
Editorjal:   Ħames snin ilu 

Settembru 2015                  Ħarġa Nru. 18 

Matul ix-xhur tas-sajf, Wirt iż-Żejtun nhediet kompetizzjoni 
għal disinn ta’ logo sabiex ifakkar il-ħames snin mit-twaqqif 
ta’ din l-għaqda.  Għal din il-kompetizzjoni kellna żewġ 
sottomissjonijiet, waħda minn Johann Camilleri u l-oħra 
minn Marvic Muscat. 

Wara li dawn iż-żewġ 
disinni tpoġġew għal vot 
tan-nies fuq il-paġna ta’ 
facebook tal-għaqda, id-
disinn ta’ Johann 
Camilleri kien l-aktar 
wieħed ippreferut.   

Din il-votazzjoni kellha 
30% mill-vot totali, bis-
70% l-oħra jkunu l-vot tal
-ġurija mill-kumitat tal-
għaqda.  Permezz ta’ 
dan l-aħħar vot, l-għażla 
waqgħet fuq id-disinn 
magħmul minn Marvic 
Muscat, li se jkun qed jiġi 
addattat bħala l-logo li 
jfakkar il-5 snin ta’ ħidma 
ta’ din l-għaqda. 

Id-disinn uffiċjali se jiġi mnhedi matul ix-xahar t’Ottubru 
waqt attivita’ li matulha se jkunu qed jiġu rikonoxxuti dawn 
iż-żewġ artisti. 

                  
                  

Kien il-Ħadd 3 t’Ottubru meta ħames snin ilu saret 
laqgħa li għaliha attendiet udjenza ta’ madwar sittin ruħ.  
Din il-laqgħa tista’ tgħid kienet it-tnissil ta’ Wirt iż-
Żejtun, għaliex fiha għaddiet riżoluzzjoni sabiex 
titwaqqaf din l-għaqda u ntgħażlu numru ta’ nies biex 
ifasslu l-istatut għall-istess għaqda.  Dan l-istatut ġie 
approvat fit-13 ta’ Diċembru 2010 u minn hemm bdew 
jinkitbu l-ewwel membri fi ħdan din l-għaqda, sakemm 
fit-30 ta’ Jannar 2011 saret l-ewwel laqgħa ġenerali u ġie 

elett l-ewwel kumitat ta’ tmexxija. 

Minn dakinhar qatt ma ħarisna lura.  Bdejna norganiżżaw 
attivita’ waħda wara l-oħra, tista’ tgħid kważi kull xahar.  L-
attivitajiet kienu maħsuba għal udjenzi differenti u kull 
attivita’ kellha għan warajha.  L-għan ewlieni għat-twaqqif ta’ 
din l-għaqda kien dak li jitkattar aktar interess u jissaħħaħ l-
apprezzament lejn il-wirt storiku, kulturali u naturali ta’ din il-
belt fix-Xlokk ta’ Malta. 

Tista’ tgħid kull attivita’ li għamilna rat udjenzi ġejjin minn 
setturi differenti tal-ħajja.  Attendew kemm nies miż-Żejtun 
stess, kif ukoll minn inħawi oħra ta’ Malta.  Saħansitra l-
membri ġodda li bdew jinkitbu fl-għaqda wkoll kienu mħallta, 
u llum fl-għaqda tagħna għandna numru sabiħ ta’ membri li 
m’humiex miż-Żejtun iżda li xorta japprezzaw dak li 
għandna. 

Iż-żewġ simpożja li għamilna s’issa u l-kotba li ġew 
ippubblikati warajhom, kienu sors importanti ta’ tkattir 
t’għarfien fil-wirt u l-istorja mhux biss f’livel lokali iżda fuq 
skala nazzjonali. 

Sabiħ inħarsu lura u naraw il-ħidma li wettaqna f’dawn l-
aħħar ħames snin. Matul is-sena li ġejja se nkunu qed 
niċċelebraw dak li wettaqna minn kemm ilha mwaqqfa l-
għaqda tagħna, iżda fuq kollox se nkunu qed inħarsu ‘l 
quddiem b’kuraġġ għal aktar ħidma u mpenn sabiex 
inkomplu nqanqlu aktar interess f’dak li jagħmilna Żwieten. 
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Ħajt il-Wied fi tlugħ ix-xemx 

Kompetizzjoni disinn ta’ logo 

Il-ħnejja f’tarf Triq Scortino, jew kif inhu magħruf il-post Ta’ 

Brunġiela, fir-Raħal t’Isfel,  reġgħet inbniet wara nċident li 

fih kienet iġġarfet.  Wirt iż-Żejtun, seġwiet dan il-każ u 

ħadmet sabiex il-ħnejja terġa’ tinbena kif kienet.  

