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Funduszy Norweskich

PIENIĄDZE Trwają inTensywne prace nad projekTem w ramach programu „rozwój LokaLny”. 3 września, w saLi sesyjnej urzędu miejskiego odbyło się spoTkanie doTyczące pLanowania działań do reaLizacji w obszarze odpoczynku, spędzania czasu woLnego, akTywności, rekreacji oraz
budowy marki miasTa „złoTów. wieLkopoLskie zdroje”.
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informaTor urzędu miejskiego w złoTowie

Trwają prace nad pozyskaniem

czasie spotkania, w którym
udział wzięli przedstawiciele
trzech sektorów działających
w mieście w obszarze przemysłu czasu
wolnego, przeprowadzono warsztaty na-

P

kierowane na zaplanowanie przedsięwzięć
do realizacji w tym obszarze, w ramach
przygotowywanej aplikacji do tzw. Funduszy Norweskich. Wszystkim przybyłym
na spotkanie, serdecznie dziękujemy

za poświęcony czas i wysiłek włożony we
wspólne opracowywanie projektu.
Miasto Złotów przygotowuje projekt
w ramach Programu „Rozwój Lokalny”,
ﬁnansowanego ze środków Mechanizmu
Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 – 2021 i Norweskiego
Mechanizmu Finansowego 2014-2021,
którego głównym celem jest wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej
małych i średnich miast poprzez m.in.
ograniczenie negatywnych zjawisk rozwojowych oraz podniesienie standardu
i jakości życia mieszkańców. Czas na złożenie dokumentacji aplikacyjnej upływa
z końcem października. Obecnie trwają
intensywne prace nad ostateczną listą
przedsięwzięć, które zostaną zgłoszone
do doﬁnansowania.

dla każdego uczestnika opaska medyczna!
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SKAT: zabawa i sport
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ROZRYWKA Miło naM poinforMować, ze od października ruszają zapisy chętnych
do nauki i gry w skata. dla Młodzieży zajęcia odbywać się będą w zdk, a dla seniorów w doMu polskiM. szkolić przyszłych adeptów skata będą, instruktorzy,
którzy Mają liczne osiągnięcia na arenie Między narodowej.

S

KAT jest bardzo ciekawą i wysoce ekscytującą grą w karty. Na wstępie należałoby wspomnieć o historii kart. Fascynującą cechą kart do gry jest ich
różnorodność i piękno, których to cech większość ludzi kompletnie nie dostrzega. Nauki
historyczne nie były w stanie rozszyfrować
tajemnicy kart do dzisiaj: kto wynalazł i skąd
pochodzą karty do gry? W odpowiedzi moglibyśmy wymienić dziesiątki hipotez, częściowych prawd i domysłów. Zdecydowanie
rodowód kart związany jest z Azją. To ta
część naszego globu była prawdziwym miejscem narodzin takich gier jak warcaby, szachy czy koreańskie karty do wróżb. Chińczycy którzy posiedli wiedzę o reprodukcji
drzeworytu, papieru i malowania, mieli w ręku wszystkie argumenty do wyrobu kart.
Niewykluczone, że wzorcem dla kart była
królowa wszystkich gier – szachy. Jeżeli karty powstały na Wschodzie to w jaki sposób
dotarły do Europy? Historycy mówią o migracji kart w wyniku podboju Bliskiego
Wschodu. Jako potencjalnych pośredników,
należałoby uważać powracających z wypraw

