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WSTĘP 

System licytacyjny Wspólny Język zyskuje coraz większą popularność na 

świecie. O dziwo, dzieje się tak w czasie, gdy polskie pary nie dominują tak na 

świecie, jak to bywało w niedalekiej przeszłości. Wspólny Język zyskuje 

zwolenników dzięki brydżowi w Internecie. Polscy brydżyści chętnie korzystają 

z tej formy gry, a ich zagraniczni konkurenci (czy też partnerzy) chcą się 

nauczyć, jak licytuje się systemem zwanym za granicą „Polish Club". Czoło-

wym graczom świata polski system licytacji jest doskonale znany. Utytułowana 

brydżystka amerykańska Jill Meyers w plebiscycie pisma ACBL Bulletin na 

pytanie o najbardziej pożyteczną konwencję brydżową podała nie Blackwooda 

czy Splintera, lecz „polskie dwukolorówki" - otwarcia 2 i 2 a na układach 5-

5, czyli „naturalniejszy" zamiennik konwencji „Wilkosz" stosowany przez 

polskie pary za granicą. 

Wspólny Język 2005 ma ambicję stać się systemem popularnym i akcep-

towanym nie tylko w Polsce. Rozwiązania niedopuszczane na zagranicznych 

turniejach (takie jak otwarcie 2 Wilkosza) czy niezrozumiałe dla naturalisty 

(jak np. skomplikowana definicja otwarcia 1♦ w systemie WJ2000) zostają 

zastąpione przez metody łatwiejsze do zaakceptowania (odpowiednio „polskie 

dwukolorówki" i otwarcie 1 z czwórki). 

System WJ05 stara się wyeliminować pewne dotychczasowe słabości, z 

którymi jak dotychczas nikt nie miał siły walczyć, takie jak np. zabranie 

przestrzeni w sekwencji 1 - 3BA (gdy otwierający nie ma słabego wariantu 

otwarcia). 

System licytacyjny nie może stać w miejscu. Pewne rozwiązania po prostu 

nie wytrzymują próby czasu. Prawie żadna para z polskiej czołówki nie gra 

klasyczną odwrotką (4-4, 5-5) czy otwarciami południowoafrykańskimi (4 

transfer na kiery, 4 - na piki). Coś w tym musi być - podążajmy śladem 

czołówki. Istnieją konwencje, które przebojem opanowały prawie cały bry-

dżowy świat, takie jak: Blackwood 1430 czy Blackwood wyłączeniowy. Nie ma 

powodu się im opierać. 

W opisie WJ05 mam nadzieję usunąć pewne niespójności, które wkradły się 

do systemu WJ2000, na które zwrócili uwagę wnikliwi Czytelnicy. 

W przeciwieństwie do wersji WJ95 i WJ2000, tym razem nie poprzedzam 

publikacji nowego systemu ankietą. Zależy mi przede wszystkim na spełnieniu 

wyżej podanych celów bez dokonywania rewolucji w przyjętych i dobrze 

funkcjonujących rozwiązaniach.             Spis treści 
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SŁOWNICZEK NIEKTÓRYCH TERMINÓW BRYDŻOWYCH 

Terminy definiowane w innym miejscu słowniczka oznaczone są pismem 

pochyłym. 

2BA po uzgodnieniu koloru starszego - forsująca odzywka 2BA po uzgod-

nieniu koloru starszego, której celem jest uzyskanie dodatkowych informacji 

o karcie partnera. 
2BA po powtórzeniu koloru starszego - 2BA po odpowiedzi one-over-one i 

powtórzeniu koloru starszego przez otwierającego. Odzywka forsuje do 

wysokości trzy w kolor starszy - w odpowiedzi otwierający pokazuje 

krótkość, jeśli ją posiada. 
5431 - odpowiedź z przeskokiem na otwarcie 1BA wskazująca krótkość w 

licytowanym kolorze. W systemie WJ dotyczy to odpowiedzi 3 i 3, które 

przyrzekają, co najmniej po cztery karty w obu kolorach młodszych i forsują 

do dogranej. 

Acol - 1) angielski system licytacyjny, 2) otwarcie 2 zaczerpnięte z systemu 

„Acol" oznaczające bardzo silną kartę na dowolnym układzie, stosowane w 

niektórych wersjach WJ (ale nie we WJ05), 3) potoczne określenie bardzo 

silnej karty. 
autoSplinter - nienaturalny przeskok, który uzgadnia kolor poprzednio 

licytowany przez autora tej odzywki i wskazuje krótkość. Konwencja ma 

zastosowanie tylko w przypadku, gdy partner nie zalicytował naturalnie 

żadnego koloru. 
atutowa (konwencja) - pytanie o ilość starszych figur w kolorze atutowym. 

Odpowiedzi są następujące: 6 - brak figur, 6 - 1 figura, 6 - dwie figury, 

szlem w kolor uzgodniony - trzy figury. 
bilans - suma punktów obu graczy pary. 
Blackwood na pięć wartości 1430 - pytanie o ilość wartości z pięciu: cztery asy 

i król w kolorze atutowym. Jako kolor atutowy przyjmuje się albo kolor 

uzgodniony, albo, gdy koloru nie uzgodniono, kolor ostatnio zgłoszony. 

Partner licytuje: 5, gdy posiada 1 lub 4 z wymienionych wyżej pięciu kart, 

5 = 0 lub 3 wartości, 5 = 2 lub 5 wartości, 5 = 2 wartości i król, 5BA = 

2 wartości i 2 króle, itd. 
Blackwood wyłączeniowy - przeskok nowym kolorem na wysokość pięciu (lub 

4, gdy uzgodniono kiery) po uzgodnieniu koloru atutowego w celu spytania 

o ilość wartości z czterech: król atutowy i trzy asy z wyłączeniem asa w 

licytowanym kolorze. Odpowiedzi są szczebelkowe, jak w Blackwoodzie 

1430 (pierwszy szczebel = 1 lub 4). 
bubrotka - obowiązująca we WJ05 odmiana odwrotki, wprowadzająca m.in. 

dwie odzywki naturalne (3, 3) w drabince odpowiedzi. 

cue bid - odzywka strefy szlemowej, wskazująca zatrzymanie pierwszej klasy 

(as lub renons) lub drugiej klasy (król lub singiel) w licytowanym kolorze. W 

języku angielskim pojęcie cue bidu jest znacznie szersze - oznacza ogólnie 

odzywkę nienaturalną. 
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cue bid honorowy - odzywka strefy szlemowej wskazująca asa lub króla w 

licytowanym kolorze. Cue bid zalicytowany w kolor pięciokartowy partnera 

powinien być cue bidem honorowym. 
cue bid krótkościowy - odzywka strefy szlemowej wskazująca krótkość w li-

cytowanym kolorze. 

cue bid Michaelsa - odzywka w kolor przeciwnika (np. 1 - 2) oznaczająca 

układ co najmniej 5-5 w kolorach różnych od zalicytowanego przez 

przeciwnika, z co najmniej jedną starszą piątką. 
częściówka - gra na wysokości niższej niż dograna. 
defensywna ręka (karta) - ręka, z którą korzystniejsze wydaje się, by przy 

rozgrywce utrzymali się przeciwnicy. Charakterystyczne cechy takiej karty 

to: figury w kolorach krótkich, opozycja w kolorze przeciwnika, mało figur 

w kolorach licytowanych przez partnera. 

dograna - gra na wysokości zapewniającej dodatkową premię, czyli 3BA, 4, 

4, 5 lub 5. 
drugi broniący - przeciwnik z prawej strony gracza, który otworzył licytację. 

Drury - zalicytowanie sztucznej odzywki 2 w celu sprawdzenia siły wejścia 

partnera lub siły otwarcia trzecioręcznego partnera. 
fit - uzupełnienie koloru licytowanego przez partnera. Najczęściej przez fit 

rozumie się kolor takiej długości, że suma kart licytującego i partnera w tym 

kolorze wynosi minimum osiem. 
forsing - odzywka, na którą nie wolno spasować. 
forsing do dogranej - odzywka, po której partnerzy nie mogą spasować, zanim 

nie osiągną dogranej. 
forsing na jedno okrążenie - odzywka, po której partner musi choć raz zabrać 

głos w licytacji. 
forsujące 2BA - druga odzywka odpowiadającego 2BA po rebidzie otwiera-

jącego na wysokości dwóch, która forsuje do dogranej. Forsujące 2BA 

stosuje się we WJ05 po odpowiedzi two-over-one. 
gra kończąca - inaczej: końcówka, dograna. 
gra premiowa - szlemik lub szlem. 

gadżet Gawrysia - dwuznaczna odzywka 2 w jednostronnej licytacji 1♦ - 1 - 

2 - 2: sign off na pikach lub forsing do dogranej. Otwierający 

zobowiązany jest zalicytować 2. 

Hoyt - pytanie o króle. Odzywka na najniższym szczeblu po odpowiedzi na 

Blackwooda lub Blackwooda na pięć wartości (tzn. 5 po 5 lub 5 po 5) 

mająca na celu sprawdzenie, ile króli posiada partner. Partner licytuje 

najbliższy kolor (np. 5 po 5), jeśli nie ma żadnego króla, następny kolor 

(np. 5 po 5) z jednym królem, itd. 
inwit atutowy - licytacja z przeskokiem na wysokość pięciu w uzgodniony 

kolor starszy (lub podniesienie koloru starszego z wysokości czterech na 

wysokość pięciu), gdy zagranie szlemika uzależnia się od posiadania przez 

partnera dobrych atutów (najczęściej dwóch starszych figur). 
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inwit do dogranej - licytacja, po której partner ma zalicytować dograną, jeśli 

posiada jakieś nieujawnione dotychczas nadwyżki. 
inwit do szlemika - licytacja, po której partner ma zalicytować szlemika, jeśli 

posiada jakieś nieujawnione dotychczas nadwyżki. 

kolor + fit - licytacja (najczęściej z przeskokiem), wskazująca licytowany kolor 

i fit w kolorze partnera. W systemie WJ05 konwencję tę stosuje się po 

kontrze wywoławczej przeciwnika. 

kontra do długości - kontra, na którą partner ma spasować, jeśli ma długość 

(cztery lub pięć kart) w kolorze licytowanym przez przeciwnika. W systemie 

WJ05 tej konwencji nie stosuje się. 

kontra fit - kontra na wejście drugiego broniącego, której celem jest poin-

formowanie partnera o posiadaniu dokładnie trzech kart w kolorze partnera i 

ręki ofensywnej. 

kontra karna - kontra, mająca na celu podwojenie zapisu, gdy grają prze-

ciwnicy, jeśli uważamy, że zapowiedzianego kontraktu nie zrealizują. Partner 

ma pasować niezależnie od posiadanych kart. 

kontra negatywna - kontra na wejście przeciwnika (we WJ05 do wysokości 

4), mająca na celu wskazanie możliwości gry w kolory nielicytowane lub 

pokazanie czterech kart w nielicytowanym dotychczas kolorze starszym. 

Kontrę negatywną stosujemy również w celu pokazania silnej karty na 

słabym kolorze pięciokartowym lub jako inwit do 3 BA. 

kontra objaśniająca - kontra na jedną z początkowych odzywek w licytacji 

mająca na celu pokazanie karty zbyt silnej na wejście kolorem. Siła kontry 

objaśniającej wynosi od 17 punktów na układzie niezrównoważonym i od 19 

punktów na układzie zrównoważonym. 

kontra odpowiedź - kontra na kolor uzgodniony przez przeciwników dana na 

pozycji drugiego broniącego po kontrze wywoławczej partnera. Celem jest 

poinformowanie partnera o możliwości gry w co najmniej dwa jeszcze 

nielicytowane kolory. 

kontra re-open - zob. kontra wznawiająca. 

kontra wywoławcza - kontra na jedną z początkowych odzywek w licytacji, 

mająca na celu znalezienie najlepszego koloru do gry własnej. Przyjmuje się, 

że na kontrę wywoławczą powinno się posiadać co najmniej trzy karty w 

każdym z nielicytowanych przez przeciwnika kolorów starszych i co 

najmniej po dwie karty w każdym z nielicytowanych przez przeciwnika 

kolorów młodszych. 

kontra wznawiająca - kontra dana przez gracza znajdującego się na pozycji re-

open, której celem jest znalezienie własnego koloru do gry lub zagranie 

kontraktu proponowanego przez przeciwnika z kontrą, jeśli partner posiada 

opozycję w kolorze kontrowanym. 

końcówka - to samo co dograna. 

krótkość - singleton lub renons. 

licytacja dwustronna - licytacja, w której biorą udział obie pary (obie pary nie 

pasują). 

licytacja jednostronna - licytacja, w której bierze udział tylko jedna para. 
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licytacja po interwencji - licytacja, którą otworzyła nasza para, a co najmniej 

jeden gracz z pary przeciwnej wszedł do licytacji. 

licytacja seminaturalna (quasi-naturalna) - licytacja, w której partnerzy 

wskazują dobre kolory, ale niekoniecznie czterokartowe (najczęściej w celu 

pokazania braku zatrzymania w kolorach nielicytowanych). 

licytacja sforsowana do dogranej - sytuacja, w której parze nie wolno 

zatrzymać się  przed  zalicytowaniem dogranej.  

licytacja w obronie - licytacja, którą otworzyła para przeciwna.  

licytacja z bilansu - licytacja w oparciu o  sumę punktów swoich i partnera 

wynikających z dotychczasowej licytacji. Niekiedy licytację z bilansu 

opieramy o licytację przeciwników! 

miniSplinter - odpowiedź 3 po otwarciu 1 lub 3BA po otwarciu 1, która 

informuje o posiadaniu fitu w kolorze partnera i krótkości w innym kolorze w 

zakresie siły 8-12. 

Multi - otwarcie 2, które w systemie WJ05 ma znaczenie: szóstka w kierach 

lub w pikach w sile poniżej otwarcia (6-11). W oryginalnej wersji konwencja 

Multi zawierała dodatkowo silne zrównoważone ręce. 

nadwyżka - dodatnie cechy karty, nieujawnione w dotychczasowej licytacji. 

Nadwyżka może być punktowa: więcej punktów lub układowa: lepszy układ 

(np. więcej kart w jednym z licytowanych kolorów). 

odpowiadający - partner otwierającego. 

odpowiedź - 1) pierwsza odzywka partnera otwierającego, 2) licytacja kon-

wencyjna - odpowiedź na konwencyjne pytanie partnera, np. „odpowiedź na 

pytanie o asy". 

odwrotka - odzywka 2 po otwarciu 1 i odpowiedzi kolorem starszym. 

Przyrzeka silny wariant otwarcia 1 i co najmniej trzy karty w kolorze 

partnera. We WJ05 odwrotka zastąpiona jest bubrotką. 

odwyrtka - odzywka 2 po otwarciu 1 i odpowiedzi   kolorem   starszym. 

Przyrzeka  silny wariant otwarcia 1 i wyklucza posiadanie fitu czte-

rokartowego w kolorze  partnera (uzupełnieniem odwyrtki jest rebid 2BA 

oznaczający silnego trefla z fitem czterokartowym). W systemie WJ05 

konwencja ta podana jest jako propozycja alternatywna dla bubrotki 

(odwrotki) - dla stałych par. 

odzywka forsuje do dogranej - po tej odzywce żaden z partnerów nie może 

spasować przed osiągnięciem kontraktu, dającego dograną. 

odzywka forsuje na jedno okrążenie - po tej odzywce partner musi co naj-

mniej raz zabrać głos w licytacji. 

odzywka nieforsująca - odzywka, na którą można spasować. 

odzywka seminaturalna (quasi-naturalna) - odzywka, która informuje o 

posiadaniu figur(y) w licytowanym kolorze - niekoniecznie czterokartowym. 

ofensywna ręka (karta) - ręka, z którą korzystniejsze wydaje się utrzymanie 

przy rozgrywce. Charakterystyczne cechy takiej karty to: figury w kolorach 

długich, krótkość lub wyłączenie w kolorze przeciwnika, dużo figur w 

kolorach licytowanych przez partnera. 
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one-over-one - odpowiedź na wysokości jednego po otwarciu na wysokości 

jednego. 

opozycja - termin używany najczęściej w zwrocie posiadać opozycję - mieć 

dobry i długi kolor, który przeciwnicy wybrali (lub mają zamiar wybrać) jako 

kolor atutowy. Czasami określa się tak przeciwników. 

otwarcie - pierwsza odzywka w licytacji różna od pasa. 

otwarcie 2BA na młodszych - otwarcie w sile 6-10 punktów informujące o 

posiadaniu obu pięciokartowych kolorów młodszych. 

otwarcie czwartoręczne - otwarcie licytacji po trzech pasach. Przyjęło się 

uważać, że otwarcie czwartoręczne może być nieco słabsze niż wymagane w 

innej sytuacji (od 10 punktów). 

otwarcie trzecioręczne - otwarcie licytacji po dwóch pasach. Przyjęło się 

uważać, że otwarcie trzecioręczne może być słabsze niż standardowe (z 

dobrym kolorem można otworzyć na trzeciej ręce, nawet od 8 punktów). 

otwierający - gracz, który zaczął licytację (pierwszy gracz, który nie spasował). 

otworzyć licytację - dać pierwszą odzywkę w licytacji różną od pasa. 

pas wciągający - inaczej trapping pas. 

PC - inaczej: punkty (za honory). 

pięciokart - kolor pięciokartowy. 

polskie dwukolorówki - otwarcia 2 i 2 w układzie 5-5 z licytowanym 

kolorem w sile poniżej otwarcia. W systemie WJ05 polskie dwukolorówki 

zastępują otwarcie Wilkoszem. 

pozycja re-open - sytuacja, w której jako ostatni licytował przeciwnik z lewej 

strony, po czym w licytacji nastąpiły dwa pasy. 

Precision - 1) system licytacyjny oparty na silnym treflu (w którym otwarcie 1 

oznacza kartę od 16 punktów), 2) w Polsce - popularne określenie otwarcia 

2 zaczerpniętego z systemu Precision, oznaczającego siłę 11-14(15) 

punktów na co najmniej pięciu treflach - przy czym w przypadku posiadania 

dokładnie pięciu trefli wymagane jest posiadanie starszej czwórki. 

pytanie o króle - zob. Hoyt. 

pytanie o pięć wartości - zob. Blackwood na pięć wartości. 

pytanie o uzupełnienie - zgłoszenie nowego koloru mimo uzgodnienia koloru 

atutowego w celu sprawdzenia, czy partner posiada w tym kolorze 

pozytywne wartości (zob. uzupełnienie). 

pierwszy broniący - przeciwnik z lewej strony gracza, który otworzył licytację. 

re-open - zob. pozycja re-open. 

rebid - druga odzywka. Jeśli nie zaznaczono inaczej, przez rebid rozumie się 

drugą odzywkę otwierającego. 

rebidować - dać rebid. 

renons - brak kart danego koloru. 

rewers - licytacja drugiego koloru, starszego od licytowanego poprzednio (np. 

wskazanie kierów, gdy poprzednio licytowaliśmy kara), gdy możliwe było 

powtórzenie pierwszego koloru przez niższą odzywkę (np. w licytacji 
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jednostronnej: 1 - 1 - 2). Licytacja rewersem najczęściej oznacza 

posiadanie nadwyżki punktowej. 

sign off - odzywka, po której partner zobowiązany jest spasować. 

silne uzgodnienie koloru - zalicytowanie koloru partnera w celu ustalenia go 

jako koloru atutowego. Partner zobowiązany jest kontynuować licytację i 

przedstawić swoje zapatrywania na możliwość gry premiowej. 

singleton - dokładnie jedna karta w kolorze. 

słaby i mocny Splinter - konwencja, która umożliwia rozróżnienie siły licytacji 

Splinterem - stosowana w systemie WJ05 po otwarciach l i 1. Słabszą 

kartę licytuje się za pomocą miniSplintera. 

Splinter - odzywka strefy szlemowej, wskazująca krótkość w licytowanym 

kolorze za pomocą nienaturalnego przeskoku. 

starsza czwórka (piątka, szóstka) - cztery (pięć, sześć) kart w kolorze 

starszym. 

Stayman - pytanie o starsze czwórki (2) po otwarciu 1BA. W systemie WJ05 

po pytaniu Staymana przechodzi się do licytacji naturalnej - za wyjątkiem 

transferu Trybuły. 

starsza figura - dama, król lub as. 

strategia 4-3-2-2 (5-3-2-1, itp.) - strategia wyboru wysokości odzywki blo-

kującej, która podpowiada, ile pewnych lew w rozgrywce powinna za-

pewniać własna karta (bez pomocy partnera) w przypadku, gdyby za-

powiedziana przez nas odzywka blokująca stała się kontraktem ostatecznym. 

Strategia 4-3-2-2 mówi, że w założeniach korzystnych karta powinna 

zapewniać cztery lewy mniej niż zapowiadamy (np. sześć lew na blok 4), w 

założeniach przedpartyjnych powinna zapewniać trzy lewy mniej niż 

zapowiadamy, a w założeniach popartyjnych i niekorzystnych powinna 

zapewniać dwie lewy mniej niż zapowiadamy. 

strefa szlemowa - strefa licytacji (najczęściej od poziomu czterech), w której 

partnerzy sprawdzają możliwość zagrania gry premiowej. 

sześciokart - kolor sześciokartowy. 

sześć w kolor Splintera - odzywka na wysokości sześciu w kolor, w którym 

partner pokazał krótkość za pomocą Splintera, o znaczeniu: pytanie o renons. 

Z renonsem partner ma zalicytować szlema w kolor uzgodniony. 

teksas - sztuczna odzywka wskazująca posiadanie koloru bezpośrednio 

starszego od zalicytowanego (np. licytacja kierami wskazująca posiadanie 

pików). 

teksas Wesołowskiego - licytacja z układem 5-5 w kolorach starszych po 

otwarciu partnera 1 BA - odpowiadający zaczyna od teksasu na kiery (2). 

trapping pas - pas w sytuacji, w której kontra miałaby znaczenie inne niż karne. 

Z kartą, z którą chcielibyśmy karnie skontrować przeciwników, pasujemy i 

liczymy na to, że partner da kontrę wznawiającą, na którą spasujemy. 

transfer Trybuły - po Staymanie - forsujące uzgodnienie koloru otwierającego 

za pomocą koloru bezpośrednio niższego (3 uzgadnia kiery, 3 - piki). 

two-over-one - odpowiedź na wysokości dwóch po otwarciu na wysokości 
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jednego. 

układ, np. 5-3-3-2 - układ trzynastu kart na początku rozgrywki, wyliczony od 

koloru najdłuższego. Rzadziej układ kart podaje się w kolejności od ilości 

pików do ilości trefli - wtedy jest to wyraźnie zaznaczone. Często stosuje się 

skróty: układ 5-5, układ 5-4, mając na myśli wszystkie układy kart, w 

których dwa najdłuższe kolory są odpowiednio: oba pięciokartowe, jeden 

pięciokartowy, a drugi czterokartowy. 

układ zrównoważony - układ trzynastu kart na początku rozgrywki, nie za-

wierający krótkości w żadnym z kolorów, ani żadnego koloru sześciokar-

towego lub dłuższego. 

układ niezrównoważony - układ kart, który nie jest zrównoważony. 

uzupełnienie - korzystna kolekcja kart w kolorze licytowanym przez partnera. 

Jeśli partner stosuje konwencję pytanie o uzupełnienie, to bardzo dobrym 

uzupełnieniem jest posiadanie w kolorze licytowanym przez partnera dwóch 

kart ze starszą figurą lub trzech i więcej kart z dwiema figurami. O złym 

uzupełnieniu (lub braku uzupełnienia) mówimy, gdy w interesującym kolorze 

posiadamy np. trzy blotki. 

wejście - odzywka różna od pasa, gdy licytację otworzył jeden z przeciwników. 

wejście 2BA na młodszych - wejście 2BA po otwarciu licytacji przez prze-

ciwnika na wysokości jednego informujące o posiadaniu dwóch naj-

młodszych, nielicytowanych jeszcze kolorów w układzie 5-5, tj. trefli i kar 

po otwarciu 1, 1 lub sztucznym otwarciu 1 (np. ze Wspólnego 

Języka), kar i kierów po naturalnym otwarciu 1, trefli i kierów po 

otwarciu 1. Siła wejścia 2BA uzależniona jest od założeń i w przeci-

wieństwie do otwarcia 2BA nie jest ograniczona z góry. 

wejść do licytacji - dać odzywkę różną od pasa, gdy licytację otworzył jeden z 

przeciwników. 

Wilkosz - sztuczne otwarcie 2, wskazujące układ co najmniej 5-5, w tym co 

najmniej jedną starszą piątkę. W systemie WJ05 Wilkosz zastąpiony jest 

przez polskie dwukolorówki. 

wyłączenie - kolor bez figur, w którym spodziewamy się krótkości u partnera. 

zająć bez atu - zalicytować bez atu po raz pierwszy w licytacji - stając się w ten 

sposób potencjalnym rozgrywającym kontraktu bezatutowego. 

założenia - ustalona przed każdym rozdaniem sytuacja taktyczna, która 

powoduje określone różnice w zapisie wyniku za rozdanie. 

założenia korzystne - sytuacja: my przed partią, oni po partii. 

założenia niekorzystne - sytuacja: my po partii, oni przed partią. 

założenia popartyjne - sytuacja: obie strony po partii. 

założenia przedpartyjne - sytuacja: obie strony przed partią. 

zatrzymanie (w danym kolorze) - posiadanie w kolorze wartości, które 

uniemożliwiają przeciwnikom wzięcie pierwszych kilku lew na karty w 

tym kolorze. Posiadanie zatrzymania sprawdza się w celu określenia, czy 

należy grać w bez atu - wtedy przez zatrzymanie rozumie się asa, króla lub 

damę z waletem (ewentualnie trzecią damę bez waleta). Zatrzymania 
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sprawdza się również w celu sprawdzenia możliwości gry premiowej w 

kolor - wtedy jako zatrzymanie rozumie się: asa lub renons - zatrzymanie 

pierwszej klasy lub króla lub singla - zatrzymanie drugiej klasy. 

zły forsing - karta z fitem (najczęściej trzykartowym) w kolorze partnera silna 

na tyle, by sforsować do dogranej, ale nie rokująca realnych szans gry 

premiowej nawet przy dużych nadwyżkach u partnera.       Spis treści 
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OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH RÓŻNIC MIĘDZY WJ05 I WJ2000 

Otwarcia 

Otwarcie 1 - z czwórki 

W systemie WJ2000 1 otwieraliśmy albo z piątki, albo z czwórki przy 

trójkolorówce lub piątce trefli. W wersji 2005 proponuję uprościć definicję 

otwarcia 1. Otwarcie to dajemy z czwórki (tak jak w pierwszych wersjach 

Wspólnego Języka). Podam kilka argumentów za taką zmianą: 

1) Stosując dotychczasowe ustalenie partner otwierającego nie wiedział, czy 

może poprzeć partnera z trójką kar z  obawy przed  zastaniem  u  niego czwórki. 

W rezultacie musiał i tak defetystycznie zakładać, że otwierający może mieć 

czwórkę i popierać go także z czwórką. 

2) Można by się zastanawiać nad otwieraniem 1 zawsze z piątki (jak l i 

1) - ale wtedy nierówne układy z czwórką karo byłyby nie do wylicytowania. 

3) Dzięki otwarciu  1  z czwórki odciążamy i tak przeładowane otwarcie 

1. 

4) Przyjęcie takiej wersji jest łatwiejsze do zrozumienia dla nowych adeptów 

Wspólnego Języka; gracze początkujący nie będą musieli przyjmować 

skomplikowanej definicji otwarcia, a brydżyści zagraniczni otrzymają roz-

wiązanie, które jest bliższe ich przyzwyczajeniom. 

Otwarcie 2 - Multi 

(słabe dwa na kierach lub pikach) 

Z rozrzewnieniem żegnamy starego, dobrego Wilkosza. Przez jakiś czas 

walczyliśmy o niego za granicą - nie udało się; Wilkosz nie został przyjęty do 

zestawu konwencji dopuszczanych na zagranicznych turniejach i w rezultacie 

wszystkie polskie pary grywające poza Polską lub w Internecie wycofały się z 

tej konwencji. W zamian stosowane są „polskie dwukolorówki": 2 (kiery i 

inny) oraz 2 (piki i młodszy). 2 natomiast stosowane jest jako „ograniczone 

Multi": słabe dwa na kierach lub pikach. Okazuje się, że rozwiązanie to ma 

wiele zalet. Najważniejsze z nich to: unikanie sytuacji, gdy „na zgadnięcie" po 

Wilkoszu gra się kontrakt 2 na trzech atutach, możliwość szybkiego 

przyblokowania przeciwnika po otwarciu dwukolorowym (np. 2 - pas - 4) 

oraz możliwość rozgrywania z dobrej ręki po otwarciu słabe dwa na kolorze 

starszym (np. kontrakt 4 na długich kierach najczęściej znacznie lepiej gra się 

z drugiej ręki - tej z krótszymi kierami, co umożliwia konwencja Multi). 

Otwarcia 2, 2 

Jako się rzekło, otwarcia te zmieniają swoje znaczenie: 2 oznacza 

dwukolorówkę 5-5 z kierami i innym kolorem (mogą nim być również piki), a 

2 oznacza dwukolorówkę na pikach i kolorze młodszym. Oba otwarcia są w 

sile Wilkosza. 
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Otwarcia 4, 4 

Można zaobserwować odejście od konwencji „teksas południowoafrykański". 

Otwarcia 4, 4 bardziej przydają się jako naturalne, blokujące. Z reguły 

(zwłaszcza przed pasem partnera) otwarcia takie są dawane z kartami na tyle 

niezrównoważonymi, że nie rokują powodzenia kontraktowi 3BA.  

Odpowiedzi 

Odpowiedzi po otwarciu 1 

Najważniejszą chyba rewolucją w systemie są odpowiedzi 1BA i 2BA po 

otwarciu 1. Otóż w systemie WJ05 odpowiedź 2BA jest forsująca do dogranej 

(12 + ) bez starszych czwórek i młodszych piątek. W tej sytuacji rolę odzywki 

lekko inwitującej pełni odpowiedź 1BA, którą dajemy z siłą 9(8)-11. Natomiast 

z kartą do 8PC bez starszych czwórek odpowiadamy 1. Zalety tego 

rozwiązania są następujące: 

1) Odpowiedź 3BA blokowała licytację, gdy otwierający miał ręce nie-

zrównoważone z treflami (od 15 PC) lub silnego trefla. W obecnej wersji taka 

odpowiedź praktycznie nie istnieje - zastępuje ją odzywka 2BA, która daje całe 

okrążenie więcej. 

2) Możliwe staje się zagranie końcówki na sile rozłożonej 11(10) do 14 PC. 

Otwierając 1 na 14 punktach po odpowiedzi 1BA możemy spokojnie pozwolić 

sobie na inwit 2BA. Nie musimy też naciągać siły otwarcia 1BA do 14 PC 

(grając wersją 2000 utrwalała się tendencja do  słabszego  otwierania 1BA, aby 

nie przegapić kontraktu firmowego z siłą rozłożoną 14 do 11). 

3) Jeśli silny trefl na składzie zrównoważonym (18+PC) trafia do karty bez 

starszych czwórek o sile 7-8 PC, kontrakt 3BA rozgrywany jest teraz z sil-

niejszej ręki. Utrudnia to obronę i zapobiega pierwszemu wistowi podgrywają-

cemu figury. Przeniesienie rozgrywki kontraktu 3BA do drugiej ręki staty-

stycznie przyniesie jeszcze inną dodatkową korzyść. Porównajmy sekwencje: 

1  1  i  1 1BA 

1BA 3BA    3BA 

W pierwszym przypadku na wiście jest przeciwnik, który nie wszedł kolorem 

na wysokości jednego (po 1), w drugiej ten, który (gdyby chciał) musiałby 

interweniować na wysokości dwóch (po 1BA). Bardziej prawdopodobne jest, że 

gracz który spasował po 1 nie posiada na wiście groźnego koloru 

pięciokartowego. 

Przeciwnicy zmiany mogą zarzucić, że licytując 1 z siłą 7-8 (poprzednio 

1BA) umożliwiamy graczowi po lewej wskazanie wistu przeciwko bez atu. Ba, 

ale przecież gdybyśmy zalicytowali 1BA, to nie musiałby on wistu wskazywać - 

sam bowiem by wistował. A tak, być może swoim wejściem ostrzeże nas tylko 

przed zagraniem kontraktu firmowego bez zatrzymania w jednym z kolorów. 

4) Trudniejsze staje się złapanie na kontrę pary otwierającej, gdy do słabego 

otwarcia 1 przypada ręka negatywna. Wielu spryciarzy (do których sam się 

zaliczam) po wspólnojęzykowym otwarciu popartyjnym przeciwnika 1 
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spokojnie pasuje z silną, zrównoważoną ręką i czeka, aż licytacja dojdzie do 

1BA. Po jednostronnej licytacji: 1-1-1-1BA- pas można było w ciemno 

dawać kontrę, bo sekwencja wskazywała bilans 17-20 PC. W systemie WJ05 

taka licytacja wskazuje bilans 17-22 i kontra staje się bardziej ryzykowna. 

5) Zwalnia się jedno ze znaczeń odpowiedzi 1: z kartą 16+ punktów na 

składzie zrównoważonym teraz odpowiadamy 2BA. Do odpowiedzi 1 

dodajemy natomiast nowe znaczenie: forsing do dogranej bez starszych czwórek 

(12 + ), ręka niedobra do zajęcia bez atu (np. z niechronionym starszym 

dublem). Zamiana ta umożliwia zagranie kontraktu bezatutowego z lepszej ręki, 

zwalnia przy tym z konieczności zajmowania bez atu z kartą zrównoważoną, ale 

z rozłożeniem honorów niedobrym do gry w bez atu ze swojej ręki.  

Odpowiedzi po 1, 1 i 1 

Po otwarciu 1 odpowiedzi 1BA i 2BA zachowują swoje znaczenie: odpo-

wiednio (7-10) i (11-12) punktów. Odzywka 3BA po otwarciu 1 ma swoją ra-

cję bytu (otwarcie 1 jest jednoznacznie naturalne) i nie widać powodu, by z 

niej rezygnować. Z kartą nienadającą się do zajęcia bez atu mamy w systemie 

forsującą (naturalną) odpowiedź 2. 

