2014

Dziś zapoznajemy się z okolicą, naszym miejscem zamieszkania. Poznajemy właściciela hotelu
oraz obsługę. Rozwiązujemy problemy roamingowe i komórkowe  wynikające z 
przekroczenia granicy. Niektórzy mogą tylko pisać wiadomości tekstowe a inni tylko dzwonić.
Po posiłku pójdziemy zapoznać się z terenem najbliższej okolicy. Po obiedzie udaliśmy się do
kościoła i uczestniczyliśmy we mszy świętej w języku angielskim. Po mszy spotkaliśmy 
zakonnika, który udzielił nam błogosławieństwa na czas pracy i odpoczynku. 

18.05.2014 

 WSZYSTKO DOLECIAŁO W CAŁOSCI. Ciasteczka też są w świetnej formie i wszystkie produkty
oczekują w półeczce na właściwy czas. 

Pogoda jest przepiękna.  Wyruszamy na wycieczkę do miejscowości Agros. Tam właśnie dziś
odbywa się 8 Festiwal Róż. Nazwa Agros oznacza posesję, nieruchomość. W niej mieścił się
klasztor założony przez mnichów, który został  zniszczony a obecnie można tylko zobaczyć
sam  ikonostas  z  tego  klasztoru.  W  czasie  wycieczki  oglądaliśmy  i  degustowaliśmy  to  co
Cypryjczycy wytworzyli z płatków róż. Nie są to oczywiście takie zwyczajne róże. Cały proces
ich produkcji i zbierania jest szczególny. Roże te zbierane są tylko w Maju od godziny 6 rano
do 10, gdyż w wyższej temperaturze tracą aromat. Z 1 kg płatków róż można zrobić 2 kg
wody różanej.  Zakupiliśmy wodę różaną lub świece różane.  Posłuchaliśmy też tradycyjnych
piosenek cypryjskich oraz oglądaliśmy tradycyjne tańce.  Po godzinnej podróży wracamy do
Limassol.  Teraz szykujemy się do pracy bo jutro rozpoczynamy pracę ! Na dworze odbywa
się wesele na 800 osób więc szykujemy się w podskokach ;) 

19.05.2014

Pierwszy dzień pracy 

Wieczorem  spotkaliśmy  się  i  omówiliśmy  prowadzenie  dziennika  praktyk  i  jego  formę.
Pierwszy dzień za nami ! Cieszymy się 



21.05.2014 

Dzisiaj  są imieniny Eleni.  Eleni to bardzo popularne imię kobiece  (tak jak nasza Barbara,
Krystyna, Zofia ) zarówno w Grecji  jak i  na Cyprze. Imię to ma długą i  ciekawą historię a
swoimi korzeniami sięga czasów antycznych.  W starożytnej  Grecji  Eleni  oznaczało „„blask
Księżyca” oraz „ wspaniała kobieta”. Może to z powodu Heleny Trojańskiej najsłynniejszej
Eleni w starożytnej Grecji. 

Dla nas to niezwykle ważne imię gdyż pracujemy właśnie u Pani Eleni. Przygotowaliśmy dla
niej  drobny  słodki  upominek  a  uczennica  Asia  ręcznie  wykonała  kartę  pamiątkową  z
życzeniami.  Panią Eleni wzruszyło odśpiewane „Sto lat” oraz podarowana kartka. 

Pracujemy u klientów zewnętrznych, porządkujemy teren, odchwaszczamy rośliny oraz 
ozdabiamy krzewy i kwiaty dla klientów.  

22.05.2014

  Wykonujemy zadane prace czyli ukorzenianie roślin, odchwaszczanie, pielęgnacja róż.  
Przygotowywaliśmy miejsce pod wystawę kwiatów. Zajmowaliśmy się załadunkiem kwiatów.
Wszystko to przygotowujemy na wystawę, którą będziemy podziwiać w sobotę. Oczyszczamy
teren 

24.05.2014

Rano uczestniczyliśmy w targach ogrodniczych w Mall w centrum Limassol. Wróciliśmy na
obiad  a  następnie  pojechaliśmy  do  Kościoła  na  Mszę  św  o  18:30,  gdyż  jutro  będziemy
zwiedzać stolicę Cypru Nikozję. Dziś za oknem znów głośno i wesoło. Odbywa się kolejne
wesele cypryjskie na ok. 1000 osób.  Całość jednak nie odbywa  się tak jak w Polsce. Jest
oprawa muzyczna, dekoracje, jedzenie to tak samo jak u nas. Jednak ogólnie to z tych 1000
osób może do godziny 22 zostaje może ok. 100 osób i ta liczba się zmniejsza. Myślę, że mniej
osób tańczy a wszystko kończy się o 24. Czas na odpoczynek a jutro do stolicy.