rycerzy krzyżowych. Według mnie, bardziej
prawdopodobnym jest to że do Europy karty przywędrowały przez kupców weneckich.
Tak więc pochodzenie „modlitewnika diabła”
tak w średniowieczu nazywano talię kart,
pozostaje tajemniczo niedopowiedziane.
Pierwsze europejskie karty pojawiły się
w basenie Morza Śródziemnego w Hiszpanii
i we Włoszech (pierwsza wzmianka o kartach
pochodzi z Włoch z 1375roku). Niewątpliwie
karty w Europie pojawiły się i rozprzestrzeniły
w czasach feudalizmu, kiedy ukształtowane
były już formy sprawowania rządów. Na czele
państwa stał król a poddani dzielili się na stany: rycerski, duchowny, mieszczański i chłopski.
Stosunek służebności poszczególnych stanów został przeniesiony do gry w karty.
Od samego początku w talii kart występowały cztery zespoły ﬁgur, które nazwano kolorami. Wzorem dla nich mogły być cztery
nawzajem zwalczające się dwory (państwa).
W każdej grupie ﬁgur była zachowana hierarchia. Na czele król czyli najwyższa władza
(„As” pojawił się później), następnie jego żo-

na – dama. Potem ich dzieci albo walety będące reprezentantami giermków czy rycerzy.
Król prowadził wojny, które pustoszyły
jego skarbiec. Wynik wojny zależał od posiadanych pieniędzy zatem w kartach pojawił się ich symbol – „As”. Pieniądz to najwyższa władza, wyższa od władzy króla.
Symbolika czterech kolorów karcianych
oprócz wymienionych już wyżej czterech walczących dworów może także oznaczać:
– stany: duchowny, rycerski, mieszczański
i chłopski.
– cztery pory roku: wiosna, lato, jesień i zima.
– elementy natury: powietrze, wodę, ziemię
i ogień.
– religie: buddyjską, islamską, żydowską
i chrześcijańską.
Obecnie na świecie stosuje się pięć odmian oznaczania kolorów karcianych. Pominąć należy wprowadzane jednorazowe, niekiedy zabawne, oznaczenia kolorów
związanych z reklamą ﬁrm czy towarów.
W Polsce używa się nazewnictwa francuskiego, niemieckiego oraz staropolskiego – żołądź, wino, czerwień, dzwonki, ale

Może mały quiz?
Temat wciąż nam
bliski – Kobiety Złotowszczyzny. Zgadnij po trzech wyrazach o kim mowa!
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w nazewnictwie wartości karty – damy
i waleta zaniknęło już używanie nazwy
odpowiednio wyżnik, niżnik.
Na ilustracji przedstawiono systemy
oznaczania kolorów karcianych. Oznaczenie kolorów jak też literowe oznaczenie wartości karty umieszczone były
w rogach karty. Rogi kart początkowo
były rogami prostokąta ale często rogi
te w wyniku grania ulegały rozwarstwieniu więc zostały one zaokrąglone.
Karty od czasu ich powstania były
malowane ręcznie co powodowało ich
wysoką cenę. Karty ﬁgurowe były całymi postaciami dopiero wprowadzona w XIX wieku symetria osiowa zmieniła
wygląd
kart
ﬁgurowych
na podwójne. Wynalazek prasy drukarskiej stworzył możliwość drukowania
kart za pomocą matryc drewnianych.
Od tego czasu nastąpiła gwałtowna ekspansja gier karcianych i produkcji kart,
trwa ona do dzisiaj. Obecnie graﬁka
komputerowa pozwala bardzo szybko
zaprojektować i wydrukować przepiękne karty.
Od wieków karty pojawiały się
w każdej dziedzinie naszego życia.
W naszym języku, literackim i artystycznym, zarówno starym, jak i współczesnym. Możemy przytoczyć zarówno pozytywne, jak i negatywne skutki gry
w karty. Pragnienie wygrywania, pasja
do gry w karty jest obecna w społeczeństwie europejskim od sześciu stuleci,
a powoduje niepewność egzystencjalną,

tragedie, szczęśliwe zdobycze wygranej
lub po prostu radość z grania (przebywania) razem.
Karty do gry to rekreacyjna działalność
milionów ludzi, jest to przyjemna rozrywka, duchowy sport, dobrobyt i lenistwo.

M

Kolekcjonerzy kart do gry obecnie
śledzą dziesiątki tysięcy wydań kart,
więc prywatne kolekcje są zmuszone
do specjalizowania się. Ale o tym później!
LESZEK SZATKOWSKI
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