
MALTA - prezentacja ukazuje 
historię Malty, zdjęcia z wyspy 

oraz dalsze działania (lekcja 
j. polskiego, żywa inscenizacja 

obrazów) inspirowane udziałem 
Pani prof. Ewy Kolendowskiej 
w projekcie międzynarodowej 

mobilności kadry nauczycielskiej 
dofinansowanego z Funduszy 

Europejskich w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój (PO WER) -
#bettertogether Europa i My.



Historia

• Malta ma długą historię sięgającą tysięcy lat. Leżący na południe od włoskiej Sycylii 
archipelag był zamieszkiwany i podbijany przez różne ludy i państwa. Cywilizacja na 
Malcie zaczęła rozwijać się ponad 7000 lat temu. W jaskini Għar Dalam odnaleziono 
ceramikę stworzoną przez człowieka z około 5000 r. p.n.e. Pierwsze większe budowle na 
Malcie – megalityczne świątynie zaczęto budować około 3600 r. p.n.e. Są one 
najstarszymi stojącymi budowlami w Europie i jednymi z najstarszych na świecie, są 
starsze niż piramidy w Egipcie. W podobnym okresie powstało Hypogeum Ħal Saflieni. 
Spuścizną tych budowli jest kilkanaście ruin, z czego siedem zostało wpisane na listę 
światowego dziedzictwa UNESCO. Przez następne wieki wyspy maltańskie były pod 
panowaniem m.in. Fenicjan i Kartaginy (800–218 p.n.e.), Starożytnego Rzymu (218 p.n.e. 
– 870 n.e.), Arabów (870–1091), Hrabstwa i Królestwa Sycylii (1091–1530), Zakonu 
Maltańskiego (1530–1798) oraz Wielkiej Brytanii (1800–1964/1974). Losy wysp 
maltańskich mają dziś odzwierciedlenie w kulturze, języku i architekturze, czego 
przykładem jest Valletta z 320 zabytkami, czyniąc ją jednym z najbardziej zagęszczonych 
obszarów zabytkowych na świecie. Także ona została wpisana na listę światowego 
dziedzictwa UNESCO. Obecnie Malta jest republiką parlamentarną i członkiem Unii 
Europejskiej.



Mapa z XVI w.















Ftira – maltański chleb na zakwasie, w formie pierścienia, 
przeważnie jedzony z nadzieniem z sardynek, tuńczyka, 
ziemniaków, świeżych pomidorów, cebuli, ...





Fenek, czyli królik po maltańsku



Opuncja-rodzaj roślin z rodziny kaktusowatych





Wyspa Gozo



Gozo– druga co do wielkości wyspa 
archipelagu Wysp Maltańskich







Jeden z symboli Malty – Lazurowe 
Okno, zostało zniszczone pod 
wpływem silnych sztormów.



Słynna rzeźba skalna runęła do morza. Cud 
natury podziwiało kilka tysięcy turystów dziennie.





Blue Lagoon - cieśnina między wyspami 
Comino i Cominotto.   



Błękitna Laguna





Zabytki Malty
Valletta to nastrojowe barokowe miasto o wyjątkowych budowlach powstałych ze złotego 
piaskowca. Wąskie uliczki, potężne mury, harmonijne zdobienia, finezyjne balkony, ogrody 
i niezapomniane panoramy to tylko niektóre z atutów tego miasta. Potrzeba minimum 
dnia, by choć w części je poznać.



Valletta (malt. Il-Belt Valletta – jednostka administracyjna i stolica Malty położona na półwyspie 
Sciberras pomiędzy dwiema zatokami: Grand Harbour i Marsamxett. Jest najdalej wysuniętą na 
południe europejską stolicą. Valletta z 320 zabytkami, jest jednym z najbardziej zagęszczonych 
obszarów zabytkowych na świecie. Znajduje się na liście światowego dziedzictwa UNESCO. 
Niekiedy nazywana „muzeum pod gołym niebem”. Została wybrana Europejską Stolicą Kultury 
2018. Valletta jest najbardziej słoneczną miejscowością w Europie.



