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PIENIĄDZE Trwa ją in Ten syw ne pra ce nad pro jek Tem w ra mach pro gra -
mu „roz wój Lo kaL ny”. 3 wrze śnia, w sa Li se syj nej urzę du miej skie go od -
by ło się spo Tka nie do Ty czą ce pLa no wa nia dzia łań do re aLi za cji w ob sza -
rze od po czyn ku, spę dza nia cza su woL ne go, ak Tyw no ści, re kre acji oraz
bu do wy mar ki mia sTa „zło Tów. wieL ko poL skie zdro je”. 

Wcza sie spo tka nia, w któ rym
udział wzię li przed sta wi cie le
trzech sek to rów dzia ła ją cych

w mie ście w ob sza rze prze my słu cza su
wol ne go, prze pro wa dzo no warsz ta ty na -

kie ro wa ne na za pla no wa nie przed się wzięć
do re ali za cji w tym ob sza rze, w ra mach
przy go to wy wa nej apli ka cji do tzw. Fun -
du szy Nor we skich. Wszyst kim przy by łym
na spo tka nie, ser decz nie dzię ku je my

za po świę co ny czas i wy si łek wło żo ny we
wspól ne opra co wy wa nie pro jek tu.

Mia sto Zło tów przy go to wu je pro jekt
w ra mach Pro gra mu „Roz wój Lo kal ny”,
fi nan so wa ne go ze środ ków Me cha ni zmu
Fi nan so we go Eu ro pej skie go Ob sza ru Go -
spo dar cze go 2014 – 2021 i Nor we skie go
Me cha ni zmu Fi nan so we go 2014-2021,
któ re go głów nym ce lem jest wzmoc nie -
nie spój no ści spo łecz nej i go spo dar czej
ma łych i śred nich miast po przez m.in.
ogra ni cze nie ne ga tyw nych zja wisk roz -
wo jo wych oraz pod nie sie nie stan dar du
i ja ko ści ży cia miesz kań ców. Czas na zło -
że nie do ku men ta cji apli ka cyj nej upły wa
z koń cem paź dzier ni ka. Obec nie trwa ją
in ten syw ne pra ce nad osta tecz ną li stą
przed się wzięć, któ re zo sta ną zgło szo ne
do do fi nan so wa nia.

Trwają prace nad pozyskaniem
Funduszy Norweskich

dla każdego uczestnika opaska medyczna!
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ROZRYWKA Mi ło naM po in for Mo wać, ze od paź dzier ni ka ru sza ją za pi sy chęt nych
do na uki i gry w skata. dla Mło dzie ży za ję cia od by wać się bę dą w zdk, a dla se -
nio rów w do Mu pol skiM. szko lić przy szłych adep tów ska ta bę dą, in struk to rzy,
któ rzy Ma ją licz ne osią gnię cia na are nie Mię dzy na ro do wej. 

SKAT jest bar dzo cie ka wą i wy so ce eks -
cy tu ją cą grą w kar ty. Na wstę pie na le -
ża ło by wspo mnieć o hi sto rii kart. Fa -

scy nu ją cą ce chą kart do gry jest ich
róż no rodność i pięk no, któ rych to cech więk -
szość lu dzi kom plet nie nie do strze ga. Na uki
hi sto rycz ne nie by ły w sta nie roz szy fro wać
ta jem ni cy kart do dzi siaj: kto wy na lazł i skąd
po cho dzą kar ty do gry? W od po wie dzi mo -
gli by śmy wy mie nić dzie siąt ki hi po tez, czę -
ścio wych prawd i do my słów. Zde cy do wa nie
ro do wód kart zwią za ny jest z Azją. To ta
część na sze go glo bu by ła praw dzi wym miej -
scem na ro dzin ta kich gier jak war ca by, sza -
chy czy ko re ań skie kar ty do wróżb. Chiń czy -
cy któ rzy po sie dli wie dzę o re pro duk cji
drze wo ry tu, pa pie ru i ma lo wa nia, mie li w rę -
ku wszyst kie ar gu men ty do wy ro bu kart.
Nie wy klu czo ne, że wzor cem dla kart by ła
kró lo wa wszyst kich gier – sza chy. Je że li kar -
ty po wsta ły na Wscho dzie to w ja ki spo sób
do tar ły do Eu ro py? Hi sto ry cy mó wią o mi -
gra cji kart w wy ni ku pod bo ju Bli skie go
Wscho du. Ja ko po ten cjal nych po śred ni ków,
na le ża ło by uwa żać po wra ca ją cych z wy praw

ry ce rzy krzy żo wych. We dług mnie, bar dziej
praw do po dob nym jest to że do Eu ro py kar -
ty przy wę dro wa ły przez kup ców we nec kich.
Tak więc po cho dze nie „mo dli tew ni ka dia bła”
tak w śre dnio wie czu na zy wa no ta lię kart,
po zo sta je ta jem ni czo nie do po wie dzia ne.

Pierw sze eu ro pej skie kar ty po ja wi ły się
w ba se nie Mo rza Śród ziem ne go w Hisz pa nii
i we Wło szech (pierw sza wzmian ka o kar tach
po cho dzi z Włoch z 1375ro ku). Nie wąt pli wie
kar ty w Eu ro pie po ja wi ły się i roz prze strze ni ły
w cza sach feu da li zmu, kie dy ukształ to wa ne
by ły już for my spra wo wa nia rzą dów. Na cze le
pań stwa stał król a pod da ni dzie li li się na sta -
ny: ry cer ski, du chow ny, miesz czań ski i chłop -
ski. 

