
81. rocznica wybuchu ii Wojny światowej
ROCZNICA 1 wrze śnia, o go dzi nie 14.
na Cmen ta rzu Wo jen nym w Zło to wie od -
by ły się ob cho dy Wy bu chu II Woj ny Świa -
to wej. Pod czas uro czy sto ści hołd wal czą -
cym w Pol sce oraz na wszyst kich fron tach
Eu ro py i świa ta, od da li kom ba tan ci, de le -
ga cje, sa mo rzą dow cy, ucznio wie i miesz -
kań cy mia sta. 

– Jak co ro ku, 1 wrze śnia spo ty ka my się w miej -
scu wy jąt ko wym w na szym mie ście i re gio nie,
aby upa mięt nić 81. rocz ni cę wy bu chu II woj ny
świa to wej – po wie dział pod czas uro czy sto ści
bur mistrz adam pu lit pod czas uro czy sto -
ści. – Cmen tarz wo jen ny w Zło to wie jest miej -
scem nie zwy kle sym bo licz nym, od lat da ją cym
świa dec two te mu, co wy da rzy ło się ów cze sne go
pierw sze go wrze śnia 1939 ro ku i to czy ło się przez
ko lej nych sześć, okrut nych lat. Dzi siej sza uro czy -
stość jest jak za wsze prze peł nio na bo ha ter stwem
wy da rzeń tam tych cza sów, trwa łą pa mię cią o bo -
ha te rach wrze śnia, pa trio ty zmem i spoj rze niem

z na dzie ją na ja śniej szą przy szłość dla nas, na -
szych dzie ci i przy szłych po ko leń. 

Je ste śmy tu też po to, aby od dać wiel ki ho nor
tym, któ rzy od 1 wrze śnia 1939 ro ku wal czy li
w Pol sce oraz na wszyst kich fron tach Eu ro py
i świa ta, stwo rzy li w na szym kra ju pod ziem ny

front wal ki z nie miec kim oku pan tem, wo bec tych
któ rzy po le gli i zo sta li ran ni w wal ce o na szą wol -
ność. 

Dziś chy li my gło wy i dzię ku je my za mę stwo, bo -
ha ter stwo i ofia rę krwi tym wszyst kim, któ rzy po -
świę ci li swą mło dość dla naj waż niej szych ide ałów

jak ho nor, wol ność, pra wo rząd ność. Ide ały któ re
sta no wią o po ko ju, po myśl no ści i szczę ściu ko lej -
nych po ko leń Po la ków i Eu ro pej czy ków. Pa mięć
o złych cza sach zo bo wią zu je nas do prze strze ga -
nia ta kich za sad jak de mo kra cja, po kój i obro na na -
ro do we go i eu ro pej skie go dzie dzic twa.

Żoł nie rze tu spo czy wa ją cy, po le gli na fron -
tach II woj ny świa to wej, wal cząc w ar mii pol skiej
i ra dziec kiej. Tu spo czy wa ją tak że żoł nie rze, któ -
rzy od da li swo je ży cie w wal kach wrze śnia 1939. 

Dzię ki ofie rze tych żoł nie rzy 1 wrze śnia od lat
ko ja rzy się nam nie mal wy łącz nie z po cząt kiem
ro ku szkol ne go. I oby już tak po zo sta ło na wie ki,
ale jed no cze śnie, oby śmy na wie ki pa mię ta li
o prze la nej krwi obroń ców pol sko ści, i oby śmy co
ro ku spo ty ka li się tu, na cmen ta rzu, na ko lej nych
rocz ni cach... 

dzię ku ję pań stwu, kom ba tan tom, de le ga -
cjom, sa mo rzą dow com, uczniom, miesz kań com
mia sta za przy by cie i zło że nie hoł du po le głym
za wol ność i de mo kra cję! 
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Pro jekt mo ne ty po -
wstał w Mu zeum Zie -
mi Zło tow skiej (gra fi -

ka – Ka ta rzy na Fi li pek).
Na awer sie mo ne ty znaj du je
się na pis „Mia sto Ka zi mie rza
Wiel kie go 1370 – Zło -
tów – 2020” oraz pro fi lo we
przed sta wie nie kró la w ko ro -
nie, we dług ry sun ku Zbi gnie -
wa Nie wia dom skie go. 

Na re wer sie wid nie je wi ze -
ru nek le gen dar ne go je le nia
(na pod sta wie ry sun ku Re na ty
Ko wal czyk), oto czo ny na pi sem

„650 lat – Zło to ze Zło to wa”.
Mo ne ta wy bi ja na jest na mo -
sięż nym krąż ku men ni czym
o śred ni cy 24 mm. Mo ne tę bę -
dzie moż na wy bi jać w Mu zeum
Zie mi Zło tow skiej w go dzi nach
je go pra cy.