Po otwarciach 1 i 1 odzywka 2BA jednoznacznie oznacza kartę 

inwitująca do dogranej z fitem w kolorze otwarcia - poprzednio (WJ2000) 

oznaczała co najmniej inwit. Jest to zgodne z zasadą, by wyraźnie oddzielić w 

licytacji strefę dogranej od strefy gry premiowej. W licytacji pierwszej strefy 

niekorzystna na dłuższą metę jest zbyt dokładna wymiana informacji, gdyż 

ułatwia przeciwnikom w zbyt dużym stopniu grę w obronie. Kontrakty powinno 

licytować się głównie w oparciu o bilans (honorowy i układowy). W strefie 

szlemowej bez precyzyjnej informacji nie ma (najczęściej) mowy o 

wylicytowaniu poprawnego kontraktu. Kwestie taktyczne (ukrycie informacji 

przed przeciwnikiem) są w strefie szlemowej znacznie mniej istotne, bo im 

wyższy kontrakt, tym łatwiej się go broni (np. przeciwko szlemikowi w bez atu 

nawet gracz początkujący potrafi ściągnąć dwa asy - a wyrobienie sobie siedmiu 

lew przeciwko kontraktowi na wysokości jednego wymaga sporo więcej 

wysiłku). 

Ponieważ powodzenie większości gier premiowych zależy od tego, jak 

zazębiają się karty graczy, zwłaszcza wtedy, gdy występują krótkości, rozsądne 

wydaje się rozszerzenie stosowania odzywek wskazujących krótkość. W 

systemie WJ05 rozróżniamy dwa typy Splinterów po otwarciu 1 i 1: słabe 

(3 po otwarciu 1 i 3BA po 1) w sile 9-12 PC i silne (13-16 PC) - 

sprzedawane „naturalnie". Dzięki temu nie zaprzepaścimy gry premiowej, gdy 

do silnego otwarcia trafi ręka słaba honorowo z fitem i krótkością.   

Odpowiedź 2BA po otwarciu 2 

Po otwarciu 2 zaproponuję schemat, który zyskał tak dużą popularność, że 

po prostu trudno jest mu się oprzeć. U jego podstaw leży spostrzeżenie, że 

niezwykle rzadko po otwarciu 2 pada naturalna odpowiedź 2BA. Po otwarciu 
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2 najczęściej bowiem mamy albo starszą czwórkę (i wtedy wolimy pytać 2), 

albo fit treflowy - wtedy możemy poprzeć partnera w trefle. W niniejszej 

propozycji odpowiedź 2BA po otwarciu 2 jest konwencyjna o znaczeniu: 

„partnerze, licytuj 3". Dajemy ją z dwoma typami rąk: blokującą na treflach 

lub forsującą dwukolorówką bez trefli. Odzywka taka ma zalety zarówno 

taktyczne (wyblokowanie przeciwników), jak i techniczne: z rękami 

dwukolorowymi po otwarciu 2 licytuje się niezwykle trudno. 

Dzięki temu ustaleniu zyskujemy sporo korzyści: nie musimy np. specjalnie 

zamartwiać się, jak licytować z silnymi rękami na jednym kolorze. Pytamy 

przez 2, a potem pokazujemy swój kolor. To jednoznacznie wskazuje rękę 

jednokolorową, bo dwukolorówki pokazywane są konwencyjnie przez 2BA. W 

konsekwencji bezpośrednie odpowiedzi 3, 3 tracą rację bytu jako forsujące i 

można je zastąpić znaczeniem inwitu. 

Nowości w licytacji dalszych okrążeń 

Bubrotka 

Przyzwyczailiśmy się do naszej starej, dobrej odwrotki: 4-4, 5-5, ale okazuje 

się, że większość czołowych polskich par doszła do wniosku, że nie jest to 

optymalne rozwiązanie. Wydaje mi się, że rozwiązanie, które zaproponuję, 

zwane Bubrotka od jej propagatora (autora?) Stasia „Bubu" Gołębiowskiego, 

zyskuje ostatnio największą popularność. 

Trzeba w tym miejscu zaznaczyć, że „na rynku" egzystuje kilka innych 

substytutów odwrotki (oprócz bubrotki zaproponuję jeszcze alternatywne roz-

wiązanie dla stałych par, nazwane przeze mnie odwyrtką) - wszystkie dążą do 

tego, by jak najszybciej przejść do licytacji naturalnej. 

Licytacja po otwarciu 1BA 

W systemie WJ2000 proponowałem system relayowy, tzw. „Staymana 

rozkładowego". Jednak licytacje typu relayowego nie sprostały próbie czasu. 

Oto prawdopodobne powody: 

 „drabinki" są podstawowym źródłem kosztownych pomyłek, 

 licytowanie relayami uniemożliwia wskazywanie wartości w poszcze-

gólnych kolorach, 

 licytacja  relayowa  nie sprawia przyjemności - jest pamięciowo męcząca i 

nie pozwala odpowiadającemu na pytania dokonywać oceny karty. 

W systemie WJ05 Stayman ogranicza się tylko do pierwszego pytania (2). 

Potem przechodzi się do licytacji naturalnej. 

Licytacja w strefie szlemowej 

W systemie WJ05 odwrócone zostają dwie pierwsze odpowiedzi na Black-

wooda. 5 oznacza jedną lub cztery wartości, 5 to zero lub trzy wartości. W 

rozdziale Strefa szlemowa wyjaśniona zostaje przyczyna tej zmiany. 
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Nową konwencją jest Blackwood wyłączeniowy (poza Polską popularny od 

lat) - pytanie o wartości poza kolorem renonsu. 

Licytacja po otwarciu 1 i odpowiedziach 2 i 2 

Zmiany związane są z otwarciem 1♦ z czwórki. Trzeba więc w dalszej licyta-

cji rozróżnić sytuacje, kiedy otwarcie nastąpiło z czwórki, a kiedy z piątki. 

Gadżety 

Zaryzykuję wprowadzenie niewielkiej liczby gadżetów do licytacji jedno-

stronnej. Opatrzę je nazwiskami graczy, którzy dany manewr albo wymyślili 

(transfer Trybuty, teksas Wesołowskiego), albo mi przekazali (czwarty kolor 

Gawrysia). Selekcję gadżetów opieram na następującym kryterium: maksimum 

korzyści przy minimum obciążenia pamięci. 

Licytacja po interwencji 

Po otwarciu kolorem starszym i wejściu przeciwnika poparcie z przeskokiem 

na wysokości trzech jest blokujące; kolor przeciwnika oznacza inwit do 

dogranej z fitem (lub „zły forsing"), a 2BA jest forsingiem do dogranej z fitem 

(najczęściej czterokartowym) w kolorze otwarcia. (Naturalne 2BA jest 

zastąpione przez kontrę negatywną i 2BA w następnym okrążeniu.) 

Ustalenie, że kolor przeciwnika oznacza co najmniej inwit nie sprawdziło się 

z dwóch powodów. Pierwszy został wspomniany przy omówieniu odpowiedzi 

na otwarcia l, 1: postulat minimum wymiany informacji w strefie dogranej i 

maksimum w strefie szlemowej. Drugi to taki, że w przypadku dalszego 

uprzykrzania życia przez przeciwnika dwuznaczność (czy odzywka była 

inwitem do dogranej, czy forsingiem) może stać się przyczyną podjęcia błędnej 

decyzji (w szczególności dwuznaczność uniemożliwia zastosowania potężnej 

broni - „pasa forsującego"). 

Wejścia 

Z nowych rzeczy w tej fazie licytacji Czytelnicy mogą spodziewać się propo-

zycji obrony po otwarciu 2 (Multi lub Wilkosz) oraz obrony po słabym bez 

atu. 

W niniejszej książeczce pewne rozwiązania podane w systemie WJ2000 

zostaną powtórzone. Starałem się jednak, by książka była ciekawą lekturą 

również dla tych, którzy czytali już WJ2000. Znajdą w niej oni sporo nowych 

przykładów i znacznie więcej autorskich porad, jak stosować Wspólny Język w 

praktyce.            Spis treści 
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LICYTACJA JEDNOSTRONNA 

Charakterystyka otwarć 
 

 

Otwarcie Opis Komentarz 

1 1) 12-14, skład równy 

2) 15 + , na treflach  

3) 18 + , dowolny 

1) nie ma obowiązku otwierania na 12 PC  

2) karta za silna na otwarcie 2 - Precision 

3) w tym również forsing do dogranej 

1 12-17, na czwórce możliwy układ: 4-5 w sile do 15 PC 

1, 1 11-17, na piątce  

1BA 15-17  

2 Precision (11)12-14(15), 6 lub 5 i st. czwórka 

2 6-11, Multi tylko słabe 2 na jednym starszym 

2 6-11, 5 i inna piątka  

2 6-11, 5 i mł. piątka  

2BA 6-11, młodsze (5-5)  

3 w kolor blokujące siedem kart w kolorze 

3BA gambling pełny kolor młodszy (7-kart), nic więcej 

4, 4 naturalne  

Licytacja jednostronna zostanie opisana w kolejności wysokości otwarć - z 

wyjątkiem otwarcia 1, które zostanie omówione na końcu. 
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Otwarcie 1♦ 

Otwarcie 1 ♦ oznacza co najmniej cztery karty w kolorze karowym (można 

zrezygnować z tego otwarcia na korzyść 1 ze słabą czwórką karową i układem 

zrównoważonym) w sile 12-17 PC. 

1 ♦ otwieramy w układzie pięć trefli i cztery kara w sile 12-14 PC. Wynika to 

z ustawienia innych otwarć. Od 15 PC na pięciu treflach otwieramy 1 i 

powtarzamy trefle (możemy mieć wtedy cztery kara), ze słabszymi nie-

zrównoważonymi rękami na treflach otwieramy 2 - ale otwarcie to nie zawiera 

wariantu z czterema karami i pięcioma treflami. 

Z układem zrównoważonym na czwórce lub piątce karo i siłą 15-17 

otwieramy 1BA, więc ten wariant wykluczony jest z otwarcia 1 ♦. 

Odpowiedzi 1 i 1 

Odpowiedzi 1 i 1  są naturalne. Oznaczają zasadniczo siłę od siedmiu 

punktów i co najmniej cztery karty w licytowanym kolorze. Oczywiście 

możliwe są pewne odstępstwa od zasady punktowej (odstępstw takich nie 

polecam jednak po otwarciu 1), takie jak np. odpowiedź 1 Z kartą: 

AKW105432 i same blotki (po dowolnym rebidzie partnera licytujemy 

nieforsujące2) lub słabsza odpowiedź w przypadku posiadania fitu karo (mo-

żemy wyłączyć z licytacji przeciwników, a sami jeszcze zdążymy zatrzymać się 

w kontrakcie karowym). Nie polecam natomiast odpowiedzi „ratunkowych" bez 

punktów i fitu karowego - lepiej pasować i w najgorszym przypadku zagrać w 

zły kolor niż potem nadziać się na kontrę, gdy wylądujemy za wysoko. 

Dalsza licytacja po odpowiedzi kolorem starszym 

1       1 (1) 

1BA 

Rebid otwierającego oznacza zrównoważoną rękę bez czwórki w kolorze 

partnera ani czwórki pik po odpowiedzi 1. Nie precyzuje ilości kar - może ich 

być cztery lub pięć. 

Jeśli odpowiadającego żywotnie interesuje liczba kar o otwierającego, to 

musi się „przebijać" przez konwencję Magister (zob. Magister), np.: 

1        1 

1BA      2 

2        2BA 

3 

2 mówiło o minimalnym otwarciu bez trzech kierów. Otwierający wskazał 

piąte karo odzywką 3 ♦. 
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Uwaga: Sekwencja:  

1      1 

1        2           

nie jest Magistrem, lecz czwartym kolorem.    Dalsza    licytacja    uwzględnia 

aspekt zatrzymania w czwartym kolorze (treflach), ale jednocześnie informuje o 

liczbie kar:  

2 = pięć kar, dół otwarcia,  

2 = trzy kiery (tylko cztery kara lub pięć kar z dołem otwarcia),  

2 = pięć kar, góra otwarcia,  

2BA = cztery kara, trzymam trefle (w najgorszym przypadku trzema blotkami),  

3 = cztery trefle,  

3 = 4351, lepsze otwarcie. 

1        1 (1) 

2 

Taka sekwencja oznacza układ 5 kar i cztery trefle w sile 12-17 lub układ 

odwrotny w sile 12-14. Informację o układzie w kolorach młodszych od-

powiadający może uzyskać przez zali-cytowanie czwartego koloru. Otwierający 

wskazuje wtedy układ 4 kara i 5 trefli odzywką 3. Pozostałe odpowiedzi 

świadczą o posiadaniu pięciu kar. Jeśli odpowiadający nie ma siły na zadanie 

czwartego koloru, to licytacja odbywa się w dużej mierze na zgadnięcie, np.: 

1        1 

2        2        

pas 
Może się zdarzyć zagranie kontraktu na sześciu atutach. Mając to na wzglę-

dzie, odpowiadający ze składem 3 trefle i 2 kara i słabą kartą nie przenosi 2 na 

2 (chociaż w analogicznej sekwencji: 1 - 1 - 2 - ? lepiej jest przenieść na 

2 z trzema treflami i dublem kier). 

Uwaga: Z układem trójkolorowym z singlem pik i siłą 12-15 otwierający po 

odpowiedzi 1 licytuje 1BA. (Po alternatywnej odzywce 2 można zgubić 

kiery.) 

1        1(1) 

2 
Odpowiedź taka w oznacza siłę 12-14 PC i przyrzeka sześć kar po odpowie-

dzi l. Po odpowiedzi 1 otwierający może tak zalicytować również z układem 

pięć kar - cztery kiery, jeśli nie chce zająć bez atu z niewłaściwej ręki. 

Zgłoszenie przez odpowiadającego drugiego starszego koloru, np. (l - l - 2 

-2) jest forsujące i nie oznacza koniecznie układu 5-4 w starszych kolorach - 

(zob. trzeci kolor). 
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Trzeci kolor Gawrysia - konwencja dla stałych par 

Przedstawiam tutaj pożyteczny gadżet (pochodzi ze Stanów Zjednoczonych), 

którego nauczył mnie Piotr Gawryś. 
Konwencja dotyczy jednej, jedynej sekwencji: 

1     1 

2     ? 

2 = transfer na 2,  

2 = naturalne, konstruktywne. 

Na tym można by zakończyć opis konwencji, ale Czytelnicy zapewne oczekują 

wyjaśnień. 
Konwencja służy dwóm celom: 

 rozróżnieniu słabej karty na pikach, z którą chcemy grać tylko 2 i nic więcej, 

od karty inwitującej, ale niezapewniającej dobrej gry w przypadku misfitów, 

 bezbolesnemu przejściu do licytacji naturalnej z silnymi kartami. 

1) Mając kartę w sile około dziesięciu punktów na co najmniej pięciu pikach licy-

tujemy 2. Po pierwsze, partner może bez strachu przenieść nas na swój kolor lub bez 

atu z misfitem w pikach, bo bilans nie jest zagrożony; po drugie nie musimy inwitować 

dogranej przez odzywkę 3, która w przypadku misfitu pikowego może skończyć się 

wpadką. 2 pełni więc rolę odzywki nieforsującej, ale inwitującej. 
Przykłady: 

a)  AKW5432 AW2 3 D32. Bez konwencji licytujemy ze strachem 3, z 

konwencją: 2. 

b)    AKD1054  W32  D2 D102. Grając konwencją nie mamy problemu: 

2. A bez konwencji? 

2) Z kartą słabą na długich pikach licytujemy 2. Przykłady kart: 

a)    AKW10432 543 ♦-- W432 

b)    DW109876 32 32 32 

Po tej odzywce partner licytuje obowiązkowo 2, a my pasujemy. 

3) Z każdą kartą forsującą do dogranej licytujemy również 2. Partner licytuje 2, 

a my kontynuujemy licytację naturalnie, bez obawy pasa ze strony partnera: 

1 1 

2 2 

2 ? 
2 BA = forsujące (bezpośrednie 2 BA byłoby inwitujące) - mogą być 4 kiery,  

3 = forsujące, naturalne, 

3 = forsujące (bezpośrednie 3♦ byłoby inwitem), 

3 = forsujące, naturalne – układd 5-5 (bezpośrednie 3byłoby inwitujące), 

3 = forsujące na pikach (bezpośrednie 3 byłoby inwitujące na bardzo dobrym kolorze). 

3 = forsujące na pikach (bezpośrednie 3 byłoby inwitujące na bardzo dobrym 

kolorze). 
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Rebid rewersem 

Przez rebid rewersem będziemy rozumieć jedną z dwóch następujących 

sekwencji: 

1        1 

2 

lub 

1        1 

2 

Licytacja taka oznacza siłę od 15 punktów, przy czym pierwszą z tych 

sekwencji damy praktycznie tylko z szóstką karo. Rebid rewersem nie forsuje do 

dogranej. Odpowiadający ma dwie odzywki nieforsujące: 3 i powtórzenie 

swojego koloru. Obie oznaczają, że pierwsza odpowiedź dana była z ręką 

podlimitową. Podniesienie koloru starszego na wysokość trzech jest forsujące 

(dalej stosujemy konwencje strefy szlemowej), forsujące jest również 

zalicytowanie 2BA: 

1        1 

2        2BA 

Otwierający pokazuje swój trzeci kolor (trzykartowy), jeśli go posiada, powtarza 

kara, jeśli ma szóstkę, lub licytuje bez atu. 

Licytacja z fitem w kolorze odpowiedzi 

Podniesienie koloru starszego obiecuje cztery karty w tym kolorze. Ustalenie, 

że otwarcie 1♦ oznacza tylko cztery karty, powoduje konieczność zrobienia 

dalszych (w miarę) precyzyjnych ustaleń. Dość naturalne wydaje się takie 

rozwiązanie: 

1       l 

2  2BA (forsujące, zob. 2BA po uzgodnieniu koloru starszego) 

? 

3, 3BA = mam skład równy, tylko cztery kara (odpowiednio: dół, góra). 

Pozostałe odzywki mówią o pięciu karach: 

3 = pięć kar, trzy trefle, 

3 = pięć kar (5422), 

3 = pięć kar, trzy piki, 

na wysokości czterech: wskazanie krótkości przy trójkolorówce 4441. 

Załóżmy, że otworzyliśmy 1♦ z kartą: ADW96 K ♦KW102 D1032 (ab-

solutnie nie ma obowiązku otwierania). Partner zgłosił piki, które my po-

parliśmy i zostaliśmy poproszeni o dalsze objaśnienie naszej karty odzywką 

2BA. Co licytujemy? 

3! Otworzyliśmy licytację, bo uznaliśmy, że król kier jest wart trzy punkty. 

Ale nie możemy teraz jeszcze pokazywać, że mamy w kierach krótkość 

(poprzez 4), bo to by znaczyło, że singlowy król kier ma podwójną wartość: 

honorową i układową. 

Z nadwyżką punktową lub układową popieramy partnera z przeskokiem. 
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Skok na wysokość czterech oznacza kartę słabą honorową, ale bardzo układową. 

Z kartą przesądzającą dograną z fitem czterokartowym, ale bez krótkości 

licytujemy 4. Przykłady: 

1        1 

? 

AW432 KD ♦DW432 AD - 2 mimo 15 punktów, 

AK432 32 AK32 A32 - 2, 

AK432 32 AK432 A2 - 3; posiadanie piątego kara wzmacnia kartę, 

AKD32 A32 ♦A10932 2 - 3; minimalna ręka partnera (piąty as pik) daje 

realną szansę dogranej, 

AK432 A32 ♦AW10432 - - 4; „Raz kozie śmierć", 

KD32 A32 AD5432 - - 4; „Przesądzam końcówkę, pokazuję krótkość 

trefl, bo może wychodzić gra premiowa", 

AW32 32 AKD32 K2 - 4; przesądzenie dogranej bez krótkości. 

Po skaczącym poparciu na wysokości trzech następny kolor jest pytaniem o 

krótkość: 

1 1 

3 3BA = pytanie o krótkość (4 = brak krótkości). 

1 1 

3 3 = pytanie o krótkość (3BA = krótkość pik). 

Inne sekwencje 

1  1 

1(2)     2 

Odzywka 2 jest negatywnym wyborem koloru spośród dwóch licytowanych 

przez partnera. Oznacza minimum obiecywanej dotychczas karty (czyli ok. 

siedmiu punktów) i informuje tylko o preferencji gry w kara nad drugim 

kolorem zgłaszanym przez partnera. 

1  1 

1(2)     3 

Licytacja odpowiadającego to pozytywny wybór koloru partnera. Oznacza kartę 

inwitującą (ok. 11 punktów), ale jest nieforsująca! Jeśli odpowiadający chce 

uzgodnić kolor otwarcia forsująco, powinien poprzedzić licytację kar kon-

wencją czwarty kolor (zob. czwarty kolor) - w tym wypadku odzywką 2 (2). 

1 1(1) 

2BA  

Sekwencja taka obiecuje siłę 15-17 PC i kartę, która nie nadawała się do 

otwarcia  1BA. Otwierający ma najprawdopodobniej sześć kar. 

Odpowiadający ma tylko jedną nieforsująca odpowiedź: 3. Powtórzenie 

koloru starszego w tej sekwencji jest forsujące. 
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1 1(1) 

3 

Sekwencja taka obiecuje siłę 15-17 PC i (tak jak inne sekwencje z przeskokiem 

nowym kolorem) przyrzeka układ 5-5. Jedyną nieforsującą licytacją odpo-

wiadającego jest negatywny wybór 3 ♦. 

1 1(1) 

3 

Sekwencja taka, oprócz siły (15-17), obiecuje również dobry, sześciokartowy 

kolor karowy (ze słabym kolorem lepiej jest dać rebid 2BA). Dalsza licytacja 

odpowiadającego jest forsująca. 

Propozycja dla stałych par. Pewnym problemem jest uzgodnienie koloru starszego 

rozłożonego 5-3 w sytuacji, kiedy otwierający ma górę otwarcia na sześciu karach. 

Odpowiadający z siłą poniżej 8 PC zalicytował wprawdzie swój kolor, ale po wysokim 

rebidzie otwierającego (2BA lub 3 ma uzasadnione obawy przed przekraczaniem 

kontraktu 3. Proponuję więc taką receptę: 

1 1 1() 

2BA = 15-17 PC, 6 kar bez 3-kartowego fitu w kolorze odpowiedzi (w dalszym 

ciągu licytacji jedynie zejście odpowiadającego na 3♦ jest nieforsujące), natomiast: 

1 1 (1) 

3= 15-17 PC, 6 kar i 3-kartowy fit w kolorze odpowiedzi (każda następna 

odzywka odpowiadającego forsuje do dogranej). 

1 1 1() 

3BA 

Jest to licytacja typu gambling. Oznacza pełny kolor karowy i jednego pewnego 

stopera poza pikami. Przykładowa ręka: 

2 A2  AKD5432 W103  

Niezwykle istotne jest, by taka licytacja jednoznacznie określała kolor karowy 

jako pełny. 

Odpowiedź 1 BA 

Odpowiedź 1BA oznacza siłę (7)8-10(11) punktów w układzie zrównowa-

żonym bez starszej czwórki. Z rękami niezrównoważonymi mamy po otwarciu 

1♦ alternatywę w postaci odpowiedzi 2♦ i 3 (zob. dalej). 

Dalsza licytacja po odpowiedzi 1BA 

Dalsza licytacja po odpowiedzi 1BA jest naturalna. Rebid otwierającego 3 

jest forsujący na jedno okrążenie, ale można jeszcze zatrzymać się w 3. Re-

bid 3 jest inwitujący do 3BA, ale nieforsujący (z ręką 17 PC i 6 kar musimy 

zalicytować inaczej). 
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Odpowiedź  2 

Odpowiedź 2 jest absolutnie naturalna i oznacza posiadanie co najmniej 

pięciu trefli (w skrajnym przypadku czterech) w sile forsującej do dogranej (od 

12 PC) lub sześciu trefli w sile inwitu do dogranej (9-11 PC). Ten drugi 

wariant odpowiedzi sprzedajemy przez powtórzenie trefli w następnym 

okrążeniu licytacji. 

Warunek posiadania pięciu trefli (w przeciwieństwie do odpowiedzi 2 po 

otwarciach 1 lub 1) spowodowany jest tym, że po otwarciu 1♦ odpo-

wiadający ma możliwość skorzystania z najszerszego wachlarza innych forsu-

jących odpowiedzi (l, 1, 2). 

Dalsza licytacja przebiega podobnie do licytacji po otwarciu 1 i odpo-

wiedzi 2 (ale nie tak, jak po odpowiedzi 2 na otwarcie w kolor starszy). 

Rebid 2 oznacza pięć kar i siłę nieokreśloną (12-17). Jest więc odzywką 

forsującą. 

Rebidy 2, 2, 2BA są naturalne z czwórką (!) karo. Siłą logiki oznaczają 

siłę 12-14 (bo inaczej padłoby otwarcie 1BA). 

Odzywki na wysokości trzech są „klasyczne": 3 jest nadwyżkowe (raczej 

pięć kar i cztery trefle, czasem trzy); przykładowe ręce: A2 A2 A5432 

KD32, ale również taka sama karta z blotką trefl zamiast króla, czy też: A2 

AD2 A65432 KW2. 

3 i 3 to Splintery z czterokartowym fitem w treflach. 

3BA oznacza siłę 15-17 na układzie 4441 z krótkością trefl. Po tej odzywce 

kolory uzgadnia się teksasem (4 uzgadnia kara, a 4 - kiery, 4 - piki, 4 - 

trefle; przy okazji pytanie o a asy na treflach).  

Sekwencja: 

1 2 

2 3 

jest forsująca. Z ręką inwitującą na treflach i karach odpowiadający mógł za-

licytować 1 ♦ - 2. 

Odpowiedź  2 

Odpowiedź 2 jest forsująca na jedno okrążenie. Oznacza co najmniej 

cztery kara, brak starszych czwórek i siłę od 10 PC. 

Dalsza licytacja po odpowiedzi 2 

Dalsza licytacja po odpowiedzi 2 jest naturalna ze strony otwierającego i 

seminaturalna (wskazywanie zatrzymań) ze strony odpowiadającego. Takie 

ustalenie wynika z faktu, że odpowiadający odpowiedzią 2 dość dobrze od-

sprzedał już swój układ (brak starszych czwórek, najczęściej brak 5 trefli), 

natomiast otwierający może mieć jeszcze wszystkie możliwe układy. W 

zależności od dopasowania figur odpowiadającego do układu otwierającego 
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można przy tej samej sile zdecydować się na kontrakty na różnych 

wysokościach. Generalna zasada jest następująca: 

W dalszej licytacji odzywka 3 ♦ odpowiadającego oznacza chęć zaprzestania 

licytacji na tym kontrakcie. 2BA ze strony odpowiadającego jest forsujące 

(służy najczęściej do wyjaśnienia, ile kar ma otwierający). 

1 2 

2 2BA 

? 

3BA = cztery kara, 12-14. Pozostałe odzywki mówią o pięciu karach: 

3, 3 = wskazanie trójki,  

3, 3 = układ 5422 (odpowiednio: dół i góra otwarcia).  

Na wysokości czterech: Splintery z górą otwarcia i układem 4441. 

Oto przykłady licytacji: 

1 2 

2 3 

4 pas 

Otwierający pokazał czwórkę kier. Odpowiadający uzgodnił kiery trójką (!), 

czym dodatkowo wskazał, że jego ręka nie trzyma czarnych kolorów (w innym 

przypadku wskazałby kolor, który jest trzymany). Otwierający zaproponował 

końcówkę na siedmiu atutach. 

1 2 

2 3 

3BA      pas 

Otwierający pokazał czwórkę pik. Odpowiadający wskazał trzymanie kier i brak 

trzymania trefl (nie zgłosił bez atu). Trefle trzymał jego partner, więc zagrano 

3BA. 

1 2 

2BA 3 

pas 

Otwierający odzywką 2BA zgłosił minimalną rękę na układzie zrównoważo-

nym. Odpowiadający też nie miał zbyt wiele, tak więc skończyło się na czę-

ściówce. 

1 2 

3 3 

3 3BA 

Otwierający odzywką 3 wskazał słabe otwarcie na pięciu karach. Odpo-

wiadający zdecydował się na spróbowanie dogranej. Wskazał trzymanie 

odzywką 3. Otwierający pokazał trzymanie pik i skończyło się na trzech bez 

atu. 
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Odpowiedzi  2, 2, 3 

Zob. Odpowiedź z przeskokiem.  

Odpowiedzi  2BA, 3BA 

Odpowiedzi 2BA (11-12 PC) i 3BA (13-15 PC) wskazują skład zrównowa-

żony bez starszych czwórek. Odpowiadający powinien czuć się zobowiązany do 

posiadania zatrzymań w obu starszych kolorach (bo wist nastąpi raczej w kolor 

starszy). Bez któregoś z zatrzymań odpowiadający może zalicytować 2 (lub 

2). Dalsza (ewentualna) licytacja jest naturalna. 

 

Odpowiedź  3 

Odpowiedź 3 jest blokująca i oznacza siłę od 5 (raczej przed partią) do 9 

punktów z co najmniej czwórką karo. Otwierający kontynuuje licytację 

(naturalnie) tylko z wyjątkowo ciekawymi rękami. 

Odpowiedzi  3, 3, 4 

Splintery. Po 3 i 3 możliwe jest jeszcze zagranie kontraktu 3BA. 

Odpowiedź  4 

Licytacja blokująco-taktyczna. Otwierający pasuje prawie z każdą kartą. 

 

Otwarcie 1 

Otwarcie oznacza siłę 12-17 PC i co najmniej piątkę kier. 
Z układem starsza piątka - młodsza szóstka w polskim stylu licytacji przyjęło 

się otwierać w kolor starszy. Z kolei w zagranicznych systemach naturalnych 

otwiera się w kolor młodszy. Proponuję przyjęcie następującego kompromisu: 
W kolor młodszy otwieramy gdy spełnione są dwa warunki: 
1) kolor młodszy jest silniejszy od starszego, 
2) karta jest wystarczająca  silna (niekoniecznie punktowo - być może 

lewowo), by można było bez strachu kolor starszy zgłosić jeszcze dwa razy 

(pierwszy raz rewersem).  

Przykłady: 

A DW932 ♦ADW1032 2 - otwieramy 1♦ - duża siła, kara lepsze od 

kierów. 

- KW1032 ♦AKW1076 32 - otwieramy 1♦ - tylko 12 punktów, ale dużo 

lew wygrywających; bez strachu możemy kiery głosić do wysokości czterech. 

2 AKDW2 AW5432 D - otwieramy 1  - kiery lepsze od kar. 

K AW432 AW5432 K - otwieramy 1 - mimo 16 punktów karta jest 

słaba ofensywnie - zbyt słaba na dwukrotne rewersowanie kierami po otwarciu  

1♦. 
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W opisie systemu WJ2000 pisałem, że nie popieram otwierania 1BA na 

starszej piątce. Ustalenie to okazuje się być pod prąd obowiązujących tendencji - 

otwarcia na starszej piątce obserwuję coraz częściej. 
Skoro tak być musi, to spróbujmy podpowiedzieć, kiedy warto otworzyć 

1BA ze starszą piątką: 

 gdy kolor starszy jest słaby, np.: KD2 65432 ♦AWIO AW. 

 gdy mamy nożyce w bocznych kolorach,  np. D10  DW432 AD 

KW9 (z reguły lepiej zająć bez atu z ręki posiadającej krótką figurę typu druga 

dama). 

 gdy mamy trzy karty w drugim kolorze starszym - dotyczy to zwłaszcza 

otwarcia 1, np.: W10432 KW5 ♦A102 AD. Wynika to z dwóch po-

wodów: po otwarciu 1BA i teksasie na kolor starszej trójki rozgrywa się kon-

trakt z silniejszej ręki, po drugie ułatwione jest uzgodnienie drugiego koloru 

starszego i zrobienie bilansu, gdy odpowiadający ma rękę półpozytywną, czyli 

w sile odpowiedzi 1 BA po otwarciu 1. Załóżmy, że otwierający ma silną rękę 

na pięciu pikach i trzech kierach,  a  odpowiadający ma  siedem (osiem) 

punktów, pięć kierów i dwa piki. Po otwarciu 1 licytacja przebiega: 

1   1BA 

2BA   3 - forsuje czy nie - oto jest pytanie;  

lub 

1     1BA 
3BA  ? - znosić na kiery, czy nie - oto jest pytanie. 

 

A po otwarciu 1 BA:  

1BA   2 

2      pas lub 2BA  

albo 

1BA   2  

3      4 

Dalsza licytacja po otwarciu 1 

Różnice między dalszą licytacją po otwarciach w poszczególne kolory wy-

nikają stąd, że „im starszy" jest kolor otwarcia, tym mniej jest przestrzeni na 

odpowiedź na wysokości jednego. 
W związku z tym zakres układowy odpowiedzi 1BA pęcznieje z każdym ko-

lejnym otwarciem. Po otwarciu 1 mamy możliwość licytowania ręki półpozy-

tywnej na kolorach młodszych przez odpowiedź 1, po 1 takiej możliwości 

nie mamy, ale dochodzą odpowiedzi 2 i 3 . Po otwarciu kolorem starszym 

półpozytywne ręce - nawet niezrównoważone - na kolorach młodszych 

„pakowane" są w odpowiedź 1 BA. 

Po otwarciu 1 do worka pod tytułem 1BA trzeba wrzucić dodatkowo pół-

pozytywne ręce z kolorem kierowym. 

Pęcznieje również zakres odpowiedzi 2. Po otwarciu 1 odpowiedź ta 
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przyrzekała pięć trefli, po otwarciu 1 - mogła zdarzyć się czwórka, natomiast 

po otwarciu w kolor starszy odpowiedź 2 zawiera wszelkie silne ręce bez swo-

jego koloru pięciokartowego i w skrajnym przypadku może być zapowiedziana 

z zaledwie dublem w treflach. 

Odpowiedź 1 

Problem, który warto postawić w tym miejscu, brzmi następująco: czy z 

trzykartowym fitem kierowym i czwórką (piątką) pik licytować 1 czy 2? 

Proponuję taką zasadę: Odpowiadaj 1 wtedy, gdy stać cię na licytację 3 w 

następnym okrążeniu.  

Przykłady licytacji: 

 1     1 

 2      3 

Odpowiadający wskazał rękę inwitującą (9-11 PC) na co najmniej czterech 

pikach i trzech kierach. 

 1      1 

 2      2 
Odpowiadający dokonał negatywnego wyboru koloru z dublem (!) w kierach. Z 

trzema kierami i siłą 7-9 PC odpowiadający nie powinien był licytować pików w 

pierwszym okrążeniu, lecz poprzeć partnera w kiery. 

W stosunku do licytacji po otwarciu 1 warto wskazać jeszcze jedną różnicę: 

 1       1 

 3       3 
Licytacja ta jest forsująca, ale nie przyrzeka jeszcze pełnego fitu kier. Być może 

należy jeszcze zagrać 3BA lub 4. 