Sto su nek słu żeb no ści po szcze gól nych sta -
nów zo stał prze nie sio ny do gry w kar ty.
Od sa me go po cząt ku w ta lii kart wy stę po -
wa ły czte ry ze spo ły fi gur, któ re na zwa no ko -
lo ra mi. Wzo rem dla nich mo gły być czte ry
na wza jem zwal cza ją ce się dwo ry (pań stwa).
W każ dej gru pie fi gur by ła za cho wa na hie -
rar chia. Na cze le król czy li naj wyż sza wła dza
(„As” po ja wił się póź niej), na stęp nie je go żo -

na – da ma. Po tem ich dzie ci al bo wa le ty bę -
dą ce re pre zen tan ta mi gierm ków czy ry ce rzy.

Król pro wa dził woj ny, któ re pu sto szy ły
je go skar biec. Wy nik woj ny za le żał od po -
sia da nych pie nię dzy za tem w kar tach po ja -
wił się ich sym bol – „As”. Pie niądz to naj wyż -
sza wła dza, wyż sza od wła dzy kró la.

Sym bo li ka czte rech ko lo rów kar cia nych
oprócz wy mie nio nych już wy żej czte rech wal -
czą cych dwo rów mo że tak że ozna czać:

– sta ny: du chow ny, ry cer ski, miesz czań ski
i chłop ski.

– czte ry po ry ro ku: wio sna, la to, je sień i zi ma.
– ele men ty na tu ry: po wie trze, wo dę, zie mię

i ogień.
– re li gie: bud dyj ską, is lam ską, ży dow ską

i chrze ści jań ską.
Obec nie na świe cie sto su je się pięć od -

mian ozna cza nia ko lo rów kar cia nych. Po mi -
nąć na le ży wpro wa dza ne jed no ra zo we, nie -
kie dy za baw ne, ozna cze nia ko lo rów
zwią za nych z re kla mą firm czy to wa rów.

W Pol sce uży wa się na zew nic twa fran -
cu skie go, nie miec kie go oraz sta ro pol skie -
go – żo łądź, wi no, czer wień, dzwon ki, ale

SKAT: zabawa i sport 

Może mały quiz? 
Te mat wciąż nam

bli ski – Ko bie ty Zło -
towsz czy zny. Zgad -
nij po trzech wy ra -
zach o kim mo wa! 
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w na zew nic twie war to ści kar ty – da my
i wa le ta za nik nę ło już uży wa nie na zwy
od po wied nio wy żnik, niż nik.

Na ilu stra cji przed sta wio no sys te my
ozna cza nia ko lo rów kar cia nych. Ozna -
cze nie ko lo rów jak też li te ro we ozna cze -
nie war to ści kar ty umiesz czo ne by ły
w ro gach kar ty. Ro gi kart po cząt ko wo
by ły ro ga mi pro sto ką ta ale czę sto ro gi
te w wy ni ku gra nia ule ga ły roz war -
stwie niu więc zo sta ły one za okrą glo ne.

Kar ty od cza su ich po wsta nia by ły
ma lo wa ne ręcz nie co po wo do wa ło ich
wy so ką ce nę. Kar ty fi gu ro we by ły ca ły -
mi po sta cia mi do pie ro wpro wa dzo -
na w XIX wie ku sy me tria osio wa zmie -
ni ła wy gląd kart fi gu ro wych
na po dwój ne. Wy na la zek pra sy dru kar -
skiej stwo rzył moż li wość dru ko wa nia
kart za po mo cą ma tryc drew nia nych.
Od te go cza su na stą pi ła gwał tow na eks -
pan sja gier kar cia nych i pro duk cji kart,
trwa ona do dzi siaj. Obec nie gra fi ka
kom pu te ro wa po zwa la bar dzo szyb ko
za pro jek to wać i wy dru ko wać prze pięk -
ne kar ty. 

Od wie ków kar ty po ja wia ły się
w każ dej dzie dzi nie na sze go ży cia.
W na szym ję zy ku, li te rac kim i ar ty stycz -
nym, za rów no sta rym, jak i współ cze -
snym. Mo że my przy to czyć za rów no po -
zy tyw ne, jak i ne ga tyw ne skut ki gry
w kar ty. Pra gnie nie wy gry wa nia, pa sja
do gry w kar ty jest obec na w spo łe czeń -
stwie eu ro pej skim od sze ściu stu le ci,
a po wo du je nie pew ność eg zy sten cjal ną,

tra ge die, szczę śli we zdo by cze wy gra nej
lub po pro stu ra dość z gra nia (prze by -
wa nia) ra zem.

Kar ty do gry to re kre acyj na dzia łal ność
mi lio nów lu dzi, jest to przy jem na roz ryw -
ka, du cho wy sport, do bro byt i le ni stwo.

Ko lek cjo ne rzy kart do gry obec nie
śle dzą dzie siąt ki ty się cy wy dań kart,
więc pry wat ne ko lek cje są zmu szo ne
do spe cja li zo wa nia się. Ale o tym póź -
niej!

LE SZEK SZAT KOW SKI


