
Marsaxlokk to położona na południowym-wschodzie Malty osada rybacka, która znana jest z 

kolorowych łódek nazywanych luzzu, targu rybnego oraz restauracji serwujących owoce morza. To 

właśnie tutaj znajduje się największe skupisko tak oryginalnych łodzi rybackich na całej Malcie.

Nazwa Marsaxlokk jest zbitką dwóch wyrazów: arabskiego marsa (pol. port) oraz 

maltańskiego xlokk. Określenie xlokk odnosi się do wiejącego od strony Afryki (a bardziej 

szczegółowo Sahary) suchego wiatru sirocco.

 Port w Marsaxlokk

Marsaxlokk to jedna z tych atrakcji, które dobrze jest uwzględnić w swoim planie zwiedzania Malty.

Mimo że miasteczko stało się swoistą atrakcją turystyczną, (my odwiedzaliśmy je niestety w 

weekend, kiedy było tłumnie) to warto poświęcić chwilę i zobaczyć dziesiątki kolorowych łódek 

luzzu zacumowanych w porcie. Pośród targowiska pełnego owoców i lokalnych słodkości można 

było dostrzec niestety również inne towary w większości chińskie począwszy od plastikowych po 

mniej interesujące produkty. Skupialiśmy się jednak na pozytywach mając na uwadze, że czas 

szybko mija w tak uroczym, oryginalnym miejscu.



Luzzu - jeden z symboli Malty

Kolorowe łódeczki luzzu (wymawiamy lutsu) są jednym z najbardziej charakterystycznych symboli 

wyspy. Ich historia sięga czasów fenickich i dzięki swojej wzmocnionej konstrukcji przetrwały do 

naszych czasów. Dawniej łódki te posiadały maszt, ale obecnie wszystkie zaopatrzone są w silnik.

Luzzu pomalowane są na różnorodne kolory (dominują żółty, niebieski i czerwony), a na ich dziobie

(po obu bokach) tradycyjnie umieszcza się parę oczu. Są to oczy Ozyrysa, egipskiego boga śmierci i

odrodzonego życia, który ma opiekować się rybakami odganiając od nich złe duchy i wspomagać w 

bezpiecznym powrocie do domu. Zwyczaj ten sięga czasów starożytnych i praktykowali go 

Egipcjanie, Fenicjanie oraz Grecy.

Marsaxlokk znane jest z największego na Malcie targu rybnego, który odbywa się w niedzielę od 

rana do południa. Kramy ze zdobyczami rybaków nie zajmują jednak całego targowiska - większość 

sprzedawców oferuje inne lokalne wyroby oraz produkty nastawione na turystów. Skupialiśmy się 

jednak na walorach kulturalnych, tradycji i podziwialiśmy lokalne wyroby: słodkie maltańskie 

kannoli, czy też figowe ciastka,  tradycyjne hafty, czy też liczne pamiątki np. magnesy łódeczki 

rybackie, naszyjniki z oryginalnymi  oczami wystawiane na niedzielnym targu.





Wzdłuż portu działa kilka tawern i restauracje serwujących owoce morza przy których bawią się  

najczęściej turyści. My natknęliśmy się na Włochów głośno obchodzących urodziny. Wcześniej 

chcieliśmy zrobić wywiady z lokalnymi maltańczykami ale w kawiarniach, barach i restauracjach 

zatrudnieni byli głównie studenci pobliskich szkół angielskich przyjeżdżających na Maltę nawet z 

Kolumbii, Brazylii, czy Korei. Mieliśmy jednak szczęście i udało nam się  porozmawiać z tutejszym 

rybakiem, który przeprawiał nas łodzią na plażę  św. Piotra (St. Peter`sPool).





Okolica: basen św. Piotra oraz zatoki

Około 2 kilometry za portem Marsaxlokk znajdziemy popularne kąpielisko nazywane basenem św. 

Piotra (ang. St. Peter's Pool). Nie znajdziemy tam typowej piaszczystej plaży - zamiast niej czekają 

na nas naturalne wgłębienia w klifie, ze zboczy których możemy wskoczyć wprost do wody. 

