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Geografia Malty

■ Malta jedno z najmniejszych państw 
świata leżące w Europie Południowej, 
na Morzu Śródziemnym. Malta 
znajduje się w strefie klimatu 
subtropikalnego typu śródziemno-
morskiego, z bardzo łagodnymi zimami 
i długimi ciepłymi, częściowo gorącymi 
latami. Linia brzegowa jest dość 
urozmaicona, licznie występują tu 
głębokie zatoki i półwyspy, ponadto 
część wybrzeża została przeobrażona 
przez człowieka.



Stereotypy

■ Ludzie z innych krajów śmieją się, że Maltańczycy są 
słabymi kierowcami. Sami tłumaczą się dużym ruchem 
ulicznym i wysoką temperaturą.

■ Wiele osób myśli, że na Malcie najpowszechniejszym 
językiem jest Włoski. Jednakże najczęściej używanymi 
językami są maltański i angielski. 



Kuchnia maltańska

■ Timpana – makaronowe danie kuchni 
maltańskiej, odmiana zapiekanki. Jest to 
pieczone w głębokim naczyniu, ciasto 
makaronowe złożone z penne, uzupełnione 
warstwami mielonego mięsa, boczku i jajek na 
twardo przyprawionych cebulą i czosnkiem.

■ Najbardziej charakterystyczny napój to Kinnie
– napój gazowany z gorzkich pomarańczy. W 
przewodniku wydawnictwa Pascal, w dziale 
poświęconym maltańskiej kuchni, Kinnie
opisane zostało jako „ulubiony napój na 
Malcie”, który „ma wielu amatorów”



Sport na Malcie

■ Piłka nożna to najpopularniejszy sport na Malcie. Stadion 
narodowy nazywa się Ta' Qali Stadium. Reprezentacja narodowa 
w piłce nożnej wygrała kilka meczów z wielkimi przeciwnikami, 
którzy doszli do ostatniej fazy mistrzostw świata, takimi jak Belgia 
i Węgry. 

■ Piłka wodna jest również bardzo popularna na Malcie. 
Reprezentacja Malty w piłce wodnej mężczyzn osiągnęła świetne 
wyniki w starciach z silnymi zespołami i dwukrotnie brała udział w 
igrzyskach olimpijskich.

■ Bocce, czasami określane jako bocce ball, bocci lub boccie, jest 
sportem piłkarskim należącym do rodziny bule. Rozwinięty do 
obecnej postaci we Włoszech, jest blisko spokrewniony z 
brytyjskimi miskami i francuską pétanque, ze wspólnym 
pochodzeniem ze starożytnych gier rozgrywanych w Cesarstwie 
Rzymskim.



Sławne osoby

■ Joseph Calleia- amerykański aktor i piosenkarz pochodzenia 
maltańskiego. Po służbie w British Transport Service podczas I wojny 
światowej wyjechał do Stanów Zjednoczonych i rozpoczął karierę na 
scenie, początkowo w komedii muzycznej, ale później w oryginalnych 
produkcjach broadwayowskich, takich jak Broadway (1926), Grand 
Hotel (1930). Calleia stał się gwiazdą dzięki sztuce Mały cud (1934), 
swojej pierwszej prawdziwej roli jako Heavy, i został objęty kontraktem 
przez Metro-Goldwyn-Mayer.

■ Sarah Harrison (ur. 1990), znana również jako LadyInTheTrap (LITT), jest 
angielsko-maltańską DJ-ką i piosenkarką. W wieku 13 lat reprezentowała 
Maltę na inauguracyjnym Konkursie Piosenki Eurowizji Junior w 
Kopenhadze. Wykonała samodzielnie napisaną piosenkę "Like a Star". 
Pojawiła się jako statystka w dwóch filmach o Harrym Potterze i była 
częścią zespołu, który nagrywał sesje w studiach Abbey Road do 
filmowej wersji filmu Disneya i Walden Media "Lew, czarownica i szafa"



Kultura

■ Pod względem etnicznym Malta jest stosunkowo jednorodna. Oprócz 

ludności maltańskiej na wyspach znajdują się małe społeczności 

Brytyjczyków, Sindhis, Palestyńczyków i Greków.„Maltański” dla wielu 

osób z Malty jest uważany za pochodzenie etniczne, a także 

narodowość i język. Język maltański (Malti) jest jedynym językiem 

europejskim w rodzinie afroazjatyckiej, co czyni Maltę wyjątkową 

językowo.
■ Zgodnie z danymi z 2010 roku, około 97% Maltańczyków 

to chrześcijanie. Katolicy stanowią 95,8% populacji. Według raportu z 
2005 roku w niedzielnych mszach uczestniczyło około 52,6% 
mieszkańców Malty, natomiast według danych arcybiskupa archidiecezji 
maltańskiej w 2015 roku w niedzielnej mszy uczestniczy 40% 
mieszkańców.

■ Tempo życia na Malcie jest powolne i spokojne, częściowo ze względu 
na nadmorskie, małomiasteczkowe otoczenie i słoneczną pogodę. 
Ciepły klimat pozwala na wiele spotkań towarzyskich na świeżym 
powietrzu.



Rekreacja

■ Festa (fiesta) na Malcie
Centralnym punktem maltańskich fest są procesje z potężnym wizerunkiem patrona na czele, 
występy zespołów, orkiestr, bicie dzwonów i pokazy sztucznych ogni.

Świętowanie połączone z zabawami i ucztowaniem trwa zazwyczaj 3 dni. Uczestniczą w nim 
wszyscy mieszkańcy i tłumy turystów. Najwięcej fest organizowanych jest w okresie od maja 
do września. Co je łączy? Poczucie wspólnoty i dumy z tego, że jest się Maltańczykiem.

■ Wyspa Comino i Gozo
W skład Archipelagu Maltańskiego, oprócz Malty wchodzą dwie zamieszkałe wyspy: Gozo i 
Comino, trzy wysepki oraz kilka mikro wysepek, tworząc razem Republikę Malty.
Na Comino, znajduje się słynna Błękitna Laguna (Blue Lagoon), jedna z najpopularniejszych 
atrakcji Malty.
Gozo to druga co do wielkości wyspa archipelagu Wysp Maltańskich, położona 2,5 km na 
północny zachód od wyspy Malty .Przypływający turyści są oczarowani sielankowymi 
krajobrazami, wspaniałymi zabytkami i pięknem natury. Gozo to również idealna wyspa na 
zwiedzanie z siodełka roweru. Ruch jak na całej Malcie jest lewostronny, lecz liczba pojazdów 
na drogach jest niewielka.
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