• Konkatedra świętego Jana (malt. Konkatidral
ta' San Ġwann) - rzymskokatolicka konkatedra 
w Valletcie na Malcie, poświęcona św. Janowi 
Chrzcicielowi. Została zbudowana przez 
joannitów w latach 1572–1577, na zlecenie 
wielkiego mistrza Jeana de la Cassiere jako 
kościół zakonny św. Jana (malt. Knisja
Konventwali ta’ San Ġwann). Kościół został 
zaprojektowany przez maltańskiego architekta 
Girolamo Cassara, który był również 
projektantem kilku bardziej znanych 
budynków w Valletcie. W XVII wieku wnętrze 
świątyni zostało ozdobione w stylu 
barokowym przez Mattia Pretiego i innych 
artystów. Wnętrze kościoła uważane jest za 
jeden z najwspanialszych przykładów 
architektury dojrzałego baroku w Europie.









Oratorium było miejscem do prywatnych nabożeństw i modlitw, jak też do użytku przez 
nowicjuszy Zakonu. Na początku była to prosta budowla w kształcie prostokąta, z płaskim 
dachem i płytką wnęką na jej wschodnim końcu oflankowaną dwoma potężnymi doryckimi 
filarami. Światło dochodziło do wnętrza przez sześć okien otwartych w kierunku cmentarza. 
Tu właśnie w 1608 powstało i umieszczone zostało największe rozmiarami i jedyne sygnowane 
na froncie dzieło Caravaggia „Ścięcie św. Jana Chrzciciela”





W 1996 zostało przeniesione kolejne dzieło Caravaggia, 
powstałe w 1607- „Święty Hieronim piszący”



Michelangelo Merisi da Caravaggio (ur. 29 września 
1571 w Mediolanie, zm. 18 lipca 1610 w Porto Ercole
koło Monte Argentario) – włoski malarz działający w 
latach 1593–1610 w Rzymie, Neapolu, na Malcie i 
Sycylii. Był reformatorem malarstwa europejskiego na 
przełomie XVI i XVII wieku. W swoich obrazach 
wyrzekł się piękna ludzkiego ciała, idealizowanego 
przez malarzy renesansowych. W celu ukazania 
realizmu wprowadził do swych dzieł ostry 
światłocień.



Caravaggio wiódł życie burzliwe i awanturnicze. 29 maja 1606 roku 
Caravaggio zabił, prawdopodobnie nieumyślnie, młodego Ranuccia
Tomassoniego. Caravaggio, wyjęty spod prawa, uciekł do Neapolu. Po paru 
miesiącach tam spędzonych, Caravaggio wyjechał na Maltę, gdzie siedzibę 
główną mieli joannici. Liczył na to, że patronat Alofa de Wignacourt, 
Wielkiego Mistrza zakonu, pomoże mu zdobyć uniewinnienie w związku ze 
śmiercią Tomassiego. Na Malcie Caravaggio został nadwornym malarzem 
zakonu, a Wignacourt uczynił go rycerzem zakonu, co, według Belloriego, 
bardzo go uradowało. Główne dzieła z okresu maltańskiego to między innymi 
Ścięcie św. Jana Chrzciciela, jedyny obraz podpisany przez Caravaggia, oraz 
Portret Alofa de Wignacourta, a także portrety innych czołowych rycerzy. Pod 
koniec sierpnia 1608 roku Caravaggio został aresztowany i osadzony w 
więzieniu. Przez długi czas spekulowano na temat okoliczności, otaczających 
nagłą zmianę losu malarza, aż udowodniono, że Caravaggio brał udział w 
pobiciu jednego z rycerzy zakonu. W grudniu Caravaggio został wydalony z 
zakonu „jako wstrętny i zgniły członek”,
Przed ogłoszeniem ekstradycji Caravaggio uciekł na Sycylię.



Klasa opisuje obraz „Narcyz” Caravaggia





Żywa inscenizacja obrazów Caravaggia 
inspirowana życiem i twórczością artysty 
poznanym na lekcjach języka polskiego.



„Chłopiec 
ugryziony 
przez 
jaszczurkę”



„Bachus”



„Lutnista”