Poniższa sekwencja jest analogiczna do licytacji po otwarciu 1: 

 1        1 

 3        3BA = pytanie o singla 

Forsujące 2BA po powtórzeniu koloru starszego  

Po odpowiedzi one-over-one (czyli 1BA po l albo 1 lub 1BA po otwarciu 

l) i powtórzeniu koloru starszego, 2BA jako kolejna odzywka odpo-

wiadającego jest forsująca na jedno okrążenie (forsuje do wysokości trzech w 

kolor otwarcia). 

Na przykład: 

 1        1 

 2     2BA = pytanie  

2BA obejmuje ręce silne - forsujące do dogranej, ale również inwitujące (w oko-

licach 10-11 PC). Wadą ustalenia jest niemożność zatrzymania się w 2BA 

(trudno, w najgorszym razie zagramy trzy w kolor starszy), ale zalet jest chyba 

więcej: można sprawdzić, czy lepiej grać w kolor, czy w bez atu, niekiedy 

można ustawić kontrakt na siedmiu atutach w kolor odpowiedzi (jeśli było nią 
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1), można się dowiedzieć więcej w sprawach gier premiowych. 

Dalsza licytacja: 

3, 3 = singiel trefl (karo), możliwe trzy piki, ale może być też układ 6-4 z 

drugim kolorem młodszym lub siedem kierów 

3 = dół otwarcia bez singla (lub z singlem pik) i trzech pików - partner może 

spasować 

3 = trójka pik bez singla - partner może spasować 
3BA = góra otwarcia bez singla (lub z singlem pik) i trzech pików 
 

Jeśli licytacja rozpoczęła się następująco: 

 1       1 

 2       ?  

to 2BA możemy zalicytować z kartami: 

a) AW432 W A432 A32. Jeśli partner pokaże fit w pikach, to zagra-

my 4, jeśli nie, to zdecydujemy się na 4 (na grę w bez atu mamy za 

słabe zatrzymania w kolorach młodszych). 

b) AKW106 D2 ♦AWS D932. Nie musimy  przedwcześnie  

decydować, czy grać 4, czy 3BA. Jeśli partner pokaże krótkość w 

kolorze młodszym, to zagramy 4 - w przeciwnym razie zdecydujemy 

się na 3BA. 

c) DW32  W2  ♦A1032  K932. Może wychodzić dograna - jeśli partner   

ma   górę   odpowiedzi.  Jednak w przypadku słabszej ręki należy za-

trzymać się w częściówce. Licytujemy 2BA, by spasować na 3 i 3BA. 

Po 3 licytujemy nieforsujące 3, a po 3 (chyba) 4. 

d) AW1032   KW2   A2  KW2 Chcemy grać wysoko w kiery, jednak 

zalicytowanie 3 byłoby zwykłym inwitem do dogranej. Licytujemy 

2BA - by   dowiedzieć   się   czegoś   więcej. W następnym  okrążeniu   

pokażemy aspiracje szlemikowe za pomocą cue bidu (3 byłoby 

nieforsujące). 

Odpowiedź 1 BA 

Siła odpowiedzi jest mniej więcej taka jak po otwarciu 1 (7-11 PC). 1 BA 

wyklucza posiadanie czterech pików oraz fitu kier. Jako się rzekło, możliwe są 

odchylenia od układu zrównoważonego. Przykłady kart, z którymi 

odpowiadamy 1 BA: 

1) KW2 2 A5432 K432. Gdybyśmy zapowiedzieli 2, to po rebi-

dzie 2, nie mielibyśmy jak się wycofać (2BA i 3 byłyby odzywkami 

forsującymi). 

2) 32 2 ♦KW1032 KD432. Korci zgłoszenie któregoś z kolorów, ale 

czy będziemy umieli  się  zatrzymać w częściówce? 

3) A5432 2 2 KDW10432.Jeśli odpowiemy 1, a partner (o zgrozo!) 

odpowie 2  lub 2, nie będziemy w stanie przekonać go, że najlepiej 

jest grać w trefle i to jak najniżej (3 będzie  odpowiednio  czwartym  lub 
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trzecim kolorem, czyli odzywką forsującą). Odpowiedź 2 (a potem 

nieforsujące powtórzenie trefli przez 3) daje nam szansę zagrania 

poprawnej częściówki, ale grozi też przelicytowaniem. 

Największą szansą ustania się na niskiej wysokości daje odpowiedź 1BA. 

Jeśli partner nie spasuje, to zgłoszenie trefli w kolejnym okrążeniu powiadomi 

go, że chcemy grać w trefle i dobrze byłoby, gdyby spasował. 

 
Dla stałych par: W systemach o szerszym wachlarzu siły otwarcia niż WJ stosuje się 

ustalenie, że odpowiedź 1BA może zawierać słabą (3-7) rękę z fitem w kolorze 

otwarcia. Kartę taką nazywamy mini podniesieniem. To ustalenie można wprowadzić 

również w systemie WJ. Przynosi ono dwie korzyści: po pierwsze odpowiedź dwa w 

kolor partnera staje się trochę silniejsza, po drugie odzywka ma walory taktyczne - 

często może wyłączyć przeciwników z licytacji. Grając taką konwencją licytacja: 

 1       1BA 

 2       2 

jest dwuznaczna. Odpowiadający ma albo słabą (3-7) rękę z fitem kier, albo półpozy-

tywną (7-10) z dublem kier. 

Dalsza licytacja po odpowiedzi 1BA 

Odpowiedź 1BA (po otwarciu kolorem starszym) nierzadko dana jest z 

przymusu kontynuowania licytacji i niekoniecznie oznacza chęć gry w bez atu. 

Dlatego otwierający powinien podtrzymać licytację, jeśli tylko ma coś 

ciekawego do powiedzenia. 
Otwierający nie ma nic do dodania z dołem otwarcia (12-14) i układem 5332. 

Wtedy pasuje. Z silniejszą ręką w równym składzie licytuje 2BA. 
Posiadając boczną czwórkę otwierający powinien ją zgłosić. Przykładowa 

licytacja: 

1    1BA 

2 
nie precyzuje przedziału siły - jest ona taka, jak otwarcia (12-17). 
Skok nowym kolorem oznacza górę otwarcia (15-17) i piątkę w nowym kolorze, 

np.: 

1        1BA 

3 = układ pięć kierów i pięć trefli. Pewien problem może sprawić karta 

z pięcioma kierami i czteroma pikami. Zalicytowanie 2 jest rewersem, bo dru-

gi zalicytowany kolor jest starszy od poprzedniego, oznacza więc górę dotych-

czasowej licytacji (a więc 15-17). Ze słabszą kartą do wyboru jest: 
a) spasowanie na bez atu (partner nie ma wszak czterech pików - taką od-

zywkę polecałbym z przeciętnym układem 5422), 

b) powtórzenie kierów, jeśli piątka jest dobra, np. z kartą: ADW102 

AKD32 ♦32 32, 

c) zalicytowanie koloru młodszej trójki, jeśli jest ona dobra (KD32 

A5432 KD2 2. 
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Forsujące 2BA po powtórzeniu koloru starszego 

Konwencja wspomniana dla odpowiedzi 1 po otwarciu 1 ma zastoso-

wanie także do odpowiedzi 1 BA. 

 1       1BA 

 2       2BA (forsing do 3) 
 ? 

3, 3= wskazanie krótkości  

3 = dół bez singla (ew. singiel pik)  

3 = singiel pik, przesądzenie dogranej  

3BA = góra bez singla 

Odpowiedzi two-over-one (2 i 2) 

Przez odpowiedź two-over-one rozumie się odpowiedź nowym kolorem na 

wysokości dwóch bez przeskoku. Przyjmuje się, że zalicytowanie nowego 

koloru - innego niż trefle - na wysokości dwóch oznacza kolor pięciokartowy. 

Wynika z tego, że odpowiedź 2 może być tzw. odzywką przejściową - bez 

swojego koloru. 

2 po otwarciu 1 zalicytujemy np. w układzie: trzy piki, dwa kiery, cztery 

kara i cztery trefle. 

Po otwarciu 1 2 zalicytujemy z układem: dwa piki, cztery kiery, cztery 

kara i trzy trefle. Próbujemy dowiedzieć się, czy partner nie ma czwórki w 

kolorze czerwonym (a nie możemy zalicytować 2 ani 2, bo oznaczałoby to 

piątkę). 

Pewną trudność w interpretacji odpowiedzi 2 wprowadza zmiana (w 

stosunku do WJ2000) znaczenia odpowiedzi 2BA, która obecnie oznacza kartę 

inwitującą z fitem w kolorze otwarcia, a poprzednio pełniła rolę forsingu do 

dogranej z fitem. W związku z tym ręce, które w systemie WJ2000 

licytowaliśmy przez 2BA, teraz zaczynają wymianę informacji przez 2. Zaletą 

jest zwiększenie przestrzeni licytacji, a wadą „odnaturalnienie" odzywki 2. 

Może ona oznaczać kolor zaledwie dwukartowy (przy ficie w kolorze partnera). 
Siła odpowiedzi two-over-one jest determinowana zasadą: Forsing do do-

granej za wyjątkiem powtórzenia swojego koloru. 
Innymi słowy: jeśli mamy sześć kart w licytowanym kolorze i kolor nadaje 

się do powtórzenia, to możemy mieć kartę, która nie forsuje do dogranej (np. ok. 

10-11 punktów). W innym przypadku powinniśmy mieć przynajmniej 12 

punktów. 

Dalsza licytacja po odpowiedzi two-over-one 

Podniesienie trefli (po odpowiedzi 2) przez otwierającego mówi o czterech 

treflach. Kara (po odpowiedzi 2) można podnieść z trzecią figurą w tym 

kolorze. Podniesienie koloru odpowiedzi świadczy o pewnej nadwyżce i forsuje 

do dogranej. 
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Powtórzenie koloru otwarcia (l - 2 - 2) oznacza najsłabsze otwarcie (12-

14) i nie mówi nic o ilości kierów (w dalszym ciągu minimum pięć). 

Odpowiedź nowym kolorem z przeskokiem poniżej koloru otwarcia (np. l - 

2- 3) wskazuje układ 5-5 i górę otwarcia. Odpowiedź nowym kolorem z 

przeskokiem powyżej koloru otwarcia (np. 1 - 2 - 3) to Splinter (zob. 

również Strefa szlemowa). 
Z układem 6-4 w kolorze otwarcia i kolorze bocznym o niższej randze (np. 

po otwarciu l i odpowiedzi 2: z układem 6 kierów i 4 kara), otwierający 

powtarza swój kolor ze słabą ręką (co od razu przekazuje informację o jego 

sile), a zgłasza najpierw boczną czwórkę z ręką obiecującą. 

Uwaga! Licytacja: 

 1       2 (2) 

 2       3 

jest forsująca, silnie zachęca do szlemika oraz wskazuje, że kolor odpowiedzi 

był pięciokartowy. Otwierający zagląda do ściągi Strefa szlemowa. 

A jak licytować z silną kartą, fitem w kolorze otwarcia i brakiem swojego 

koloru? Najlepiej zacząć od 2 i przejść przez forsujące 2BA (zob. forsujące 

2BA).  

Na przykład: 

 1      2 

 2      2BA 

 3      3 
Otwierający wskazał układ 5431 (z singlem pik), a odpowiadający uzgodnił 

silnie kiery. W ten sposób ostrzegł przy okazji partnera, że 2 mogło nie być 

naturalne. 

Odpowiedź  2 

Znaczenie: 6-10 PC z co najmniej trzema kierami. 
Jak wspomniano przy omawianiu odpowiedzi 1BA, stałe pary mogą umówić 

się na mocniejszą odpowiedź (8-10), jeśli odpowiedź 1BA zawiera wariant mini 

podniesienia. 
Mimo że napisano: „z co najmniej trzema kierami", otwierający nie powinien 

spodziewać się większej ich liczby. Z czterema (lub więcej atutami) od-

powiadający ma bowiem do wyboru inne odzywki (2BA, 3, 4). 
Ciekawym problemem jest określenie granicy między odpowiedziami pas i 

2 oraz 2 i 2BA (inwit z fitem). 

Przykłady: 

1) DW2 432 D32 D432. Karta  zawiera  trzy  kiery,  układ  4333 i 

żadnej kontroli (ani asa, ani króla). Nie rokuje praktycznie żadnych szans na 

dograną. Proponuję pasować (chyba że gra się mini podniesieniem - wtedy 

1BA). 

2) 432 K102 65432 K2. Mimo posiadania zaledwie sześciu punktów 
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proponuję licytować 2. Całkiem nierewelacyjna karta partnera, typu: 54 

ADW92 7 A10432 daje znakomitą (prawie pewną) końcówkę. 
Zauważmy pewną właściwość: z fitem w kolorze partnera figury bardziej 

przydają się w kolorach krótkich niż w długich. Gdy posiadamy (na pierwszy 

rzut oka lepszą) kartę: 432 K102 ♦K5432 32, to znacznie trudniej dopa-

sować do niej kartę partnera dającą dograną (gdy przeciwnicy pasują, to szansa 

na to, że oprócz kierów fituje nam się jeszcze drugi długi kolor - w tym wy-

padku kara - jest minimalna). 

3) D32 KDW D32 W432. Z tą kartą, mimo 11 punktów, nie zdecydo-

wałbym się na inwit, wybierając 2v. Tak dużo punktów w kierach to przesada - 

nie przydadzą się, a brakuje kontroli. 

4) 32 KW32 KD1032 32. Mimo tylko dziewięciu  punktów karta jest 

warta co najmniej inwitu do dogranej. W systemie nie mamy możliwości 

pokazania fitu i swojego koloru w strefie poniżej dogranej. Jeśli nie decydujemy 

się przesądzić dogranej, to dlatego że w kolorze prawdopodobnej krótkości u 

partnera mamy za dużo punktów. Gdybyśmy w karach mieli np. AW1032, to 

przesądzenie dogranej byłoby naszym obowiązkiem. 

5) 2 K432 D5432 432. Z taką kartą nie licytujemy 2 - mamy do wy-

boru blokujące 3 lub inwitujące 2BA (wybór zależy m.in. od założeń). 

Dalsza licytacja po odpowiedzi 2 

Najczęstszymi i najbardziej skutecznymi rebidami otwierającego są pas lub 

4. Jeśli jednak otwierający chce zainwitować końcówkę, może to uczynić na 

kilka sposobów. 

a) Najprostszy:  

 1      2 

 3 

Jest to inwit punktowy. Partner „dopycha końcówkę" z górą odpowiedzi 2 

(wiele par uważa, że 3 powinno spełniać funkcję blokującą - nie popieram). 

b) Bardziej wyszukany - zalicytowanie koloru do uzupełnienia. Kolor do 

uzupełnienia to „przestrzelony" kolor co najmniej trzykartowy. Może to być 

czwarty król-walet, ale również trzeci as. Na pewno takim kolorem nie jest 

natomiast czwarty KDWx, bo już „się sam uzupełnił". Jak ma licytować partner 

po zalicytowaniu koloru do uzupełnienia? Najlepszym uzupełnieniem jest drugi 

honor, najgorszym trzy blotki, pośrodku kształtuje się pusty dubleton lub trzecia 

figura. 

c) Najbardziej wyrafinowany - przez 2BA (zob. 2BA po uzgodnieniu koloru 

starszego). 

Odpowiedzi 2, 3, 3 

Zob. Odpowiedź nowym kolorem z przeskokiem. 
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Odpowiedź 2BA 

W systemie WJ2000 odzywka ta oznaczała co najmniej inwit do dogranej z 

fitem w kolorze partnera. Było to ustalenie, z którego krytyką spotykałem się 

najczęściej. Idąc z duchem postulatu rozdzielenia kart strefy dogranej od kart 

strefy szlemowej zmieniamy znaczenie odpowiedzi 2BA. W systemie WJ05 

oznacza ona jednoznacznie inwit do dogranej z fitem w kolorze partnera. 

Mimo tej jednoznaczności w worku z inwitem mieści się wiele rodzajów 

kart: słabszych, silniejszych, z fitem trzykartowym, czterokartowym, mniej lub 

bardziej zrównoważonych. Musimy pamiętać, że poparcie z przeskokiem (3) 

ma charakter stricte blokujący, destrukcyjny i w żadnym stopniu nie zachęca do 

zalicytowania dogranej. Wynika stąd, że nawet niezbyt silne układowe ręce 

nadają się do odzywki 2BA (jeśli wydają się zbyt silne na blok). Potocznie takie 

karty (a raczej odzywki dane z takimi rękami) nazywa się blokinwitem. 

W dalszej licytacji otwierający dąży do prostoty: licytuje 3 z nieciekawą 

kartą i 4 - z ciekawą. Może ewentualnie pokazać kolor do uzupełnienia. 

Proponuję wprowadzenie pytania o rodzaj inwitu - 3. Odpowiedzi mogą 

być takie: 

 3 (powrót na kolor) = blokinwit. Karta typu: 432 K432 D5432 2 

(to już ciut za silna ręka na destruktywny blok - zwłaszcza przed partią), 

2 D432 ♦W10432 K32, czy też sporadycznie nieco silniejsza ręka z 

fitem trzykartowym  i  krótkością,  np.:   2 K102 AW432 5432, 

 4 = „do gry" - niezła ręka na układzie niezrównoważonym, np. D2 

DW32  K2 DW865, czy też  2 K102 KW432 D1032, 

 3 =  słaba ręka na układzie zrównoważonym, np. W102 KD32      

K32 1032, 

 3BA =  silna ręka na układzie zrównoważonym, np.  DW2  D102       

♦ K102 K1032, 

 3 (drugi starszy) = maksimum inwitu z fitem czterokartowym, co naj-

mniej 3 kontrole (karta daje szansę szlemikowe), np. A432 K432 

1092 K2. 

Odpowiedź  3 

Odpowiedź 3 jest blokująca. U podstaw tego ustalenia leży prawo sumy 

lew: „Jeśli mamy co najmniej dziewięć atutów, to opłaca się licytować na 

wysokości trzech. Gdy kontrakt przegramy, to najprawdopodobniej przeciwnicy 

mieli coś do wygrania". 

Poparcie z przeskokiem przyrzeka fit czterokartowy i kartę słabą defen-

sywnie - z reguły bez pewnej jednej lewy na kontrakt w obronie. Odzywka taka 

może znacznie ułatwić decyzję partnerowi, który wiedząc o dobrym ficie i 

niewielkich wartościach defensywnych może podjąć z przeciwnikami walkę na 

dużej wysokości. 

Mając na względzie fakt, że licytacja może się nieraz rozwinąć dwustronnie 

(i w końcu przeciwnicy mogą nas skontrować) - powinniśmy wziąć pod uwagę 



Wspólny język 2005                                              Licytacja jednostronna 36 

meandry taktyczne: jakość bloku zależy w pewnym stopniu od założeń. 

W założeniach korzystnych zablokujemy już z „kotem w galarecie", np.: 2 

W432 5432 5432, czy też 32 DW32 W432 432. 

W założeniach równych otwierający może spodziewać się karty typu: 2 

K432 5432 5432 czy też 32 K432 D32 5432. 

Blokując w założeniach niekorzystnych „coś" jednak obiecujemy, np.: 32 

D1032 ♦K5432 32, czy też 32 W10432 A32 432. 

Z siłą odpowiedzi 3 powiązana jest siła odpowiedzi 2BA, która w wa-

riancie blokinwit znaczy: mam trochę więcej niż na blok w tych założeniach. 

Jeśli mimo blokującej odzywki partnera otwierający dostrzega szansę gry 

premiowej, to w następnym okrążeniu wskazuje krótkość. 

Słabe i mocne Splintery 

Konwencja Splinter jest chyba najbardziej skutecznym gadżetem strefy 

szlemowej. Okazuje się bowiem, że znacznie częściej mamy okazję zagrać i 

wygrać szlemika opartego na lewach przebitkowych niż na sile karty. Dlatego 

Splinter wzmacnia swoją pozycję na rynku konwencji szlemowych - co więcej, 

powstała jego „słabsza odmiana", tzw. miniSplinter, która zyskuje coraz większą 

popularność. 

Doświadczenie uczy, że w przypadku gdy Splinter trafia do wyłączenia, 

wygranie szlemika może umożliwić połączona siła rąk już od 26 PC, a 

przeciętnie jest to około 28 PC. Załóżmy, że przeciętna siła otwarcia ze strefy 

12-17 to 14 punktów. W tej sytuacji średnia siła Splintera powinna się wahać w 

okolicach 13-14 PC. W praktyce rozszerzamy ten przedział do siły 12-15 PC (w 

zależności od układu i liczby kontroli). Większe rozszerzenie tego przedziału 

nie pozwoliłoby podjąć decyzji żadnemu z partnerów. 

Załóżmy jednak, że partner otwiera 1, a my posiadamy kartę: A432 

DW32 2 K432. Partner może posiadać takie 16 punktów: K5 AK1087 

432 AD4. Wtedy szlemik jest znakomity. Jeśli jednak zalicytujemy 4, a 

partner dostanie coś takiego: D5 AK1098 A43 D65, to trudno będzie go 

powstrzymać przed szlemikiem, mimo że kontrakt 5 jest w zagrożeniu. 

Zapobiegnięciu takiej sytuacji służy rozróżnienie dwóch rodzajów Splinte-

rów: słabego w sile (8)9-12 PC i silnego w sile (12)13-16 PC. 

l - 3 = słaby Splinter;  nieznana krótkość. 

Otwierający może zaspokoić swoją ciekawość pytając przez 3BA, po czym 

odpowiadający wskazuje swoją krótkość w miarę możliwości naturalnie (4 = 

krótkość pik). 

1 - 4, 4 = silny Splinter (odpowiednio: krótkość trefl, karo). 

1 - 3BA = silny Splinter - krótkość pik - ponieważ odzywka 3 została 

zajęta przez słabego Splintera. 

Wspólną cechą obu odmian Splintera jest to, że przyrzekają czterokartowy 

fit w kolorze otwarcia. 

Dalsze ustalenia dotyczące licytacji po Splinterze podane są w części Strefa 

szlemowa. 



Wspólny język 2005                                              Licytacja jednostronna 37 

Odpowiedzi po otwarciu trzecioręcznym 

Odpowiedź 2 partnera, będącego po pasie jest konwencją Drury (zob. 

Drury). 

Odpowiedź 2 (2 po 1) po pasie może być słabsza niż przed pasem (od 8 

punktów, ale na dobrym kolorze i bez fitu). 

Odpowiedzi 3 i 3oznaczają 9-11 punktów na dobrej szóstce bez fitu w 

kolorze otwarcia. 

Po pasie nie stosuje się konwencji Magister. 

Otwarcie 1 

Znaczenie otwarcia i dalsza licytacja jest analogiczna do otwarcia l. Z 

dwiema starszymi piątkami otwieramy 1. 

Sekwencją, którą warto omówić po otwarciu 1 , gdyż nie występuje ona po 

otwarciu 1, jest sekwencja: 1 - 2. 

Odpowiedź  2 

Znaczenie: od 9 PC na 6 kierach i od 11 PC na pięciu kierach. 

Odpowiedź 2 jest dopuszczalna z trochę słabszą ręką niż odpowiedzi two-

over-one kolorem młodszym. Wynika to po pierwsze z faktu, że na wygranie 

końcówki kierowej potrzeba mniej punktów niż na dograną w kolorze 

młodszym, a po drugie z lepszego zapisu, jaki możemy uzyskać za częściówkę 

w kiery niż w bez atu w turnieju na maksy. Przy wyborze odpowiedzi 2 

musimy jednak pomyśleć o następujących niebezpieczeństwach: 

a) czy jeśli mamy mało punktów (np. 9), to dysponujemy na tyle dobrym 

kolorem kierowym, że po rebidzie 2 będziemy mogli kiery powtórzyć na 

wysokości trzech? 

b) jeśli zalicytujemy 2 na pięciu kierach i mniejszej sile (np. 11), to czy 

będziemy wiedzieli co zrobić po rebidzie 2? 

Dalsza licytacja po odpowiedzi 2  

 1        2 

3 

Dół otwarcia, trzy kiery; można spasować. 

 1 2 

 4 

Lepsze otwarcie, fit trzykartowy lub czterokartowy w kierach. 

Z silnymi rękami i fitem kier otwierający ma następujące możliwości 

licytacji: 

a) konwencja Splintera z fitem czterokartowym w kierach, 

b) zalicytowanie 2BA ze składem zrównoważonym (w następnym okrążeniu 

4), 
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c) zalicytowanie młodszego koloru, a w następnym okrążeniu 4 z układem: 

pięć pików, trzy kiery i młodsza czwórka. 

Słabe i mocne Splintery 

1 - 3BA = słaby Splinter. Po tej odzywce 4 jest pytaniem o krótkość (4= 

krótkość trefl). 

1 - 4, 4, 4 = silne Splintery. 

Otwarcie 1BA 

Otwarcie 1BA oznacza siłę 15-17 punktów na układzie zrównoważonym. Nie 

ma potrzeby „naciągania" otwarcia 1BA do ładnych 14 zamiast otwierania 1, 

gdyż odpowiedź 1BA po 1 (9-11) daje możliwość zainwitowania dogranej 

przez 2BA. 

W zakresie układu zrównoważonego mieści się układ z piątką w pewnym 

kolorze, ale tylko 5-3-3-2. Jeśli piątkę posiadamy w kolorze młodszym, to dla 

otwarcia 1BA praktycznie nie ma alternatywy. Jeśli mamy układ zrównoważony 

na piątce starszej, to możemy dokonać wyboru otwarcia między 1BA i jeden w 

starszy. 

Wskazówki, kiedy wybierać 1BA, zostały podane przy omówieniu otwarcia 

l. Przypomnijmy przykłady rąk, z którymi można zdecydować się na otwarcie 

1BA mimo posiadania starszego pięciokartu: 

 KD2 65432 ♦AWIO AW- słaby kolor starszy, 

 D10 DW432 AD KW9 - nożyce w bocznych kolorach, 

 AW10432 KW5 A102 AD - trzy karty w drugim kolorze 

starszym. 

Niekiedy warto otworzyć 1BA z układem 5-4 (z młodszą piątką, starszą - 

nie), gdy mamy figury w kolorach krótkich: 

 AD K10 DW33 KW432, 

 AW D432 AW432 KW. 

Z powyższymi rękami lepiej ustawić kontrakty ze swojej ręki odzywką 1BA 

(mamy podgrywalne figury w krótkich kolorach). 

Można zdecydować się na otwarcie 1BA z młodszą szóstką, np. z kartą:        

 AD D10 W98754 AKW. 

Dalsza licytacja po otwarciu 1 BA 

W systemie WJ05 odchodzimy od Staymana rozkładowego. Po pytaniu 2 i 

odpowiedzi przechodzimy do licytacji naturalnej. Okazuje się bowiem, że o 

wyborze kontraktu często lepiej decydować nie na podstawie układu ręki, lecz 

położenia figur. Licytacja naturalna daje więcej przyjemności i zabiera mniej 

pamięci. Ponadto w licytacji relayowej nie ma miejsca na odchylenie od 

standardowego układu na otwarcie 1BA (a jako się rzekło, takie odchylenia 

warto nieraz czynić). 
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Stayman  2 

Staymana zadajemy w jednym z celów: 

a) uzgodnienia koloru starszego, 

b) zagrania częściówki w kolor, a nie w bez atu, 

c) ustalenia najlepszego kontraktu w strefie dogranej, 

d) sprawdzenia możliwości gry premiowej. 

Odpowiedzi na Staymana są trzy:  

2 = brak starszych czwórek,  

2 = cztery kiery (możliwe cztery piki),  

2 = cztery piki (bez czterech kierów). 

Dalsza licytacja jest naturalna. Kolejna odzywka jest nieforsująca na wyso-

kości dwóch i forsująca - a po pasie inwitująca - na wysokości trzech. 

Przykłady: 

 1BA  2 

 2  ? 

2 = nieforsujące na czwórce lub piątce kier i „czymś jeszcze". Otwierający 

wybiera między kierami i pikami. Jeśli zalicytuje 2, to odpowiadający albo 

pasuje (gdy z boku miał piki), albo przenosi na kolor młodszy. 

3 = naturalne, forsujące (po pasie inwitujące). 

 1BA   2 

 2  ? 

2 = nieforsujące z czterema pikami  

3BA = przyrzeka czwórkę pik  

3 = naturalne na treflach, forsujące (po pasie inwitujące) 

 1BA     2 

 2       3 = naturalne, forsujące (po pasie inwitujące) 

Transfer Trybuły 

Po odpowiedzi na Staymana kolorem starszym stosujemy transfer Trybuły 

(prof. Stanisław Trybuła - wybitny wrocławski matematyk i brydżysta): 

Zalicytowanie koloru bezpośrednio niższego na wysokości trzech jest forsującym 

uzgodnieniem koloru starszego. 

 1BA      2  

 2        3  

Silne uzgodnienie kierów. 

 1BA      2  

 2        3  

Silne uzgodnienie pików. 

Transfer Trybuły doskonale spełnia dwa cele: 

1) umożliwia  zagranie  kontraktu 3BA przy posiadaniu ośmiu kart w ko-
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lorze starszym. Dzięki temu po otwarciu partnera 1BA nie musimy zgadywać,  

czy warto  zadawać Staymana z układem 4333. Teraz warto! 

2) umożliwia przejście do gry szlemowej. 

Dalsza licytacja po transferze Trybuły (oparta na schemacie zaproponowa-

nym przez Leszka Wesołowskiego): 

1) 3 w kolor uzgodniony = niezła ręka, 

2) 3BA = karta dobra do bez atu, można spasować, 

3) 4 w kolor uzgodniony = karta niedobra do bez atu, ale słabe atuty, 

4) inne odzywki = naturalne wskazanie bocznego koloru (źródła lew). 

Transfery 2, 2 

2 i 2 to tzw. teksasy (inaczej transfery), przyrzekają co najmniej pięć kart 

w kolorze bezpośrednio wyższym od licytowanego (2 oznacza zatem piątkę 

kierów, a 2 piątkę pików), w sile dowolnej. 

Dalsza licytacja po odpowiedzi teksasem 

Dalszą licytację prześledźmy na przykładzie sekwencji: 

 1BA      2 

Z większością rąk otwierający licytuje 2. 

 1BA  2 

 2BA 

Otwierający pokazał bardzo dobrą rękę z dobrym fitem pikowym, ale kartą su-

gerującą grę w bez atu. Po tej odzywce 3 odpowiadającego oznacza: „licytuj 

3”. Odpowiadający może na 3 spasować (wtedy 3 nie mówiło nic o kie-

rach) lub licytować dalej - w tym drugim przypadku informując, że 3 było 

naturalnym wskazaniem kierów. 

 1BA  2 

 2 

Góra otwarcia 1 BA ze znakomitym fitem w pikach. Po takim początku licytacji 

wiadomo już, że gramy w piki. Wszystkie odzywki odpowiadającego (poza 4) 

są odzywkami strefy szlemowej:  

3BA = zachęta do gry premiowej bez krótkości, 

4,4, 4 = zachęta do gry premiowej z krótkością w licytowanym kolorze. 

Po teksasie nowy kolor odpowiadającego na wysokości trzech forsuje do 

dogranej. 

 1BA     2 

 2       3 (3, 3) 

 3 

Otwierający pokazał chęci do gry premiowej (4 byłoby słabszą licytacją). 
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Trzeba pamiętać, że w tej sytuacji licytacja: 

 1BA     2 

 2       2BA (inwit, siła 7-9)  

nie musi oznaczać układu 5332 - można tak zalicytować na przykład z dowol-

nym układem 5422.  

Natomiast licytacja: 

 1BA     2 

 2 3 (inwit, siła 7-9)  

nie przyrzeka na 100% sześciu pików. Tak zalicytujemy na przykład z ręką: 

AKDW65 6 W986 W105. 

Licytacja z kolorami starszymi 

 Licytacja z układem 4-4 w kolorach starszych. 

Ze słabą (nawet bardzo słabą) kartą możemy zalicytować 2, by spasować 

na kolor starszy lub zalicytować 2 po 2. 

 Licytacja z układem 5-4 w kolorach starszych. 

Z kartą słabą (do 7 PC): z dobrą piątką licytujemy teksas na kolor pię-

ciokartowy (i pasujemy na przyjęcie teksasu), z dobrą czwórką i słabą piątką, 

licytujemy 2, a po 2 - 2. 

Z kartą w sile inwitu: 

- 5 kierów i 4 piki: dajemy teksas (2), potem licytujemy 2; licytacja taka 

forsuje na jedno okrążenie (od 8(7) punktów w górę), ale nie do dogranej, 

- 5 pików i 4 kiery: licytujemy 2; po odpowiedzi 2 licytujemy 2 - in-

wit (7-9) na pięciu pikach i czterech kierach (przypomnijmy, że rękę forsującą 

pokazujemy przez teksas 2 i zalicytowanie 3 w następnym okrążeniu). 

W ten sposób uzupełniamy lukę systemową z systemu WJ2000: licytacja w 

strefie inwitu na układzie 5-4 w kolorach starszych. 

Propozycja dla stałych par: 

 1BA      2 

 2        3 (3) 

Forsing do dogranej w układzie: licytowana czwórka-druga starsza piątka. 

Celem tej zamiany jest umożliwienie przerzucenia rozgrywki na otwierającego - 

o ile ma on fit trzykartowy w pięciokartowym kolorze odpowiadającego. 

Zauważmy, że konsekwencją tego ustalenia jest „odciążenie" sekwencji: 

 1BA      2 

 2        2 

z charakteru forsującego i pozostawienie dla niej tylko znaczenia inwitującego 

(a zatem otwierający z nieszczególną ręką może na tę odzywkę spasować, 

unikając w ten sposób tzw. „przewyższenia"). 
Ponieważ propozycja jest całkiem nowa, chciałbym w tym miejscu przypo-

mnieć, że we WJ2000 sekwencja taka oznaczała krótkość z układem druga star-

sza czwórka - młodsza piątka. 



Wspólny język 2005                                              Licytacja jednostronna 42 

 Licytacja z układem 5-5 w kolorach starszych. 

Z kartą słabą licytujemy 2 (a po 2-2). 
Z kartą silną stosujemy transfer Wesołowskiego: najpierw dajemy transfer na 

kiery! 

 1BA      2 

 2       2 

 2BA  3 = pięć pików  

W ten sposób na wysokości trzech udało się sprzedać układ 5-5 (zaczynając od 

transferu na piki, układ 55 sprzedamy dopiero na wysokości 4). Możemy teraz 

i wybrać najlepszy kontrakt (być może 3BA), i porozmawiać o szlemiku. 

Inne odpowiedzi po otwarciu 1 BA 

2 - transfer na trefle 

W systemie WJ05 naturalne znaczenie ma odzywka 2BA. W związku z tym 

2 jednoznacznie wskazuje jednokolorową rękę na treflach. 

 1BA     2 
 ? 

2BA = dobre uzupełnienie treflowe (fit w treflach trzykartowy z co najmniej 

jedną starszą figurą) i dobre otwarcie, 

3 = pozostałe ręce. 