ĦNEJJA STORIKA TERĠA’ TINBENA 
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Bħala parti mill-attivitajiet li jfakkru għeluq l-450 sena mill-
Assedju l-Kbir, nhar il-Ġimgħa 28 t’Awwissu, Wirt iż-
Żejtun organizzat taħdita mill-istoriku s-Sur Lino Bugeja 
dwar ix-Xlokk fl-Assedju l-Kbir. 

Għall-ewwel darba, ħsibna biex attivita’ bħal din issir 
barra miż-Żejtun, dan minħabba li t-tema magħżula tmur 
’l barra mill-konfini taż-Żejtun kif nafuh illum.  Kien 
għalhekk li grazzi għall-għajnuna li sibna mill-Kappillan 
ta’ Marsaxlokk, Dun Mario Mangion, għamilna din l-
attivita’ fis-Sala Pompei. 

Minkejja li din it-taħdita saret f’jum sħun tas-sajf, attendiet 
udjenza mdaqqsa li segwiet b’interess dak li kellu xi jgħid 
dan l-istoriku Vittoriosan.     
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Wirt iż-Żejtun qed tfakkar għeluq l-450 sena mit-tmiem tal-Assedju l-Kbir bis
-sehem tagħha b’sezzjoni mill-wirja li qed tittella’ mill-Parroċċa Sta. Katarina 
taż-Żejtun bit-tema “Is-Sultana tal-Vitorja”, bis-Sur Paul Zammit bħala 
kuratur.  Is-sezzjoni mtellgħa minna hija miġbura taħt it-titlu “Ix-Xlokk fl-
Assedju l-Kbir”. 

Mat-tbexbix ta’ nhar il-Ġimgħa 18 ta’ Mejju 1565, dehru l-ewwel xwieni 
Torok fuq ix-xefaq tax-Xlokk. Ingħataw is-sinjali minn fuq Sant Iermu u Sant’ 
Anġlu permezz ta’ sparar tal-kanuni, dan biex javżaw l-Imdina u ‘l Għawdex 
bil-wasla tal-għadu. Mas-sinjal, in-nies bdew jinġabru għall-kenn tal-Birgu u l
-Imdina. Sa nofsinhar tal-għada s-Sibt, it-Torok kienu diġa’ niżlu 3,000 
suldat u bdew mexjin lejn iż-Żejtun. Qrib iż-Żejtun saret l-ewwel taqtigħa 
mal-Insara u li fiha inqabad il-Kavallier De la Riviere. Miż-Żejtun it-Torok 
daħlu lejn Ħaż Żabbar jaħarqu u jkissru kull ma jsibu.  It-Torok waqqfu l-
fortizzi tagħhom fuq l-għolja ta’ Santa Margerita, fuq Kordin u fuq l-għolja 
Xiberras.  Fir-raħal ta’ Ħal Ġwann waqqfu għassa qawwija biex tħares it-triq 
bejn il-kampijiet ta’ Marsaxlokk u l-Marsa.  Dan kien il-bidu tal-Assedju l-Kbir 
tal-1565.  Ix-Xlokk ta’ Malta kienet l-ewwel art li fuqha rifsu t-Torok, 450 
sena ilu u li okkupaw għal ġimgħat u xhur matul il-kumplament tal-Assedju.   

Permezz ta’ din il-wirja, Wirt iż-Żejtun qed twassal tgħarif marbut mal-
Assedju l-Kbir, b’mod partikolari dwar dak li għadda minnu x-Xlokk ta’ Malta 
u niesu.  Fost dan it-tgħarif, wieħed jista’ jsegwi l-invażjoni Torka permezz 
ta’ mappa li nġiebet mill-kollezzjoni nazzjonali, bil-għajnuna ta’ Heritage 
Malta.  Fuq din il-mappa tidher ix-xbiha ta’ Santa Katarina, bħala waħda mill
-qaddisin protettriċi ta’ Malta.  L-artist Peres d’Aleccio, f’waħda mill-pitturi li 
hemm fis-sala tat-tron fil-Palazz il-Belt, jagħti stampa ċara tal-okkupazzjoni 
Torka fix-Xlokk ta’ Malta.  F’din il-wirja wieħed jista’ jara wkoll xi balal li 
ntużaw mit-Torok, kif ukoll sjuf u tarka Torka wkoll miġjuba mill-kollezzjoni 
nazzjonali. 

Wara li wasslet l-għajnuna minn Sqallija, magħrufa bħala l-Grande 
Soccorso (l-Għajnuna l-Kbira), it-Torok bdew jirtiraw u f’nhar it-8 ta’ 
Settembru, jum it-Twelid tal-Madonna, l-flotta Torka bdiet ħierġa mill-port ta’ 
Marsamxett.  Id-daqq tal-qniepen b’mota ta’ ferħ instema’ ma’ Malta kollha.  
Malta rebħet. 

Taħdita mis-Sur Lino Bugeja 