Niektórzy z nas (zaopatrzeni w sprzęt do nurkowania) mieli możliwość podziwiać z bliska pływające 

tuńczyki i inne cuda przyrody. Otaczające nas klify, naturalnie wydrążone przez wodę rzeźby skał 

oczarowały nas swoim pięknem. Podróż z maltańskim rybakiem, który na naszą  prośbę 

opowiedział nam o swoim zawodzie były dla nas inspiracją. Nasz długo poszukiwany Maltańczyk 

poinformował nas o tym, że  z dziada pradziada z dumą wykonuje swoją żmudną i trudną pracę.

Wracając do bajecznych ,tradycyjnych łódeczek – ferilla warto wspomnieć o tym, że początkowo 

Luzzu używano jako łódeczki transportowe, miały wiosła i żagle. Z czasem jednak zostały 

zmotoryzowane i powszechnie używane jako łódeczki rybackie.

Luzzu zawsze pomalowane są  na charakterystyczne kolory  – najczęściej jest  to żółty,  niebieski,

czerwony i zielony. Dziób Luzzu jest mocno zadarty do góry, łódeczki są bardzo odporne na trudne

warunki na morzu – sztormy, dzięki czemu świetnie nadają się dla rybaków na Malcie. Na dziobie

niemal zawsze zobaczyć można także parę oczu – jest to odwołanie do oczu Horusa czy Ozyrysa.

Mają one chronić rybaków na morzu. 

Kolory Luzzu

Dolna  część  Luzzu  zawsze  pomalowana  jest  na  kolor  rudo-brązowy/bordowy.  Służyć  to  ma

rybakom, by mogli sprawdzać poziom wody, kolor ten dobrze kontrastuje z kolorem wody. Kolory

niektórych  części  nie  były  więc  przypadkowe.  Podobnie  jest  bowiem  w  przypadku  części

nazywanej mustaċċ –  jest  to zadarty pas  nad dolną częścią Luzzu,  w kształcie wąsów. Kolor  tej

części  pozwalał  rozpoznać  lokalizację  właściciela  Luzzu.  Kolor  czerwony to  St  Paul’s  Bay,  kolor

cytrynowy to St Julians i Msida, zaś ochrowy żółty to Marsaxlokk. Jeśli zobaczyć można było tam

kolor czarny – oznaczało to śmierć kogoś z rodziny i żałobę. Dzisiaj te Luzzu, które możesz zobaczyć,

przechodzą z pokolenia na pokolenie. Raczej rzadko zdarza się, by budowano nowe Luzzu. Dlatego

też większość z nich ma już swoje lata. Co roku są jednak restaurowane, odmalowywane. Dzięki

temu zawsze wyglądają bajkowo.  

Rybacy nie wypływają oni z Marsaxlokk każdego dnia. To bowiem zależy od warunków na morzu,

wiatru i prądów. Jeśli warunki nie pozwalają na bezpieczne wypłynięcie z Marsaxlokk, danego dnia

rybacy wypływają np. z Marsaskali.

W morze rybacy wypływają  zazwyczaj  2  razy dziennie,  a  wyprawa na Luzzu,  mimo posiadania

silnika, zajmuje sporo czasu. Wypływają oni w okolicach popołudnia, by na morzu zastawić sieci na



ryby. Po zastawieniu sieci, wracają oni do domów, a sieci zostają w tym miejscu na całą noc, łapiąc

najróżniejsze ryby. Rybacy ponownie wypływają przed wschodem słońca– ok. 4 nad ranem. Płyną

wtedy w miejsce, gdzie zostawili poprzedniego dnia sieci i zbierają to, co udało się złapać. Wtedy

jest  czas  na  przebranie  połowów i  ich  segregację  na  łódce.  Dalej  zaś  wracają  do portu,  gdzie

sprzedawane  są ryby  lub  trafiają  one  do  dostawców,  którzy  rozwożą  ryby  i  owoce  morza  do

sklepów, restauracji. Rybacy zaś zostają w porcie, gdzie rozkładają swoje sieci w słońcu, a później je

zwijają tak, by później znowu wypłynąć w morze.