W kolejnym okrążeniu odpowiadający może wskazać krótkość, np.: 

 1BA     2 

 2BA(3)   3 = krótkość kier. Gdyby odpowiadający oprócz trefli miał 

drugi kolor, to zacząłby licytację od Staymana 2, a potem (w razie potrzeby) 

naturalnie pokazywał swoje kolory. 

 1BA      2 
 2BA     3BA 

Naturalne. „Jeśli masz górę z dobrym fitem, to spróbujmy 3BA. Gdybyś zali-

cytował 3, to bym spasował." 

 1BA     2 

 3       3BA 

Karta inwitująca grę premiową na treflach. „Nie przestraszyłeś mnie swoim 

negatem. Nie boję się też wistu, bo nie pokazuję krótkości. Proponuję 3BA, ale 

sprawdzam po drodze, czy przypadkiem nie ucieka szlemik w trefle." 

2BA - inwit do 3BA 

Dwuznaczność odzywki 2 (teksas na trefle lub inwit) nie sprawdziła się. Po 

pierwsze utrudniała licytację z treflami, a po drugie dawała możliwość 

ułatwienia wistu przeciwnikom poprzez skontrowanie (lub nieskontrowanie - 

rozumowanie negatywne) sztucznej odzywki 2. 
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3 - teksas na kara: słaby lub silny 

Po tej odzywce otwierający ma obowiązek zalicytować 3. Ze słabym 

wariantem odpowiadający pasuje, z silnym (forsującym do dogranej) wskazuje 

krótkość lub lekko inwituje wyższą grę odzywką 3BA. 

3 - inwit na karach 

Odzywka 3 nie daje możliwości sprawdzenia jakości fitu u partnera. Z 

kartą inwitująca do dogranej, np. W102 432 ♦KD10432 D licytujemy 3. 

Partner z figurą karo i dobrym otwarciem licytuje 3BA, z innymi kartami pasuje. 

Odpowiedzi 3, 3 - konwencja 5431 

Odpowiedzi te oznaczają krótkość w licytowanym kolorze i układ co naj-

mniej 5-4 w kolorach młodszych. Nazwa konwencji pochodzi stąd, że naj-

częstszym układem, w którym konwencja jest stosowana jest 5431. Do-

puszczalne są jednak inne układy (5521, 5530 czy 6430, 6421). Siła na taką 

licytację musi usprawiedliwiać granie końcówki (nie można się zatrzymać przed 

dograną, a można próbować gry premiowej). 

Tak więc poszczególne  odzywki oznaczają:  

3 = krótkość kier, układ co najmniej 5-4 w kolorach młodszych,  

3 = krótkość pik, układ co najmniej 5-4 w kolorach młodszych. 

Dalsza licytacja  

Przykład: 

 1BA     3 = krótkość kier bez czterech pików 
 ? 

3 = cztery (pięć) dobre piki - propozycja gry na siedmiu atutach, 
3BA = „chcę grać w bez atu - mam „ciężkie" honory w kierach", 

4= uzgodnienie trefli, 

4 = uzgodnienie kar, 

4 = fity czterokartowe w obu młodszych kolorach, maksimum, brak wartości 

kierowych, 
4BA = fity czterokartowe w obu młodszych kolorach, karta nienadająca się na 

3BA i nie dość silna na 4. 

Gerber 1430 

W odpowiedzi na otwarcie 1 BA odzywka 4 jest Gerberem, czyli pytaniem 

o asy (bez króla atutowego). Odpowiedzi są analogiczne do odpowiedzi po 

Blackwoodzie: 

4 = 1 lub 4 

4 = 0 lub 3 

4 = 2 
4BA = 2 asy, 1 król itd. 
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Następna odzywka odpowiadającego w kolor jest wyborem kontraktu, np.: 

1BA     4  

4        4 = do gry. 
Kolejna odzywka 4BA z ręki odpowiadającego jest pytaniem o króle (od-

powiedzi szczebelkami: 0, 1, 2, itd.). 

„Duże teksasy": 4, 4 

Znaczenie konwencji jest podobne do analogicznych sekwencji na poziomie 

dwóch: 

1BA     4 = teksas na kiery 1BA     

1BA 4  = teksas na piki 

Duży teksas dajemy z kolorem co najmniej sześciokartowym w celu zagrania 

kontraktu 4 lub 4 z ręki otwierającego. 

Można wyróżnić trzy cele stosowania tej konwencji: 
1) Przyblokowanie licytacji przeciwnikom - „duży teksas" możemy zalicy-

tować bowiem z kartą bardzo słabą na dużym układzie, np.: 2 W1095432,     

♦10987 2. 

 1BA      4 

„Być może wygramy 4, a jeśli nie, to przyblokujemy przeciwnikom ich 

grę". 

2) Odróżnienie kart ze strefy dogranej od strefy inwitującej do szlemika: 

 1BA      2  

 2       4 
„Mam kartę na sześciu kierach, silniejszą niż na duży teksas, rokującą pewne 

szansę na zagranie gry premiowej (w okolicach 13-14 punktów)". 
3) Odróżnienie    odzywki    4BA w znaczeniu inwitu do szlemika od pytania 

o pięć wartości. 

 1BA      2  

 2       4BA 
Inwit: „Mam pięć kierów, około 15 punktów, co ty na to?"  

 1BA     4  

 4       4BA 

Blackwood. „I tu cię zaskoczyłem, partnerze. Myślałeś, że mam słabą kartę, 

aleja mam taką petardę, że interesują mnie wyłącznie Twoje wartości przy 

uzgodnionych kierach." 

Otwarcie 2 

2 otwieramy z siłą 11-14(15) PC z układem pięć trefli - starsza czwórka lub 

sześć trefli. Uważnych Czytelników odsyłam do opisu otwarcia 1 w celu 

przypomnienia, z jakimi kartami spełniającymi powyższe kryteria otwarcia 2, 

należy wybrać jednak otwarcie 1. 
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Odpowiedź  2♦ - relay 

Odpowiedź 2 oznacza rękę co najmniej inwitującą do dogranej. Zali-

cytowanie 2. a potem 3 oznacza rękę pozytywną (ok. 10-11 punktów) z 

fitem treflowym (i zapewne starszą czwórką, bo bez niej można zalicytować 

bezpośrednio 3). 

Zalicytowanie 2, a następnie swojego koloru oznacza rękę forsującą do 

dogranej na licytowanym kolorze. 

Inną możliwością odpowiadającego jest zadanie kolejnego pytania (z do-

wolną ręką forsującą do dogranej). 

W odpowiedzi na relay 2♦ otwierający wskazuje swój układ następująco:  

2 = cztery kiery,  

2 = cztery piki,  

2BA = sześć trefli - karta dobra do gry w bez atu z ręki otwierającego,  

3 = sześć trefli - karta dobra do wyłożenia dziadka na 3BA  3 jest 

pytaniem o krótkość (3BA = brak krótkości, 4 = karowa), 

3 = sześć trefli, cztery kara (góra otwarcia), 

3, 3 = sześć trefli, słaba piątka w licytowanym kolorze, np.: 3 D5432 

2  AKDW32, 

3BA = pełne trefle, góra otwarcia. 

Odpowiadający ma możliwość w następnym okrążeniu zadać kolejne pytanie 

poprzez zalicytowanie najniższej kolejnej odzywki (2 po 2, 2BA po 2, 

itd.), po czym otwierający zobowiązany jest: 

 pokazać swoją trójkę, jeśli dotychczas licytował układ 5-4, 

 powtórzyć trefle, gdy ma ich sześć (3 jest potem pytaniem o krótkość). 

 pokazać krótkość, jeśli dotychczas licytował układ 6-4. 

Przykłady sekwencji: 

a)   2        2  

 2        2 

 3, 3 = trójka, 

b)   2       2  

 2       2BA  

 3       3 

 3 = krótkość kier. Inne odzywki „pytającego" niż najniższa są naturalne 

i - jeśli wprowadzają do licytacji nowy kolor - forsujące. 

Trzeba zwrócić uwagę na fakt, że licytacja: 

 2       2 

 2       2BA 

jest naturalna i nieforsująca (dalszym pytaniem jest 2). 
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Jednak: 

 2 2 

 2 2BA = dalsze pytanie 

A zatem z kartą inwitującą po odpowiedzi 2 nie ma dobrej odzywki (trzeba się 

ratować odzywką 3) 

Odpowiedzi  2 i  2 

Odzywki te oznaczają karty naturalnie, nieforsujące na co najmniej pię-

ciokartowym kolorze (siła 6-11 PC). 
Otwierający popiera partnera z fitem czterokartowym, pasuje lub popiera (w 

zależności od oceny karty) z fitem trzykartowym. 

Bez fitu zaczynają się „schody". Otwierający może przenieść na 3 z 

dobrym kolorem sześciokartowym (lub na 2, jeśli mu kiery nie pasują po 2). 

Z krótkością w pikach (po 2) i pięcioma treflami można zaryzykować 2BA, 

ale tylko z dobrą ręką - ze słabą trzeba pasować („co konia obchodzi, że się wóz 

przewraca"). 

Odpowiedź 2BA 

Po otwarciu 2 najtrudniejsze do licytacji są ręce dwukolorowe z silną kartą: 

nie można zgłosić pierwszego koloru, bo odpowiedzi 2 i 2 są nieforsujące; z 

kolei przejście przez 2 powoduje, że zgłaszanie kolorów zaczyna się na 

wysokości trzech. Rozwiązaniem tej trudności jest zyskujące coraz większą 

popularność sztuczne znaczenie odzywki 2BA. Odzywka ta oznacza sign off na 

treflach lub silną (forsującą do dogranej) dwukolorówkę bez trefli. Otwierający 

obowiązkowo licytuje 3, a odpowiadający albo pasuje (0-8 z fitem treflowym), 

albo wskazuje wariant dwukolorowy schematem „jak po Wilkoszu": 

3 = kara, kiery, 

3 = kiery, piki, 

3 = piki i kara. 

Po wskazaniu dwukolorówki licytacja jest sforsowana do dogranej. Zalety 

tego ustalenia są następujące: 
1) możliwość sprzedania rąk dwukolorowych, 

2) odciążenie relayu 2 - jeśli licytujemy 2, a potem swój kolor, to wia-

domo, że mamy rękę jednokolorową, 
3) możliwość rozróżnienia słabszego i lepszego poparcia partnera z fitem w 

treflach. 

Inne odpowiedzi 

3 nie ma znaczenia sign off, lecz jest inwitujące (9-11). 

Ponieważ odpowiedź 2 odciążyliśmy od rąk dwu kolorowych, można 

przyjąć, że silne ręce jednokolorowe na kierach lub pikach można licytować 

poprzez odzywkę 2, a potem zgłoszenie swojego koloru. 
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W tej sytuacji bezpośredni skok na 3, 3 lub 3 oznacza rękę inwitującą 

na dobrym kolorze (z kartą podobną do takiej z sekwencji: 1 - l - l BA - 3). 

Licytacja po interwencji przeciwnika 

Nowy kolor jest nieforsujący na wysokości dwóch i forsujący na wysokości 

trzech. Kontra jest negatywna. Otwierający z dobrą czwórką w licytowanym 

kolorze może na nią spasować. 

Otwarcie 2 - Multi 

Otwarcie 2 ma w systemie WJ05 odmienne znaczenie niż we WJ2000. 

Dajemy je z ręką, z którą „dawniej" otworzylibyśmy 2 lub 2, czyli z siłą 6-

11 PC na niezłym kolorze. 

Licytację po otwarciu 2 bardzo dobrze opisał Sławomir Zawiślak w 

„Brydżu" nr 4/2004. W tym miejscu przytoczę pokrótce tamte ustalenia - z jedną 

dość istotną zmianą. 
W dalszej licytacji odpowiadającemu powinien przyświecać jeden z 

następujących celów: 

1) zatrzymanie się na jak najniższej wysokości, gdy karta się nie fituje (czyli 

w sytuacji, gdy do koloru sześciokartowego trafia krótkość) - również ze 

stosunkowo silną kartą, 

2) zagranie kontraktu z ręki odpowiadającego, gdy karta daje szansę wy-

grania końcówki, 

3) zalicytowanie kontraktu możliwie szybko (bez zbędnych ceregieli), gdy 

karta się fituje, co łatwo rozpoznać, gdy odpowiadający ma  dobre uzupełnienia 

w obu starszych kolorach; w takiej sytuacji polecane jest szybkie zalicytowanie 

dogranej,  aby uniemożliwić przeciwnikom znalezienie opłacalnej obrony - lub 

własnej gry, gdy mają przewagę siły, 

4) ewentualne zaciemnienie bilansu rozdania z kartą słabą - ale niegrożącą 

misfitami. 

Odpowiedzi 2 i 2 

Odpowiedzi te oznaczają: „pasuj, jeśli masz zalicytowany przeze mnie 

kolor". Co ciekawe: 2 z reguły zalicytujemy mając słabsze kiery niż piki i 

odwrotnie. 

Z kartą: KW2 32 ♦DW32 D432 pomimo lepszych pików niż kierów li-

cytujemy 2 - a to po to, by zatrzymać się w kontrakcie 2, gdy partner ma 

kiery. Jeśli ma on piki, to poprawi nas na 2, a my z przyjemnością spasujemy. 

Z kartą: 2 K1032 KD32 AD32 licytujemy 2! Jeśli partner ma sześć 

pików, to nie wygramy zapewne nic więcej niż 2 - a partner wtedy na 2 

spasuje. Jeśli jednak partner ma kiery, to będzie licytował dalej, a my wtedy 

zaproponujemy końcówkę kierową. 

Po odpowiedzi 2 otwierający nie ma żadnych możliwości „policytowania 

sobie": z wariantem na kierach musi spasować, a z wariantem na pikach musi 
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powiedzieć 2 (jeśli ma ochotę na inną odzywkę, to znaczy, że wybrał złe 

otwarcie). Ten przymus wynika stąd, że anemiczna odpowiedź 2 sugeruje 

misfity. 

Po odpowiedzi 2 otwierający musi spasować, jeśli ma szóstkę pików. Być 

może partner ma w pikach renons i jest wielki misfit. Jeśli jednak otwierający 

ma kiery, to po odpowiedzi 2 „może rozwinąć skrzydła". W szczególności zaś 

może zalicytować 2BA (góra otwarcia na kierach) albo 3, 3 („naturalne", 

góra otwarcia na kierach i z boku odpowiednio trefle lub kara). Ze słabym 

otwarciem na kierach otwierający licytuje 3. 

Odpowiedzi 2 i 2 można dać również z kartą inwitującą na własnym 

kolorze. Na przykład otrzymaliśmy kartę: 2 ADW1032 ♦KD102 D2, a 

partner otwiera 2. Licytujemy 2, partner poprawia na 2, a my powtarzamy 

kiery. Partner może spasować lub „dopchnąć czwartego". 

Podobnie rzecz się ma z pikami. Mając dobrą szóstkę pik licytujemy 2. 

Partner wstępnie spodziewa się, że nie boimy się grać 3. Pokazuje typ swojego 

otwarcia na kierach, a my tępo powtarzamy piki. Partner może spasować lub 

zalicytować dograną w piki. 

Odpowiedź 2BA 

Otwarcie 2 często oparte jest na dobrej maści i znikomej liczbie figur w 

bocznych kolorach. Dlatego najczęściej dobrze jest grać kontrakt z ręki 

odpowiadającego - ręka zasobna w figury boczne lepiej odeprze atak, gdy 

będzie rozgrywała. Dlatego też dalsza licytacja jest tak ustawiona, by rozgrywać 

z ręki silniejszej. Na przykład z kartą: AD4 K432 KDW74 3 chcemy 

grać końcówkę nawet do słabego otwarcia partnera. Jednak niezależnie od tego, 

czy partner ma piki, czy kiery, wolimy grać z własnej ręki, bo wist w drugi kolor 

starszy lepiej odeprzemy z pozycji rozgrywającego. 

Odpowiedź 2BA dajemy najczęściej z rękami silnymi w celu sprawdzenia 

możliwości zagrania końcówki lub gry premiowej. 2BA pełni rolę pytania o ro-

dzaj otwarcia. Odpowiedzi są następujące: 

 3 = maksimum otwarcia. Po tej odzywce 3 jest pytaniem o kolor z 

prośbą o pokazanie go „odwrotnie": 3 oznacza więc piki, a 3 - kiery.  

Czyli: 

 2       2BA  

 3       3  

 ? 

3 = góra otwarcia na kierach (kiery są uzgodnione). 

 3 = dół otwarcia na kierach. Po tej odzywce 3 jest do pasa. 

 3 = dół otwarcia na pikach. Po tej odzywce 3 jest do pasa. 

Odpowiedź 2BA może mieć również cel psychologiczny. Można tak bo-

wiem zalicytować również z kartą słabą w celu zaciemnienia bilansu prze-

ciwnikowi, np. w założeniach korzystnych z kartą: KW 432 5432 W432. 
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W celach taktycznych lepiej więc przyjąć, że odpowiedź 3 jest silna, a 3 i  

3 - słabe. Po licytacji: 

 2        2BA 

 3  3 (do pasa)  

przeciwnik nie wie, czy pytający blefuje, czy po prostu zniechęciła go odpo-

wiedź partnera. (Koncepcja alternatywna: 3 - słabe otwarcie, 3, 3 - silne 

otwarcie nie daje takiej możliwości.) 

Po rebidzie 3 stosujemy FLISZ, czyli wariant licytacji „pasuj lub popraw" 

(konwencję zwaną FLISZ - Forsing Lub Inwit Szuriga - wprowadził jej autor do 

licytacji po Wilkoszu). 

 2  2BA 

 3  ? 

3 = pasuj z kierami, licytuj z pikami (prawdopodobnie pytanie 2BA było 

psychologiczne), 

3 = pasuj z pikami, licytuj z kierami. 

Odpowiedź  3 

3 to sztuczna, silna odpowiedź - gdy odpowiadający chce pokazać swój 

kolor, a nie pytać o kolor partnera. Po odpowiedzi 3 otwierający licytuje 

obowiązkowo 3♦, a odpowiadający pokazuje swój kolor naturalnie: 3, 3, 4, 

4 (3BA może oznaczać rękę na pełnym kolorze młodszym). Powtórzenie 

swojego koloru jest forsujące. 

Odpowiedź  3 

3 oznacza kartę inwitującą do końcówki z fitami w obu kolorach starszych. 

Korzystnie jest tak licytować, gdy boimy się, że po ewentualnym 2BA i 

konwencyjnej odpowiedzi przeciwnicy mogliby wskazać sobie wist (lub 

opłacalną obronę) kontrą. 

Po odpowiedzi 3♦ otwierający licytuje 3 (3) z dołem otwarcia i 4 (4) z 

górą otwarcia na kierach (pikach) - aby nie zajmować kontraktu ze swojej ręki. 

Po pozytywnej odpowiedzi istnieje możliwość wybrania ręki rozgrywającego. 

Odpowiedź  3 

Odpowiedź ta ma znaczenie taktyczne: „pasuj z kierami, licytuj 3 z pika-

mi". Najczęściej licytujemy tak ze słabą kartą z fitami w obu kolorach starszych 

w celu zablokowania przeciwnika. 

Odpowiedź  3 

FLISZ („pasuj z pikami, przenoś z kierami"). 
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Odpowiedzi  4, 4 

Chęć gry kontraktu na wysokości czterech w kolor partnera z ręki swojej 

(4) lub partnera (4). Po 4 otwierający pokazuje swój kolor teksasem (np. 

4 = mam piki), a po 4 licytuje swój kolor naturalnie. 

Odzywkę 4 wybierzemy, gdy z jakichś powodów wolimy przerzucić 

rozgrywkę na partnera lub gdy boimy się kontry (np. wskazującej możliwość 

obrony) na odzywkę 4. 

Odpowiedzi  4, 4 

Naturalne - z własnego koloru!  

Licytacja po interwencji 

Po interwencji przeciwnika kontry są karne, a nowy kolor pełni rolę „pasuj 

lub popraw". 

2    2        ktr    = karna,  

2   3       3   = do koloru; jeśli masz kiery, to pasuj, jeśli nie, to licytuj 

dalej, 

2     3       4     = pokaż (naturalnie) swój kolor. 

Otwarcia  2, 2 

Otwarcia 2 i 2 oznaczają siłę poniżej otwarcia (6-11), piątkę w licyto-

wanym kolorze i drugą piątkę: w przypadku otwarcia 2 może to być dowolna 

piątka, w przypadku otwarcia 2 musi to być piątka młodsza. 

Dalsza licytacja powinna mieć znamiona taktyczne. Z fitem czterokartowym 

w kolorze otwarcia polecam natychmiastowy skok na wysokość czterech 

(oczywiście założenia grają tu niebagatelną rolę). Taka licytacja może mieć 

charakter zarówno ofensywny (do wygrania), jak i blokujący, i nie tworzy 

sytuacji forsującego pasa; a jeśli do licytacji włączą się przeciwnicy, to 

odpowiadający pełni rolę „szefa pary". 

Odpowiedź  2 (po otwarciu 2) 

2 = „pasuj z pikami lub licytuj swój kolor młodszy". 

Odpowiedź  2BA 

Odpowiedź 2BA jest pytaniem o boczną piątkę. Po otwarciu 2 piątkę pik 

otwierający pokazuje przez odzywkę 3. 

W dalszej licytacji obowiązuje zasada: kolor młodszy uzgadniamy naturalnie, 

kolor starszy - cue bidem. 

 2       2BA 

 3  4 = silne (szlemikowe) uzgodnienie kar. 
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 2        2BA 

 3  3 = silne (szlemikowe) uzgodnienie kierów - cue bid. 

 2        2BA 

 3  3 = inwitujące (ale nieforsujące) - być może tylko z dublem 

kier. 

 2  2BA 

 3 = silne uzgodnienie pików 

Inne odpowiedzi 

Inne odpowiedzi: 3, 3, 3 po 2 i 3 po 2 są naturalne (co najmniej 

sześć kart) i są forsujące na jedno okrążenie. 

Licytacja po interwencji przeciwnika 

Po interwencji przeciwnika kontry są karne, a nowy kolor pełni rolę „pasuj 

lub popraw". 

2      2       ktr     = karna,  

2      3     3   = do koloru; jeśli masz kara, to pasuj, jeśli nie, to licytuj 

dalej, 

2  3  4     = pokaż swój najbliższy kolor. 

Otwarcie 2BA - na młodszych 

Otwarcie oznacza siłę 6-11 PC i układ co najmniej 5-5 w kolorach 

młodszych. 

Dalsza licytacja 

Dalsza licytacja jest w zasadzie naturalna. Odpowiadający najczęściej li-

cytuje swój lepszy kolor młodszy na „adekwatnej" wysokości. Odpowiedź na 

wysokości czterech w kolor młodszy ma charakter blokujący przed partią i 

blokująco-inwitujący po partii (czyli po partii otwierający z układem lepszym 

niż 5-5 może zalicytować dograną). 

Sztuczną odzywką jest 3 - pytanie o układ. W odpowiedzi otwierający 

licytuje swój dłuższy kolor starszy (3 z dublem pik, 3BA z dublem kier, 4 z 

trzema kierami, 4 z trzema pikami) lub wskazuje naturalnie kolor sześcio-

kartowy (4, 4). 

Otwarcia na wysokości trzech 

Otwarcia są naturalne. Po partii oznaczają kolor siedmiokartowy, a przed par- 

tią 3 w kolor młodszy może być oparte na kolorze sześciokartowym. Siła otwar-

cia zależy od stylu gracza i ustaleń w parze. W przypadku braku takowych pro-

ponuję stosować metodę 4-3-2-2. Oznacza ona, że do zapowiedzianego kon-

traktu brakuje nam „na ręku": czterech lew, jeśli jesteśmy w założeniach ko-



Wspólny język 2005                                              Licytacja jednostronna 52 

rzystnych, trzech lew w założeniach przedpartyjnych, dwóch lew jeśli jesteśmy 

po partii. 

Dalsza licytacja po otwarciu na wysokości trzech 

Poparcie partnera na wysokość czterech ma charakter taktyczny, np.: 

 3  4 = „może chcę to wygrać, może chcę nastraszyć 

przeciwników", 

 3 4 = przedłużenie bloku („nie licytuj wyżej, jeśli cię 

przeciwnicy nie zmuszą"). 

Zgłoszenie nowego koloru starszego (3, 3, 4, 4) jest naturalne. 

Zgłoszenie nowego koloru młodszego jest seminaturalne: 3 (po otwarciu 3) 

jest forsującą odzywką wyczekującą, odzywki 4, 4(w nowy kolor) są cue 

bidami. 

Otwarcie 3BA - gambling 

Pełny, siedmiokartowy kolor młodszy bez dojścia. 

Dalsza licytacja po otwarciu 3BA 

Odpowiedzi 4 i 5 to licytacje do koloru - partner pasuje z treflami albo 

znosi w kara. Odpowiedzi 4 i 4 są naturalne. 

Odpowiedź 4jest sztuczna - pytanie o krótkość. Otwierający licytuje kolor 

swojej krótkości w kolorze starszym, natomiast krótkość w kolorze młodszym 

licytuje poprzez 4BA. 5, 5 oznaczają brak krótkości. 

Uwaga: Po kontrze na 3BA pas odpowiadającego oznacza akceptację 

kontraktu 3BA z kontrą. 

Otwarcia 4, 4♦ - naturalne 

Konwencja „teksas południowoafrykański" (4 na kierach i 4 na pikach) 

nie przyjęła się. Otwarcia takie bardziej przydają się jako naturalne, blokujące. Z 

reguły (a zwłaszcza przed pasem partnera) otwarcia takie są dawane z kartami 

na tyle niezrównoważonymi, że nie rokują powodzenia kontraktowi 3BA. 

Otwarcia 4, 4 

Siła otwarcia i długość koloru atutowego zależą od stylu gracza i ustaleń w 

parze. W przypadku braku takowych proponuję stosować metodę 4-3-2-2. 

Dalsza licytacja 

Kolejne odzywki odpowiadającego są cue bidami (również 4 po otwarciu 

4). Zasada ta odnosi się także do sytuacji, gdy do licytacji wkracza przeciwnik. 
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Otwarcie  1 

Otwarcie 1 ma w systemie WJ trzy możliwe znaczenia: 

a) wariant przygotowawczy: 12-14 punktów bez starszej piątki, sześciu trefli 

i układu:  pięć trefli z boczną czwórką, 

b) wariant naturalny: 15-17 punktów, układ niezrównoważony z treflami, 

c) wariant silny: 18 i więcej punktów, układ dowolny. 

Wariant przygotowawczy 

W tym wariancie otwarcie 1 w sile 12-14 oznacza rękę zrównoważoną - 

bez piątki lub z piątką treflową, ale tylko w układzie równym (5332). Z pię-

cioma treflami i czwórką karo otwieramy 1♦, natomiast z sześcioma treflami lub 

piątką trefli i starszą czwórką licytujemy 2. 

Jeśli otworzymy licytację 1 posiadając piątkę trefli, to nie powinniśmy w 

najbliższej rundzie licytacji „przyznawać" się do nich, bowiem ich zgłoszenie 

oznaczać będzie wariant b) otwarcia - naturalny, a zatem oznaczający kartę 

silniejszą. 

Zasady otwarć nie rozwiązują za gracza problemów oceny karty. Jak zacząć 

licytację z kartą: K4 AW 8542 AW1065? „Systemowe" otwarcie 

1można potraktować w kategoriach odzywki psychologicznej (bluffowej). 

Gdy nie jesteśmy w nastroju do żartów otwieramy 1, a po odpowiedzi partnera 

kolorem starszym licytujemy 1 BA. 

Otwarcie 1 w wariancie przygotowawczym w zasadzie wyklucza posia-

danie sześciu trefli (ze względu na otwarcie 2). Jednak z bardzo słabą szóstką 

nie musimy otwierać 2. Możemy wybrać otwarcie 1, a potem traktować 

naszą rękę jako zrównoważoną z piątką trefli. Jeśli więc otworzymy 1 z kartą: 

KW3 D5 ♦A10 W96542, to po odpowiedzi partnera l licytujemy 1BA. 

Dopiero gdy partner będzie kontynuował licytację, pokażemy mu piątkę trefl 

(która potem w fazie rozgrywki okaże się szóstką - ale każdy partner lubi miłe 

niespodzianki). 

Otwarcie 2 - w wariancie piątka trefl i starsza czwórka - niezbyt dobrze 

sprawdza się (szczególnie w turniejach na maksy), gdy kolor treflowy jest słaby. 

Z tego względu z kartą: K3 DW97 ♦AD 109765 otwieramy 1. Po odpo-

wiedzi l popieramy partnera (2), a po odpowiedzi 1 a licytujemy 1 BA. 

Stosując takie odstępstwo od ram systemu należy zachować daleko posuniętą 

ostrożność. Jeśli otworzymy 1 z pięcioma treflami i czterema pikami, a 

licytacja przebiegnie następująco: 
 1        l 

 1        1BA (2BA) 

nie wolno nam zgłosić trefli, bo będzie to oznaczało kartę na układzie takim, 

jakim mamy, ale w wariancie silniejszego otwarcia, i będzie forsujące. 
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Podsumowując: jeśli otwieramy licytację 1, to po odpowiedzi na wysokości 

jednego nie wolno nam zgłaszać trefli ze słabym (12-14) wariantem otwarcia. 

Nie polecam otwierania 2 (Precision) z obiema starszymi czwórkami. 

Praktyka pokazuje, że lepiej jest otworzyć 1 i, o ile partner nie będzie zanadto 

ciekawski, licytować tak, jakbyśmy mieli układ 4414. 

Wariant naturalny 

Otwarcie 1 z siłą 15-17 stosujemy z ręką opartą na treflach, która nie 

nadaje się do otwarcia 1 BA. 

Pojęcie karty „nadającej" i „nienadającej się" do otwarcia 1BA leży w sferze 

intuicji gracza. Spróbujmy mimo to ukonkretnić powody, dla których kartę z siłą 

15-17 zakwalifikujemy do otwarcia 1. Wiemy już, że posiadanie pięciu trefli 

w układzie 5332 nie jest przeszkodą do otwierania 1 BA. Jakie więc mogą być 

powody, dla których uznamy, że karta nie nadaje się do otwarcia 1BA? 

 mamy sześć lub więcej trefli, np.:  W5 K54 ♦AS, AKW654, 

 mamy pięć trefli z boczną czwórką, np.: ADW5 75 ♦K4 KDW87 al-

bo: A3 A2 ♦DW106 AW1065, 

 mamy pięć trefli w układzie 5332, ale chcemy przerzucić rozgrywkę kon-

traktu bezatutowego na partnera. Ten przypadek może wystąpić wtedy, gdy 

partner rozgrywa lepiej od nas (czyli nigdy) lub wtedy, gdy mamy figury zgru-

powane w dwóch kolorach, np.: 32 432 ♦AKW AKW109. 

Przyznajmy jednak, że żaden szanujący swą rozgrywkę ekspert nie pozwoli 

sobie na pominięcie otwarcia 1BA z takimi typami rąk: 

 AD4 KW ♦AW W95432 - ręka zawiera sześć trefli, ale są one słabe, 

a boki „trzymane są mocno" przy pomocy takich walorów, które proszą o zaję-

cie bez atu ze swojej ręki. Jeśli partner przykładowo posiada: 32 A32 ♦1032 

KD3, to wist w każdy kolor z większą przyjemnością powitamy grając bez atu 

z ręki zawierającej sześć trefli, 

 DW32 AD ♦AW D5432 - długie kolory są słabe, a krótkie kolory 

trzymane są mocno „nożycami", 

 D5 KW A1032 KD1032 - z układem 5422 na kolorach młodszych 

ekspert woli otworzyć 1BA, jeśli pozwalają mu na to figury w krótkich ko-

lorach. Po co pokazywać przeciwnikom za dużo kolorów, jeśli zapewne i tak 

będzie grany kontrakt bezatutowy? 

Wariant silny 

Silny wariant otwarcia 1 wyróżnia Wspólny Język spośród innych syste-

mów licytacyjnych. Kluczowym zagadnieniem dla dobrego operowania tym 

systemem jest więc dobre opanowanie tego właśnie wariantu otwarcia. 

Zacznijmy od określenia atutów i słabości otwarcia silnym treflem. 

Atuty: 

1) Możliwość dokładnego określenia bilansu połączonych rąk. Tę własność 

uzyskuje się przez zawężenie siły innych otwarć. Dzięki otwarciu 1 przyjęło 
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się rozróżniać dla pozostałych otwarć kolorowych na wysokości jednego dwie 

wąskie strefy: słabą: 12-14 i silną: 15-17. W systemach bez tego otwarcia 

wyróżniać trzeba trzy szersze strefy: 12-15, 16-18 i 19-22. 

2) Możliwość zagrania końcówki, gdy jedna z rąk jest silna, a druga bardzo 

słaba. 

3) Możliwość uzyskania dokładniejszej informacji o ręce słabszej dzięki ob-

niżeniu szczebla otwarcia z ręką silną. Dotyczy to szczególnie sytuacji, w któ-

rych silna ręka ma układ zrównoważony, a ręka słaba - niezrównoważony. 

Słabości: 

1) Możliwość przyblokowania przez przeciwnika. 

2) Pozostawienie przeciwnikom przestrzeni licytacyjnej. 

3) Nienaturalność odzywki 1. 

Zdając sobie sprawę z powyższych „za" i „przeciw", spróbujmy określić za-

sady, którymi warto się kierować przy podejmowaniu decyzji: „Otworzyć czy 

nie otworzyć silnym treflem?" 

Jak wykorzystać atuty silnego otwarcia 1? 

Aby wykorzystać atuty 1) i 2) stosujemy silne otwarcie 1 z kartą taką, że 

niewielka pomoc partnera może zapewnić dograną. Sformułujmy to tak: 

Zakładam, że partner ma układ zrównoważony. Czy jeśli wybiorę inne 

otwarcie niż 1, a partner spasuje, to może nam uciec gra kończąca? 

Jeżeli odpowiedź na to pytanie jest twierdząca, należy otworzyć 1. 

