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Ciekawostki 
 Cypr według legendy to miejsce narodzin Afrodyty – bogini miłości 
 Cypr jest znany z przeogromnej liczby kotów przypominających wyglądem persy, które można 

spotkać niemal wszędzie. Według bizantyjskiej legendy zwierzęta te sprowadziła z Jerozolimy 
św. Helena, aby rozprawiły się z plagą węży, które nawiedzały cypryjskie wioski.  

 Na Cyprze odnaleziono szczątki najstarszego udomowionego kota. Ma 8500 lat. 
 W górach na uwagę zasługuje wioska Lefkara słynąca z wyrobów ze srebra oraz produkcji 

koronek "Lefkarika", po które jak wieść niesie przybył niegdyś sam Leonardo da Vinci. Zgodnie 
z legendą zakupił haftowany obrus na ołtarz, który to ofiarował katedrze w Mediolanie. 

 Turyści którzy chcą odwiedzić  klasztory lub meczety powinni mieć na sobie odpowiedni strój. 
Wejście do obiektów sakralnych jest zabronione z odkrytymi ramionami i kolanami. 

 W epoce miedzy i brązu był to najbogatszy naród, ze względu na duże złoża miedzi 
 Cypr może poszczycić się najdłuższą historią związaną z produkcją wina, którą 

zapoczątkowano już w XX w. p.n.e. Obecnie na wyspie wytwarza się prawie 40 gatunków tego 
trunku. 

 Na Cyprze znaleziono szczątki najstarszej perfumerii na świecie. 
  Na Cyprze zwyczajem jest późne spożywanie obiadokolacji - restauracje otwierane są w 

większości przypadków wieczorem od godz. 20.00. 
 Najważniejszym wydarzeniem religijnym Cypryjczyków jest święto Wielkanocne. 

Państwo Cypr 

Stolica  Nikozja 

Ustrój Republika federacyjna 

Hymn państwowy Imnos pros tin 

Eleftherian 

Powierzchnia  9 251 km² 

Podział 

administracyjny 

6 dystryktów 

Liczba ludności 758 363 osób 

Waluta euro 

Języki urzędowe grecki, turecki 

Święto narodowe Narodowe Święto 

Cypru 

Dokument turysty dowód osobisty lub 

paszport 

Tablice rejestracyjne CY 



 Noworocznym zwyczajem cypryjskim jest Vasilopitta – ciasto, do którego wkłada się monetę. 
Znalezienie jej w porcji gwarantuje szczęście przez cały rok. 

 W Regionie Famagusta znajduje się też miejsce, gdzie odnotowano najwyższą na Cyprze 
temperaturę powietrza: 46,6°C, było to 1 sierpnia 2010 roku w miejscowości Lefkoniko. 

 

 
     NIKOZJA – stolica Cypru 

 
 

 

Nikozja  -  stolica Cypru , jest największym co do wielkości miastem tego kraju. 
 Miasto położone jest w środkowej części wyspy na równinie Mesaria, nad rzeką Pedias 
(Kalindere). Miejscowość ta istnieje od VII wieku p.n.e. Stolicą wyspy jest dopiero od XI stulecia 
n.e. Lusignanie uczynili z niej cudowne miasto z Pałacem Królewskim i ponad 50 kościołami.  

Stolica Cypru  pozostaje jedyną na świecie podzieloną stolicą, z częścią północną 
(turecką) i częścią południową (grecką), oddzielonymi od siebie "Zieloną Linią", strefą 
zdemilitaryzowaną utrzymywaną przez Organizację Narodów Zjednoczonych. 
Nikozja jest ważnym ośrodkiem przemysłowym, kulturalnym i turystycznym Cypru. Produkuje się 
tam m.in. tkaniny, skórę, ceramikę i plastik. Niedaleko miasta znajdują się kopalnie miedzi 
Jak przystało na miasto z ponad 2000-letnią historią Nikozja posiada wiele cennych zabytków. 
Najpiękniejsze z nich pochodzą oczywiście z czasów weneckich, choć nie brakuje też wcześniejszych. 
Centrum miasta oddziela od reszty terytorium XVI-wieczny Mur Wenecki zbudowany z żółtego 
piaskowca. Mur ma obwód 4,5 km i posiada 11 bastionów.  
 