25.05. 2015

Nikozja  –  stolica  Cypru.  Dzień  rozpoczynamy  od  tego  co  najbardziej  interesujące  –  czyli
historii i odkryć archeologicznych na Cyprze. Pani przewodnik szczegółowo omawia postęp
cywilizacyjny tego kraju. Dowiedzieliśmy się, że w czasach starożytnych, od XIII wieku p.n.e,
wyspa  była  zamieszkiwana  przez  Greków  i  przez  ponad  2  tys.  lat  znajdowała  się  pod
wpływem kultury greckiej, rzymskiej i bizantyjskiej. Oglądaliśmy niesamowite znaleziska oraz
dowiedzieliśmy się o rytuale chowania zmarłych. Następnie udaliśmy się do centrum Nikozji,
tam oddaliśmy dokumenty wizowe i przeszliśmy przez granicę na turecką stronę wyspy. Tam
mieliśmy  okazję  zobaczyć   i  zwiedzić  muzułmański  meczet.  Tak  przyjemnie  mija  nam
niedziela. Pozdrawiamy całe ZSCKR wszystkich uczniów, dyrekcję  i nauczycieli !!!



01-02.06.2014 

Po pracy  czas  na  czynny  odpoczynek.  Plan  weekendowy został  zrealizowany.  W sobotę
wyjechaliśmy na wycieczkę.  Najpierw odwiedziliśmy  Łaźnie Afrodyty.  To piękne miejsce
położone jest za portem rybackim w Latsi w kierunku krańca półwyspu Akamas. Naturalny
zbiornik otoczony zielenią leży na końcu małego szlaku natury. Jak sugeruje nazwa, uważa
się, że grota to miejsce, w którym Bogini Miłości zażywała kąpieli. Mit mówi także, że jest to
miejsce, w którym Afrodyta poznała swojego kochanka, przystojnego Adonisa, gdy zatrzymał
się zaczerpnąć wody podczas polowania. W momencie,  w którym napił się wody,  Adonis
zakochał się w bogini. Następnie udaliśmy się do uroczego Paphos. Tam oglądaliśmy mozaiki
i   Polskie wykopaliska w Pafos.  Polska misja archeologiczna  Uniwersytetu Warszawskiego
pod kierownictwem profesora Kazimierza Michałowskiego rozpoczęła prace w czerwcu 1965
roku.  Już  podczas  pierwszych  dni  wykopalisk  na  stanowiskach  w południowo-zachodniej
części  Pafos  odkryto  marmurowe  rzeźby  Asklepiosa oraz  czczonej  w  mieście  Artemidy.
Odkryto  jednocześnie  skarb  srebrnych  monet  z  okresu  Filipa  Arridajosa i  Aleksandra
Wielkiego.  Obecnie  kierownikiem  prac  misji  jest  doktor  Henryk  Meyza.  Oprócz  prac
wykopaliskowych polska misji prowadzi prace rekonstrukcyjne i konserwatorskie w Pafos.
Systematycznie  odkrywana  jest  ogromna  rezydencja  antyczna  (120 metrów  długości  i  80
szerokości) ze względu na znajdującą się w pałacu mozaikę przedstawiającą walkę Tezeusza
z  Minotaurem zwana  Willą  Tezeusza. Niesamowite  odkrycia.  Po  zobaczeniu  mozaik
ochłodziliśmy się nieco w czasie wyprawy na łodziach motorowych. Słońce, wiatr i woda, no i
oczywiście  dobry humor dopisywało.  Weekend był  udany   przesyłamy Wam słoneczne
pozdrowienia!

Wieczór polski

Dnia  9  czerwca  2014  roku  zorganizowaliśmy  Wieczór  Polski.  Było  to  spotkanie
podsumowujące całość programu na Cyprze. Zaprosiliśmy wielu gości, którzy pomogli nam w
realizacji tego projektu. Między innymi w spotkaniu uczestniczyli  właściciele Green Valley –
Pani  Eleni  i  Andreas  Pittalis,  pracownicy firmy Green Valley,  właściciele  hotelu  Valana  -
rodzina Demetriou, przewodnicy turystyczni, ze stolicy przyjechał reprezentant  Organizacji
Turystycznej  na  Cyprze  ,przybyli  goście  z  Kanady  oraz  dyrektor  miejscowego  zoo  –  pan
Lambert. 

Spotkanie  rozpoczęło  się  podziękowaniem  za  współpracę  i  wręczeniem  pamiątkowego
zdjęcia.  Przygotowaliśmy  tradycyjny  polski  taniec   polonez,  który  zapoczątkował  część
artystyczną  wieczoru.  Zobaczyliśmy  prezentację  multimedialną  związaną  z  architekturą
krajobrazu  przygotowaną  przez  polskiego  artysty  architekta.  Kolejny  film  miał  na  celu
przybliżenie  kultury  i  tradycje  polskie.  Głównym  momentem  w  czasie  wieczoru  było
wręczenie przez właścicieli firmy certyfikatów ukończenia praktyk międzynarodowych.

Młodzież przygotowała tradycyjne polskie potrawy na ten wieczór. Wśród nich były : bigos,
pierogi ruskie, pierogi z mięsem, tradycyjny kołocz, pierniki ...
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