Z poniższymi kartami otwieramy silnym treflem: 

1) AKW32 K2 ♦DW32 A3 - posiadamy 18 punktów, a więc wystar-

czająco dużo na takie otwarcie; 

2) AK105432 A32 KW3 - - punktów jest zaledwie 15, ale bardzo 

niewielka pomoc partnera (dubel pik i figura w kierach lub w karach może 

pozwolić na wygranie dogranej); 

3) 32 AKD432 ♦ADW2 2 - 16 punktów, ale jedna dobra figura (król 

karo) zapewnia praktycznie 10 lew na kontrakt kierowy; 

4) AKW102 AD102 K32 3 - mając dużo kart w kolorach starszych (9 

i więcej) powinniśmy otwierać silnym treflem z mniejszą liczbą punktów (może 

nawet od ładnych 16). Powody są następujące: 

 dwa kolory starsze to aż dwie szansę na zagranie końcówki w kolor na 

najniższej możliwej wysokości, 

 jeśli otworzymy w jeden kolor starszy, a partner spasuje z pięknym 

uzupełnieniem w drugim, to przeciwnicy nas zapewne nie uratują wznowieniem 

licytacji (mając krótkość w nielicytowanym  kolorze starszym  należy bardzo  

sceptycznie  podchodzić do wznawiania licytacji), 

 z układem pięć pików i cztery kiery, po przykładowej jednostronnej licy-

tacji: 1 - 1BA - ? nowy kolor z przeskokiem (np. 3) oznacza pięć kierów; z 

czwórką kier musimy zatem licytować tylko 2, co może przedwcześnie 

zakończyć licytację, 
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 posiadając kolory starsze mniej boimy się wyblokowania przez prze-

ciwników (ten aspekt zostanie ponownie poruszony przy omówieniu zapo-

biegania stratom wynikającym ze słabości otwarcia silnym treflem). 

Proponuję jeszcze jedną wskazówkę: 

Mam układ 5-4 lub 6-4. Czy jeśli wybiorę inne otwarcie niż 1, partner 

odpowie 1 BA, ja zalicytuję drugi kolor bez przeskoku, a partner spasuje, to 

może nam uciec gra kończąca? 

Jeśli odpowiedź na to pytanie jest twierdząca, należy otworzyć 1. 

Najwięcej zysków z korzystania z silnego trefla (zarówno w systemie WJ, jak 

i innych, np. Precision) w stosunku do innych systemów uzyskuje się w sytuacji, 

gdy silna zrównoważona ręka natrafia na układową rękę słabszą. W wielu 

systemach naturalnych pada otwarcie 2BA. Przyjmijmy np., że gracz 

odpowiadający ma 9 punktów w układzie: piątka w kolorze starszym - czwórka 

w kolorze młodszym. Licytuje teksas, który partner posłusznie przyjmuje. Co 

dalej? Przekroczyć 3BA, czy nie? A co robić posiadając układ „odwrotny"? 

Przyjmijmy, że posiadamy pięć kar i cztery kiery. Po otwarciu 2BA (20-21) 

partnera pytamy 3, a partner licytuje 3. Jesteśmy w ślepym zaułku. 

Grając Wspólnym Językiem do wysokości trzech odpowiadającemu zawsze 

uda się pokazać oba kolory i pozytywną siłę od 7 PC (bo do 6 pada negat na 

otwarcie 1). 

Ostatnio pojawia się dziwna moda na silne otwarcie 2BA w połączeniu ze 

WJ. Błagam, nie! To tak, jak kupić armatę, a przed walką obciąć jej lufę. 

Walka ze słabościami otwarcia silnym treflem 

Gdyby w przepisach brydża znalazł się zapis, że licytować może tylko jedna 

strona, to licytowano by wyłącznie systemami opartymi na precyzyjnym bilansie 

(pewnie nawet nie Wspólnym Językiem, lecz Precisionem albo jakimś wy-

myślnym sztucznym systemem). Głównym mankamentem systemów opartych 

na sztucznym otwarciu jest jednak czułość na interwencje przeciwnika - i tak 

samo sprawa ma się ze Wspólnym Językiem. Poniższa zasada pozwoli w pew-

nym stopniu zwalczyć te słabości: 

Karta tym bardziej nadaje się do otwarcia silnym treflem, im trudniej będzie 

przeciwnikom przyblokować sprzedanie informacji o naszej ręce. 

Z kartą: AK105432 A32 KW3 - - nie boimy się interwencji 

przeciwników, bo zawsze przelicytujemy ich pikami. Trochę obawy musimy 

mieć z kartą: - AK105432 A32 KW3. Otwierając treflem (mimo 

wszystko zachęcam) musimy się spodziewać, że za chwilę będziemy walczyć 

sami przeciwko pikom przeciwników (a kiery musimy zgłaszać na poziomie 

wyższym na piki). Mając z kolei kartę: - A32 AK105432 KW3 grozi 

nam licytacja przeciwników i kierami, i pikami - to może lepiej zacząć licytację 

od otwarcia 1? Z podobnych przyczyn nie polecam otwierania silnym treflem 

z dwukolorówką na kolorach młodszych. Karta: 32 2 ♦AKD32 AKW102 

jest mocarna, ale ja otworzyłbym 1♦, by potem móc pokazać drugi kolor (ze 
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starszymi kolorami przeciwnicy zawsze pchają się do walki - nie zostawią nas 

na 1). 

Mając sześć pików, cztery kara i kartę graniczną zdecyduję się na otwarcie 

1 (gdy przeciwnicy skoczą do gardła, zamknę oczy i zgłoszę piki), a z taką sa-

mą kartą na sześciu karach i czterech pikach otworzę 1♦ (jeśli przeciwnicy zali-

cytują kiery, to po otwarciu karem zgłoszę piki, a po otwarciu treflem nie wie-

działbym, co robić). 

Powyższa zasada jest jeszcze jednym argumentem za otwieraniem silnym 

treflem z silną ręką zrównoważoną. Taka karta nie jest specjalnie czuła na bloki 

przeciwników („w pacynkę i do kasy"). 

Jak pokazać silny wariant trefla? 

Najprostszą metodą sprzedania silnego wariantu trefla jest przeskok nowym 

kolorem, np. 1 - l - 2lub przeskok na 2BA, np. 1 - 1 - 2BA (silny trefl 

na składzie zrównoważonym bez trzech kierów). 

Przeskok nowym kolorem nie jest jednak niezbędny do sprzedania silnego 

wariantu trefla. Licytacja: 

 1        1 

 1 

jest we Wspólnym Języku forsująca. Oznacza w podstawowym wariancie 

czwórkę pików i siłę 12-14 PC, ale odpowiadającemu nie wolno na tę odzywkę 

spasować, gdyż ręka otwierającego może zawierać inne warianty otwarcia, w 

tym również silnego trefla: 

a)  1        1 

  1        1BA  

 3 BA 

Otwierający ma silnego trefla na czterech pikach i składzie zrównoważonym. 

b) 1        1  

 1        1BA  

 2 

Otwierający ma silnego trefla na pięciu pikach. 

c) 1       1 

 1       1BA  

 2 

Wariant z czteroma pikami i pięcioma treflami, siła od 15 punktów; odzywka 

jest forsująca na jedno okrążenie. 

d)  1       l 

  1      1BA  

 3 

Silny trefl na pięciu pikach i pięciu karach. 
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e)  1        1 

 1        1BA  

 3 

Silny trefl na pięciu pikach i pięciu treflach. 

Po pozytywnej   odpowiedzi   na otwarcie 1 (innej niż 1♦) i stwierdzeniu 

silnego trefla licytacja jest sforsowana do dogranej.  

Zatem licytacja: 

 1       1 

 2 

oznacza coś więcej niż silny trefl na pięciu pikach: otwierający ma silnego trefla 

na bardzo dobrych (najczęściej sześciu) pikach. 

Odpowiadający nie może również spasować na sekwencję: 

 1        1 

 2 

Otwierający sprzedał kartę od piętnastu punktów (zob. Jak pokazać średni 

wariant trefla?). Jeśli więc otwierający wybierze sekwencję: 

 1        1 

 3 

to znaczy, że chce zasygnalizować silnego trefla (od 18 PC) na bardzo dobrych 

sześciu treflach. 

Silnego trefla możemy sprzedać również przez „nieekonomiczne" zgłoszenie 

koloru starszego, np.: 

 1    1BA 

 2(2) 

Odpowiadający odzywką 1BA wykluczył posiadanie starszych czwórek, zatem 

zgłoszenie koloru starszego przez otwierającego powinno oznaczać piątkę (w 

pierwszych okrążeniach licytacji nie szuka się koloru, w którym nie ma szans na 

posiadanie w sumie z partnerem ośmiu kart), a tym samym silny wariant trefla. 

Podobnie w sekwencji: 

 1        1 

 2 

odpowiadający licytując 1 ominął (a zatem wstępnie wykluczył) czwórkę kier. 

Odzywka 2 otwierającego oznacza zatem silnego trefla na pięciu kierach. 

Po wskazaniu silnego trefla na starszej piątce przez otwierającego odpo-

wiadający z trzema kartami może poprzeć partnera na cztery sposoby: 

1) Zalicytować dograną - jest to najsłabsze poparcie, mocno zniechęcające 

do gry premiowej. 

2) Zalicytować 2BA, a po kolejnej odzywce partnera zalicytować dograną w 

jego pierwszy kolor. Taka sekwencja oznacza niezłą rękę (w ramach dotych-

czasowej licytacji) z fitem trzykartowym, ale bez możliwości przebitkowych. 
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3) Poprzeć partnera na wysokości trzech: jest to najbardziej zachęcające 

poparcie w ramach dotychczasowej licytacji. Powinno obok fitu przyrzekać 

jakąś wartość przebitkową w postaci bocznego dubla. 

4) Wskazać fit z boczną krótkością za pomocą Splintera. 

Inną metodą pokazania silnego wariantu trefla jest zastosowanie konwencji 

Odwrotki, Bubrotki lub Odwyrtki (zob. Otwarcie 1. Odwrotka). Konwencję tę 

otwierający stosuje z siłą od 18 punktów z trzykartowym fitem w kolorze 

odpowiedzi. 

Jak pokazać średni wariant trefla (15-17)? 

Średni wariant trefla otwierający wskazuje poprzez zalicytowanie trefli bez 

przeskoku, np.: 

 1        l (1, 1BA) 

 2 

Licytacja otwierającego wskazuje siłę od piętnastu punktów i jest forsująca! 

Otwierający może mieć także kartę od osiemnastu punktów. Szczególnie po 

odpowiedzi 1 otwierający nie może sobie pozwolić na przeskok treflami, gdy 

posiada kartę z czwórką kier. 

Wariant od 15 PC na pięciu treflach i czterech pikach po odpowiedzi l (lub 

1♦) otwierający pokazuje zaczynając od pików: 

 1       1 

 1       1BA 

 2  

lub 

 1        1 

 1       2 

 3 

W obydwu przypadkach otwierający sprzedał kartę od 15 punktów, na czterech 

pikach i co najmniej pięciu treflach. Odpowiadającemu nie wolno na razie 

spasować. 

UWAGA: Zgłoszenie trefli po interwencji przeciwnika również oznacza co 

najmniej średni (15-17) wariant otwarcia 1. 

 1       l       1       pas 

 ? 

Zalicytowanie trefli oznacza kartę od 15 punktów. 

Podobnie rzecz się ma, gdy partner dał wywoławczą kontrę, np.: 

 1       1       ktr      pas 

Co gorsza, zasadę tę stosuje się również na wysokości dwóch: 

 1       2       ktr       pas 

 ? 

Zauważmy, że we wszystkich powyższych sekwencjach pole manewru 

otwierającego jest bardzo ograniczone. Jeśli nie ma on zatrzymania kierowego, a 

Piatnik nie przydzielił mu zbyt wielu punktów (do 14), to nie ma co za-
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licytować. Pokazanie trefli mówi o silnej karcie, a zgłoszenie kar jest jeszcze 

silniejsze (oznacza odwrotkę po licytacji partnera kolorem starszym na wyso-

kości jednego lub silnego trefla na karach w innych sytuacjach). 

Rozwiązanie tych trudności jest na pierwszy rzut oka dość smutne. Otwie-

rający musi licytować bez atu na najniższej wysokości nawet bez zatrzymania w 

kolorze przeciwnika. Jednak wbrew pozorom wielka tragedia nie grozi. Od-

powiadający, gdy chce zagrać kontrakt firmowy, a koloru przeciwnika nie trzy-

ma, musi upewnić się, czy kolor jest trzymany przez otwierającego. 

Co więcej, takie ustalenie może dać nieprzewidziane korzyści. Załóżmy, że 

kolor kierowy rozłożony jest następująco: 

     ADx 

 K109xx                 xxx 

     Wx 

Kontrakt bezatutowy lepiej rozgrywa się z ręki, która koloru nie trzyma. 

Podobnie jest w układach: Kxx (stół) Dx (rozgrywający), Axx - Dx, Kxx - Wx, 

ADx - 10x. 

Jak pokazać słaby wariant trefla (12-14)? 

Jeśli otwierający nie wskazuje ani silnego, ani średniego wariantu trefla, to 

znaczy, że ma kartę w składzie zrównoważonym w sile 12-14. 

Przypomnijmy: ze słabym wariantem nie należy pokazywać trefli przy 

pierwszej sposobności. 

Od zasady tej można się odciąć, gdy partner sforsował do dogranej: 

 1       2(2, 2) 

 3 = 5 trefli, siła od 12 PC. 

Odpowiedź 1♦ 

Odpowiedź 1♦ ma we Wspólnym Języku 2005 trzy warianty znaczeń: 

a) 0-8 PC bez starszej czwórki, 

b) 9-11 PC w układzie niezrównoważonym bez starszej czwórki, 

c) 12-16 PC w układzie zrównoważonym bez starszej czwórki - karta 

niedobra do zajęcia bez atu. 

Wariant negatywny 

Odpowiedź 1 dajemy ze wszystkimi rękami „negatywnymi". Granicą 

odpowiedzi „negatywnej" jest 6 PC ze starszą czwórką i 8 PC bez starszej 

czwórki. W kolejnym okrążeniu licytacji odpowiadający z reguły pasuje na 

zapowiedź partnera na wysokości jednego z siłą 0-4 PC i kontynuuje licytację z 

siłą od pięciu punktów. 

 1    1 

 l()     1BA 

Obecnie odzywka 1 BA oznacza siłę 5-8 PC (w systemie WJ2000 odzywka ta 

oznaczała siłę 5-6(7) PC). Jeśli otwierający ma wariant przygotowawczy trefla, 

to nic się nie zmienia, gdyż i tak musi pasować (a tylko przeciwnicy nie są 
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pewni, czy należy się kontra z bilansu). Podobnie nie widać różnic, gdy 

otwierający ma silnego trefla. Skoro po negacie nie dał przeskoku, to o szlemiku 

nie ma co marzyć, a dograną jeszcze się wylicytuje. 

 1        1 

 1        1BA (5-8) 

 2        ? 

Licytacja nie jest sforsowana do dogranej. 3 będzie teraz inwitem do dogranej, 

a 4 będzie silniejsze. 

UWAGA. 2BA jest w tej sekwencji forsujące (w sile 5-8). Jest to niezbędne 

ustalenie (nawet w zakresie siły 5-6 należało tak grać), by mieć możliwość 

sprawdzenia najlepszej dogranej: może to być 4 na siedmiu atutach, a może 

3BA na ośmiu kierach, np.: 

 1        1 

 1        1BA 

 2        2BA 

 3       3  

Nieforsujące z dublem kier. 

 1        1 

 1        1BA 

 2        2BA 

 3       3BA 

„Dubla kier mam, skoro nie pokazywałem innych kolorów. Jak ci pasuje gra w 

bez atu?"). 

2BA musi być również forsujące do wysokości 3 w sekwencji: 

 1        1 

 2        2BA 

Problem stanowić może licytacja ze strefy 15-17 na treflach. Proponuję na-

stępujące ustalenia: 

 1      1 

 l()    1BA 

 2        ? 

Otwierający wskazał siłę 15+ punktów na starszej czwórce i piątce trefli. 

Odzywka ta jest forsująca na jedno okrążenie (otwierający może mieć kartę 

silną - trudną do sprzedania, np. układ 5431). Odpowiadający ma do wyboru 

nieforsujące odzywki naturalne: 2BA i 3 z siłą 5-6 PC oraz silniejsze odzywki 

pozostałe (np. 2, drugi starszy), które są quasi--naturalne (pokazują kolor lub 

zatrzymanie) i wskazują górę negatu: 7-8 PC. 

Wariant półpozytywny 

Ten półpozytywny wariant odpowiedzi 1♦ stosujemy ze składami niezrów-

noważonymi na młodszych kolorach, z siłą zbyt małą na przesądzenie dogranej 

do wariantu „słabego trefla" otwierającego. Odpowiedzi 2, 2 forsują do 
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dogranej, zatem nawet z 11 punktami jesteśmy nieraz zmuszeni do zastosowania 

„półpozytywnego" wariantu odpowiedzi 1 (chyba że mamy dobry, 

sześciokartowy kolor młodszy i siłę 9-11; odpowiadamy wtedy kolorem na 

wysokości trzech). W dalszej licytacji odpowiadający ma następujące 

możliwości sprzedania wariantu półpozytywnej odpowiedzi 1♦: 

 zalicytowanie koloru młodszego z przeskokiem, np.: 

 1        1 

 1       3 

Licytacja odpowiadającego oznacza siłę 9-11 punktów na nienajlepszej szóstce 

trefl (z dobrą szóstką odpowiadający licytuje 3 w pierwszym okrążeniu 

licytacji), 

 zalicytowanie 2 po rebidzie l:  

 1        1 

 1        2 

W powyższej sztucznej sekwencji odpowiadający sprzedał układ 5-4 w kolorach 

młodszych i siłę 9-11 PC. 

 zalicytowanie koloru młodszego bez przeskoku, np.: 

 1        1 

 1        2 

Odpowiadający sprzedał kartę z siłą 5-11 punktów na pięciu treflach. Ten 

szeroki wachlarz siły nie prowadzi do jakichś specjalnych problemów. Po prostu 

otwierający ze słabym wariantem otwarcia 1 pasuje, a z silnym licytuje dalej. 

Wariant silny 

Sekwencja, która we Wspólnym Języku prowadziła do najbardziej spekta-

kularnych problemów, to: 1 - 3BA. Odpowiedź 3BA była wymuszona przez 

system dla wszystkich kart zrównoważonych bez starszych czwórek w sile 13-

16 PC i miała dwie wyraźne wady: 

1) blokowała licytację, gdy otwierający nie miał słabego wariantu otwarcia, 

2) nie dawała wyboru, z której ręki rozgrywać bez atu. 

Pierwszą z powyższych wad staramy się wyeliminować poprzez poszerzenie 

zakresu siły odpowiedzi 2BA (zob. Odpowiedź 2BA). 

Drugą wadę eliminujemy za pomocą odpowiedzi 1♦. Co chcemy licytować z 

kartami? 

a) 32 432 ♦KDWIO AKW3 

b) AK2 32 KW97 D1076 

c) A32 A32 A432 K32 

W przykładzie a) wiemy, że wist w dowolny kolor starszy prawie na pewno 

będzie mniej groźny, gdy kontrakt ustawimy z ręki partnera. 

W przykładzie b) nie chcemy rozgrywać, bo boimy się śmiertelnego wistu w 

kiera. 

W przykładzie c) mamy zatrzymania we wszystkich kolorach, ale 

doświadczenie podpowiada, że praktycznie wist w każdy kolor lepiej zostanie 

przyjęty, gdy rozgrywać będzie partner. Powiedzmy, że partner posiada: D42 
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KW2 ♦D10 AW654. Wist w każdy kolor będzie łatwiej odeprzeć 

rozgrywając z jego ręki. Ujmując sprawę bardziej ogólnie: jeśli posiadamy w 

kolorze asa lub króla z dwiema blotkami, to bardzo często wist w ten kolor 

będzie lepiej przyjęty, gdy rozgrywa partner. 

Zgodnie z systemem WJ2000 powinniśmy z takimi typami rąk licytować 

3BA. Obecnie mamy inną możliwość: 1♦. 

W poprzednich wersjach WJ silny wariant odpowiedzi 1♦ oznaczał kartę od 

16 punktów. Teraz z silną kartą bezatutową odpowiadamy 2BA. Silny wariant 

odpowiedzi 1♦ jest zawężony do (12)13-15(16) punktów. 

Dalsza licytacja po odpowiedzi 1♦ 

Rebidy 1BA, 2BA 
Rebidy 1BA i 2BA otwierającego oznaczają układ zrównoważony i siłę 

odpowiednio 18-20(21) i 21-23(24). Odpowiadający stosuje analogiczne 

metody, jak po otwarciu 1BA (zob. Otwarcie 1BA). Przypomnijmy tutaj, że 

metody licytacji po otwarciu 1BA mocno się unaturalniły w systemie WJ05, 

zatem modyfikacje dotyczą również tej sekwencji. 

 1        1 

 1BA      ? 

2 jest Staymanem, 2, 2 to teksasy na starsze kolory, a pozostałe odzywki 

mają takie same znaczenie, jak po otwarciu 1BA, lecz siłę uwarunkowaną 

pierwszą odpowiedzią 1♦. 

 1       1 

 2BA     ?  

3 = Stayman,  

3, 3 = texasy, 

3 = układ 5-4 w kolorach młodszych,  

4, 4 = odzywki naturalne (nie teksasy!), licytowana szóstka.  

W licytacji: 

 1       1 

 2BA     3 

 3       3(3) 

odpowiadający wskazał licytowaną piątkę i drugą starszą czwórkę. 

Rebidy  1, 1 

Z siłą 12-14 otwierający nie może zalicytować 1BA (gdyż odzywka ta 

oznacza „silne bez atu"). Otwierający licytuje najbliższą starszą czwórkę, a jeśli 

nie ma żadnej, to licytuje niższą starszą trójkę. Odpowiadający bierze pod 

uwagę, że licytowany kolor może być „wymuszoną" trójką i nie popiera 

partnera wysokim skokiem. 

Otwierający rozpoczyna sprzedawanie swojej ręki od starszej czwórki rów-

nież z pięcioma treflami i siłą 15-17 PC. Od 18 punktów lepiej zalicytować 2. 

Możliwe jest danie rebidu na wysokości 1 w kolor starszy również z silnym 
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wariantem trefla. Czynimy tak jednak tylko w przypadku, że jeśli partner ma 

mniej niż pięć punktów i spasuje, to nie powinna nam uciec gra kończąca. 

Po rebidzie otwierającego 1 lub 1 (1 - 1♦ - 1) odzywka skacząca w 

drugi kolor starszy mówi: „licytuj 3BA, nie chcę grać kontraktu firmowego ze 

swojej ręki". 1 nie martwimy się wcale, że któregoś koloru nie trzymamy. 

Otwarcie 1 w słabym wariancie oznacza rękę zrównoważoną (1 jest z 

czwórki), więc i tak nic innego nie można zagrać (a czasem przeciwnicy nie 

trafią wistu). Jeśli zaś otwierający nie ma słabego wariantu trefla, to już zupełnie 

inna para kaloszy - oczywiście nie zalicytuje wtedy 3BA, tylko coś innego. 

Czyli: 

 1        1 

 1        3 = licytuj 3BA. 

Rebid  2 

Po rebidzie 2 skoki na 3 i 3 oznaczają silny wariant odpowiedzi 1♦ i 

jednocześnie wskazują kolor, który lepiej trzymamy. 

 1        1 

 2        3 

„Mam 12-16 punktów; kiery trzymam lepiej niż piki." 

Rebid  2 

2 otwierającego jest odzywką sztuczną, informującą o posiadaniu przez 

otwierającego ręki przesądzającej dograną (czyli licytacja nie może wygasnąć 

przed osiągnięciem końcówki). 

UWAGA: Rebid 2 wyklucza ręce dwukolorowe (5+-5+). 

Dalej licytacja toczy się według zasad naturalnych, z wyjątkiem odzywki 

odpowiadającego 2, która ma znaczenie: „nie mam koloru do pokazania i 

jestem za słaby, by zająć bez atu", lub: „mam kiery, ale nie takie, by skoczyć na 

3". Z kartami D10432 (reszta nawet same blotki) lub W105432 należy 

zgłosić swój kolor zamiast negatywnego 2. Ze starszym sześciokartem z 

dwoma figurami należy pokazać swój kolor na wysokości trzech. 

Załóżmy, że początkowy przebieg licytacji jest następujący: 

 1        1 

 2        ? 

Co należy licytować z każdą z poniższych rąk? 

a) D10532 432 32 432 - 2 

b) 432 32 432 DW432 - 3 

c) 32 D10432 432 432 - 2 (potem kiery powtórzymy) 

d) W32 W2 5432 5432 - 2 (negat) 

e) W32 K2 ♦W1032 D432- 2BA 

f) 2 KW10432 432 432 - 3  
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Oczywiście po rebidzie 2BA: 

 1        1 

 2       2BA 

otwierający licytuje naturalnie (np. 3 jest pokazaniem koloru treflowego).  

Po początkowej licytacji: 

 1        1 

 2       2 

otwierający pokazuje swoje kolory, a ze składem zrównoważonym licytuje 

2BA. Odzywka ta przyrzeka co najmniej 24 PC i jest forsująca do dogranej 

(„jeśli partner ma zero, to może nie skontrują"). 

W sekwencji: 

 1        1 

 2        2 

 2BA? 

licytacja  przebiega  identycznie jak w sekwencji: 

 1        1 

 2BA 

Inne rebidy na wysokości dwóch i trzy w kolor młodszy 

Pozostałe rebidy na wysokości dwóch (po negacie 1♦) są naturalne i 

wskazują silnego trefla z co najmniej piątką w licytowanym kolorze. Podobnie 

rzecz się ma z licytacją koloru młodszego na wysokości trzech. 

Dwukolorowe skoki 

Ręce dwukolorowe forsujące do dogranej sprzedajemy jednym (ale za to 

straszliwym) skokiem. Uzasadnienie jest następujące: gdybyśmy próbowali 

sprzedać układ zaczynając od 2, to i tak pokazanie obu kolorów zajęłoby tyle 

samo przestrzeni. A zyskujemy jednoznaczność licytacji i odciążamy odzywkę 

2 od najtrudniejszych do sprzedania rąk - dwukolorowych. 

 1 1 

 ? 

3 = dwukolorówka z kierami (+ młodszy lub piki) 

3 = dwukolorówka z pikami (+ młodszy) 

4= dwukolorówka na młodszych  

Dalsza licytacja: 

 po 3: 

 3BA = pytanie o kolor (odpowiedź 4 to kiery i piki)  

 3 = preferencja pików nad kierami. Otwierający licytuje swój kolor 

młodszy (naturalnie) lub 3BA o znaczeniu: „Mam kiery i piki, czy masz 

jakiś cue bid do pokazania?"  

 4 i 4 = cue bidy na kierach 

 



Wspólny język 2005                                              Licytacja jednostronna 66 

 po 3: 

 3BA = pytanie o kolor młodszy  

 4, 4, 4 = cue bidy na pikach 

 po 4: 

 4 = uzgodnienie kar 

 4, 4 = cue bidy na treflach 

„Straszliwe skoki" nie dotyczą sytuacji, gdy przeciwnik wchodzi do licytacji: 

 1      pas      1       1 

 ? 

3 = bardzo silny trefl na kierach  

2 = dwukolorówka z kierami 

Skok na 3BA 

 1        1 

 3BA 

Próba wzięcia dziewięciu lew przy pomocy młodszego „ciągnika" (najczę-

ściej będzie to pełny kolor co najmniej sześciokartowy). 

Odpowiedzi 1, 1 

Odpowiedzi l i 1 oznaczają siłę od siedmiu punktów (nieograniczoną w 

górę) i licytowany kolor co najmniej czterokartowy. Z dwiema starszymi 

czwórkami odpowiadamy l (w myśl generalnej zasady, że czwórki zgłasza się 

po kolei od młodszej), z piątką pik i czwórką kier licytujemy 1, a z dwoma 

starszymi piątkami odpowiadamy 1 (w myśl zasady, że mając dwie piątki, 

pokazujemy najpierw starszą). 

Mając starszą czwórkę i młodszą piątkę zgłaszamy najpierw starszą czwórkę 

z siłą nie forsującą do dogranej (do 11 PC), a od 12 PC zgłaszamy najpierw 

kolor młodszy na wysokości dwóch. 

Dalsza licytacja po odpowiedziach 1, 1 

 1 1 

 1 

Zapowiedź 1 otwierającego jest forsująca. Zalicytuje on tak z wariantem 

przygotowawczym (12-14 PC), z silnym treflem na czterech pikach, z silnym 

treflem na niezbyt dobrej piątce pik (następnie powtórzy piki), jak również z rę-

ką pięć trefli - cztery piki i siłą od piętnastu punktów (następnie zgłosi trefle). 

Rozszerzenie konwencji Magister 

Konwencja   Magister  (omówiona w innej części) wymaga rozszerzenia dla 

sekwencji:  

 1 1 

 1       2 
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gdyż otwierający może jeszcze mieć silnego trefla. Oto proponowany zestaw 

dodatkowych odpowiedzi (2, 2, 2, 2BA mają takie same znaczenie, jak w 

każdej innej sekwencji tego typu): 

3 = pięć trefli, cztery piki, od 15 punktów, 

3= pięć kar, cztery piki, od 18 punktów, 

3 = pięć pików, trzy kiery, od 18 punktów,  

3 = pięć pików, bez trzech kierów, od 18 punktów, 

3BA = cztery piki, od 18 punktów (brak trzech kierów, bo nie zadano odwrotki). 

Bubrotka 

Odwrotka jest jednym z najsilniejszych punktów Wspólnego Języka. Jest tak 

nie z powodu układu odpowiedzi na nią, lecz dlatego, że pozwala na niższym 

szczeblu niż w innych systemach licytacyjnych uzgodnić kolor starszy. Inny 

plus wypływa z wnioskowania negatywnego: jeśli partner ma silnego trefla na 

układzie zrównoważonym, a nie zastosował odwrotki, to nie ma trzech kart w 

kolorze odpowiedzi. 

Wadą odwrotki jest sztuczność odpowiedzi. Dlatego wiele czołowych par 

zmieniło dalszą licytację, trocheja unaturalniając. Przedstawię tutaj  najbardziej 

popularną odmianę odwrotki, którą nazwę Bubrotką od jej propagatora, 

Stanisława „Bubu" Gołębiowskiego.  

 1        l (1)  

 2        ? 

2 = słaby na czwórce (7-10)  

2 = silny na czwórce (11+)  

2BA = silny na co najmniej piątce (11+)  

3 = czwórka starsza i piątka trefli (9-11) 

3 = czwórka starsza i piątka kar (9-11)  

3 = słaby na piątce, ręka niezrównoważona 

3 = słaby na piątce, ręka zrównoważona (5332) 

3BA = słaby na (co najmniej) szóstce na wysokości czterech: Splintery na szóst-

ce w sile 7-10 

Idea jest taka, że im wyższa odpowiedź, tym bardziej precyzyjna informacja. 

Dalsza licytacja po Bubrotce jest naturalna.  

Przykłady: 

 1       1 

 2        2 

 2 = cztery piki 

 1  1  

 2  2  

 2BA = wyklucza cztery piki 

 1 1  

 2        2 
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 2BA      3 = cztery piki; jest to metoda uzgadniania czwórek pikowych 

 1  1  

 2        2 

 3 (3, 3) - naturalne, licytowana piątka 

 1  1  

 2        2 

 3 (3, 3) = naturalne, licytowana piątka 

 1  2 

  2 3 

 3BA = naturalne, propozycja kontraktu mimo posiadania ośmiu pików 

Wyjątek od naturalności stanowi licytacja po odpowiedzi 3. Odpowiedź 3 

zapowiada, że nie gramy w bez atu. Dlatego dalej można licytować tak: 

 1        1 

 2       3 

 ? 

3 = pytanie o krótkość  powrót na kolor = brak krótkości  

3BA = pytanie o boczną czwórkę  4 przy uzgodnionych kierach = 4 piki 

Dodatkowe ustalenie:  

  1 1(1)  

 2        2(2) - odpowiednio: słaby, silny na czwórce  

 2BA    3(3) (powtórzenie swojego koloru) = obie młodsze czwórki 

(4441)  

Licytując 2BA otwierający chciał być może uzgodnić kolor młodszy. Mając 

obie młodsze czwórki, można o tym poinformować partnera jedną odzywką. 

Odwyrtka - dla stałych par 

Jest to jedno z ustaleń, które proponuję jako alternatywne dla standardu. 

Ustalenie takie można przyjąć grając w stałej parze. Autorem konwencji jest 

Leszek Wesołowski, który nazwał ją odwrotką bezszczebelkową. Ja proponuję 

termin odwyrtka jako krótszy. 

Koncepcja podoba mi się, lecz nie wprowadzam jej do standardu, gdyż nie 

została jeszcze odpowiednio przetestowana. 

 1        l (1) 

 ? 

2 = odwyrtka - silny trefl bezfitu czterokartowego i bez dobrego własnego 

koloru  

2BA = silny trefl z fitem czterokartowym w kolorze odpowiedzi 

Zaletą ustalenia jest całkowite unaturalnienie dalszej licytacji. 

Inną korzyścią jest możliwość wylicytowania nietypowych rąk po odpowiedzi 

kolorem starszym. Dotyczy to zwłaszcza kart z kolorem karowym i boczną 

czwórką, np.:   
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 K2 32 AKW32 AKD2 

  1 1 

 ? 

 K2 AKD2 AKW32 32   

 1 1 

 ? 

Dzięki odwyrtce możemy teraz licytować 2 czekać na rozwój wydarzeń. 

Przykłady zastosowania odwyrtki podaje Leszek Wesołowski: 

 W      E 

     K2  A543 

 A2  K543 

 ♦AKD102 3 

 AK102 DW43 

 1          1 

 2          2 

 2BA       3 

E pokazał dokładnie cztery kiery (nie powtórzył ich), cztery piki i cztery 

trefle. ... Dalej już dojście do szlema treflowego jest formalnością. 

    W       E 

 ADW2  K654  

 KD2  A6543 

 ♦A32  3 

 AD3  K54 

 1               1 

 2               2 (piątka kier) 

 2                4 (Splinter przy czterech pikach) 

... i już jesteśmy na dobrej drodze do pikowego szlema. 

    W       E   

 AKD2  W1043 

 A32  K54 

 D32   4 

 KW2  AD543 

 1  1 

 2BA  3 

 3  4 

E pokazał cztery piki, pięć trefli i krótkość karo. 

Podniesienie koloru starszego 

 1      1() 

 2(2) 

Podniesienie koloru starszego wymaga czterech kart w tym kolorze. Dalsza li-
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cytacja jest analogiczna do licytacji po otwarciu jeden w kolor starszy i podnie-

sieniu do dwóch (zob. Otwarcie 1). Odpowiadający może zastosować konwen-

cję 2BA po uzgodnieniu koloru starszego. 

Inne sekwencje po odpowiedzi 1, 1 

 1          1() 

 1(1BA)  2 

Licytacja 2 odpowiadającego wskazuje rękę 7-10 punktów, co najmniej 5 kar, 

rękę nie nadającą się do gry w bez atu. Otwierający najczęściej pasuje, z 

wybranymi wartościami może spróbować 2BA. 

 1 1(1) 

 2 

Rebid 2 obiecuje kartę od 15 PC. Nie forsuje do dogranej. Odpowiadający ma 

trzy możliwe nieforsujące odzywki: powtórzenie swojego koloru, 2BA i 3. 

