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Wsparcie ludzi w osiedleniu się i integracji okazało się kluczowe  

O MNIE 

Mam na imię Adama. Pochodzę z Gambii, od dwóch lat mieszkam na Cyprze. W ciągu ostatnich 
dwóch lat, odkąd tu jestem, brałem udział w różnych projektach dotyczących integracji i pracy 
jako wolontariusz. Piszę także krótkie historie biograficzne, z których jedna została opublikowa-
na. Uczestniczyłem w ekipach filmowych kręcących filmy dokumentalne na Cyprze. Właśnie 
rozpocząłem studia w lokalnym college'u, aby uzyskać dyplom ukończenia szkoły średniej, który 
chcę uzupełnić dyplomem ukończenia studiów filmowych. 

POMYŚLNA INTEGRACJA ZE SPOŁECZNOŚCIĄ 

PIERWSZE KROKI DO MOJEGO NOWEGO DOMU 

Jak tylko przybyłem na Cypr, starałem się dowiedzieć jak najwięcej o wyspie i jej mieszkańcach. 
Aby móc „poczuć” to miejsce, szukałem w Internecie artykułów, filmów i wszelkich innych infor-
macji, które mogłem znaleźć. Pytałem także funkcjonariuszy Centrum Migrantów, gdzie 
mieszkałem, o wszelkie fakty, którymi mogliby się ze mną podzielić. Pomogli mi również 
rozpocząć naukę greckiego, ucząc mnie alfabetu, zanim zapisałem się na regularne lekcje po 
przeprowadzce do schroniska: Nadzieja dla dzieci w Nikozji. Oprócz wsparcia, które otrzymałem 
od lokalnych organizacji społeczeństwa, jestem bardzo wdzięczny za pomoc, jaką otrzymałem od 
reszty członków społeczności imigrantów na Cyprze, którzy doradzali mi i kierowali mną podczas 
moich pierwszych kroków na wyspie. 

OSIĄGNIĘCIA NA CYPRZE 

Miałem wielkie szczęście, że nie spotkałem się z żadnymi poważnymi przeszkodami w integracji 
ze społeczeństwem cypryjskim, co przypisuję zarówno wsparciu, jakie otrzymałem przez ofice-
rów i wychowawców lokalnych organizacji, jak i do pewnego stopnia moją chęć uczenia się i ak-
tywności. Natychmiast zacząłem uczyć się greckiego i uczestniczyłem w licznych warsztatach 
integracyjnych, międzynarodowych spotkaniach projektowych i seminariach. 

Ponadto kontynuowałem zainteresowanie pisaniem i produkcją filmową, aby wyrazić siebie          
i znaleźć moich rówieśników, ludzi o podobnych pasjach i zainteresowaniach. To pozwoliło mi 
znaleźć przyjaciół, którzy, jak sądzę, są zawsze przy mnie; aby mi pomagać i doradzać , a Ci 
którzy są starsi ode mnie zostali moimi mentorami. Udało mi się teraz uzyskać stypendium         
w miejscowym college'u, co pozwoli mi uzyskać wykształcenie średnie, które, mam nadzieję,  
otworzy mi drzwi do studiowania na jednym z lokalnych uniwersytetów, najlepiej na studiach 
filmowych. 

Adama z Gambii, 
obecnie            
mieszkający     
na Cyprze 
 

 
 

 
 
 
 



 http://measy.lpf.lt/ 
 https://www.facebook.com/projectMEasy/ 

„Moje cele to: kontynuowanie studiów, wytrwałość w pracy i działaniach tutaj, aby móc oddać się społeczności  
i Cyprowi”. 

CZUJĘ SIĘ JAK W DOMU 

MOJE RADY DLA INNYCH 

Odkąd tu po raz pierwszy przyjechałem, aktywnie uczestniczę w wymianach        

i projektach młodzieżowych Erasmus + oraz w różnych innych warsztatach 

organizowanych przez lokalne organizacje społeczeństwa obywatelskiego i inne 

grupy społeczne. Te projekty i warsztaty pozwalają mi zarówno zrozumieć 

rzeczywistość Cypru, ale przede wszystkim poszerzyć grupę przyjaciół, którzy 

wspierają mnie we wszystkim, czego potrzebuję. 

Ponadto pasjonuję się pisaniem i produkcją filmową. W tym czasie pracowałem 

przy różnych produkcjach wideo i filmowych, ale także piszę i publikuję swoje 

historie, fikcyjne i biograficzne, przedstawiające moją podróż i doświadczenia. 

W związku z tym udało mi się zaangażować w działania i problemy, którymi się 

pasjonuję, i stworzyć grupę przyjaciół, których szanuję i na których mogę 

polegać. Wszystko to sprawia, że czuję się i uważam Cypr za mój dom. 

W czasie, gdy tu jestem, otrzymałem wiele wsparcia od dużej liczby osób, które 

pomogły mi się osiedlić i odegrały kluczową rolę w poprawie mojego życia, 

pozwalając mi czuć się komfortowo na Cyprze. Moimi celami są: kontynuowanie 

studiów, wytrwałość w pracy i działaniach tutaj, aby móc oddać się społeczności 

i Cyprowi. 

Dla migrantów lub osób, które próbują wejść do nowego społeczeństwa, najważniejszą rzeczą jest być pewnym siebie 

i otwartym. Powinniśmy być gotowi do uczenia się i rozumienia realiów nowej społeczności i być przygotowani na 

aktywne dążenie do stania się jej częścią. Nie powinni zbliżać się do siebie, ale starać się uczyć nowych rzeczy, po-

znawać realia lokalnej społeczności i budować grupę społeczną. Aby to zrobić, powinniśmy doceniać ludzi, którzy 

nas wspierają i starają się nam pomóc oraz rzeczy, których nas uczą. 

W odniesieniu do lokalnych organizacji, nauczycieli i społeczności lokalnej jako całości, sugeruję zwiększenie wysił-

ków na rzecz podnoszenia świadomości. Niestety większość ludzi nie wie dużo o migracji, a to wpływa na sposób,     

w jaki nas postrzegają. Wreszcie, powinni pracować nad organizowaniem warsztatów i wydarzeń, które są bardziej 

zróżnicowane etnicznie, tak aby zarówno społeczność lokalna, jak i migranci mieli możliwość interakcji i kontaktów 

towarzyskich. 

 

Wsparcie Komisji Europejskiej dla opracowania tej publikacji nie stanowi poparcia dla treści, które odzwierciedlają jedynie 
poglądy autorów, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie zawartych w niej informacji. 