Atrakcje turystyczne stolicy 
 

Budynek Shakolas Tower z punktem widokowym 

 Z okien Ledra Museum-Obserwatory 
roztacza się rozległy widok na stolicę Cypru. 
Wspomniane muzeum i obserwatorium mieści 
się na ostatnim, jedenastym piętrze Shacolas 
Tower zajmującego narożnik ulic Ledras 
(Lidras) i Arsione (Arsinois) - najwyższego 
budynku na Starym Mieście Nikozji, otoczonym 
Murami Weneckimi. Panorama jedynej w 
Europie podzielonej stolicy jest stąd rozległa. 
Doskonale widać w jej okupowanej części wielki 
meczet Selima – Selimie Camii, wcześniej 
katedrę Mądrości Bożej Hagia Sophia. Jak również dawny karawanseraj – Wielki Zajazd Büyük 
Han z 1572 roku, meczet Haydarpaşa – były kościół św. Katarzyny i wiele innych zabytkowych 
budowli. Zaś po stronie greckiej tuż obok, na dole, kościół św. Archanioła Michała – Triopitis, 
nieco dalej m.in. minaret i meczet Omara – Őmeriye Camii oraz wieżę katedry św. Jana Teologa 
wystającą ponad dachy Nowego Pałacu Arcybiskupów. 

 



XVI-wieczny Mur Wenecki z Bramą Famagusty 
 
 Mury weneckie są najbardziej 
znaną atrakcją Nikozji. Mają 
one 4,5 km długości, 11 
bastionów i 3 bramy: 
Famagustiańską, Pafijską i 
Kireńską (w części tureckiej).  
Pierwsze mury otaczające 
Nikozję zostały wybudowane w 
XIV wieku przez Franków i 
obejmowały dużo większą 

powierzchnię niż XVI-wieczne Mury Weneckie, które 
otaczają stare miasto do dzisiaj.  
Mury wybudowane przez Wenecjan, tworzące okrąg, 
były wzmocnione jedenastoma bastionami w kształcie 
serca i chronione fosą o szerokości 80 metrów. Zostały 
one wybudowane z cegły wyrabianej z błota a jedynie 
ich dolna część została umocniona kamieniami. Fosa 
wokół murów ma obecnie wiele różnych zastosowań i 
mieści boiska sportowe, ogrody publiczne, miejsce 
wystawiania rzeźb, parkingi, itp 
Do dzisiaj zachowały się jedynie fragmenty murów. 
W załomie muru przy bastionie Caraffa mieści się brama Famagusta największa i najlepiej 
zachowana z całej trójki bram. 
Została ona odrestaurowana i obecnie mieści się przy niej Miejskie Centrum Kultury. Korytarz i izby 
po obu jego stronach używane są do urządzania wystaw, konferencji, wykładów i występów.  

Wylot przejścia zamykają od wewnątrz drewniane wrota 
ujęte w fasadę ozdobioną sześcioma herbami. W środku 
pasaż rozszerza się w obszerną salę z bocznym 
pomieszczeniem, którą w 1981 r. wyremontowano jako 
przyszłe miejsce na koncerty i wystawy. Obecna sala 
koncertowa to lekko nachylony pasaż o wspaniałej 
akustyce, kryty kopułą przypominającą miniaturową 
wersję paryskiego Panteonu. Pawilon wystawowy mieści 
się w dawnym osmańskim arsenale, który wówczas 
służył także za wartownię. Nie opodal zewnętrznego 
wylotu bramy znajduje się amfiteatr wykorzystywany 
podczas wrześniowego święta w Nikozji. 

 

Kościół Panagia Chrysaliniotissa - Naszej Pani od Złotego Lnu 

 

 
Kościół Chrysaliniotissa – uważany 
za najstarszy bizantyjski kościół w 
Nikozji. Zbudowany w 1450 roku przez 
Królową Helenę Palaeologos. Swoją 
obecną nazwę zawdzięcza 11-wiecznej 
ikonie namalowanej na płótnie, 
przedstawiającej Matkę Bożą ze złotą 
ręką i złotą koroną, która zgodnie z 
tradycją została znaleziona na polu 
uprawy lnu. Ikona nadal jest w kościele. 