 1       1(1) 

 2       2 

Odzywka 2 odpowiadającego jest sztuczna i forsuje do dogranej. Odpo-

wiadający może zalicytować tak z dowolną ręką, z którą chce przesądzić koń-

cówkę. Dalsza licytacja jest naturalna. 

 1 1(1) 

 2BA 

Otwierający sprzedał rękę w sile 18-23 PC bez trzech kart w kolorze odpowie-

dzi. Dopuszczalny jest natomiast singiel w kolorze odpowiedzi (np. w układzie 

pięć kar i cztery kiery po odpowiedzi 1, chyba że gra się Odwyrtką). Dalsza 

licytacja jest naturalna. Odpowiadający powtarza swój kolor tylko z szóstką lub 

bardzo dobrą piątką. 

 1 1(1) 

 3(3) 

Powyższa licytacja praktycznie obiecuje szóstkę w licytowanym kolorze i siłę 

od 18 PC. 

 1       1 

 3BA 

Otwierający deklaruje próbę wzięcia dziewięciu lew w oparciu o kolor treflowy. 

Tak zalicytujemy np. z ręką: K32 32 K2 AKD432 lub A2 2 D32 

AKD5432. 

Odpowiedź  1BA 

Odpowiedź 1BA oznacza kartę w sile 9-11 PC bez starszych czwórek i 

krótkości. Dopuszczalne są młodsze piątki (nawet sporadycznie układ 5-4 na 

młodszych). 
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Dalsza licytacja po odpowiedzi 1BA 

 1  1BA 

 2 

Sekwencja ta jest naturalna, forsująca, przyrzeka ładne 15 PC i jest forsująca 

do dogranej. Jest to nowość w stosunku do WJ2000 i kolejna korzyść z prze-

sunięcia zakresu siły odpowiedzi 1BA. Dalsza licytacja jest w miarę możliwości 

naturalna. Oczywiście zalicytowanie koloru starszego przez odpowiadającego 

ma znaczenie seminaturalne - wskazuje figurę (figury) w tym kolorze, a nie 

kolor czterokartowy, gdyż odpowiadający wykluczył posiadanie starszych 

czwórek. 

 1        1BA 

 2 

Otwierający ma silnego trefla i co najmniej 4 kara. Nie można spasować przed 

dograną. Dalsza licytacja jest naturalna lub seminaturalna (podobnie jak w 

sekwencji 1 - 1BA - 2). Odpowiadający z czterokartowym fitem karo może 

wskazać lepszy kolor starszy lub podnieść kara na wysokość trzech, jeśli oba 

starsze kolory są podobnej jakości. 

 1        1BA 

 2(2) 

Otwierający ma co najmniej pięć kart w licytowanym kolorze, silnego trefla, 

licytacja jest sforsowana do dogranej. Jak już wspomniano, sekwencja: 

 1        1BA 

 2       3 

przyrzeka oprócz fitu również wartość przebitkową (jakiegoś dubla). 

Nowością w systemie WJ05 jest sekwencja: 

 1        1BA 

 2BA = naturalny inwit.  

W poprzedniej wersji systemu nie mogliśmy sobie pozwolić na inwit z czter-

nastoma punktami, bo groziła wpadka na dwa. Teraz to ryzyko jest zminima-

lizowane. 

 1        1BA 

 3 (3) 

Dobra szóstka w licytowanym kolorze, silny trefl, forsing do dogranej. 

 1        1BA 

 3 (3) 

Samouzgodnienie zalicytowanego koloru starszego. Wymaga od partnera 

zgłoszenia najbliższego cue bidu (asa lub króla). 

Stałe pary: W powyższej sekwencji stałe pary mogą wprowadzić ten sam 

schemat, co po odpowiedzi 1. Czyli na przykład: 

 1        1BA 

 3 = Forsing do dogranej w układzie co najmniej 5-5 z kierami. 
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Odpowiedzi  2 i 2 

Odpowiedzi 2 i 2 oznaczają co najmniej piątkę w licytowanym kolorze i 

forsing do dogranej. Minimalną siłę takiej odpowiedzi można przyjąć jako 12 

PC. 

Posiadanie młodszego koloru pięciokartowego w odpowiedniej sile nie 

oznacza, że musimy kolor ten zgłaszać. Karta: K32 DW2 AD W5432 za-

chęca do zalicytowania bez atu, gdyż kolor treflowy jest słaby, a wszystkie 

kolory są trzymane. Licytujemy forsujące 2BA. Z ręką: DW32 KW D5432 

KD licytujmy 1. Szansę na końcówkę widzimy w pikach lub w bez atu. Do 

pięciu karo - partner w słabym wariancie nie ma czwórki karo - potrzebujemy 

zbyt wiele. 

Dalsza licytacja po odpowiedzi  2, 2 

Otwierający zgłasza swoją starszą czwórkę (kiery, jeśli ma obie). Z silnym 

treflem otwierający nie robi przeskoku, bo licytacja i tak jest sforsowana do 

dogranej. Podniesienie koloru odpowiedzi przez otwierającego wskazuje fit 

czterokartowy i brak starszych czwórek - nie obiecuje nadwyżek. Powtórzenie 

koloru przez odpowiadającego jest forsujące, np.: 

 1       2 

 2       3 

Otwierający nie może spasować. Wiąże się to z ustaleniem, że z inwitującą 

kartą na kolorze młodszym licytujemy 3 (3) lub przechodzimy przez 1. 

Odpowiedzi  2 i 2 

Silna karta, bardzo dobry kolor, szlemikowe. 

Odpowiedź  2BA 

Odpowiedź 2BA oznacza siłę od 12 PC w składzie zrównoważonym bez 

starszych czwórek i (zasadniczo) młodszych piątek. Odzywka ta forsuje do 

dogranej. Ręka odpowiadającego dobrze nadaje się do zagrania bez atu ze 

swojej ręki (gdyby tak nie było, zalicytowałby 1). Oto przykłady rąk, które 

nadają się do odpowiedzi 2BA: 

 AD2 K10 D1098 W1032. Karta graniczna - dół odpowiedzi 2BA. 

 AD KD10 KW98 AD102. Ta karta bardzo dobrze rokuje grę pre-

miową - na pewno nie poprzestaniemy na 3BA, które zapewne za chwilę 

usłyszymy od partnera. 

 D2 AW DW432 DW32. Pytacie, dlaczego proponuję licytować 

bez atu, gdy mamy do zgłoszenia piątkę, a jeden z kolorów starszych trzymamy 

drugą damą? Otóż w karcie jest tyle lew przegrywających, że o kontrakcie 5 w 

młodszy przy słabym wariancie otwarcia nie ma co marzyć, a doświadczenie 

uczy, że bez atu często lepiej jest zająć z ręki zawierającej półtrzymanie w 

postaci drugiej damy (okazuje się to szczególnie korzystne, gdy partner ma w 

rzeczonym kolorze trzeciego lub czwartego asa bądź króla). 
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Po odpowiedzi 2BA otwierający ze słabym wariantem trefla zawsze licytuje 

3 BA. 

Ustalenie to daje duże korzyści wtedy, gdy otwierający ma silny wariant 

otwarcia 1 (mamy więcej przestrzeni do uzgodnienia koloru) lub wariant 

otwarcia na treflach (powyżej 15 PC), kiedy poniżej granicy 3BA można 

sprawdzić, czy kontrakt firmowy nie ma rozsądnej alternatywy lub ewentualnie 

z pełną informacją o bilansie i uzgodnieniu kolorów pożeglować w stronę 

szlemika. 

Przypuśćmy, że dostaliśmy taką bombę: KW32 A432 ♦- AK1032. 

Otwieramy 1, a partner (WJ2000) odpowiada 3BA. Licytujemy wyżej, czy 

nie? Jeśli spasujemy, to możemy przegrać 3BA (gdy partner ma w karach nie 

więcej niż czwartą damę), a może nam wychodzić w szlem w trefle (np.: A4 

KD2 D432 DW98). Jeśli zrobimy krok do przodu, to partner z kartą: 

A54 D65 AD32 DW4 popędzi nie wiadomo dokąd i po co. 

W systemie WJ05 po odpowiedzi 2BA licytujemy 3. Jeśli partner zalicy-

tuje 3 (naturalne, niezła czwórka), to my odzywką 3BA powiemy, że z myśli o 

grze premiowej się wycofujemy. Jeśli zaś zalicytuje 3 lub 3, to możemy na 

rozdanie zapatrywać się bardziej optymistycznie. 

Załóżmy teraz, że posiadamy kartę: W A32 KD32 AD1032. Po odpo-

wiedzi 3BA (WJ2000) możemy udać się do wróżki, natomiast po odpowiedzi 

2BA (WJ05) mówimy 3 i słuchamy: po 3 partnera jesteśmy blisko gry pre-

miowej - licytujemy 4 jako Splinter na uzgodnionych karach, po 3 (wartości 

w kierach) wiemy już, że nie przegramy 5, więc śmiało możemy przekroczyć 

„firmowy Rubikon", po 3 (wartości w pikach) wycofujemy się na upatrzone 

pozycje (3BA). 

Powiedzmy, że otworzyliśmy silnym treflem  posiadając pięć pików i  cztery 

trefle, a partner licytuje 3BA (WJ2000). Który kolor zgłaszamy? Co nie 

uczynisz, możesz źle uczynić.  

Teraz licytujemy bez stresów: 

 1       2BA  

 3       ? 

3BA = „nie mam fitu, albo nie chcę go pokazać", 

4, 4, 4 = „mam fit pikowy, wysoka gra się kroi, pokazuję najbliższe 

zatrzymanie", 

4 = „mam te trzy piki, ale dobrze ci radzę, daj mi spokój". 

Podobnie:  

 1 2BA  

 3        ? 

4 = „to by było tyle Ewangelii w dniu dzisiejszym", 

3, 4, 4 = cue bid na kierach, 

3BA = „nie mam (na razie) fitu". 
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Załóżmy, że grając systemem WJ2000 dostaliśmy kartę: AW2 DW2 

D932 DW2. Partner otworzył 1, a my z przyjemnością zapowiedzieliśmy 

to, co lubimy rozgrywać najbardziej. Znienacka usłyszeliśmy 4. Jest to od-

zywka forsująca i nie możemy na nią spasować. Co robić: chować fit (4BA), czy 

podnosić partnera (5), co już może skończyć się wpadką? 

We WJ05 nie mamy tych stresów. Odpowiadamy 2BA, a po 3 partnera 

licytujemy 4. 

Oczywiście  z  kartą:   KW3  K3 A432 DW32 nie ma żadnego powo-

du do licytacji negatywnej. Po takim samym początku licytujemy 4 pokazując 

fit pikowy, dobrą kartę, cue bid karowy i brak (ominiętego) cue bidu treflowego. 

UWAGA. 3BA jest w tej sekwencji odzywką forsującą, bo nie zakończo-

no pokazywania kolorów. Czyli: 

 1     2BA 

 3(3)  3BA = forsing.  

To prawda, raz na sto lat przegra się 4BA na 30 punktach. 

 1        2BA 

 3        3BA 

 ? 

4BA = „Mus to mus. Musiałem licytować, choć wcale nie chciałem, a na tym 

możemy poprzestać". 

4 = „Piki Ci nie pasują, to może zagramy w trefle?". 

Forsująca odzywka 3BA może stać się bardzo groźnym narzędziem. Załóżmy, 

że jako odpowiadający otrzymaliśmy kartę: D53 A32 K32 AW102.  

 1       2BA  

 3        ? 

Proponuję zapowiedzieć na razie 3BA! Jeśli partner ma czwórkę trefli, np. kartę: 

AKW32 54 A4 KD98, to może wychodzić szlem w trefle, a tylko 

szlemik w piki. 

Mamy kartę: W32 A10 KD102 DW102.  

 1        2BA  

 3        ? 

Znowu można zapowiedzieć 3BA. Przykładowe karty partnera: A8765 KD2 

AW98 A lub A8765 KD2 A AK98. W obu przypadkach szlemik w 

młodszy kolor jest wykładany, czego absolutnie nie można powiedzieć o 

szlemiku w piki. 

Zauważmy, że forsująca odzywka 3BA w tym przykładzie świetnie się 

sprawdziła, bo nasz fit w pikach nie był rewelacyjny, a kolory młodsze bardzo 

gęste. 

Odpowiedzi  3, 3 

Są to odzywki nieforsujące oznaczające dobry kolor sześciokartowy. Przez 

dobry kolor rozumiemy w tym miejscu kolor taki, że starsza figura u partnera 

daje dużą szansę na wzięcie w nim wszystkich lew. Kolor powinien więc 
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zawierać dwie starsze figury (AK, AD, KD) lub dwie dowolne figury i 

dziesiątkę (AW10, KW10). 

Dalsza licytacja po odpowiedziach  3, 3 

Głównym celem dalszej licytacji jest sprawdzenie zatrzymań do 3BA. 

Odzywkę otwierającego na wysokości trzech należy traktować więc w pierwszej 

kolejności jako en passant (zob. Konwencja en passant). 

Oczywiście otwierający z silnym wariantem trefla również pokaże swój kolor 

na wysokości trzech. Proponuję rozwiązać tę dwuznaczność w sposób na-

stępujący: dalsza licytacja odbywa się zgodnie z zasadami pokazywania za-

trzymań (tak jak opisano w konwencji en passant), ale odpowiadający zobowią-

zany jest podnieść zalicytowany kolor partnera na wysokość czterech, gdy ma w 

nim trzy karty (jeśli odzywka była naturalna z piątki, to udało się uzgodnić 

kolor, a jeśli typu en passant, to zagra się pięć w młodszy lub kontrakt w kolor 

starszy na siedmiu atutach). 

Odpowiedzi  3, 3 

Odzywki te oznaczają licytowany siedmiokart z dwoma starszymi honorami, 

nic z boku. Partner z trzema „gołymi" asami (w tym jednym w naszym kolorze) 

ma pełne prawo wrzucić 3BA i najczęściej wygra ten kontrakt na 17 punktach,... 

chyba że zrobiliśmy odstępstwo, np. w naszym kolorze mamy „małego 

mariasza" (damę z waletem) - wtedy leżymy bez kilku. 

Odpowiedź  3BA 

Taka odpowiedź nie istnieje. Kropka.       Spis treści 
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KONWENCJE  W LICYTACJI JEDNOSTRONNEJ 

Odpowiedź nowym kolorem z przeskokiem  

Zalicytowanie nowego koloru z pojedynczym przeskokiem oznacza kartę 

forsującą do dogranej na bardzo dobrym kolorze, wskazującą na możliwości 

szlemikowe. Przez bardzo dobry kolor należy rozumieć kolor sześciokartowy z 

co najmniej dwiema z trzech najstarszych figur. Konwencję można zastosować 

również z kolorem pięciokartowym w przypadku posiadania fitu w kolorze 

partnera. 
Licytacja z przeskokiem z założenia wskazuje rękę jednokolorową (do-

puszczalna jest boczna czwórka, gdy kolor przeskoku jest znacznie lepszy niż 

kolor bocznej czwórki). 

Przykłady:  

 1        2  

 1        2 

 1        2 

 1         3 

Uwaga: Odpowiedzi 2, 3, 3 po otwarciu 1 nie są objęte tą konwencją i 

mają inne znaczenie. 

Po co licytować kolor z przeskokiem? 

Jaki jest sens licytowania koloru z przeskokiem, skoro licytacja nowego 

koloru jest forsująca? Licytacji takiej mogą przyświecać następujące cele: 

 Ustalenie koloru atutowego, 

 Zalicytowanie gry premiowej na wyliczonych lewach, 

 Sprzedanie silnej karty bez konieczności przekraczania strefy dogranej, 

 Ustalenie sfitowania kolorów. 

Ustalenie koloru atutowego 

Konwencję stosujemy, gdy chcemy, aby kolorem uzgodnionym w strefie 

szlemowej był nasz silny kolor, np. po to, by w najprostszym przypadku wy-

godnie zapytać o asy. Trzeba nadmienić, że w strefie szlemowej stosujemy 

konwencję pytania o asy na pięć wartości (zob. Blackwood 1430), która wymaga 

uzgodnienia koloru atutowego przed zapowiedzeniem sakramentalnego 4BA. 

Jeśli kolor nie został uzgodniony explicite, to pytanie o asy uzgadnia ostatnio 

zalicytowany kolor. 
Przypuśćmy więc, że dostaliśmy kartę tak silną, że po otwarciu partnera do 

wygrania gry premiowej interesuje nas tylko liczba asów, np.: 2 K2 

AKDW1032 KD2 po otwarciu partnera 1. Nie możemy po prostu zalicy-

tować 4BA, bo partner do swoich wartości wliczałby króla pik - zupełnie 

niepotrzebnie z naszego punktu widzenia. W takiej sytuacji pytanie o asy 

musimy poprzedzić odzywką 3. 
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„Samouzgodnienie" koloru atutowego może okazać się przydatne, jeśli do 

zestawu pięciu wartości chcemy włączyć króla w naszym kolorze. Na przykład z 

kartą: K2 2 ADW5432 AD2 po otwarciu partnera 1 również zali-

cytujemy 3 przed zastosowaniem Blackwooda. Chodzi nam o to, aby partner 

w odpowiedzi na pięć wartości wziął pod uwagę posiadanie króla karo, który 

jest dla nas niezwykle istotny. 

Załóżmy, że po otwarciu partnera 1  otrzymaliśmy takie  „drobiazgi": 

AKDW542 KD2 432  - . Licytujemy 2, a partner rebiduje 3 (wskazu-

jąc dobry kolor lub wartości w karach). Jest to znakomita wiadomość, bo nie 

musimy się obawiać o oddanie szybkich lew w karach. Do zalicytowania szlema 

wystarczy nam informacja, że partner ma dwa czerwone asy. Jak się o tym 

dowiedzieć? WJ05 ma na taką okazję przygotowaną broń: Blackwood 

wyłączeniowy (zob. Strefa szlemowa). Licytujemy 5, pytając o liczbę wartości 

poza treflami na uzgodnionych pikach. Jeśli partner pokaże dwie wartości, to 

gramy wielkiego szlema. 

Jeszcze większy użytek zrobimy z narzędzi systemowych z taką przykładową 

ręką: ADW10432 K32 K32 -- .  

1       2  

3       ? 

Ponownie licytujemy 5, a jesteśmy zainteresowani również królem pik. Jeśli 

partner ma trzy wartości poza treflami, licytujemy szlema, dwie - gramy 

szlemika, jedną - zatrzymujemy się w pięciu, zero - zmieniamy partnera. 

Blackwood zwykły oraz Blackwood wyłączeniowy uzgadniają kolor 

przeskoku (a nie żaden z kolorów licytowanych przez otwierającego).  

Po początkowej sekwencji:  

1       3  

3       ? 

4BA jest pytaniem o asy na uzgodnionych karach. W celu ustalenia innego 

koloru atutowego odpowiadający może uzgodnić piki (przez 3) albo kiery (w 

sporadycznym przypadku, gdy obok świetnej szóstki karo posiada słabą 

czwórkę kier) przez 4 lub 4 - cue bid. 

Powtórzenie   koloru   przeskoku uzgadnia ten kolor.  

Po początkowej sekwencji: 

 1        2 

 3       3 

kolor pikowy został uzgodniony. W tym momencie 4 otwierającego jest cue 

bidem na pikach, a nie sprzedaniem układu 6-5. Gdyby bowiem odpowiadający 

był zainteresowany ewentualnym zagraniem w młodszy kolor partnera, 

zalicytowałby w drugim okrążeniu „wyczekujące" 3, a nie 3. 

 



Wspólny język 2005                                                                      Konwencje w licytacji jednostronnej
                     

78 

Zalicytowanie gry premiowej na wyliczonych lewach 

Załóżmy, że partner otwiera licytację odzywką 1, a my posiadamy kartę: 

ADW102 KD2 A2 432. Jeżeli partner posiada króla pik i dwa asy, to 

dwanaście lew można pokazać. Jeżeli do tego partner ma szóstego kiera, to bez 

trudu można się doliczyć lew trzynastu. Można bardzo łatwo sprawdzić te 

możliwości. Wystarczy zalicytować 2, a następnie 4. Partner z królem pik i 

dwoma asami po prostu nie może spasować, a będzie mu bardzo łatwo policzyć 

lewy do wzięcia. 

Przypomnijmy w tym miejscu, że kolor z przeskokiem można dać z kolorem 

pięciokartowym tylko wtedy, gdy ma się pełny fit w kolorze otwarcia. 

Sprzedanie silnej karty bez konieczności przekraczania strefy dogranej 

Partner otwiera 1, a my posiadamy kartę: AD 2 A32 AD105432. 

Karta wydaje się potężna, ale jeśli partner ma misfit treflowy, to może nic nie 

wychodzić. Dzięki naszej konwencji nie musimy się specjalnie stresować. Li-

cytujemy 3, a po dowolnej odpowiedzi partnera licytujemy 3BA. Partner z 

figurą w treflach (królem lub waletem) i niezłymi wartościami powinien zdawać 

sobie sprawę, że 3BA nie musi zakończyć licytacji. 

Ustalenie sfitowania kolorów 

Niekiedy obok dobrego koloru sześciokartowego otrzymamy boczny kolor 

czterokartowy - tak słaby, że nie nadaje się on jako kolor atutowy. Istotne może 

okazać się, czy partner ma w tym kolorze uzupełnienie. 

Partner otwiera l, a my posiadamy: AKW1032 2 A432 A2. 

Licytujemy 2, a partner 2BA. Odzywką 3 wskażemy teraz słaby kolor 

boczny. Partner z kartą: 54 AK543 KD5 W43 zalicytuje zachęcające 3, 

a z kartą 54 AK543 W65 KD3 - zniechęcające 3BA. 

Dalsza licytacja po odpowiedzi przeskokiem 

Dalsza licytacja jest w zasadzie naturalna. Rebid otwierającego w bez atu jest 

najsłabszą licytacją - mówi o braku fitu w kolorze przeskoku i karcie nie 

nadającej się do gry premiowej. Powtórzenie koloru otwarcia powinno 

wskazywać dobrą szóstkę. Zgłoszenie koloru bocznego ma znaczenie semi-

naturalne. Jest to albo próba pokazania nowego - dobrego - koloru, albo 

wskazanie „wartości", czyli zgrupowania figur. Przykłady: 

Otworzyliśmy l, a partner zalicytował 3. 

 DW2 DW432 KD32 2 - licytujemy negat 3BA, 

 AD DW432 D9432 2 - licytujemy 3BA, kara są za słabe do poka-

zania po skoku, 

 K2 KW432 AW92 32 - licytujemy 3; asy i króle rokują możli-

wość gry premiowej, 

 K2 AW432 KW32 D2 - 4; szlemik jest praktycznie przesądzony. 
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Spróbujmy teraz policytować z drugiej ręki. Partner otworzył 1, skoczy-

liśmy na 3 i usłyszeliśmy w miarę pozytywne 3. 

 32 A2 D32 AKDW32 - licytujemy 3, wskazując  drugi  honor w 

kierach. Jeśli partner zalicytuje 3BA, to już nic więcej nie mamy do dodania, 

 A2 A2 D32 AKDW32 - licytujemy 3, ale po 3BA upieramy się 

przy grze premiowej (przez powtórzenie trefli), 

 32 A32 D2 AKDW32 - nie licytujemy 3, lecz 4; taka 

sekwencja bardzo wiernie opisze naszą rękę. 

Czwarty kolor 

Czwarty kolor to odzywka w jedyny nielicytowany przez partnerów kolor na 

najniższej wysokości. Przykłady: 

a) 1 1 

 1 2 

b) 1 1  

 2 2 

c) 1 2 

 2 2 

d) 1 2 

 2 3 

Zalicytowanie czwartego koloru nie jest naturalne - wręcz przeciwnie, 

najczęściej informuje o słabości w tym kolorze. 

Wyróżnić należy dwa typy zastosowania czwartego koloru: po odpowiedzi 

one-over-one (czyli pierwszej odpowiedzi na wysokości jednego) i po odpowie-

dzi two-over-one (czyli pierwszej odpowiedzi na wysokości dwóch). Pierwszy 

typ zastosowano w sekwencjach a) i b), a drugi - w c) i d). 

Czwarty kolor po one-over-one co najmniej inwituje do dogranej. W dalszej 

licytacji spasować przed dograną może tylko odpowiadający (ten, który 

licytował czwarty kolor). 

Czwarty kolor po two-over-one forsuje do dogranej. 

Czwarty kolor jako wskazanie braku zatrzymania 

Może się zdarzyć, że mimo licytowania aż trzech kolorów żaden z nich nie 

uzupełnił się na tyle dobrze, by wybrać go jako atutowy. A może być i tak, że 

mimo uzgodnienia koloru (najczęściej młodszego) bardziej opłacalne wydaje się 

zagranie w bez atu. W obu przypadkach gracz, który chciałby zalicytować bez 

atu, powinien posiadać zatrzymanie w kolorze nielicytowanym. 

A co zrobić, gdy tego trzymania brakuje? Czy rezygnować z grania w bez 

atu, czy liczyć na to, że trzymanie zapewnia partner? A jeśli partner posiada 

zatrzymanie, to jak uczynić, by stał się on rozgrywającym kontraktu 

bezatutowego? 

W sukurs do rozwiązania tych dylematów przychodzi czwarty kolor.  
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Przeanalizujmy jeszcze raz sekwencję:  

 1 2  

    2 ? 

Załóżmy, że jako odpowiadający mamy dwa piki (nie możemy poprzeć 

pików), trzy kiery (na razie o jednego za mało, by je poprzeć), pięć kar (nie 

możemy ich powtórzyć) i trzy blotki treflowe przy sile, z którą chcemy grać 

końcówkę. Nie chcemy licytować bez atu, po pierwsze dlatego, by poszukać 

lepszego koloru, gdy partner nie ma nic w treflach, po drugie po to, by ustawić 

kontrakt bezatutowy z jego ręki, jeśli ma w treflach np. Kx lub AD. 

Licytujemy czwarty kolor 3, a partner z zatrzymaniem w treflach zapowia-

da 3BA. 

Czwarty w kolor w celu uzyskania dalszych informacji 

 1 1 

 1 2 

Odpowiadający chce się dowiedzieć czegoś więcej o karcie partnera na 

najniższej możliwej wysokości. Otwierający przekazuje teraz dodatkowe infor-

macje zarówno o swoim układzie, jak i sile (zob. Otwarcie 1). Jeśli np. wskaże 

dół otwarcia którąś z odzywek: 2, 2 lub 2BA, to odpowiadający może 

spasować. Oznaczać to będzie, że licytował czwarty kolor w celu zaledwie 

zainwitowania do dogranej. 

Jeśli jednak odpowiadający kontynuuje licytację, to otwierający również 

zobowiązany jest do jej podtrzymania (przykłady poniżej). Skoro odpowiada-

jący nie spasował na negatywną odzywkę, to znaczy, że zamierzał sforsować do 

dogranej.  

W sekwencji: 

 1 1           

 2 

otwierający może mieć pięć kar i cztery trefle lub układ odwrotny (ale tylko w 

sile 12-14). Odpowiadający licytuje czwarty kolor, by dowiedzieć się, jaki układ 

ma partner. 

 1        1 

 2       2 

 ? 

Otwierający z piątką trefli powtarza trefle; pozostałe odzywki oznaczają układy 

z piątką karo. 

W powyższych sekwencjach czwarty kolor nie forsował do dogranej. Od-

powiadający mógł tak zalicytować z siłą 10-12 PC z zamiarem spasowania na 

negatywną odzywkę partnera. 

 1 1 

 2       2 

 ? 

W tej sekwencji najsłabsze odzywki to 2 i 2 - odpowiadający może po nich spasować. 
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Sforsowanie licytacji z fitem w kolorze partnera 

Po odpowiedzi na wysokości jednego sfitowanie koloru otwierającego z 

przeskokiem ma charakter inwitu do dogranej, np. w sekwencjach: 

a) 1  1 

 2 3 

b) 1 1 

 2 3 

c) 1 1 

 1 3 

We wszystkich powyższych sekwencjach ostatnia odzywka odpowiadającego 

jest inwitem do dogranej. 

W celu uzgodnienia koloru partnera w sposób forsujący można skorzystać z 

konwencji czwarty kolor. W przykładzie a) zalicytowanie 2, a potem 

uzgodnienie kar na dowolnej wysokości (również najniższej dostępnej) będzie 

oznaczało forsing do dogranej, podobnie jak poprzedzenie uzgodnienia kierów 

(pików) w sekwencjach b) i c) czwartym kolorem (odpowiednio 2 i 2). 

Sforsowanie licytacji na własnym kolorze 

W sekwencjach: 

a) 1 1 

 2 3 

b) 1 1 

 1 3 

c) 1 2 

 2 3 

ostatnie odzywki odpowiadającego mają charakter inwitu do dogranej. Aby 

pokazać swój kolor sześciokartowy bez obawy, że partner spasuje, należy po-

przedzić powtórzenie własnego koloru czwartym kolorem (lub forsującym 2BA 

po odpowiedzi two-over-one). 

Czwarty kolor a gadżet Gawrysia 

Po początkowej sekwencji: 

 1 1 

 2 2 

odzywkę 2 proponowałem dla stałych par jako gadżet Gawrysia (zob. 

Otwarcie 1). W standardzie systemu odzywka ta ma charakter czwartego 

koloru. Jednak powtórzenie kierów w następnym okrążeniu unaturalnia ten 

kolor. 

 1 1 

 2 2 (czwarty kolor) 

 2BA      3 

Odpowiadający pokazał układ 5-5 w kolorach starszych, rękę nieforsującą. Z takim 
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samym układem i silną ręka odpowiadający licytuje 3 bezpośrednio po rebidzie 2. 

Czwarty kolor w zależności od wysokości odpowiedzi 

Podając ogólne zasady licytacji czwartym kolorem wspomniałem, że 

konwencja ta forsuje do dogranej po odpowiedzi two-over-one, a tylko inwituje 

po one-over-one. 

Istnieje jeszcze jedna różnica:  

Czwarty kolor po odpowiedzi two-over-one  jednoznacznie  wskazuje 

brak zatrzymania.  

Porównajmy sekwencje: 

a) 1 1 

 1 2 

b) 1 2 

 2 3 

W sekwencji a) odpowiadający nie miał innego sposobu na sforsowanie licytacji 

niż zalicytowanie 2 - odzywki 1BA i 2BA byłyby nieforsujące. Odzywka 2 

nie przesądza więc, czy trzyma on trefle.  

W sekwencji b) odpowiadający mógł sforsować licytację odzywką 2BA (zob. 

Forsujące 2BA). Wybranie przez niego odzywki 3 jednoznacznie przesądza o 

tym, że nie trzyma on koloru treflowego. 

Dalsza licytacja po odpowiedzi czwartym kolorem 

Można sformułować następujące proste zasady odpowiedzi na czwarty kolor. 

 Licytacja z przeskokiem oznacza większą siłę. 

 Otwierający wskazuje fit trzykartowy w kolorze partnera, jeśli go posiada. 

 Z układem 5-5 otwierający powtarza swój drugi kolor. 

 Z układem 5-4 bez fitu w kolorze partnera otwierający licytuje: 

- 2BA - dół otwarcia z co najmniej „półzatrzymaniem"    (druga    dama) 

w czwartym kolorze, 

- powtórzenie koloru otwarcia - dół otwarcia bez półzatrzymania w 

czwartym kolorze, 

- 3BA - góra otwarcia z zatrzymaniem w czwartym kolorze, 

- trzy w kolor czwartego koloru - góra otwarcia bez zatrzymania w 

czwartym kolorze, 

Z powyższych ustaleń wynikają następujące konsekwencje: 

 Nie  można  od  razu  odróżnić układu 5-4 od 6-4. 

 Z układem 1-4-4-4 po otwarciu 1 i odpowiedzi 1 trzeba licytować 

1BA, bo po rebidzie 2 ciężko będzie uzgodnić kiery (np. partner 2, a my nie   

mamy   możliwości   sprzedania czwórki kier, gdyż 3 mówi o nadwyżce bez 

zatrzymania w kierach). 
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Trzeci kolor 

Przez trzeci kolor rozumiemy licytację odpowiadającego nowym kolorem, 

gdy w dotychczasowej licytacji partnerzy pokazali dwa kolory.  

Przykłady: 

a) 1 2 

 2 2 

b) 1 1 

 2 2 

c) 1 2 

 2 2 

d) 1 2 

 2 3 

Sekwencja c) jest także przykładem zastosowania trzeciego koloru, gdyż od-

zywki 1 nie traktujemy jako pokazania koloru. 

Odzywka trzecim kolorem ma jedno z dwóch znaczeń: 

1) naturalne - oznaczające czwórkę w licytowanym kolorze, 

2) seminaturalne  -  oznaczające wskazanie zatrzymania w licytowanym 

kolorze i obawę o kolor nielicytowany. 

Kiedy stosujemy konwencję trzeciego koloru? 

Przede wszystkim wtedy, gdy nie znaleźliśmy jeszcze koloru uzgodnionego 

do gry. Trzeci kolor może okazać się najlepszym kolorem atutowym. Kon-

wencję trzeci kolor stosujemy również w celu sprawdzenia zatrzymań do bez 

atu. Celem zastosowania tej konwencji może być również wskazanie wartości 

do ustalenia możliwości gry premiowej. Trzeci kolor jest licytacją forsującą. 

Trzeci kolor na wysokości dwóch 

W reakcji na trzeci kolor na wysokości dwóch otwierający powinien prze-

strzegać poniższych zasad: 

1) Licytacja w bez atu oznacza posiadanie zatrzymania w jedynym nieli-

cytowanym kolorze. Czyli w sekwencji: 

 1 2 

 2 2 

 ? 

odzywka 2BA informuje o posiadaniu zatrzymania treflowego. 

2) Z czwórką w trzecim kolorze bez zatrzymania w kolorze nielicytowanym 

otwierający podnosi ten kolor na wysokość trzech: 

1) 1 1 

 2 2 

 3 

„Mam czwórkę w kierach, nie trzymam trefli." 
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2) 1 2 

 2 2 

 3 

„Mam czwórkę w pikach, nie trzymam trefli." 

Podniesienie trzeciego koloru nie mówi nic o nadwyżkach w stosunku do 

dotychczasowej licytacji. 

3) Z czwórką w trzecim kolorze i zatrzymaniem w kolorze nielicytowanym 

otwierający licytuje 3BA.  

a) 1 1 

 2        2 

 3BA 

 „Mam cztery kiery i trzymam trefle." 

b) 1 2 

 2 2 

 3BA 

„Mam cztery piki i trzymam trefle." 

Dzięki temu gadżetowi (nowemu w stosunku do WJ2000) w prosty sposób 

rozwiązany zostaje problem dotychczas nierozwiązywalny: Jak pogodzić 

alternatywne znaczenia trzeciego koloru (naturalne lub pokazanie zatrzymania)? 

