
Malta – rzeczy oczywiste i nieoczywiste

1. Malta  jest  990  razy  mniejsza  od  Polski,  jej  powierzchnia  to  zaledwie  316

kilometrów kwadratowych – powierzchnia Malty jest mniejsza od powierzchni

Warszawy.

2. Malta jest najdalej na południe wysuniętym państwem Europy.

3. Na Malcie mieszka około 445 tysięcy ludzi  na trzech wyspach : Malta, Gozo,

Comino , 1400 osób na kilometr kwadratowy co czyni kraj jednym z najgęściej

zaludnionych na świecie.

4. Comino  -  jedna  z  trzech  najważniejszych  wysp  archipelagu  maltańskiego.

Obecnie  wysepka  ta  zamieszkiwana  jest  tylko przez jedną  rodzinę!

Zaopatrzenie  dwójce  staruszków  dowożą  licznie  dopływające  tu  w sezonie

statki  wycieczkowe,  a turyści  często  widzą  ich  siedzących  na ławeczce

pod oknem ich domu.

5. Malta -  to jeden z najbardziej katolickich krajów na świecie (98% katolików).

Na  Malcie  znajduje  się  365  kościołów  –  tyle  ile  dni  w  roku.  Średnio  na 1

km2 przypada 1 kościół. 

6. Maltańczycy  są  więc  w  zdecydowanej  większości  bardzo  religijni  ale  też

przesądni.  Świadczyć o tym może fakt,  że na wieżach niektórych kościołów

znajdują się dwa zegary. Jeden z nich wskazuje prawdziwą godzinę, natomiast

drugi  błędną.  Zabieg  ten  ma  na  celu  zmylenie  diabła,  który  w  złą  godzinę

przyjdzie  po  duszę  zmarłego.  Natomiast  charakterystyczne  oko  Ozyrysa

namalowane na  maltańskich łodziach luzzu ma strzec rybaków wypływających

w morze.

7. Wody Malty są jednymi z najczystszych na świecie. Na wszystkich popularnych

plażach powiewają Błękitne Flagi będące oznaka wysokiej jakości wody.

8. Nie ma rzek i lasów.



9. Nazwa  kraju  pochodzi  prawdopodobnie  od  greckiego  słowa  melita

oznaczającego miód. Tradycja wytwarzania miodu jest na Malcie ceniona od

wieków a miód do dzisiaj jest ceniony za wyjątkowe właściwości lecznicze.

10. Na  Malcie  żyje  ponad  300  tyś.  bezdomnych  kotów.  Można  zobaczyć

wylegującego się  kota  na  restauracyjnym stoliku  i  przechodzącego zupełnie

obojętnie obok niego kelnera

11. Nie  ma  pociągów  tramwajów  ani  metra.  Jeżdżą  tylko  autobusy,  które  nie

trzymają  się  ściśle  rozkładu  jazdy.  Autobus  może  przyjechać  parę  minut

wcześniej lub później.

12.  Jeśli chodzi o nastawienie do życia Maltańczyków to ma zastosowanie motto-

„co mam zrobić dzisiaj  mogę jutro”:

spóźniają  się  wszyscy  i  wszędzie  ,  natomiast  do  biura  przychodzi  się  w

klapkach, t shirtach i szortach, nie obowiązuje dress code a sjesta jest bardzo

popularna.

13.  Na  Malcie  mówiąc  najoględniej  nie  jest  zbyt  czysto.  Mieszkańcy  śmieci  w

workach wystawiają przed domy, nie ma kontenerów. W związku z tym śmieci

często  są  rozrzucone przez  zwierzęta.  Konsekwencja  tego  są  wszechobecne

karaluchy

14. Wg. ONZ Malta to jedno z trzech najbezpieczniejszych miejsc na świecie – nie

ma  przemocy,  bezdomnych  i  pijaków  .  Zajmuje  14  miejsce  na  świecie  jeśli

chodzi o poczucie szczęśliwego życia




