
Meta Ġie J żurna Paul 

Kien ilu jinħass il-bżonn li f'Ħal Safi terġa' tittella' 
atività tal-palk b'tema Pawlina bħalma kien isir fis-snin 
l-imgħoddija bis-sehem ta' grupp ta' żgħażagħ Beltin 
taħt it-tmexxija tas-Sur Hector Bruno li kienu jtellgħu 
dramm Pawlin fiċ-ċentru parrokkjali ta' Ħal Safi . 

Fil-bidu ta' Diċembru li għadda grupp ta' żgħażagħ 
taħt id-direzzjoni tas-Sur Alexis Callus avviċinaw lill
kumitat biex jagħtu proposta ta' reċta Pawlina u biex din 
tittella' fl -okkażjoni tal-festa liturġika ta' San Pawl li tiġi 
ċċelebrata kull sena fil-25 ta' Jannar. 

Hawn twaqqaf is-Safi Drama Grupp, li flimkien mas
Sezzjoni Żgħażagħ, il-Kummissjoni Armar u l-Kunsill 
Lokali Żgħażagħ , ġabru r-riżorsi ta' bejniethom biex 
nhar il-24 ta' Jannar 2016 tellgħu reċta Pawlina fis-sala 
tal-komunità. L-attendenza kienet waħda tajba ħafna; 

parteċipazzjoni sħiħa taż-żgħażagħ u tfal Ħal Satin kif 
ukoll udjenza li mliet is-sala. 

Meta Ġie Jżurna Paul hija reċta miktuba minn 
Hector Bruno, persuna li żgur m'għandux bżonn ta ' 
introduzzjoni fejn jidħol il-palk u l-ispettaklu. Hija kitba 
marbuta mal-Appostlu Missierna San Pawl. L-istorja hija 
waħda kontemporanja, li titratta fuq familja minn San 
Pawl il-Baħar, li wara maltempata, jospitaw għandhom 
xi nies li sfaw bla saqaf meta l-cabin cruiser li jkunu qed 
jivvjaġġaw fuqu ġġarraf fil-bajja . 

L-ewwel provi bdew wara l-festi tal-Milied , iżda 

l-preparamenti kienu diġà bdew minn qabel, fosthom 
tħejjija ta' skripts, ħsejjes u effetti , preparamenti ta' 
recordings bħal ngħidu aħna, tal-bulettin tal-aħbarijiet. 

Hawn nagħtu ringrazzjament speċjali lis-Sinjura Ruth 

Amaira li malli tlabna s-sehem tagħha aċċettat mill-ewwel. 
Ir-reċta , li ttellgħet il-Ħadd waranofsinhar, lejlet il

festa ta' San Pawl, kellha wkoll is-sehem ta' Marcella 
Busuttil bħala preżentatur, u l-kantanti Ħal Satin Cherise 
Attard , Jillian Camilleri, u Diane Cutajar. L-atturi 
ewlenin kienu Silaine Cutajar, Charmaine Caruana, 
Jake Seychell, Kurt Debono, Joseph Barber, Diana 
Cassar, Isaac Mula, u Jodie Mula. Fl-aħħar tal-attività, 
l-organista Sylvana Camilleri daqqet l-Innu Popolari lil 
San Pawl (kliem ta' Paul Callus u mużika ta' A. Muscat 
Azzopadi) għall-briju u kant ta' dawk preżenti . 

Id-direzzjoni tar-reċta baqgħet leali lejn il-kitba 
oriġinali tal-awtur, kif ukoll lejn is-sena li nkitbet fiha, 
1-1981. Kienu madwar 45 persuna li fl -aħħar kienu 
involuti f' din il-produzzjoni , bejn atturi , loġistika , armar, 
sound u dwal , promozzjoni , u kollaboraturi . 

Ringrazzjament speċjali għandu jmur ukoll lill
Kunsill Lokali Żgħażagħ li jitmexxa mill-Aġenzija 
Żgħażagħ, li bis-sehem tagħhom kien hemm għajnuna 
finanzjarja li kompliet tagħti aktar aspett professjonali 
lill-attività. Grazzi wkoll imur lis-Sur Roderick Cachia ta' 
Pinkish Line Ltd li offra s-servizzi tiegħu ta' fotografija. 
Apprezzament ukoll tmur lill-amministrazzjoni tal
iskola primarja ta' Ħal Safi u l-President tal-iskola, is-Sur 
Charles Fenech, li kien ta' għajnuna kbira speċjalment fl
aħħar provi li saru fis-sala tal-komunità. 

Din l-attività wkoll ssarrfet biex tħalli dħul għall

każin tal-Banda San Pawl u għalhekk ir-ringrazzjamenti 
jmorru lejn dawk il-persuni kollha li attendew u taw 
kontribut bid-donazzjoni tagħhom. 

Għal kull xorta ta' ħaxix frisk u frott 
irrikorru għand 
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