We WJ2000 sugerowałem, aby zawsze podnosić partnera z kolorem 

czterokartowym - a wtedy on licytował 3BA, jeśli trzeci kolor był semina-

turalny. Rozwiązanie to ustawiało jednak kontrakt bezatutowy z niewłaściwej 

ręki. 

Inne odzywki po trzecim kolorze są w miarę możliwości naturalne. Otwie-

rający powtarza swój kolor, jeśli jest on odpowiednio długi i dobry, pokazuje 

trójkę w kolorze pierwszej odpowiedzi partnera, jeśli ją posiada, lub zgłasza bez 

atu z niezłym trzymaniem w nielicytowanym kolorze. 

Trzeci kolor na wysokości trzech 

Jeśli trzeci kolor zastosowano na wysokości trzech, to otwierający podnosi 

go na wysokość czterech, gdy: 

a) ma w tym kolorze 4 karty i 

b) nie trzyma nielicytowanego koloru. 

Wtedy, nawet jeśli odzywka partnera była seminaturalna, to zagranie 3BA 

nie wchodzi w rachubę z powodu braku trzymania w czwartym kolorze. 

Natomiast zgłoszenie nielicytowanego koloru mówi ogólnie o tym, że nie 

mamy fitu trzykartowego w pierwszym kolorze partnera, nasz kolor nie nadaje 

się do powtórzenia, i nie jesteśmy przekonani do gry bezatutowej. 

Przykład licytacji po trzecim kolorze 

Po początkowej licytacji:  

 1 2 

 2 3 
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 ? 

posiadamy: 

a) 32 AK432 D2 K432 - 4: czwórka trefli, brak trzymania 

pikowego, 

b) A32 KD432 D D432 - 3: możliwość gry w bez atu (mimo posia-

dania czwórki w treflach); pytanie o pół-zatrzymanie w pikach, 

c) W32 AW432 D2 KD2 - 3: możliwość gry w bez  atu;  pytanie o 

półzatrzymanie w pikach (brak innej dobrej odzywki). 

Forsujące 2BA 

Forsujące 2BA dotyczy drugiej odzywki odpowiadającego, która forsuje do 

dogranej. W systemie WJ05 forsujące 2BA stosuje się po pierwszej odpowiedzi 

na wysokości dwóch (two-over-one) oraz po rewersie. 

Ponadto odzywka 2BA jest forsująca po odpowiedzi na wysokości jednego i 

powtórzeniu koloru starszego (zob. Otwarcia l i 1), ale odzywki tej nie 

włączamy w zakres forsującego 2BA, bo nie forsuje do dogranej (tylko do wyso-

kości trzy w kolor otwarcia). 

Dla przypomnienia w poniższych dwóch sekwencjach 2BA forsuje do 3 

(3) - otwierający pokazuje krótkość (lub fit w pikach po odpowiedzi 1). 

a) 1 1(1BA)        

 2 2BA 

b) 1 1BA        

 2 2BA 

W poniższych sekwencjach 2BA jest odzywką typu forsujące 2BA. 

a) 1 2 

 2 2BA 

b) 1 2 

 2 2BA 

c) 1 2 

 2 2BA 

We wszystkich przykładach pierwsza odzywka odpowiadającego padła na 

wysokości dwóch. 

2BA jest forsujące również po rewersie otwierającego - dotyczy to otwarcia 

1. 

 1 1 

 2 2BA 

lub 

 1     1 

 2 2BA 

2BA nie jest forsujące w pozostałych sekwencjach po odpowiedzi one-over-

one, np.: 

a) 1 1 
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 1BA 2BA 

b) 1 1 

 1 2BA 

c) 1 1 

 2 2BA 

d) 1 1 

 2 2BA 

e)  1 1 

 2 2BA 

W powyższych sekwencjach 2BA jest normalnym inwitem do 3BA. (W syste-

mie WJ2000 2BA było forsujące w sekwencjach c) i d), ale koncepcja ta nie 

wytrzymała próby czasu.) 

W jakim celu stosuje się konwencję forsujące 2BA? 

Celem konwencji jest przede wszystkim ustalenie najlepszej gry kończącej. 

Forsujące 2BA stosujemy jednak również wtedy, gdy na horyzoncie mamy grę 

premiową. Licytując 2BA musimy sobie zdawać sprawę z tego, że finalnym 

kontraktem może być 3BA. Dlatego decydując się na tę odzywkę (a nie na trzeci 

lub czwarty kolor), powinniśmy - w tych przypadkach, gdy 3BA jest jedną z 

możliwych opcji - mieć trzymania w nielicytowanym [nielicytowanych] 

dotychczas kolorze [kolorach]. 

Jeśli jesteśmy zdecydowani grać w kolor niezależnie od dalszych wydarzeń 

(np. mamy fit w kolorze partnera lub swój własny „kolor atutowy"), to możemy 

licytować 2BA również bez zatrzymań w nielicytowanych kolorach, by w 

efektywny sposób uzyskać informacje o karcie partnera.  

Przykłady:  

Po początkowej licytacji: 

 1      2 

 2 

z następującymi typami rąk warto zastosować konwencję forsujące 2BA: 

a) K32   W2   A32  AW1032. Partner może mieć tylko pięć kierów 

(zob. Otwarcie l). Sprawdzamy, czy należy grać w kiery, czy w bez atu. Jeśli 

partner ponownie zalicytuje kiery (informując, że ma ich sześć), nie będziemy 

się upierać przy rozgrywce. 

b) AD2  W2  KW2 AKW32. Chętnie porozmawiamy o szlemiku, ale 

przedtem uzgodnijmy kolor do gry. 2BA pozwoli być może na znalezienie sfito-

wanego koloru (ucieszy nas odzywka 3 lub 3). 

c) K2 KD2 A432 AW32. Jesteśmy zdecydowani grać w kiery, ale nie 

wiemy na jakiej wysokości. Partner może mieć kartę: A543 AW1098 65 

K4, z którą na impasie damy trefl można wygrać nawet szlema. Z kolei podob-

na karta partnera: A3 AW1098 ♦8765 K4 nie zapewnia wygranej kon-

traktu 5. 

Licytując 2BA możemy dowiedzieć się więcej o karcie partnera. Jeśli zali-
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cytuje on 3 (wskazując cztery karty w tym kolorze), będziemy o krok bliżej do 

szlemika, gdyż doliczymy dwie potencjalne przebitki w naszej ręce. 

Gdyby partner nie miał do pokazania żadnej czwórki ani fitu w treflach, 

zalicytowałby 3BA. Poprawiając ten kontrakt na 4 przekazalibyśmy nastę-

pującą informację: „Mam fit kierowy i z góry wiedziałem, by grać w kiery. 

Licytując 2BA badałem możliwość gry premiowej". Partner z jakąś nadzwy-

czajną ręką (np.: A43 A10987 K65 K4) powinien ruszyć do szlemika. 

Aby jednak zapobiec ewentualnym nieporozumieniom, przypatrzmy się 

takiej sekwencji: 

 1 2 

 2        2BA 

 3        4 

4 w powyższej sekwencji nie mówi nic o chęciach szlemikowych. Po prostu 

informacja o szóstym kierze spowodowała, że odpowiadający wolał grać w 

kiery niż w bez atu. 

d) 32 KW2 AK32 ADW2. Z tą kartą również  możemy zalicytować 

2BA mimo braku zatrzymania w pikach. I tak nie będziemy grać w bez atu 

(pięknie fitujemy kiery), a może czegoś ciekawego się dowiemy. 

e) AW2 2 AD2 AD9432. Nasz kolor treflowy nie nadawał się na 

licytację z przeskokiem (jest na to za słaby). Nie możemy zalicytować 3, bo 

jest to odzywka nieforsująca (10-11  na treflach). W sukurs przychodzi forsujące 

2BA. Jeśli partner pokaże fit treflowy przez 3, to żeglujemy do szlemika, jeśli 

nie, to zwijamy żagle. 

Dalsza licytacja po forsującym 2BA 

Przyjmujemy, że dalsza licytacja jest w zasadzie naturalna. Prześledźmy to, 

analizując dwa typy licytacji. 

Otwierający powtórzył swój kolor po odpowiedzi na wysokości dwóch 

Przeanalizujmy tę sytuację na przykładzie sekwencji:  

 1       2  

 2       2BA 

Odzywki odpowiadającego są następujące: 

3 = fit w treflach, ręka za słaba na bezpośrednie podniesienie w poprzednim 

okrążeniu, 

3 = sześć kierów, cztery kara, minimum, 

3 = sześć kierów,  

3 = pięć kierów, cztery piki, ręka za słaba na rewers 2 w poprzednim 

okrążeniu,  

3BA = układ 5-3-3-2. 

Do indywidualnego rozstrzygnięcia pozostaje dylemat, co licytować z szóst-

ką w swoim kolorze i fitem w kolorze partnera (o wyborze odzywki może de-

cydować np. jakość kolorów). 
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Otwierający zalicytował dwa kolory 

Otwierający powtarza drugi kolor z układem 5-5, powtarza swój pierwszy 

kolor z układem 6-4, pokazuje trójkę przy układzie 5-4-3-1 lub licytuje BA w 

układzie 5-4-2-2. Otwierający może ponadto zaakcentować większą siłę 

odzywką z przeskokiem.  

Sekwencja: 

 1 2 

 2        2BA 

 3 

wskazuje rękę nadwyżkową w układzie 6-4. Z minimalną ręką (11-13) otwiera-

jący licytuje najpierw 2 (nieforsujące), a w następnym okrążeniu pokazuje (je-

śli będzie możliwość) kara. 

Uwaga. Konwencji forsujące 2BA nie należy mylić z konwencją 2BA po 

uzgodnieniu koloru starszego (zob. poniżej). 

2BA po uzgodnieniu koloru starszego 

Gdy jeden z graczy zalicytował kolor starszy, a drugi podniósł go na wy-

sokość dwóch, to nie ma najmniejszego sensu grać 2BA (jeśli otworzyliśmy 1, 

partner zalicytował 2, a my mamy ochotę zatrzymać się w kontrakcie 2BA, to 

znaczy, że powinniśmy byli otworzyć 1BA, a nie 1). Odzywka 2BA pełni w 

takiej sytuacji rolę forsującej odzywki pytającej (w przeciwieństwie do licytacji 

kolorem do uzupełnienia, kiedy pokazujemy, co mamy). 

2BA w strefie co najwyżej dogranej 

Po otwarciu 1 (1) i podniesieniu koloru 2BA ma na celu sprawdzenie, czy 

jest siła na dograną, a jeśli tak, to jaką. Najczęściej otwierający ma układ 

zrównoważony (bo nie pokazuje koloru do uzupełnienia). 

 1 2 

 2BA 3 

 „Miałem ledwo na 2". 

 1 2 

 2BA     3BA 

Niezła karta bez przebitek. „A może by tak zagrać 3BA?" 

 1 2 

    2BA     4  

„Dobrze, że nie spasowałeś na 2." 

 1       2  

 2BA     3 

„Mam niezłe trefle. Pasuje?" 

  ? 
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3 = „nie pasuje" 

4 = „pasuje" 

3BA = „świetne się składa, bo do kontraktu 3BA brakowało mi właśnie 

informacji, jak stoimy z treflami". 

Jeśli jeden z graczy jest po pasie, to licytacja przebiega w podobnym stylu, 

np.: 

  W     E 

 pas       1 

 1       2 

 2BA      ? 

Gracz E nie powinien pasować. Może zalicytować 3, 3BA, 4 lub pokazać 

boczne walory. 

2BA w strefie nielimitowanej 

Gdy uzgodniono kolor odpowiadającego, który nie jest po pasie, 2BA może 

być odzywką przygotowującą licytację premiową. 

 1(1,1)    1 

 2         2BA 

Otwierający może sprzedać dół otwarcia odzywką 3 i odpowiadający może 

wtedy spasować. (Po otwarciu 1 opisano odpowiedzi trochę bardziej szcze-

gółowo w rozdz. Otwarcie 1.) 

Jeśli jednak otwierający zalicytuje coś innego niż 3, to licytacja jest sfor-

sowana do dogranej, np.: 

 1(1) 1 

 2      2BA 

 3 3 

W powyższej sekwencji 3 jest forsującym wezwaniem do cue bidu. 

Konwencja Magister 

Konwencją Magister (niekiedy zwaną także konwencją PRO) jest sztuczne 

pytanie 2 zadane przez odpowiadającego po zgłoszeniu w pierwszym okrą-

żeniu koloru starszego. 

Przykłady: 

a) 1 1 

 1BA 2 

b) 1 1 

 1 2 

c) 1 1 

 1BA 2 

nie jest konwencją Magister, lecz czwartym kolorem - ważne jest ustalenie trzy-

mania w treflach (zob. Otwarcie 1). 
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Sign off na treflach 

Powtórzenie trefli w następnym okrążeniu oznacza sign off („partnerze, 

pasuj"), np.: 

 1 1 

 1BA      2 

 2        3 

Odpowiadający ma niewiele punktów (7-10) i pięć (a częściej sześć trefli). Chce 

grać 3. 

Strefa inwitu 

Konwencję Magister możemy zastosować z siłą 10-12 PC i piątką w kolorze 

starszym. Wtedy naszym celem jest sprawdzenie, czy mamy szansę na dograną, 

a jeśli tak, to czy grać w kolor, czy w bez atu (w tej samej sile bez piątki 

odpowiadający nie stosowałby niepotrzebnie konwencji, lecz naturalnie 

zainwitował przez 2BA). 

Forsing do dogranej 

Także z każdą kartą, z którą chcemy sforsować do dogranej możemy sko-

rzystać z Magistra. Konwencja umożliwi znalezienie najlepszej dogranej, jak 

również pozwoli ocenić możliwości gry premiowej. 

Dalsza licytacja 

W zasadzie otwierający ma cztery możliwe odpowiedzi na konwencyjne 

pytanie 2: 

1) 2 = minimum (12-13) bez trzykartowego fitu w pierwszym kolorze 

odpowiedzi, 

2) 2 w kolor odpowiedzi partnera, np.: 

 1 1 

 1BA 2 

 2 

lub 

 1 1 

 1BA 2 

 2 

Odzywka taka oznacza minimum otwarcia (12-13) z fitem trzykartowym w ko-

lorze partnera. 

3) 2 w drugi starszy, np.:  

 1 1 

 1BA      2 

 2 

Oznacza to maksimum otwarcia (13-14) z fitem trzykartowym. 

4) 2BA   =   maksimum   otwarcia (13-14) bez fitu. 
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Kryterium, według którego kwalifikujemy naszą rękę do odpowiedzi „mi-

nimum" lub „maksimum" jest to, czy przy półpozytywnym wariancie zasto-

sowania konwencji Magister (10-12 na starszej piątce) jesteśmy zdecydowani 

grać końcówkę. 

Powtórzenie przez pytającego koloru starszego, np.: 

 1 1 

 1 2 

 2        2 

świadczy o wariancie 10-12 PC i (co najmniej) pięciu kierach. Otwierający 

może przenieść na 2BA z krótkością w kolorze partnera lub ze względów 

taktycznych (turniej na maksy). 

Odzywka 2BA po zastosowaniu Magistra, np. w sekwencji: 

 1 1 

 1BA      2 

 2        2BA 

jest forsująca! (z wariantem 10-12 zalicytowalibyśmy 2). 

Inne odzywki są naturalne, forsujące (oprócz 3). 

Przykłady licytacji  z zastosowaniem konwencji Magister: 

 1 1 

 1BA      2 

 2        2 

 pas 

Zagrano kontrakt na 22-24 punktach i siedmiu pikach. Otwierający nie widział 

powodu do przeniesienia na 2BA. 

 1        1 

 1       2 

 2        2BA 

 3BA     pas 

Osiągnięto 3BA mimo posiadania ośmiu kierów na linii. Odpowiadający 

wiedział, że jego partner ma układ 4333 z czwórką pik (boczną czwórkę byłby 

zobowiązany pokazać) i zdecydował się na kontrakt maksowy (być może jest to 

jedyna końcówka do wygrania). 

 1 1 

     1BA 2 

 2BA  3 

 4... 

Nie udało się uzgodnić pików. Odpowiadający spróbował uzgodnić kiery i to się 

powiodło. Otwierający pokazał fit kierowy, wskazując po drodze cue bid 

karowy. Jego partner oprócz informacji o ficie kierowym wie już o dublu w 

pikach, górze otwarcia, braku trzymania trefl i trzymaniu karo. Powinno mu to 

ułatwić decyzję co do gry premiowej. 
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Uwaga 1. Konsekwencją stosowania konwencji Magister jest bardzo istotne 

ustalenie, że skok nowym kolorem odpowiadającego przyrzeka układ co 

najmniej 5-5, np. w sekwencji: 

 1 1 

 1BA      3 

odpowiadający sprzedał rękę forsującą do dogranej z układem co najmniej 5-5 

w pikach i kierach. Z silną kartą i czwórką kier należy zadać najpierw Magistra 

2, a potem w razie potrzeby próbować uzgadniać kiery. 

Uwaga 2. Odpowiedzi na konwencję Magister są rozszerzone po otwarciu 

1 (zob. Otwarcie 1). 

Konwencja en passant 

Odzywkę typu en passant stosuje się w sytuacji, gdy uzgodniono już kolor. 

Odzywka taka wskazuje kolor, w którym posiada się zatrzymanie. Stosuje się ją 

w celu sprawdzenia, czy należy grać kontrakt bezatutowy, czy kolorowy, np.: 

 1       2 

 2       3 

Odzywka 2 jest forsująca na jedno okrążenie (od 10PC, zob. Otwarcie 1). 

Otwierający pokazał naturalnie czwórkę kier (po odpowiedzi 2 rebid 

otwierającego jest naturalny), a odpowiadający odzywką 3 wskazał posiadanie 

zatrzymania treflowego. Ominięcie pików informuje o braku zatrzymania w tym 

kolorze. Jeśli nie trzyma ich również otwierający, to nie ma co myśleć o 3BA. 

 1 1BA 

     1 2  

 2        2BA 

 3BA      pas 

Otwierający wskazał silnego trefla z co najmniej czwórką karo. Odzywka 

2odpowiadającego była typu en passant, gdyż poprzednia odzywka 1BA 

wykluczyła posiadanie czterech kierów. 2 otwierającego wskazywało stopera 

w pikach i przekazywało obawę o trefle (jedyny kolor, w którym jeszcze nie 

zgłoszono zatrzymania). Odpowiadający miał zatrzymanie w treflach, więc 

zagrano w bez atu. 

Odzywka „wyglądająca jak en passant" może mieć znaczenie naturalne: 

   W           E 

 1        1BA  

 2 3 

 3 3BA 

 4 

Kiedy udało się sfitować kolor karowy, wydawało się, że 3 było typową od-

zywką en passant, mającą na celu sprawdzenie zatrzymań do 3BA. Skoro 

jednak W nie zadowolił się kontraktem 3BA, to E musi zweryfikować swoją in-

terpretację odzywki 3 - była ona naturalnym wskazaniem bocznego koloru 
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(czwórki) w celu sprawdzenia uzupełnienia do gry premiowej. 

Uwaga. Konwencji en passant nie stosuje się, gdy przeciwnicy są w licytacji. 

Wtedy zalicytowanie koloru (lub jednego z kolorów) przeciwnika nie jest 

wskazaniem trzymania, lecz pytaniem o zatrzymanie w tym kolorze (zob. 

Wywiad bezatutowy). 

Drury 

W nowoczesnym brydżu stosuje się otwarcia na mniejszej sile punktów na 

trzecim ręku (czyli po dwóch pasach). Na czwartym ręku również zdarza się 

otwarcie (szczególnie w kolor starszy) na mniejszej sile punktowej. 

W tej sytuacji licytowanie 2BA jako inwitu z fitem (zwłaszcza z fitem trzy-

kartowym) może zakończyć się wpadką na kontrakt na wysokości trzech. Aby 

uniknąć tej przykrej ewentualności, stosuje się konwencję Drury. 

Konwencją Drury nazywamy sztuczną odpowiedź 2 gracza będącego po 

pasie po otwarciu partnera l lub 1. Odzywka taka przyrzeka fit co najmniej 

trzykartowy i siłę od ładnych dziewięciu punktów. 

Konwencję tę stosujemy również w licytacji dwustronnej po wejściu partnera 

kolorem starszym. Wtedy warunek uprzedniego pasa nie jest konieczny. 

Dalsza licytacja po Drury 

Otwierający kolorem starszym ma do dyspozycji następujące odpowiedzi: 

2 = karta trochę lepsza niż negatywny powrót na kolor. 

powrót na swój kolor = ręka poniżej normalnego otwarcia - nie rokująca 

żadnych wyższych gier.  

inne kolory = kolor do uzupełnienia.  

(W systemie WJ2000 odzywki 2 powrót na kolor miały odwrócone 

znaczenia, ale „wszyscy na świecie" grają jak wyżej - to po co się przeciw-

stawiać? 

                                                                                                            Spis treści 
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STREFA SZLEMOWA 

Rozwiązania przyjęte w tej części różnią się nieznacznie od przyjętych w 

systemie WJ2000. Najistotniejszą zmianą jest odwrócenie pierwszych dwóch 

odpowiedzi na Blackwooda. Wprowadzono również konwencję Blackwooda 

wyłączeniowego. Ponadto konwencje strefy szlemowej poprzedzono krótkim 

wprowadzeniem o typach gier premiowych. Ma ono na celu wskazanie 

przydatności konwencji strefy szlemowej dla poszczególnych rodzajów gier 

premiowych. 

Typy gier premiowych 

Można wyróżnić kilka zasadniczych typów gier premiowych: 

 oparte na sile karty, 

 oparte na sile karty i wartościach przebitkowych, 

 oparte na lewach w dwóch kolorach, 

 oparte na krótkości, 

 oparte na „dzikim układzie". 

Oparte na sile karty 

Aby wygrać szlemika (w bez atu) bez posiadania koloru uzgodnionego (ani 

„roboczego", czyli dającego źródło lew), potrzeba najczęściej nie mniej niż 33-

34 punkty (36-37 punktów to dolna granica opłacalności do licytowania 

szlema). 
Przy kolorze uzgodnionym, ale bez specjalnych wartości przebitkowych, 

minimalna siła na wygranie szlemika to około 32 punkty (35 na szlema). 
Tego typu gry premiowe licytuje się najłatwiej - można je wrzucić na 

podstawie bilansu (ewentualnie podeprzeć Blackwoodem). Niestety, gry pre-

miowe oparte na sile przychodzą zdecydowanie najrzadziej. 

Oparte na sile karty i wartościach przebitkowych 

Przyjmijmy, że otrzymaliśmy kartę: K2 KD2 A432 A432 (podobną 

kartę mieliśmy przy omawianiu konwencji Forsujące 2BA). 
Załóżmy, że wiemy, iż partner ma dokładnie pięć kierów i dół otwarcia. 

Przydzielmy mu w kierach AW1098, w pikach asa oraz króla w jednym ko-

lorów młodszych. 

1) Jeśli partner ma cztery piki, czyli kartę: A543 AW1098 K5 65, to 

dzięki dwóm lewom przebitkowym w dziadku szlemik w kiery jest wykładany. 

2) Jeśli partner ma trzy piki, np.: A43 AW1098 K5 765, to szlemik 

nie ma szans, ale 11 lew jest pewne. 
3) Jeśli partner ma dubla w pikach, ale czwórkę w kolorze młodszym, np.: 

A3 AW1098 K765 65, to o szlemiku nie ma mowy, 5 ma szansę 

realizacji (na podziale kar 3-2), ale 11 lew nie jest pewne. 

4) Jeśli partner ma układ 2533, czyli A3 AW1098 K65 765, to po 



Wspólny język 2005                                                                                                       Strefa szlemowa
                     

95 

wiście w trefla nie możemy marzyć o wygraniu nawet pięciu. 

Przykłady te pokazują, że w celu wylicytowania szlemika opartego na sile i 

wartościach przebitkowych partnerzy powinni rozmawiać o swoim układzie kart 

nawet wtedy, gdy już znaleźli kolor uzgodniony. 

Inna mądrość płynąca z tych przykładów jest taka, że licytacja gier pre-

miowych zaczyna się już na niskich szczeblach licytacji (kiedy partnerzy 

pokazują swoje kolory), a nie dopiero w strefie potocznie zwanej szlemową. 

Szlemiki oparte na sile i wartościach przebitkowych wymagają około 30 

punktów na połączonych rękach (powyżej ułożyliśmy szlemika na 28 punktach, 

ale takie wybrane punkty nie przychodzą zbyt często). 

Szlemiki tego typu zdarzają się znacznie częściej niż szlemiki typu 

pierwszego. Za to wymagają więcej precyzji w licytacji - do wylicytowania 

szlemika odpowiadający musiał mieć w arsenale jakąś konwencję strefy 

środkowej (np. Forsujące 2BA) - by dowiedzieć się o czterech pikach, pytanie o 

asy (potrzebował dwóch) i pytanie o króle (potrzebował jednego). 

Oparte na lewach w dwóch kolorach 

Czystym przypadkiem tego typu gry premiowej może być taki układ kart:  

N:  A32 AW1098 K32 32  

S:   54 KD2 ADW109 A54  

Jak widać, wychodzą szlemiki w kara, kiery i bez atu, bo bierze się dwa asy i  po 

pięć lew w kolorach czerwonych (razem 12). Częściej jednak jeden z kolorów 

wymaga wyrobienia przebitką, np.: 

N:  432 AKDW102 K2 432  

S:   A65 43 AD543 A65 

Z powyższymi kartami szlemik zostanie wygrany, jeśli kara dzielą się nie gorzej 

niż 4-2. Wówczas piąta lewa karowa zostanie wyrobiona przebitką (nie trzeba 

dodawać, że w tym układzie najlepszym szlemikiem jest kierowy). 

Średnia siła honorowa niezbędna do wygrania tego typu gry premiowej to 28 

punktów. Szlemiki takie zdarzają się częściej niż szlemiki typów omawianych 

wyżej, ale za to wymagają jeszcze bardziej wyrafinowanych środków licytacji. 

W powyższych przykładach kluczową kartą jest król karo. Gdyby N zamiast 

króla karo posiadał króla np. w treflach, to opłacalność gry premiowej spadłaby 

drastycznie (ze 100% do 50% w pierwszym przypadku i z 84% do 18% w 

drugim). Do wylicytowania tego typu gier premiowych w sukurs przychodzi 

konwencja cue bidów, dzięki której możliwe jest wskazanie koloru asa lub 

króla. 

Oparte na krótkości 

Grom premiowym opartym na krótkości poświęcono chyba najwięcej 

gadżetów licytacyjnych. Jest tak, gdyż tego typu szlemiki zdarzają się najczę-

ściej. Celem licytacji jest sprawdzenie, czy w kolorze krótkości jednego z 

partnerów nie marnują się punkty drugiego. 

Załóżmy, że uzgodniliśmy kolor atutowy i dowiedzieliśmy się, że w bocz-
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nym kolorze partner ma renons. My w tym kolorze posiadamy: 

1) AKD, 

2) trzy blotki. 

W obydwu przypadkach weźmiemy tyle samo lew, ale w drugim do wygrania 

gry premiowej potrzebujemy jednak o 9 punktów mniej. 

W celu wylicytowania gry premiowej opartej na krótkości (singlu lub re-

nonsie) stosuje się różne metody jej wskazywania. Służą do tego konwencje 

Splinter, miniSplinter oraz cue bid krótkościowy bez przeskoku. 

Do licytowania gier premiowych, gdy jedna z rąk zawiera renons, służą 

dodatkowo konwencje: Blackwood wyłączeniowy i sześć w kolor krótkości part-

nera. 

Do wylicytowania szlemika opartego na krótkości zazwyczaj wystarcza 27 

punktów umieszczonych poza kolorem krótkości. Podobna ilość punktów poza 

kolorem renonsu może wystarczyć do szlema. 

Oparte „na dzikim układzie" 

Szlemików opartych na dzikim układzie - czyli małej liczbie punktów, dużej 

liczbie atutów i niezrównoważonym układzie na obu rękach nie można 

wylicytować naukowo - a to z tej przyczyny, że w tego typu rozdaniach licytują 

najczęściej obie strony. Wtedy pytaniem podstawowym jest: do jakiej 

wysokości przelicytować przeciwnika? (premia za szlemika staje się sprawą 

drugorzędną, bo przeciwnik ma z reguły możliwość opłacalnej obrony). 

Konwencja, która pomaga w odpowiedzi na pytanie: „Czy licytować wyżej?",  

nazywa się kolor + fit i została omówiona w Licytacja po kontrze przeciwnika. 

Kiedy szlemiki nie wychodzą 

Aby zrealizować szlemika, trzeba mieć możliwość wzięcia 12 lew. Jest to 

warunek konieczny, ale nie wystarczający. Szlemik nie wyjdzie, jeśli brakuje 

dwóch asów (lub asa i króla atutowego). Z tym przypadkiem radzi sobie kon- 

wencja Blackwooda. 

Szlemika nie wygramy, gdy w pewnym kolorze brakuje nam asa i króla, a nie 

posiadamy w nim krótkości. Sprawdzeniu takiej sytuacji służą cue bidy. 

4BA - Blackwood 1430 (Blackwood odwrócony) 

Blackwood na pięć wartości jest pytaniem o liczbę wartości z pięciu: cztery 

asy i król w kolorze atutowym. Jako kolor atutowy przyjmuje się albo kolor 

uzgodniony, albo (gdy koloru nie uzgodniono) kolor ostatnio zgłoszony. 

Przykłady: 

a) 1 1 

 3 4BA 

b) 1 4BA 

c) 1 1 

3 4BA  
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W przykładzie a) kolorem uzgodnionym są kiery, w przykładzie b) piki (je-

dyny zgłoszony kolor), a w przykładzie c) kara (ostatnio zgłoszony kolor). 

Nazwa Blackwood 1430 (liczba łatwa do zapamiętania, bo jest to zapis za 

wygranie popartyjnego szlemika w kolor starszy) oznacza: pierwszy szczebel 

odpowiedzi to 1 lub 4 wartości, drugi - 3 lub 0 (albo, jak kto woli, 0 lub 3). 

W starszej wersji Blackwooda (również opisywanej we WJ2000) pierwszy 

szczebel odpowiedzi (5) oznaczał 0 lub 3 wartości. Zauważono jednak, że przy 

uzgodnieniu trefli „półpozytywna" odpowiedź 5 uniemożliwiała zagranie 

kontraktu 5 (a stwierdzono, że odpowiedź 5 - brak wartości - pada bardzo 

rzadko). Wiele par zmieniło więc odpowiedzi przy uzgodnionym kolorze 

treflowym. Prowadziło to jednak do pomyłek pamięciowych. Ktoś mądry wpadł 

więc na pomysł, że skoro zamiana odpowiedzi przydaje się przy treflach, a przy 

pozostałych kolorach nie ma większego znaczenia (bo i po 5, i po 5 można 

zagrać w uzgodniony kolor na wysokości pięciu), to najlepiej odpowiedzi 5 i 

5odwrócić również przy uzgodnieniu innych kolorów. 

Koncepcja na tyle się sprawdziła i upowszechniła, że można ją wprowadzić 

do systemu WJ05. 

Kiedy 4BA nie jest Blackwoodem? 

Odzywka 4BA nie jest Blackwoodem, jeśli: 

1) Podniesiono odzywkę bezatutową - wtedy 4BA jest inwitem do szlemika. 

Przykłady: 

 1BA     4BA  

„Czy masz górę otwarcia?" 

 1 2 

    2 2BA 

 3BA      4BA 

„Nie mam fitu w twoim kolorze, ale przyszło mi około 19 punktów. Czy mamy 

bilans na szlemika?" 

 1 2BA 

 4BA 

„Mam silnego trefla: 18-19 punktów. Na szlemika jeszcze za mało, jeśli ty nie 

masz jakichś nadwyżek." 

2) Jeden z graczy zalicytował 3BA, a jego partner zrobił próbę szlemikową 

młodszym kolorem. Próba ta nie została zaakceptowana (pierwszy gracz po-

wrócił na bez atu): 

 1 2 

  3 3BA  

 4        4BA 

3) 1BA transfer przyjęcie 4BA   

(zob. Otwarcie 1BA) 
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Kiedy 4BA jest Blackwoodem? 

W pozostałych przypadkach 4BA jest Blackwoodem. 

Odpowiedzi 

5 = 1 lub 4 wartości z pięciu,  

5 = 0 lub 3 wartości z pięciu,  

5 = 2 lub 5 wartości z pięciu bez króli, 

5 = 2 wartości i jeden król,  

5BA = 2 wartości i dwa króle. 

Odpowiedzi na wysokości sześciu zależą od ustaleń w parze. 

Jeśli odpowiedziano 5 lub 5z trzema (czterema) wartościami, a partner 

zalicytował pięć w kolor uzgodniony, to należy go podnieść na wysokość 

sześciu. 

Dla stałych par.  
Moje doświadczenie i obserwacja ustaleń czołowych par podpowiadają mi, 

że po pytaniu o asy lepiej niż pytanie o króle sprawdza się pytanie o damę atu-

tową. Przykładowa licytacja przy uzgodnionych pikach: 

 4BA 5 (0 lub 3) 

 5 „Czy masz damę atutową?" 

Nie ośmielam się wprowadzić tego ustalenia do standardu WJ05, bo uważam, 

że jedna kluczowa zmiana (odwrócenie odpowiedzi na Blackwooda) na wersję 

systemu wystarczy. 

Blackwood wyłączeniowy 

Gdy przymierzamy się do gry premiowej, a w karcie mamy renons, to 

konwencja Blackwooda nie zdaje się na wiele. 

Powiedzmy, że otrzymaliśmy taki prezent od Piatnika: AKD432 

AKD432 2 -. 

Przyjmijmy, że w dotychczasowej licytacji partner uzgodnił piki. Jak naj-

prościej dowiedzieć się, czy partner posiada asa w karach? Blackwood nie okaże 

się pomocny, jeśli partner pokaże jednego asa. 

Receptą na takie przypadki jest tzw. Blackwood wyłączeniowy, znany nie od 

dziś w nazewnictwie anglojęzycznym jako Exclusion Blackwood. 

Po uzgodnieniu koloru zalicytowanie nowego koloru z przeskokiem na 

wysokości pięciu lub odzywka 4, gdy uzgodniono kiery, jest Blackwoodem 

wyłączeniowym - oznacza renons w licytowanym kolorze i pyta o liczbę 

wartości - z pięciu (cztery asy i król atutowy) - z pominięciem asa w kolorze 

renonsu. 

