
Iċ-Ċelebrazzjonijiet għal Jum 

Dun Karm Psaila, il-Poeta 

Nazzjonali: 

Sabiex fit-18 ta' Ottubru ċċelebrajna Jum 

Dun Karm, id-Dipartiment tal-Malti talab lil 

numru ta' studenti sabiex jippreparaw il-

bijografija u l-qari ta' diversi poeżiji ta' Dun 

Karm. Dawn inqraw waqt l-Assembly ta' 

filgħodu. Bis-saħħa ta' din l-attività skoprejna 

li student partikolari kien jiġi minn Dun Karm 

(il-bużnanna tiegħu tiġi l-kuġina ta' Dun 

Karm). Waqt dan il-ħin tkanta l-Innu Malti. 

Din ispirat lill-għalliema sabiex filgħodu qed 

jitkanta l-innu Malti ma' xi klassijiet.  

Barra minn hekk, fid-19 ta' Ottubru organizzajna l-attività fejn morna l-iskola primarja 

ta' Ħaż-Żebbuġ. Jien flimkien ma' għalliema oħra (is-Sa Daphne Vella) qabbadna xi 

studenti sabiex jieħdu sehem fil-kwizz. Dawn kienu ppreparati tajjeb ħafna u fittixna 

li nagħmlu lezzjonijiet apposta dwar dan il-

personaġġ sabiex ikunu mħejjija aħjar. F'din 

l-okkażjoni l-istudenti marru tajjeb u 

kellhom iċ-ċans isiru midħla ta' riċerkatur li 

studja poeti diversi b'mod partikolari lil Dun 

Karm Psaila. L-istudenti li ħadu sehem 

ingħataw ktieb bħala rikonoxximent. L-

attività kienet imżewqa sew: minn kwizz, 

għal intervista ma' lettur u riċerkatur, sa 

parteċipazzjoni f'kant ta' poeżiji u innijiet ta' 

Dun Karm Psaila. Wara morna fuq il-qabar 

ta' Dun Karm u wrejna sinjal ta' rispett lejn 

il-Poeta Nazzjonali anke billi poġġejna l-fjuri 

fuq il-qabar tiegħu. Mument emozzjonali 

kien waqt il-kant tal-Innu Malti fejn is-sens 

ta' patrijottiżmu deher f'għajnejn l-istudenti. 

***** 



L-Esperjenza ta’ Veronique Vella: 

Nhar il-Ħamis, 19 t’Ottubru, jiena flimkien 

ma’ tliet studenti tal-Kulleġġ Maria 

Regina ħadna sehem f’kwizz dwar il-

poeta Nazzjonali Malti, Dun Karm Psaila 

f’Ħaż-Żebbuġ. Fi żmien qasir ippreparajt 

lili nnifsi sew. Kienet l-ewwel esperjenza 

tiegħi ta’ emozzjoni ... sa ma kont fuq il-

palk ma’ sħabi flimkien ma’ żewġ gruppi 

minn kulleġġi oħra li ħadu sehem. Stajt 

inħoss il-friefet fl-istonku tiegħi fil-ħin tal-

kwizz u flimkien kellna naħsbu sew sabiex 

nagħtu t-tweġiba t-tajba. 

Minn dan il-kwizz interattiv tgħallimt iżjed 

fuq it-tfulija, il-karattru u l-ħajja mqallba ta’ 

Dun Karm Psaila. Għamilna ħilitna u r-

riżultat kien wieħed sodisfaċenti. Għalija 

kulħadd ħareġ rebbieħ u t-tifkira li 

ngħatajna ma setgħetx tkun isbaħ: numru ta’ 

kotba. Fuq kollox il-ktieb hu kumpanija mill-

aqwa għall-bniedem.  

Sorpriża li ma kontx qed nistenna kienet li 

ntgħażilt biex npoġġi bukkett fjuri friski fuq il-

qabar ta’ Dun Karm li qiegħed fil-kappella tal-

Qalb ta’ Ġesù. Ħassejtni se ntir bil-ferħ għax 

qatt ma bsart li sa nkun jien li se npoġġi l-

bukkett fuq il-qabar ta’ Dun Karm! Kien mument 

memorabbli.  

L-għan tiegħi ntlaħaq sew. L-għalliem wera fiduċja fija u b’hekk stajt inkun parti minn 

din l-esperjenza: ħadt sehem bi ħġari, ippreparajt lili nnifsi sewwa u kont aktar 

kunfidenti milli ħsibt! L-imħabba tiegħi lejn il-Malti iktar ma jgħaddi ż-żmien qed 

tikber u l-għalliem tal-Malti jemmen li għad inkun poetessa jiena wkoll! 

***** 
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