Malta w Unii Europejskiej

Co sześć miesięcy począwszy od 1 stycznia każdego roku dane państwo
członkowskie Unii Europejskiej obejmuje funkcję prezydencji Rady Unii
Europejskiej. Kraj członkowski sprawujący prezydencję kieruje między innymi
posiedzeniami Rady Unii Europejskiej. Jednym z najistotniejszych zadań kraju
przewodniczącego jest prowadzenie mediacji pomiędzy państwami
członkowskimi i poszukiwanie kompromisu między nimi a Komisją Europejską.
1 stycznia 2017r. to właśnie Malta objęła tą funkcję. Politycy maltańscy muszą
w tym okresie stawić czoła problemom, które pojawiają się obecnie w Unii
Europejskiej. Należą do nich między innymi pomoc uchodźcom, integracja
społeczeństw europejskich, czy też polityka w zakresie ochrony środowiska.
Malta jest stosunkowo młodym członkiem Wspólnot Europejskich. Podobnie
jak Polska przystąpiła do Unii Europejskiej dnia 1 maja 2004 roku. Cztery lata
później wprowadzono do obiegu walutę europejską euro rezygnując tym samym
ze starej waluty – liry maltańskiej.
Malta jest małym państwem wyspiarskim usytuowanym w Europie
południowej, na Morzu Śródziemnym, około 80 km na południe od Włoch. Jest
najdalej na południe wysuniętym państwem naszego kontynentu. Ponadto jest
około 1000 razy mniejsza od Polski, w tym mniejsza nawet od Warszawy.
Domeną państwa są za to jego zabytki. Znajduje się ich tak dużo, zwłaszcza w
stolicy kraju w mieście Valletta, że wyspę nazwano muzeum pod gołym niebem.
Mimo, iż kraj jest niewielki należy do najgęściej zaludnionych państw świata, a
jego mieszkańcy reprezentują różne kultury wśród których najpopularniejsze to
angielska, włoska, arabska i afrykańska. Mało osób również wie, że Malta to
archipelag wysp maltańskich, a Malta jest największą z nich i najbardziej
zaludnioną.
Historia Malty jest długa i sięga tysięcy lat. Już ponad 7000 lat temu zaczęły
pojawiać się na wyspie zalążki cywilizacji. Kraj posiada mnóstwo zabytków, ale
do najstarszych zalicza się megalityczne świątynie, które zdaniem naukowców
należą również do najstarszych na świecie. Są one nawet bardziej wiekowe niż
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piramidy egipskie. Maltańskie zabytki, a zwłaszcza te w mieście Valletta
pozwalają przybyłym tu ludziom poznać kulturę kraju. Szacuje się, że w stolicy
Malty jest ponad 300 zabytkowych budowli co sprawia, że miasto jest jednym z
najbardziej zagęszczonych obszarów zabytkowych na świecie.
Ciekawostki:
Na Malcie można popływać z delfinami. Wyspa posiada kilka parków
atrakcji. W jednym z nich Mediterraneo Marine Park można spędzić czas
w delfinarium oraz odwiedzić inne okazy świata fauny takie jak papugi,
egzotyczne pająki, lwy morskie, skorpiony, węże, żółwie.
Jakby ktoś nie wiedział to Maltę mamy również w Polsce. Jest to
kompleks-sportowo rekreacyjny w Poznaniu właśnie o nazwie Malta.
Jego główną cechą charakterystyczną jest jezioro, które zachęca
mieszkańców Wielkopolski i wszystkich odwiedzających Poznań
turystów do wypoczynku oraz uprawiania sportów wodnych.
Polskę łączą z Maltą dwa czynniki: flaga i religia. Flaga maltańska
również posiada dwie barwy narodowe i jest biało-czerwona, z tym że
pasy ułożone są pionowo. Ponadto Malta jest jednym z najbardziej
katolickich państw w Europie. Jak podają różne źródła katolicy stanowią
tam około 98%.
