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Malta 
(subiektywnie) 

na pierwszy i na drugi rzut oka 

Malta, at first and second glance
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Architektura...
architecture …
Budowle i budynki na Malcie są w jasnym piaskowym kolorze.  
Te nowsze i te najstarsze. Skały wapienne i piaskowce to budulec, 
którego na wyspach jest pod dostatkiem.  
Charakterystyczne zabudowane balkony w wyrazistych kolorach, 
kolorowe solidne drzwi, tabliczki z nazwami domów, nadają 
maltańskim miastom niepowtarzalny charakter.
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Balkony...
balconies …
Chyba najbardziej charakterystyczny element budynków 
Valletty, Mdiny i innych miast maltańskich.
Balkony zaczęto zabudowywać w XVII wieku, 
prawdopodobnie pod wpływem architektury arabskiej. 
Pozwalały obserwować ulicę, samemu nie będąc widzianym.
Świadczyły o prestiżu właściciela budynku. Dlatego 
najdłuższy balkon na Malcie należał do wielkiego mistrza 
Zakonu Rycerzy Maltańskich.

Pałac Wielkiego Mistrza, Valletta.  
Podobno jeden z pierwszych, a na pewno najdłuższy balkon na Malcie.
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Drzwi... i inne zdobienia
doors … and other decorations
Drzwi to, podobnie jak balkony, bardzo charakterystyczny element 
maltańskich budynków. 
Wyraziste, głębokie kolory – czerwony, zielony, niebieski, kontrastują 
ze ścianami w piaskowym kolorze.
Oprócz numerów domy często mają nazwy, umieszczone na 
ceramicznych tabliczkach.
Ozdobne okucia drzwi, okiennice, kute latarnie – wszystko to nadaje 
architekturze maltańskiej bardzo indywidualny charakter.
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Niezamieszkałe budynki...
Uninhabited buildings...
Na Malcie, w Vallettcie, Sliemie, Birgu i w innych miastach i miasteczkach 
uwagę zwracają opuszczone, niezamieszkałe budynki, a nawet dłuższe ciągi  
takich budynków. Jeśli przyjrzymy się bliżej, zauważymy, że duża część z nich 
jest w trakcie remontu lub przebudowy.
Jednym z takich remontowanych budynków, który planowaliśmy zwiedzić, 
był Teatr Manoel w Vallettcie.
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Pranie... 
laundry...
Pranie suszące się na balkonie to część tzw. kolorytu lokalnego Malty. 
Poza zupełnie głównymi ulicami i ważniejszymi szlakami turystycznymi 
wszędzie można zobaczyć powiewające prześcieradła, ręczniki, bieliznę.
Maltańskie mieszkania są słabo izolowane i często nie mają dobrego 
ogrzewania (poza np. piecykiem elektrycznym). 
Latem jest w nich gorąco, zimą zimno i wilgotno. Pranie w domu nie 
wyschnie. 
Jeśli nie masz dostępu do tarasu na dachu, to z pewnością masz balkon. 
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Komunikacja...
public transport and communication...
Transport publiczny na Malcie nie jest tak zły, jak opisują to 
przewodniki. Autobusy, zwykłe i przyśpieszone, kursują w miarę 
punktualnie, chyba że trafimy na korek.
Sieć połączeń autobusowych firmy Malta Public Transport obejmuje 
całą wyspę. Wprawdzie w mniej zaludnione rejony często dociera 
tylko jeden autobus, raz lub dwa razy na godzinę, ale w rejonie 
Valletty i większych miast połączeń jest więcej. 
W miejscowościach turystycznych można skorzystać z dorożki, 
a pomiędzy wyspami kursują promy. 
Kursują też linie turystyczne, tzw. hop on, hop off.
Poczta tradycyjna i Wi-Fi działają.
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Valletta w dzień i w nocy... 
Valletta by day and night...
Valletta to najmniejsza stolica europejska. Na jej niedużej powierzchni 
znajduje się ponad 300 zabytków najwyższej klasy. 
Dzięki takiemu zagęszczeniu obiektów zabytkowych oraz całkowicie 
zachowanemu pierwotnemu układowi architektonicznemu miasto 
zostało wpisane na listę dziedzictwa kulturowego UNESCO (1980 r.).  
Valletta żyje w głównie w dzień. Życie nocne istnieje, ale toczy się 
z umiarem, głównie w weekendy i nie przeciąga się nadmiernie.
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Życie społeczne i oficjalne  
na Malcie 
Malta social life and official life
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Krajobraz maltański... 
scenery...
Krajobraz maltański to kamień na kamieniu. 
Niewiele roślinności, która często musi walczyć o przetrwanie  
i mnóstwo skały wapiennej, która decyduje o pięknym, piaskowym 
kolorycie wysp maltańskich.
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Roślinność... 
vegetation...
Roślinność na Malcie nie ma lekko. Trudne wapienne podłoże, upalne 
lato, wietrzna zima – to wszystko nie sprzyja naturalnej i uprawnej 
roślinności.
Wyspę porasta niewysoka roślinność śródziemnomorska – liściaste, 
zimozielone krzewy, trawy, kaktusy, w tym słynna opuncja, zioła i kwiaty.
W sadach i ogrodach uprawia się drzewa cytrusowe, oliwki, granaty. 
Lasy, rosnące kiedyś na Malcie, zostały całkowicie wycięte dla potrzeb 
rolnictwa i budowy floty Zakonu Maltańskiego. 
Ale roślinność, jak to roślinność, nie daje za wygraną. 
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