 
 



Stary i Nowy Pałac Arcybiskupa 

 

Stary Pałac Arcybiskupa, będący 

zabytkiem religijnym, 

narodowym i politycznym, to 

XVIII-wieczny, dwu-

kondygnacyjny budynek 

położony w sercu Nikozji, 

utożsamiamy z najnowszą historią 

Cypru. Obok niego znajduje się 

Nowy Pałac Arcybiskupa, 

dwukondygnacyjny kamienny budynek w 

stylu neobizantyjskim, mieszczący biura 

archidiecezji i będący rezydencją 

arcybiskupa. Został wybudowany przez 

Arcybiskupa Makariosa III pomiędzy rokiem 

1956 a 1960 i mieści także Muzeum 

Bizantyjskie i Bibliotekę Archidiecezji. Od 

czasu ukończenia nowego pałacu Stary Pałac 

Arcybiskupa mieści Muzeum Sztuki Ludowej 

I Muzeum Walki Narodowej.  
 

 

Meczet Omeriye 
 
 
Meczet Omeriye ( Meczet Omera)– pierwotnie kościół, 
zamieniony na meczet w 1571 r. przez Mustafa Pashę, który 
wierzył, że świątynia została zbudowana w miejscu, gdzie 
zatrzymał się prorok Omer, gdy odwiedził Nikozję.Meczet 
Omeriye znajduje się na głównym rynku miejskim w obrębie 
murów miasta Nikozja. Odkrycie szeregu grobowców 
pustelników augustyńskich wskazuje na to, że Meczet Omeriye 
stanowił pierwotnie kościół Zakonu Augustynianów poświęcony 
NMP. Drzwi wejścia głównego stanowią część oryginalnego, 
XIV-wiecznego budynku. Składał się on z nawy (41x11 metrów) i 
pierwotnie był pokryty sklepieniami krzyżowymi. Kościół miał 
wysokość 15 metrów, co czyniło 
go najbardziej imponującym 
budynkiem średniowiecznej 
Nikozji po Agia Sofia.                               
Nad sklepionym wejściem 
zachowały się ważne rzeźbione 

dekoracje. Po północno-wschodniej stronie można zobaczyć 
pozostałości późniejszej renesansowej dobudówki. Dach i 
nadbudówka do wysokości okien zostały zniszczone przez ostrzały 
otomańskie podczas oblężenia Nikozji w roku 1570. 

Po upadku miasta Otomanie odbudowali mury, dodali drewniany 

dach, otynkowali wnętrze i dobudowali minaret. W roku 1571 Pasza 

Mustafa zmienił budynek na meczet. Nazwa meczetu kojarzona jest 

z VII-wiecznym prorokiem Omerem, który według legendy zawitał 

do Nikozji po drodze do Egiptu spędził noc na ganku zburzonego 

kościoła. 



Atrakcje turystyczne kraju 

Neolityczne osiedle Choirokoitia – wpisane na listę 
światowego dziedzictwa kultury UNESCO od 1988 roku 

Na stanowisko archeologicznych w 

Choirokoitia zachowały się pozostałości 

osady datowanej na ok. 6800 lat p.n.e. 

Dziś osiedle to znajduje się w obrębie 

wsi, od której wzięło nazwę, na 

zachodnim brzegu rzeki Maroni, 6 km 

od morza i posiada widok na 

południowe wybrzeże regionu Larnaka. 

Siedlisko stanowi od 1988 r. światowe 

dziedzictwo kultury UNESCO. Jest to 

jedna z najlepiej zachowanych i 

największych osad neolitycznych.  
Osada znajduje się w dolinie rzeki 

Maroni, ok. 6 km od południowego 

wybrzeża wyspy. Otoczona jest z trzech stron kamiennym murem o grubości 2,5 m i wysokości 3 

m w najwyższym zachowanym do dziś punkcie. Jedyna nieogrodzona strona chroniona jest w 

sposób naturalny korytem rzecznym. Mury miały prawdopodobnie w kilku miejscach otwory 

wejściowe umożliwiające dostęp do osady. Domy mieszkańców osady były budowane na planie 

koła, blisko siebie. Dolna część większości budynków była kamienna. Ściany budowano z kamieni 

rzecznych oraz gliny. Dachy miały kształt niskich stożków lub były płaskie. Na terenie osady 

odkryto pozostałości brukowanych ulic, narzędzia rolnicze (takie jak krzemienne i obsydianowe 

sierpy), broń wykonaną z kości, figurki bożków zrobione z andezytu, biżuterię kobiecą z muszli i 

kamienia, naczynia gliniane i ceramiczne. Oprócz samej osady odnaleziono też pozo stałości  

neolitycznych grobów.  