Odwiedzający wyspę na pewno zauważą, że posiada ona mnóstwo
kościołów. Maltańczycy pytani ile ich tak naprawdę jest nie potrafią
odpowiedzieć na to pytanie. Potwierdzają, że rzeczywiście dużo, dodając
przy tym, że około tyle co dni w roku. Na wieżach kościelnych widnieją
najczęściej dwa zegary. Jeden z nich pokazuje rzeczywisty czas drugi
natomiast jest dodatkowy i pokazuje nieprawdziwą godzinę. Jego
zadaniem jest wprowadzanie szatana w błąd, aby nie uprowadził dusz,
które w danym momencie opuszczają ziemię.
Symbolem kraju jest czerwony ośmiokątny krzyż będący pozostałością po
Zakonie Maltańskim. Krzyż jest symbolem ośmiu błogosławieństw
boskich, bądź jak się również twierdzi ośmiu cnót rycerskich. Ponadto
cztery ramiona krzyża symbolizują cztery cnoty: honor, wierność,
przezorność i wstrzemięźliwość. Krzyż maltański spotkamy w wielu
miejscach. Noszą go między innymi maltańskie służby medyczne.
Malta jest wymarzonym miejscem dla płetwonurków. Uprawiając ten
rodzaj sportu trzeba być jednak ostrożnym by po drodze nie spotkać
jeżowców, które mogą nas poważnie zranić.
Maltańczycy podobnie jak Brytyjczycy posiadają lewostronny ruch
kołowy. Zwyczaj ten pozostał na wyspie właśnie po Brytyjczykach,
którzy kiedyś ją kolonizowali. Ponoć na Malcie spotkać można jeszcze
typowe brytyjskie budki telefoniczne. Pozostałością po okresie
kolonizacji jest też umiejętność posługiwania się językiem angielskim.
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Brytyjczycy wycofali się z wyspy dopiero pod koniec lat 70ych
dwudziestego wieku.
Niezwykłe jest to, że w maltańskich kościołach rzymsko-katolickich
można wysłuchać mszy świętej w języku arabskim. Sam język maltański
brzmi zresztą też trochę podobnie do arabskiego.
W przeszłości Malta była podobno połączona z kontynentem
afrykańskim, czego dowodem są wykopane szczątki prehistorycznych
słoni i nosorożców. Takie połączenie dwóch kontynentów było dla wielu
gatunków zwierząt okazją do ucieczki w czasie zimy z Malty do ciepłej
Afryki.
Rekordem Valletty - stolicy Malty - jest to, że jest ona najdalej wysuniętą
na południe stolicą europejską.
Malta ze względu na swą urokliwą scenerię była i jest miejscem, do
którego przybywają najsłynniejsi producenci filmowi. Na wyspie
nakręcono sceny wielu znanych filmów, między innymi Hrabia Monte
Christo, czy Gladiator z Russellem Crowe. Turyści mogą dziś odwiedzać
miejsca, w których gościły gwiazdy światowego kina.
Kuchnia maltańska ma do zaoferowania wiele rozmaitych potraw.
Związane to jest z bliskim sąsiedztwem wyspy z państwami europejskimi,
na przykład z Włochami i spuścizną pozostawioną po Brytyjczykach. Tak
więc oprócz dań typowo śródziemnomorskich znajdziemy tutaj włoskie
potrawy z makaronu, angielskie Fish and Chips, czy równie pyszne
wynalazki przywiezione na wyspę przez mieszkańców Afryki. Pragnienie
można ugasić gazowanym napojem bezalkoholowym zwanym Kinnie.
Jest to mieszanka pomarańczowego aromatu i różnych ziół. Jednym z
typowych maltańskich przysmaków jest ryba o białym mięsie zwana
lampuki. Tradycja jej połowu sięga jeszcze czasów rzymskich.
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