Z MIASTA Z oka Zji 650-le cia Mia sta Za pro jek to wa na Zo sta ła Mo ne ta oko licZ no ścio -
wa „Zło to Ze Zło to wa”. każ dy Mo że wy bić so bie ju bi le usZo wą Mo ne tę, od wie dZa jąc

Mu ZeuM Zie Mi Zło tow skiej, w go dZi nach je go pra cy.

„Złoto ze Złotowa”
W Muzeum można wybić
okolicznościową monetę!

Tra dy cja bi cia mo ne ty w re gio -
nie zło tow skim ma bar dzo dłu gą
i cie ka wą hi sto rię. Aby ją so bie
przy bli żyć, war to za po znać się
z ma te ria łem o men ni cy w Łob -
że ni cy oraz zam ko wych men ni -
cach de na ro wych Włod ka Do na -

bor skie go na Zło towsz czyź nie.
Moż na za żar to wać przy tej oka zji,
że ma my szczę ście, że nie ży je my
w epo ce śre dnio wie cza i nie gro zi
nam ścię cie gło wy za wy bi ja nie
ZŁOTA ZE ZŁOTOWA. Za pra sza -
my za tem do Mu zeum!
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skat to nie zwy kle wcią ga ją ca i wy ma -
ga ją ca my śle nia gra; jed na z naj bar dziej
in te re su ją cych i ab sor bu ją cych gier kar -

cia nych, któ rej me cha ni zma mi są – wal ka i przy -
pa dek. li cy ta cja (wal ka o grę), roz gryw ka (zma -
ga nie się prze ciw ni ków) oraz przy pa dek są
na miast ką praw dzi we go wy ży cia się w grze.
zaś na by tą wie dzą, zna jo mo ścią pro wa dze nia
gry i in te li gen cją (de cy du ją cą o ko ja rze niu fak -
tów), osią ga my nasz pod sta wo wy cel –
zwycięstwo.

to nie je dy ny atut, prze ma wia ją cy za ska -
tem! skat to naj bar dziej de mo kra tycz na gra
w kar ty, i z tej przy czy ny jest na zy wa ny grą
szla chet ną. wy ra zem tej de mo kra cji jest wol -
ność jed nost ki i jej nie za leż ność w po dej mo -
wa niu de cy zji. gracz wcho dzi rów nież w ko -
ali cje z part ne ra mi, aby wspól ny mi si ła mi
po ko nać prze ciw ni ka, po nie waż re ali za cja pro -
gra mu – jest nad rzęd nym ce lem dzia ła nia. 

wie le jest za let gry w ska ta, lecz po za
wspa nia ły mi prze ży cia mi skat uczy rów nież

roz sąd ku i po ko ry. ob ser wu jąc po szcze gól -
nych gra czy, na pew no zro zu miesz ich prze -
ży cia, za an ga żo wa nie w grę i in ten cje ja ki -
mi się kie ru ją. wy bu chy ra do ści, wręcz
eu fo rii i smu tek po nie uda nych za gra niach,
peł na ża ru dys ku sja na pę dza na sil ną wo lą
wy gry wa nia, two rzą nie sa mo wi tą at mos -
fe rę i kli mat wspól nej za ba wy. być mo że
za dasz so bie py ta nie?! co po wo du je tak in -
ten syw ne prze ży wa nie gry?! to tylko
skat!!!

Skat: zabawa, rozryw  
sport? Dlaczego wart  
Z MIASTA Mi ło naM po in for Mo wać, że od paź dzier ni ka ru sza ją za pi sy chęt nych do   

Mło dzie ży za ję cia od by wać się bę dą w zdk, a dla se nio rów w do Mu pol skiM. szk    
ska ta bę dą in struk to rzy, któ rzy Ma ją licz ne osią gnię cia na are nie Mię d     
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Rozbudowa pola 
do DISC GOLFA!
RoZ Po cZę ły Się PRa ce nad RoZ bu do wą

Po la do diSc Gol fa! Za Pla no wa na
Zo Sta ła bu do wa 6 ko lej nych Pół oRaZ
wiat Z któ Rych bę dą mo Gli Sko RZy Stać

GRa cZe. 
Na ma pie pre ZeN tu je my jaK bę DZie

wy glą Dać ma pa po Do Da Niu No -
wych miejSc.