Famagusta - Meczet Lala Mustafa Paszy – dawna katedra św. Mikołaja 

Famagusta jest miastem, w którym spotykają się i mieszają ze sobą: chrześcijańska przeszłość i 

muzułmańska teraźniejszość. Symbolem tego procesu jest katedra św. Mikołaja – klejnot 

gotyckiej architektury – stojąca w centrum miasta i od wieków prawie niezmieniona. Po wejściu 

Osmanów usunięto świątynne posągi, dobudowano minaret, 

wewnątrz wyłożono dywany i całość przekształcono według 

islamskich reguł – odtąd katedra pełniła rolę meczetu (dziś: 

Meczet Lala Mustafa Paszy). 

Dziś to miejsce islamskich 

modłów w chrześcijańsko-

gotyckiej architekturze jawi się 

jako symbol koegzystencji dwóch  

światowych religii.   

Skały Afrodyty czyli 



miejsce zwane Petra tou Romiou  

Na Cyprze  na pewno warto odwiedzić Skały 

Afrodyty czyli miejsce zwane Petra tou Romiou 

(25 km od Pafos) z przepiękną, choć malutką i 

kamienistą plażą.                                                    

Według legendy, ten kto znajdzie w miejscu 

narodzin Afrodyty, kamień w kształcie serca 

spotka miłość swojego życia. Owo mityczne 

miejsce narodzin pięknej bogini znajduje się w 

Pétra toú Romíou, tam gdzie z głębi morza 

wyłaniają się trzy potężne skały.                                     

Inna legenda głosi, że kto podczas pełni księżyca 

opłynie skałę ten stanie się o rok młodszym. 

Według jednego z mitów bogini Afrodyta 

narodziła się w tym właśnie miejscu, wynurzając się z morskiej piany. Przypłynęła w muszli 

ciągniętej przez delfiny i odpoczywała w miejscu, które obecnie nosi nazwę Palea Paphos, gdzie 

wzniesiono jej świątynię.  

Świątynia Afrodyty w Palaipafos  

Na Cyprze znajduje się wiele innych miejsc 

związanych z kultem Afrodyty. Najważniejsze 

sanktuarium znajduje się w wiosce Koúklia, 

przylegającej do starożytnej osady Palea 

Paphos, gdzie miały miejsce najbardziej 

uroczyste święta, ustanowione ku czci bogini. 

Święto bogini było obchodzone wiosną. 

Elementy dawnych ceremonii przetrwały obecnie 

w postaci wiosennego święta kwiatów, a także w 

czerwcowych uroczystościach Święta Potopu, 

podczas których zanurzenie w morzu upamiętnia 

narodziny Afrodyty.   

Palaipafos, albo starożytne Pafos, było jednym z najważniejszych miejsc pielgrzymkowych 

starożytności i ówczesnym miastem-królestwem Cypru. Tutaj wznosiła się słynna świątynia 

Afrodyty, której najstarsze pamiątki pochodzą z XII wieku p.n.e. Okres świetności świątyni trwał 

do przełomu III i IV wieku. W pobliżu świątyni wciąż jeszcze prowadzone są prace 

wykopaliskowe. Dotychczasowe znaleziska obejrzeć można w pobliskim muzeum. 

Miejsce kąpieli Afrodyty - tzw. 
„Łaźnie Afrodyty” 

Tzw. „Łaźnie Afrodyty” znajdują się za portem 

rybackim Latsi. Należy kierować się ku 

wierzchołkowi półwyspu Akamas. Na końcu małej 

ścieżki znajdziemy naturalny basen w grocie, 

otoczony bujną roślinnością. Jak głosi legenda, to 

właśnie tutaj zażywała kąpieli bogini miłości we 

własnej osobie, czyli oczywiście Afrodyta. W tym 

miejscu po raz pierwszy spotkała ona swego 

kochanka Adonisa. Ten znajdował się właśnie w 

lesie Akamas na polowaniu. Kiedy zrobił postój nad orzeźwiającym źródłem, aby ugasić 

pragnienie, w chwili gdy dotknął ustami wody, został oczarowany widokiem kąpiącej się bogini. 