Oczywiście nie każdy rybak działa wraz z tym harmonogramem, bo niektórzy rybacy wypływają

także o świcie i  wracają z połowami po kilku godzinach. Dzięki temu np. słynny niedzielny targ

rybny może liczyć na świeże połowy na straganach.

Większość  mężczyzn  mieszkających  w  Marsaxlokk  to  właśnie  rybacy.  Stają  się  oni  rybakami  z

pokolenia na pokolenie, tak jak poznany przez nas rybak, kultywując lokalne tradycje. Niezwykle

ciężka praca, szczególnie w lecie, kiedy temperatura na Malcie dochodzi do 40 stopni a na Luzzu

ciężko o choć skrawek cienia.

Rybak z którym udało nam się porozmawiać jak wcześniej wspomniałam był dumny ze swojego

fachu i  z  możliwości  wykonywania zawodu z pokolenia  na pokolenie.  Martwił  się  lockdownem,

mniejszą potrzebą podróżowania turystów, tym, że nie miał pracy. Teraz we wrześniu 2021 bardzo

cieszył się z możliwości robienia tego co naprawdę lubi. W momencie utraty pracy, która również

jego  dziadkowi  dawała  chleb  musiał  przekwalifikować  się  i  pracować  dużo  dalej  od  swoich

najbliższych. Wiązało się to z rozdzieleniem i ogromną tęsknotą za rodziną.

Przy  okazji   Malta  jest  jednym  z  głównych  eksporterów  tuńczyka.   Sprawą  zainteresowała  się

Japonia i dzięki temu o świcie, tuż po połowach tuńczyki są wsadzane w samolot, by już wieczorem

tego samego dnia znaleźć się na talerzach w japońskich restauracjach. W Marsaxlokk na Malcie w

niemal każdej restauracji możesz spróbować tuńczyka. Jest to lokalna ryba, której farm na Malcie

zobaczysz mnóstwo. Są to dość charakterystyczne okręgi na morzu, widać je już z oddali. Warto

spróbować  steków  z  tuńczyka,  jedno  z  najbardziej  lokalnych  dań  i  właśnie  wioska  rybacka

Marsaxlokk na Malcie jest jednym z najlepszych miejsc, by go spróbować! Niestety wyłożone na

targu  owoce  morza  piękne   krewetki  przywożone  są  z  innych,  dalekich  krajów  a  na  targu  w

Marsaxlokk   mają  za  zadanie  przyciągać  wzrok  turystów.  Tak  przy  okazji  na  Teneryfie  (Wyspy

Kanaryjskie) jest zabronione sprowadzanie niektórych artykułów spożywczych, owoców  morza po

to, by wspierać gospodarkę krajową. 





Marsaxlokk najpiękniejsze jest w środku tygodnia. Maltańczycy przyjeżdżają tutaj jedynie o

świcie,  później  zaś  omijają  je  szerokim  łukiem.  Dlatego  też  ciężko  porozmawiać  z  tutejszymi

mieszkańcami wysp maltańskich. Jednak ta spokojna, typowo rybacka wioska, w której czas jakby

się zatrzymał dała nam ukojenie. Wypływając w morze mogliśmy zaś podziwiać przepiękne widoki

zapierające dech w piersiach. Zdecydowanie warto tutaj przyjechać pomimo natłoku wydarzeń i

intensywności, które nam towarzyszyły podczas naszego 2 tygodniowego pobytu na przeuroczej

Malcie. Widoków majestatycznych klifów, rzeźb naturalnie wydrążonych przez morze nie sposób

zapomnieć. Dużo w nich spokoju i autentyczności. Być na Malcie i nie dotrzeć do wioski rybackiej

Marsaxlokk to duża strata. Nie sposób omijać tego miejsca, bo jest naprawdę magicznie. 

Poniżej  prezentują  się  majestatyczne  i  jedyne  w  swoim  rodzaju  klify,  rzeźby  podczas

podróży z maltańskim rybakiem do St. Peters Pool.