Skat w Pol Sce

z ra cji hi sto rycz nych skat do pol ski przy -
wę dro wał na pew no z al ten bur ga przez
lipsk do wro cła wia, opo la, ka to wic, oraz
do wiel ko pol ski, na Ma zu ry i na po mo rze.
nie ule ga wąt pli wo ści że naj bar dziej po -
pu lar ny jest w tej chwi li na Ślą sku, a sta -
no wi nie odzow ny ele ment tam tej szej kul -
tu ry oby cza jo wej obej mu ją cej wszyst kie
po ko le nia.  w ro ku 1955, po wstał pierw -
szy klub ska to wy przy ko pal ni „wan da -

-lech” w wir ku, co za po cząt ko wa ło zor -
ga ni zo wa ny ruch ska to wy w pol sce. po -
wo li przy róż nych do mach kul tu ry po wsta -
wa ły klu by ska to we, któ re or ga ni zo wa ły
cy klicz ne tur nie je. wy ma ga ło to ko or dy -
na cji dzia łań mię dzy klu ba mi – od spraw
or ga ni za cyj nych po cząw szy, a na fi nan so -
wych koń cząc. dzia ła cze by li co raz bar dziej
prze ko na ni o ko niecz no ści po wo ła nia or -
ga ni za cji uła twia ją cej ko or dy na cję dzia łań,
w efek cie w ro ku 1984 za re je stro wa ny zo -
stał pol ski zwią zek gry w ska ta.

Skat w Zło to wie

po cząt ki ska ta na zie mi zło tow skiej
się ga ją XiX w., już wów czas pro wa dzo -
no od no to wa ne w kro ni kach roz gryw ki.
prze trwa nie tej gry za wdzię cza my bo -
ga tym tra dy cjom ro dzin nym, gdzie w za -
ci szu do mo wym, nie kie dy wśród zna jo -
mych i są sia dów kul ty wo wa no tę
wspa nia łą grę. pierw szy klub po wstał
jed nak że do pie ro w XXi wie ku. tak, to
klub ska ta kraj na w zło to wie, któ ry po -
wstał 10 ma ja 2010 r., wcze śniej przez kil -
ka lat funk cjo no wał w struk tu rach Mlks
spar ta zło tów. LESZEK SZATKOWSKI

  ka, czy
  to grać

              na uki i gry w skata. dla
             ko lić przy szłych adep tów

             dzyna ro do wej. 

Za rząd złotowskiego Klu bu 
Bian ga Edward – pre zes
Ko wal ski Kon rad – V -ce pre zes
Cie płuch Ste fa nia – skarb nik 

Suk ce sy
ko zieł bar ba ra – mi strzy ni pol -•
ski ko biet 2012 r.
ka li na aga ta – mi strzy ni pol ski•
ko biet 2015 r.
cie płuch ste fa nia – iii miej sce•
Mi strzostw pol ski ko -
biet 2019 r. 

Mi strzo stwa Pol ski męż czyzn: 
bi nia ki we icz Ma rian -•
Vi miej sce
szat kow ski le szek -•
Viii miej sce

Suk ce sy dru ży no we:
awans do ii li gi cen tral -•
nej 2015r. obec nie iV li ga
Vi miej sce w dru ży no wym•
pu cha rze pol ski 2014 r. 

Re pre zen tan ci Pol ski: 
Szat kow ski Le szek – wie lo -•
krot ny re pre zen tant pol ski.
dru ży no wy v -mistrz świa ta
z kapsz ta du 2010 r.  V miej sce
MŚ las Ve gas 2016 r.
Viii miej sce MŚ ber lin 2018 r.
ka pi tan re pre zen ta cji pol ski
pod czas Mi strzostw eu ro py
sa vo na 2019 r. (4 miej sce). se -
lek cjo ner ka dry pol ski. 

Bi nia kie wicz Ma rian – dru ży -•
no wy v -mistrz Świa ta z kar -
pa cza 2014 r.

Ko wal ski Kon rad – V miej sce•
w mi strzo stwach świa ta las
Ve gas 2016 r.

Grand Prix Pol ski: 
ii miej sce wró bel jan 2013 r.•
puck
ii miej sce ko wal ski kon rad•
2017 r. ryb nik
iii miej sce bian ga edward•
2015 r. cho rzów

Za wod ni cy uczest ni czy li w Mi -
strzo stwach Świa ta oraz Eu ro py
w na stę pu ją cych kra jach: hisz pa -
nia, bel gia, fran cja, niem cy, au -
stria, rpa, pa ra gwaj, usa. klub
na wią zał kon tak ty z gra cza mi
z ber li na, or ga ni zu jąc dla miesz -
kań ców na za koń cze nie la ta (już
czte ro krot nie) im pre zę pt. „bie sia -
da ze ska tem”. pro wa dzi my tak że
roz gryw ki z mia stem part ner skim
zło tó wa – ra the now. są sie dzi
z za za chod niej gra ni cy, chęt nie
przy jeż dża ją do nas na me cze ska -
to we i bar dzo ser decz nie gosz czą
nas w ra the now.