Zamek św. Hilariona - największy z średniowiecznych zamków 
obronnych Kyrenii 

Budowla znajduje się w regionie Girne i każdy 

turysta odwiedzający Cypr Północny powinien ten 

„baśniowy zamek” (jak też go nazywają) 

zobaczyć. Nazwa zamku St. Hilarion pochodzi od 

pewnego świętego pustelnika, który żył tutaj w 

czasach wczesnochrześcijańskich. Najpierw 

powstał kościół, potem klasztor i wreszcie 

potężne umocnienia, które za panowania 

królewskiej rodziny Lusignanów przetrwały wiele 

oblężeń, ale nigdy nie zostały zdobyte. W 

czasach pokoju zamek służył jako idylliczna 

letnia rezydencja cypryjskiego dworu. 

Większość budowli zachowała się jedynie w 

postaci ruin, ale harmonijne połączenie 

wspaniałej architektury i zapierającego dech w 

piersiach krajobrazu gwarantują satysfakcję z 

wycieczki. 

Budowla składała się z trzech części: zamek 

dolny, średni i górny. W części najniższej 

znajdowały się stajnie. Dolny zamek otoczony 

był murem obronnym z wieżami. Na terenie 

zamku średniego zlokalizowany był pałac królewski, komnaty mieszkalne dla rycerzy i kaplica, a 

prawdopodobnie był to przebudowany kościół klasztoru, wzniesionego na pamiątkę św. Hilariona. 

Szczyt zajmowała wieża strażnicza księcia Jana. Obecnie twierdza jest w ruinie, a największych 

zniszczeń dokonał pożar w 1995 roku. Twierdza podobno zainspirowała samego Walta Disney’a 

do stworzenia zamku w Bajce o Królewnie Śnieżce.  

Cerkiew św. Łazarza w Larnace (Agios Lazaros) 

 

Jedną z najwspanialszych budowli Larnaki jest 

kościół Agios Lazaros, wzniesiony w IX wieku. 

Jest on poświęcony świętemu Łazarzowi, który 

po wskrzeszeniu przez Jezusa miał żyć w 

Larnace i działać jako biskup. Tu, według 

przekazów, został pierwszym biskupem Kitionu – 

obecnie Larnaki oraz jej świętym patronem. I tu 

został pochowany. W pobliżu kościoła znajduje 

się Bizantyjskie Muzeum Agios Lazaros z 

licznymi ikonami, dziełami sztuki i relikwiami. 

Grób św. Łazarza znajduje się w krypcie 

bezpośrednio pod głównym ołtarzem, gdzie stoi 

również kilkanaście kamiennych sarkofagów, 

wśród których są także otwarte i puste. Schodzi się 

do niej po dosyć stromych schodach po prawej 

stronie ołtarza. 

                                  Grób św. Łazarza 



Pafos 

Pafos – czwarte co do wielkości miasto Cypru, leży na południowym zachodzie wyspy. 

Pafos było swego czasu stolicą Cypru i może się pochwalić historią sięgającą kilku tysięcy 

lat wstecz. W roku 1980 Pafos zostało wpisane na listę światowego dziedzictwa kultury 

UNESCO, znajdziemy tu bowiem pamiątki niemal z każdego okresu istnienia miasta. 

Zamek Saranta Kolones 

Nazwa tej bizantyjskiej budowli oznacza: „czterdzieści 
kolumn” i odnosi się do odkrytych w tym miejscu 
elementów konstrukcyjnych dawnej agory. 
Zamek wznosi się w pobliżu pafijskiego portu, po jego 
północnej stronie. 
Budowla datowana jest na VII wiek, a jej 
przeinaczeniem była najprawdopodobniej ochrona 
miasta przed najazdem Arabów. Funkcję obronną 
zamku potwierdzają grube na trzy metry ściany, osiem 
wież oraz otaczająca go fosa.Zamek został zniszczony 

przez trzęsienie ziemi w 1222 lub w 1223 roku. 
 

