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Trzy razy Malta
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ok 2014 był dla Malty rokiem wyjątkowym. W jednym
czasie zbiegły się bowiem aż trzy jubileusze – 50. rocznica
uzyskania niepodległości, 40. rocznica powstania Republiki oraz 10. rocznica przystąpienia do UE. Z tej okazji 9 grudnia
2014 r. w eleganckich wnętrzach Centralnej Biblioteki Rolniczej
w Warszawie odbyła się uroczystość, na którą zaproszono znamienitych gości, przede wszystkim wywodzących się z kręgów
politycznych oraz dyplomatycznych. Nie zabrakło też konsulów

Zaproszeni goście podczas części oficjalnej

JE Pierre Clive Agius podczas wystąpienia

honorowych Malty w Polsce: Agnieszki Kamińskiej (Konsul Honorowy Malty w Krakowie), Sławomira Kalickiego (Konsul Honorowy Malty w Gdyni), Janusza Kazberuka (Konsul Honorowy
Malty w Białymstoku) oraz Krystyny Mikulanki (Konsul Honorowy Malty w Warszawie). JE Pierre Clive Agius, Ambasador
Malty w Polsce, pełniący rolę gospodarza uroczystości wygłosił
przemówienie, w którym skupił się na trzech historycznych wydarzeniach, zwracając uwagę, że Malta i Polska do UE przystąpiły
w tym samym czasie. Zaznaczył też, że oba kraje nigdy dotąd nie
łączyły aż tak dobre stosunki jak obecnie. Wyraził także swoją
radość z możliwości wspólnego świętowania. Dużą atrakcją podczas uroczystości okazała się prezentacja zdjęć z Malty i Gozo
autorstwa m.in. założycieli portalu www.maltaigozo.pl, którego
celem jest promocja kultury i dziedzictwa Malty. Rozstawione
w salach i korytarzach monitory wyświetlały slajdy ukazujące
najpiękniejsze miejsca Malty i Gozo.
opr. A.Z.

60. rocznica rewolucji algierskiej
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listopada minęła kolejna rocznica algierskiej rewolucji. Jest to upamiętnienie konﬂiktu zbrojnego między
Francją i Algierią, zakończonego sukcesem algierskich
wojsk oraz uzyskaniem niepodległości i uniezależnieniem
się od Francji. Obecnie Algieria ma ustabilizowaną sytuację
wewnętrzną, należy do głównych eksporterów ropy naftowej
i gazu ziemnego.
W tym roku Ambasada Algierii obchodzi okrągłą, 60. rocznicę wyzwolenia. Dla uczczenia tych pamiętnych wydarzeń oraz uhonorowania algierskich powstańców
co roku Ambasada Algierii w Warszawie organizuje
bankiet, którego celem jest zacieśnianie stosunków

Chargé d'Aﬀaires Algierii Cherif Khali z rodziną

Świat Elit | 122/2015

Gospodarze spotkania witający gości

polsko-algierskich oraz omówienie sytuacji ekonomicznej i gospodarczej kraju.
Tegoroczne spotkanie z ambasadorami, dyplomatami oraz politykami odbyło się 13 listopada w Hotelu Regent w Warszawie. Gości powitał Cherif Khali,
Chargé d'Aﬀaires a.i. reprezentujący Ambasadę Algierii. Obecny był również Abdelkader Khemri – Ambasador Algierii.
Po części oﬁcjalnej uczestnicy spotkania w miłej atmosferze prowadzili rozmowy dotyczące sytuacji gospodarczej oraz
handlowej w Algierii. Nie brakowało też wspomnień na temat historii kraju i osób walczących o odzyskanie niepodległości. Zgromadzeni goście mogli również spróbować specjałów kuchni algierskiej, co spotkało się z uznaniem wszystkich
obecnych.
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