Groby królewskie w Pafos 

Nekropolia położona była w odległości ok. kilometra od 
ówczesnych murów miejskich. Grzebano tu zmarłych 
od III wieku p.n.e. do III wieku n.e.Niektóre z tutejszych 
katakumb są tak rozbudowane, że przypominają domy 
z pomieszczeniami otwartymi na otoczone kolumnami 

atrium. 
Naukowcy 

dostrzegają 
tu 

podobieństwo do grobów odkrytych w Aleksandrii, co 
potwierdza ścisłe związki tych miast w okresie 
helleńskim. Określenie „Groby królewskie” nie oddaje 
do końca prawdy, ponieważ nie zostali tutaj pochowani 
żadni królowie, a jedynie miejscowa arystokracja. 
Nazwa sugeruje raczej wielkość i wspaniałość tych 
budowli 

Wieś-muzeum Fikardou 

Miejscowość Fikardou opustoszała na początku XIX wieku została ogłoszona starożytnym 

zabytkiem i została ostrożnie odrestaurowana, aby zachować XVIII-wieczne domy z ich wspaniałą 

stolarką i architekturą ludową. Dwa z tych domów zostały przekształcone w muzea, mieszczące 

obiekty rolnicze i inne obiekty kojarzone z życiem na wsi. Miejscowość otrzymała nagrodę Europa 

Nostra w roku 1987. 



Archeologiczne stanowisko Kourion 

Kourion jest jednym z najważniejszych stanowisk 

archeologicznych Cypru. Wykopaliska wynoszą 

na światło dzienne coraz to nowe wspaniałe 

skarby z tego obszaru. Kourion położone jest na 

wzgórzu, na krawędzi urwiska z widokiem na 

lazurowe morze, z zapierającą dech panoramą 

na okolicę. Można spędzić tutaj długie godziny, 

spacerując wśród pozostałości domów, łaźni i 

fundamentów 

świątyń.                                                         

Starożytne miasto 

przeżywało swój 

rozkwit w okresie rzymskim i na początku okresu bizantyjskiego, z 

których to czasów pochodzi najwięcej odkrytych budowli. Kourion 

uległo zniszczeniu podczas trzęsienia ziemi w 365 r. n. e. i zostało 

odbudowane tylko częściowo. Do dalszego pustoszenia 

starożytnego miasta przyczyniły się późniejsze najazdy Arabów z 

VII wieku. 

 Kourion zwraca uwagę 

przede wszystkim 

swoim doskonałym 

grecko-rzymskim 

teatrem, okazałymi domami z pięknymi mozaikami 

podłogowymi oraz wczesnochrześcijańską katedrą.                                                            

Imponujący teatr w Kourion został zbudowany w II 

wieku p.n.e. i dzisiaj jest wykorzystywany do 

organizowania koncertów i przedstawień teatralnych.                                                                                

Jedna z piękniejszych budowli mieszkalnych, Dom 

Eustoliosa, składa się z kompleksu kąpielowego i 

pomieszczeń ze wspaniałymi mozaikami z V wieku n.e. Początkowo była to prywatna willa 

rzymska, a w czasach wczesnego chrześcijaństwa wykorzystywano ją jako publiczny ośrodek 

wypoczynkowy.  

Meczet Hala Sultan Tekke 

Nad srebrną taflą Jeziora 
Słonego wznoszą się smukłe 
palmy. Na tym intensywnie 
zielonym tle malują się białe 
kopuły i strzelista wieża pewnej 
budowli. Cały ten malowniczy 
obrazek odbija się w wodzie, 
zapierając dech w piersiach 
podróżnym. Właśnie w takiej 
baśniowej scenerii, w 
odległości około 6 km od 
miasta Larnaka, wznosi się 
meczet Hala Sultan Tekke – 
miejsce o dużym znaczeniu 
religijnym w świecie islamskim. Hala Sultan Tekke jest kompleksem, na który składa się meczet, 
minaret, mauzoleum i parcele mieszkalne. Budowlę tę wzniesiono w miejscu, gdzie znajdował się 
grób Umm Haram uważanej za krewną  Mahometa – stąd wyjątkowe znaczenie tego miejsca dla 
muzułmanów. 

Opracowanie: klasa 6b 