Istotne  zastrzeżenie jest  takie: przed taką odywką kolor musi być jed-

noznacznie uzgodniony (aby nie doszło do nieporozumienia). Przykłady: 

 1 1BA 

 2 3 



Wspólny język 2005                                                                                                       Strefa szlemowa
                     

99 

 5 Renons karo, Blackwood wyłączeniowy 

 1 2 

 2 3 

 4 Renons pik Blackwood wyłączeniowy 

Odpowiedzi są analogiczne jak po zwykłym Blackwoodzie 1430: pierwszy 

szczebel = 1 lub 4, drugi szczebel = 0 lub 3, itd. 

Dla ostrzeżenia przypatrzmy się takiej sekwencji: 

 1   2 

 3 5 

Odzywka 3, choć wskazuje dobre piki, to nie uzgadnia ich jednoznacznie. Piki 

nie zostały uzgodnione - 5 jest odzywką naturalną. 

Hoyt (pytanie o króle) 

Pytanie o króle zadaje się po uzyskaniu jednej z dwóch odpowiedzi na 

Blackwooda: 5 lub 5 (po pozostałych odpowiedziach liczba króli jest znana). 

Pytaniem o króle jest najbliższy kolor powyżej odpowiedzi na Blackwooda z 

pominięciem koloru atutowego. 

Odpowiedzi 

Szczebelkowe: pierwszy szczebel = zero króli, drugi szczebel = jeden król, 

trzeci szczebel = dwa króle, czwarty szczebel = trzy króle.  

Na przykład:  

Uzgodniono kiery. 

a) 4BA 5 (1 lub 4)  

 5 = pytanie o króle 

 ? 

 5 = 0 króli 

 5 = 1 król 

 5BA = 2 króle 

 6 = 3 króle 

b) 4BA 5 (0 lub 3) 

 ? 

 5 = pytanie króle 

5BA – Blackwood 1430 

Może się przytrafić, że w ferworze licytacji dwustronnej (lub w „cue bido-

wym opętaniu") zawędrujemy na wysokość pięciu. Nie można wtedy zalicy-

tować 4BA, bo zegar się nie cofa. 

W takiej sytuacji pytaniem o wartości jest 5BA. 

a) 1        4    5         pas  

 5BA 

 Pytanie o 5 wartości na kierach. 
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b) 1 1BA  

 2       4 

 5 5 

 5BA 

 Pytanie o 5 wartości na pikach.  

Dla otwierającego kluczowa była informacja o cue bidzie karo u partnera 

(zob. Cue bidy). Gdy usłyszał 5 (partner zapewnił, że ma cue bid karo), do 

zagrania szlema brakuje mu tylko informacji o liczbie asów. 

Przykładowa karta otwierającego: AKD432 A AD432 2. 

Podsumujmy: 5BAjest Blackwoodem tylko wtedy, jeśli nie można go zadać 

na niższej wysokości. 

5BA - atutowa 

Jeśli 5BA nie jest Blackwoodem, to jest konwencją atutową. 

Czyli odzywka 5BA jest atutową, jeżeli: 

a) zadano już Blackwooda, tak jak w sekwencji: 

 ... 

 4BA (Blackwood)       5  

 5BA 

b) pominięto odzywkę 4BA (czyli 5BA zalicytowano z przeskokiem): 

 1        1BA 

 2         3 

 5BA = atutowa 

 1        1BA  

 2        3 

 4        4  

 5BA = atutowa 

Odpowiedzi 

6 = 0 starszych figur w kolorze atutowym, 

6 = jedna figura, 

6 = dwie figury, 

7 w kolor uzgodniony = 3 figury w kolorze atutowym. 

Inwit atutowy 

Inwitem atutowym jest zalicytowanie z przeskokiem uzgodnionego koloru 

starszego na wysokości pięciu. Znaczenie takiej odzywki jest następujące: 

„Partnerze, pasuj ze słabymi atutami, licytuj szlemika z dobrymi". 

Z „akademią" (as, król i dama) na inwit atutowy odpowiadamy 5BA. 

Do wyjaśnienia pozostaje pojęcie „dobrych" atutów. Przyjmuje się, że atuty 

dobre to zawierające dwa starsze (as, król lub dama) honory. Od tej zasady 
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proponuję przyjąć dwa wyjątki: 

a) Jeden z partnerów wskazał dobry kolor sześciokartowy. Wtedy dobre 

atuty to takie, które zawierają co najmniej trzy figury (włączając waleta). Oto 

przykład: 

   N           S 

 1        2 

 3        5 

N odzywką 3 wskazał sześć dobrych pików (ze słabą szóstką powinien 

licytować inaczej, np. 2BA). S odzywką 5 wskazał, że nie posiada żadnej 

figury pikowej ani fitu trzykartowego. Aby przyjąć zachętę, N musi mieć co naj-

mniej trzy figury atutowe - w przeciwnym razie szlemik będzie słaby. 

b) Gracz inwitowany wskazał w licytacji  rękę  negatywną (do  sześciu 

punktów). Wtedy inwit atutowy należy przyjąć posiadając jeden honor atutowy. 

Oto przykład sekwencji: 

  N           S 

        1 

 1 2 

 2 5 

N wskazał rękę negatywną. S prosi go teraz o zalicytowanie szlemika z jed-

nym honorem atutowym. Prawdopodobnie S posiada w atutach jeden z na-

stępujących układów: A1032, AW2, KW32, DW32. 

Cue bidy  

Cue bid jest odzywką strefy szlemowej mającą na celu poinformowanie 

partnera o intencji gry premiowej oraz wskazanie zatrzymania pierwszej lub 

drugiej klasy. 

Cue bid honorowy i krótkościowy 

Cue bid w kolorze, w którym posiadamy asa lub króla, nazywa się cue bidem 

honorowym. Cue bid w kolorze, w którym posiadamy singla lub renons, nazywa 

się cue bidem krótkościowym. 

Cue bid pierwszej i drugiej klasy 

Cue bid w kolorze asa lub renonsu nazywa się cue bidem pierwszej klasy. 

Cue bid w kolorze króla lub singla nazywa się cue bidem drugiej klasy. 

Po czym poznać, że odzywka jest cue bidem? 

Cue bidem jest odzywka na poziomie czterech lub wyższym (lub odzywka 

3 w przypadku, gdy uzgodniono kiery), jeśli uzgodniono kolor atutowy lub 

jeśli odzywka ta nie może mieć znaczenia naturalnego (z logiki licytacji). W 

drugim przypadku cue bid uzgadnia kolor ostatnio zalicytowany.  

Oto przykłady: 

 1       2 

 2       3 
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 4   Uzgodniono piki odzywką 3. 4 jest cue bidem. 

 1        1BA 

 2       3 

 3 

Uzgodniono kiery odzywką 3. 3 jest cue bidem. 

 1       2 

 3       4 

Otwierający odzywką 3 wykluczył posiadanie czterech kar (z układem sześć 

pików - cztery kara i silną kartą powinien licytować 2), zatem odzywka 4 nie 

jest próbą uzgodnienia koloru. 4 jest więc cue bidem uzgadniającym piki jako 

kolor atutowy (piki są kolorem ostatnio zalicytowanym). 

 1       2 

 3       4 

Odzywka 4 jest dwuznaczna. Otwierający wstępnie zakłada, że 4 jest cue 

bidem na pikach. Jeśli jednak odpowiadający powtórzy trefle w następnym 

okrążeniu (5 lub 6), to znaczy, że ma dużą dwukolorówkę na kolorach 

młodszych i otwierający musi to uszanować. 

Co nie jest cue bidem? 

Cue bidem nie jest żadna inna (poza 3, gdy uzgodniono kiery i Splinterem, 

zob. dalej) odzywka na poziomie trzech. 

  W         E 

a) 1        1 

 2        2BA  

 3 

W odpowiedzi na bubrotkę E pokazał silną kartę na piątce pik. W poinformo-

wał, że posiada pięciokartowy kolor karowy. Być może uda się wylicytować grę 

premiową na wyliczonych lewach w dwóch kolorach. 

b) 1       2 

 3 

3 jest kolorem do uzupełnienia w strefie co najwyżej dogranej. 

c) 1        1 

 2 3 

3 ponownie pełni funkcję koloru do uzupełnienia. W stosunku do przykładu b) 

różnica polega na tym, że siła odpowiadającego nie jest ograniczona - być może 

sonduje on możliwość gry premiowej. (Z dobrym uzupełnieniem karowym 

otwierający może pokusić się o wskazanie cue bidu na wypadek, gdyby partner 

inwitował grę premiową.) 

Jeśli uzgodniono kolor młodszy, to odzywka na wysokości trzech również 

nie jest cue bidem. Odzywka taka ma znaczenie naturalne lub seminaturalne - 

wskazanie zatrzymania (zob. konwencja en passant). Priorytetowo sprawdza się 

możliwość zagrania 3BA.  
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Porównajmy następujące sekwencje: 

a)   W     E  

 1        1BA  

 2        3 

  3       3BA  

 pas 

b)    W          E  

 1        1BA  

 2        3  

 3        3BA  

 4       4  

 4 

W obu przykładach gracz W odzywką 2 wskazał silnego trefla na co najmniej 

czterech karach, a gracz E przez 3 wskazał posiadanie czterokartowego fitu. 

Następnie W wskazał (semi) naturalnie kiery. W przykładzie a) E trzymał trefle 

i piki, zalicytował więc 3BA. Teraz W był już spokojny o losy kontraktu 

bezatutowego. 

W przykładzie b) gracz W nie poprzestał na odzywce 3BA - jest wyraźnie 

zainteresowany grą premiową. Odzywka 3 nie była typem en passant, była 

więc naturalna. Gracz W zapewne obawia się, czy nie ma w kierach lew do 

oddania (np. może mieć w kierach A432 lub KW32). 

Po co stosuje się cue bidy? 

Sprawdzenie posiadania zatrzymań we wszystkich kolorach 

W celu sprawdzenia zatrzymań stosuje się zasadę kolejnego pokazywania 

cue bidów. Oznacza ona, że wskazuje się najbliższe zatrzymanie niezależnie od 

jego klasy (pierwszej czy drugiej), np. w sekwencji: 

  W  E 

 1 2 

 2 3 

 4 4 

 4 

Odzywka 3 uzgodniła piki i zaczęły się cue bidy. W wskazał zatrzymanie w 

treflach, a E w karach. Licytując 4 W wskazał, że nie ma zatrzymania w 

kolorze kierowym. Jeśli E też nie ma zatrzymania w tym kolorze, powinien 

pasować. 

Niekiedy jesteśmy zmuszeni dać cue bid na wysokości pięciu. 

  W          E 

 1        1BA 

 2       4 

 4        ? 

Mimo wyraźnej zniechęty partnera W prze dalej. 4 jest cue bidem. W 
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oczekuje rewanżu: cue bidu w kolorze młodszym. Jeśli E ma w treflach lub 

karach asa lub króla, to powinien go pokazać (gdy ma cue bidy w obu kolorach, 

to powinien zalicytować niższy: 5 - ale czemu w takim razie zniechęcał 

odzywką 4?). 

Przekazanie intencji gry premiowej bez jej przesądzania 

  W  E 

 1 2 

 2 3 

 4 

E przedstawił partnerowi propozycję zagrania szlemika opartego na lewach w 

dwóch kolorach: pikach i karach. W zapatruje się na tę propozycję w miarę 

pozytywnie, jednak nie czuje się na siłach, by grę premiową przesądzić. Intencję 

gry premiowej gracz W przekazuje za pomocą cue bidu 4. Przykładowa karta 

gracza W: KW932 K432 W2 AW. Gdyby W miał jasno sprecyzowane 

zdanie na temat możliwości gry szlemika, to mógłby zalicytować 4 („nie 

podoba mi się granie szlemika") lub 4BA („jestem zdecydowanie za, tylko na 

wszelki wypadek sprawdzam wartości").  

Popatrzmy na taką sekwencję: 

  W          E 

 1       2 

 2 3 

 4 

Pierwsza odpowiedź (2) mogła być przejściowa, ale w takiej sytuacji E 

próbowałby wyciągać dalsze informacje za pomocą odzywki 2BA (zob. 

Forsujące 2BA). Odzywka 3 jest forsująca i mówi, że 2 było naturalnym 

wskazaniem koloru. Podobnie jak w poprzednim przykładzie E proponuje grę 

premiową opartą na lewach w dwóch kolorach. Jest mało prawdopodobne, by W 

nie posiadał żadnego cue bidu (w końcu otworzył licytację, na Boga!), ale 

odzywką 4 chciał przekazać absolutny brak zainteresowania grą premiową. 

Uzgodnienie koloru partnera w sposób, który nie zamyka licytacji 

  W   E  

 1 2 

 2 2BA 

 3 4 

Gracz E dowiedział się, że partner (oprócz pięciu pików) posiada również pięć 

kierów. Informacja ta bardzo go ucieszyła i chciał porozmawiać o szlemiku. 

Gdyby chciał uzgodnić partnerowi piki, mógłby to zrobić wygodnie za pomocą 

odzywki 3. A jak uzgodnić kiery, skoro 4 byłoby propozycją kontraktu? 

E może silnie uzgodnić kiery za pomocą cue bidu 4. 

Kiedy wskazanie cue bidu jest obowiązkowe? 

Wskazanie zatrzymania pierwszej lub drugiej klasy jest obowiązkowe 
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poniżej dogranej w odpowiedzi na cue bid partnera. 

  W         E  

 1        2  

 2        2BA  

 3        4  

 ? 

Jeżeli W posiada cue bid karo, to musi go pokazać, niezależnie od tego, czy ręka 

mu się podoba, czy nie. Jeśli partner będzie chciał zapytać o nieujawnione 

nadwyżki, to zalicytuje 4 („trzymamy wszystkie kolory, ale nie jestem pewny, 

czy nie brakuje nabojów"). 

Uwaga. Wyjątkiem od zasady obowiązkowego „cue bidu-odpowiedzi" jest 

licytacja po Splinerze (zob. Splinter). 

W strefie szlemowej obowiązkowe jest również wskazanie figury w kolorze 

partnera: 

  N           S 

 1       2 

 2       3 

Partner nie uzgodnił nam od razu pików, ani nie próbował badać naszej ręki za 

pomocą forsującego 2BA. W ten sposób wskazał kartę, z którą próbuje zagrać 

grę premiową na wyliczonych lewach. Jeśli tylko posiadamy asa lub króla w 

treflach, musimy mu w tym zadaniu pomóc, wskazując figurę cue bidem (tutaj: 

4). 

Czy zalicytowanie cue bidu w kolor partnera musi wskazywać figurę? 

Cue bid musi wskazywać figurę, jeśli jest zalicytowany w kolor partnera co 

najmniej pięciokartowy: 

  W          E 

 1        2 

E wskazał piątkę karo. Jeśli w dalszej licytacji W chce zalicytować cue bid w 

karach, to powinien to być cue bid honorowy. 

  W         E 

 1        2 

Odzywka 2 może być przejściowa (zob. Otwarcie l i 1).Jeśli w dalszej 

licytacji E nie wskaże, że trefle były naturalne, to cue bid ze strony W może być 

zarówno honorowy, jak i krótkościowy. Jeśli E „unaturalni trefle", to cue bid 

treflowy ze strony W powinien wskazywać figurę. 

  W          E 

 1        1 

 3       4  

4 jest cue bidem honorowym. 

Ustalenie, że cue bid w pięciokartowy kolor partnera jest cue bidem ho-

norowym, ma na celu wylicytowanie gier premiowych opartych na lewach w 

dwóch kolorach. 
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Dla kontrastu porównajmy sekwencję: 

  W          E 

 1        1 

 1        3 

 4        4 

 4 

W tej sekwencji 3 gracza E było inwitem do dogranej, a W ma silnego trefla 

lub duży układ treflowo-pikowy. Cue bid 4 nie musi wskazywać figury, gdyż 

odzywka 1 nie wskazywała pięciu kart w kierach. 

Splinter 

Splinter to licytacja z nienaturalnym przeskokiem na wysokości trzech lub 

czterech. Wskazuje krótkość w licytowanym kolorze i uzgadnia ostatnio zgło-

szony kolor. 

Pojęcie „nienaturalny przeskok" wyjaśnimy na przykładach: 

   W   E 

 1  2 

 3 

Aby wskazać silną kartę na pięciu kierach i czterech pikach W nie musiał 

skakać na wysokość trzech. Odzywka 2 (rewers) mówiłaby o ręce w sile 

maksimum otwarcia (15-17). 3 jest w tej sytuacji nienaturalnym przeskokiem - 

wskazuje krótkość w pikach i czterokartowy fit w karach. 

  W   E 

 1 1 

 4 

W nie musiałby skakać tak wysoko, by wskazać silną kartę na karach i treflach - 

wystarczyłoby 3. 4 jest więc Splinterem z fitem czterokartowym w pikach. 

Jednak dla porównania (i ostrzeżenia) przypatrzmy się takim sekwencjom: 

  W   E 

 1 1 

 1BA 3 

E wskazał silną kartę z układem 5-5 w pikach i kierach. 

  W  E 

 1 2 

 3 

W wskazał silną kartę (15-17) z układem 5-5 w pikach i karach 

Ujmijmy to tak: Odzywka z przeskokiem nowym kolorem na wysokości trzech 

jest Splinterem, jeżeli przekracza kolor zalicytowany przez autora Splintera w 

poprzednim okrążeniu. 
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Inne sekwencje na wysokości trzech oznaczające Splintera: 

a) 1       1 

 3 

b) 1       2  

 3 

3 również jest Splinterem. Z silnym treflem na kierach otwierający licytuje 

spokojne 2. Odpowiadający nie wie jeszcze, że jest to silny trefl, ale nie może 

spasować. (O tym, co się dzieje, dowie się, gdy partner powtórzy kiery.) 

Z jakim układem można wskazywać krótkość za pomocą Splintera? 

Teoria powiada, że na Splintera należy mieć fit czterokartowy w kolorze 

partnera. Od tej reguły można wyszczególnić następujące wyjątki, w których 

Splintera można dać również z fitem trzykartowym: 

1) Partner wskazał kolor sześciokartowy, np. w sekwencji: 

  W          E 

 1       2 

 4 

E odzywką 2 wskazał bardzo dobry kolor sześciokartowy. W z krótkością 

karo daje Splintera nawet z fitem trzykartowym. 

2) Partner sprzedał kartę samodzielnie forsującą do dogranej: 

  W         E 

 1        1 

 2        2 

 2        4 

W wskazał „Acola" na pikach, a E podwójny negat lub negat z kierami. 4 jest 

Splinterem na pikach z fitem co najmniej trzykartowym. 

3) Splinter z opóźnieniem: 

  W         E  

 1 2 

 2 4 

E mógł od razu dać Splintera. Nie uczynił tego, bo nie miał fitu 

czterokartowego w pikach (ma fit trzykartowy). I Przy okazji E pokazał swój 

pięciokartowy kolor (prosta arytmetyka powiada, że z fitem trzykartowym i 

krótkością trzeba mieć jakąś piątkę). 

Dalsza licytacja po Splinterze 

Przyjmijmy, że dywagacje w tej części będziemy prowadzić dla początkowej 

sekwencji: 1- 4. 

Po Splinterze należy zakwalifikować rękę w zależności od jej dopasowania 

do krótkości partnera. Możemy wyróżnić pięć typów rąk: 

a) Beznadziejna. Dół otwarcia, słabe atuty, złe figury (czyli figury typu 

król, dama, walet) w kolorze krótkości, mało kart w kolorze krótkości do 
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przebijania. Może to być karta np. taka: W5432 D432 AW KW. Z taką 

ręką licytujemy negatywne 4 również wtedy, gdy na 4 partnera padnie 

kontra. 

b) Słaba. Złe figury w kolorze krótkości, ale jeden z warunków „bezna-

dziejności" (dół otwarcia, słabe atuty, mało kart do przebijania) nie jest speł-

niony. Przykłady takich kart: 

 DW432 DW32 AW KW (15 punktów), 

 KD432 D432 K2 K2 (dobre atuty), 

 W5432 D2 AW KW32 (dużo trefli do przebijania). 

Wszystkie te karty rokują tak znikome szansę szlemika, że aby nie kusić losu, 

należy odpowiedzieć negatywnie 4. Jeżeli jednak sympatyczny przeciwnik da 

nam możliwość odróżnienia karty słabej od beznadziejnej przez nierozważną 

kontrę na odzywkę partnera, to korzystamy z niej. Licytując 4 po kontrze na 

Splintera sprzedajemy kartę beznadziejną, a licytując pas pokazujemy kartę co 

najmniej słabą. Zalicytowanie 4 w następnym okrążeniu zawęzi nasz przedział 

do karty słabej. 

c) Półpozytywna. Karta daje szansę na wygranie gry premiowej, jeśli part-

ner posiada górny wariant siły przewidzianej  na Splintera  i trzymane są 

wszystkie kolory. Z wariantem półpozytywnym licytujemy cue bid nie prze-

kraczający dogranej. Przykłady: 

 KW432 W2 K32 A32. Licytujemy 4Jeśli partner posiada: 

D765 AK43 AD54 4, to zagramy szlemika, jeśli ma coś mniej, to nie ma 

sensu się pchać. 

 KW432 K32 W2 A32. Licytujemy 4 i zgadzamy się na każdy 

werdykt. 

d) Pozytywna. Karta daje szansę wygrania gry premiowej, jeśli trzymane są 

wszystkie kolory, nawet gdy partner ma dolny wariant Splintera. Z kartą 

pozytywną jesteśmy zdecydowani na przekroczenie strefy dogranej. Mamy kilka 

możliwości licytacji: 

1) Jeśli posiadamy cue bid poniżej dogranej, to go pokazujemy, a potem 

przekraczamy dograną. 

 KW432 AK2 K32 32. Licytujemy 4, a po 4 partnera 

jeszcze 5 („Partnerze, czy masz cokolwiek ciekawego na swojego Splintera - 

przydałaby się  dama w kierach,  może ADWx w karach, a może dubel w któ-

rymś kolorze"). 

 AKD32 KW2 32 432. Po wskazaniu cue bidu kier i spodziewa-

nej odpowiedzi 4 robimy jeszcze jeden krok: 5, informując partnera, że 

mamy znakomite atuty, ale nie trzymamy kar i nie mamy kolejnego trzymania 

kier ani asa trefl. 

 AD432 AK32 W2 32. Licytujemy 4, a po 4 - 5, 

wskazując, że do szczęścia brakuje nam w zasadzie trzymania karo (choć coś w 

kierach też by się przydało). 

 AD432 KD2 432 A2 wskazujemy najpierw zatrzymanie 
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kierowe, a po spodziewanych 4 pokazujemy asa trefl (króla do singla nie 

pokazujemy) odzywką 5. Partner wie, że mamy dziurę w karach. 

2) Nie posiadamy cue bidu poniżej dogranej - wtedy licytujemy cue bid 

przekraczający dograną. Załóżmy dla odmiany, że początkowe okrążenie li-

cytacji jest następujące: 1 - 4. Z kartą: AD432 W2 432 AK2 li-

cytujemy 5, wskazując kartę pozytywną, trzymanie trefl i brak trzymania 

kier. 

3) Podnosimy kolor Splintera, jeśli posiadamy w nim asa i nie możemy 

dać cue bidu poniżej dogranej. W naszej wyjściowej sekwencji: 1 - 4 tak 

zalicytujemy np. z kartą: AD432 D2 D2 A432. 

4) Licytujemy pięć w kolor otwarcia z bardzo dobrymi atutami, jeśli nie 

posiadamy zatrzymań w kolorach bocznych, ani asa w kolorze Splintera. Tak 

zalicytujemy np. z kartą: AKD32 DW2 D2 432. 

5) Sprawdzamy ilość asów. Jest to podstawowa metoda licytacji po 

Splinterze i w swoich rozważaniach zawsze powinno ją się umieścić na 

pierwszym miejscu. Na przykład z kartą: DW432 KD2 K2 A32 do 

szlemika potrzebujemy trzech wartości z pięciu i niezwłocznie o nie pytamy. 

Z kolei z kartą: A65432 KW2 2 A32 usatysfakcjonuje nas już 

odpowiedź dwiema wartościami. 

e) Karta przesądzająca grę premiową. Najczęściej będzie to karta, z którą 

nie musimy sprawdzać zatrzymań w bocznych kolorach, np.: KD432 KD2 

A 5432. Niekiedy możemy przesądzić grę premiową bez stoperów we 

wszystkich kolorach. Z kartą: AD432 AKD2 D2 32 możemy przesądzić 

szlemika mimo braku posiadania trzymania karo - „coś" partner musi mieć na 

Splintera. 

Z kartą przesądzającą grę premiową przechodzimy bezpośrednio do 

Blackwooda. Jeśli brakuje dokładnie jednej wartości, a my nie mamy asa w 

kolorze krótkości, możemy zastosować konwencję sześć w kolor Splintera. 

Konwencja sześć w kolor Splintera 

Konwencja ta jest pytaniem o renons w kolorze Splintera. Stosujemy ją 

licytując sześć w kolor Splintera. Są tylko dwie odpowiedzi: szlem w kolor 

uzgodniony = mam renons, szlemik w kolor uzgodniony = nie mam renonsu. 

Z jaką siłą licytujemy Splintera? 

Siła, z jaką dajemy Splintera, zależy ściśle od strefy siły karty partnera i od 

tego, czy siła naszej karty jest ograniczona z góry. W razie problemów można 

spróbować takiego algorytmu: Jeżeli kolor jest uzgodniony i jeden z partnerów 

ma krótkość, to szlemik jest pewny, gdy poza kolorami krótkości partnerzy mają 

29-30 punktów, opłacalny, gdy mają 27-28 punktów, a może wychodzić przy 

bocznych longerach i dopasowaniu figur na bilansie 25-26 punktów. Dla 

poszczególnych typów licytacji określiłbym siłę Splintera następująco: 

a) po otwarciu 1 w kolor: 12-16 PC, 
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b) po otwarciu 1 BA: 11-14 PC, 

c) po naszym otwarciu na wysokości jednego i odpowiedzi partnera nowym 

kolorem na wysokości jednego: 15-17 PC, 

d) po naszym otwarciu na wysokości jednego i odpowiedzi partnera nowym 

kolorem na wysokości dwóch: 12-16 PC. 

Wynika stąd, że Splintera nie należy dawać z kartą zbyt silną - to znaczy ta-

ką, z którą szlemika można wygrać również wtedy, gdy karta partnera nie pasuje 

do Splintera. 

MiniSplinter w systemie WJ05 

W systemie WJ05 wprowadzamy konwencję miniSplinter. 

1 - 3 = miniSplinter; nieznana krótkość, 

1 - 3BA = miniSplinter; nieznana krótkość. 

MiniSplintera dajemy z siłą mniej więcej o lewę słabszą niż zwykłego 

Splintera, czyli z siłą (8)9-11(12) PC.  

W tej sytuacji licytacja: 

 1       3BA 

oznacza normalnego Splintera (12-16) z krótkością w pikach. 

Otwierający może zaspokoić swoją ciekawość pytając o krótkość: 

a) 1       3 

 3BA ? 

4, 4 = krótkość w kolorze licytowanym  

4 = krótkość pik 

b) 1        3BA  

 4 ? 

4,4 = krótkość w kolorze licytowanym 

4 = krótkość trefl 

W około w ośmiu przypadkach na dziesięć najlepszą odzywką po mini-

Splinterze jest powrót na kolor uzgodniony. Przeanalizujmy tę sytuację dla 

początkowej sekwencji: 1 - 3BA (miniSplinter). 

1) ADW32 KDW DW W32. Nawet gdy partner ma miniSplintera 

treflowego, to do szlemika potrzebujemy króla w pikach, asa w kierach i asa, 

króla karo. Takiej karty partner mieć nie może. Licytujemy 4. Gdyby partner 

zalicytował 4 bezpośrednio po otwarciu 1, to stać by nas było co najmniej na 

cue bid 4. 

2) AKW103 D2  KDW2 D2. Wydaje się, że urządza nas krótkość w 

kierach lub treflach. To tylko pozory. Przy singlu kier do szczęścia potrzebu-

jemy damy pik, asa karo i asa z królem w treflach. Nawet nie ma co pytać. Dla 

kontrastu - po silnym Splinterze 4 na pewno nie wycofalibyśmy się w 4. 

3) KD1032 5432 AD A2. Pytamy! Przy singlu kier gramy szlemika, 

bo już as pik i król karo wystarczają do szczęścia. 
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4) DW5432 - AD2 A432. Jeśli partner ma singla trefl, to szlemik jest 

„na dotyk". Nie wolno przepuścić takiej okazji. 

5)  K65432 A 2 A5432. Jeśli partner ma singla trefl (a wszystko na to 

wskazuje), to szlemik jest pewny. Przy dwóch asach u partnera zapytamy o atuty 

i pomyślimy o szlemie. 

Uwaga. Nie polecam miniSplintera l - 3 z krótkością pik i znikomą liczbą 

lew defensywnych, gdyż może to dać możliwość znalezienia pików przez 

przeciwnika (lepszy taktycznie może być skok na 4). 

AutoSplinter 

Autosplinter jest odmianą Splintera, w której autor odzywki nienaturalnie 

skaczącej uzgadnia nie kolor partnera, lecz swój własny. Sytuacja taka ma 

miejsce wyłącznie w przypadku, gdy jego partner nie pokazał żadnego koloru. 

Przykłady: 

  W         E 

 1BA      2 

 2        4 

E sam uzgodnił kolor do gry - piki i wskazał krótkość treflową (gdyby chciał 

pokazać trefle, uczyniłby to odzywką 3). 

  W          E 

 1        1 

 1BA      3 

W nie pokazał żadnego koloru (1 nie jest naturalne). 3 jest autoSplinterem 

na uzgodnionych kierach. Ale dla kontrastu: 

  W          E 

 1        1 

 1BA      3 

W pokazał kolor karowy. Splinter 3 uzgadnia kolor partnera. 

Ogólnie rzecz biorąc: Splinter uzgadniający kolor partnera ma pierwszeństwo 

przed autoSplinterem. 

Zauważmy, że zasady odróżniania autoSplintera od odzywki naturalnej są 

dokładnie takie same, jak w przypadku Splintera. Na przykład licytacja: 

  W          E 

 1        1 

 1BA      3 

nie jest autoSplinterem, lecz wskazaniem układu 5-5 w pikach i kierach, gdyż 

odzywka 3 jest poniżej poziomu koloru zgłoszonego poprzednio przez gracza 

E (czyli pików). 

Zasady licytacji po autoSplinterze są takie same, jak po zwykłym Splinterze. 
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Przeciwnik wtrąca się do naszej strefy szlemowej 

Po Blackwoodzie 

Jeśli po naszym Blackwoodzie przeciwnik śmie wtrącić się do licytacji, to 

stosuje się metodę szczebelkową taką samą, jak bez jego wejścia (pierwszy 

szczebel = jedna wartość), z tym, że nie łączy się sytuacji: jeden lub cztery oraz 

zero lub trzy: 

a) pas = jedna wartość, 

b) kontra = zero wartości, 

c) następny kolor = dwie wartości, 

d) kolejny kolor = trzy wartości, itd. 

Jeśli więc po Blackwoodzie przeciwnik wkroczył 5, to 5 oznacza dwie 

wartości, 5 trzy wartości, a 5BA cztery wartości. 

Przyczyną, dla której nie łączymy odpowiedzi: 0 lub 3 (oraz 1 lub 4), jest to, 

że partner może nie zgadnąć, która z możliwości ma miejsce. (W licytacji 

jednostronnej takiej groźby nie ma - gdy pytający nie jest pewny, to przyjmuje 

wersję pesymistyczną, a odpowiadający poprawia kontrakt z wariantem 

optymistycznym.) 

Przeciwnik kontruje odpowiedź na Blackwooda 

Rekontra = karna („Proszę się nie wygłupiać"). 

Pozostałe odzywki = tak jakby kontry nie było (odzywki „pas" nie przewi-

dujemy). 

Przeciwnik kontruje cue bid 

Jeśli przeciwnik kontruje cue bid zalicytowany przez partnera, to: 

a) rekontra oznacza asa w tym kolorze, 

b) zalicytowanie innego cue bidu oznacza, że nie boimy się odebrania dwóch 

lew w tym kolorze (mamy krótkość lub damę), 

c) pas jest pytaniem o podgrywalność cue bidu; po tej odzywce „cuebi-

dujący": 

 daje rekontrę z asem (ale nie wtedy, gdy był to Splinter) lub renonsem 

(zwłaszcza wtedy, gdy był to Splinter), 

 licytuje inny cue bid, jeśli cue bid jest niepodgrywalny (singiel lub 

mariasz), 

 powraca na kolor atutowy, gdy cue bid jest podgrywalny (król bez damy). 

 

                                                                                                                                   Spis treści 
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LICYTACJA PO INTERWENCJI PRZECIWNIKA 

Licytacja po kontrze wywoławczej przeciwnika 

Omawiane tutaj sekwencje dotyczą sytuacji, gdy licytację otworzył partner, a 

przeciwnik zainterweniował kontrą wywoławczą. 

Zasady ogólne 

Rozwiązania przyjęte we WJ05 trochę się różnią od proponowanych we 

WJ2000. 

1) Po interwencji przeciwnika kontrą na nasze otwarcie odpowiedzi na 

wysokości jednego są forsujące, a na wysokości dwóch nieforsujące. 

 1        ktr        2 

 6-10 na dobrych treflach. „Może powalczymy w częściówce?" 

 1        ktr        1 
„Ten z prawej ma pewnie piki, ale ja mam jeszcze lepsze. Na razie nie pasuj". 

 1       ktr        2 
„Ja mam trefle, ty raczej też. Możemy próbować się przepychać". 

2) Po interwencji przeciwnika kontrą na nasze otwarcie licytacja nowego ko-

loru z przeskokiem oznacza konwencję kolor + fit. 

 1       ktr        3 

Odzywka 3 obiecuje fit kierowy (raczej trzykartowy) i dobry kolor treflowy. 

Odzywka ma na celu sprawdzenie, czy opłaca się przelicytować przeciwników 

ponad poziom trzech. 

 1       ktr        4 

Odzywka 4 wskazuje fit kierowy - co najmniej czterokartowy i kolor treflowy. 

Celem jest sprawdzenie, czy warto przelicytować przeciwników na wysokości 

czterech. 
Zauważmy, że konwencję kolor + fit można z powodzeniem stosować rów-

nież na wysokości dwóch: 

 1    ktr        2  

Odzywka 2 oznacza pięć kierów, fit karowy i jest forsująca do 3.  

Podobnie: 

 1        ktr         2 

Pięć pików, fit kierowy, forsuje do 3.  

Pozostaje wybór znaczenia odzywki z przeskokiem po otwarciu 1. Pro-

ponuję zostawić wersję: 9-11 na kolorze co najmniej pięciokartowym. 

3) Po otwarciu kolorem starszym i kontrze przeciwnika skok na 4, 4 (w 

kolor partnera) jest stricte blokujący. Po nim wszystkie pasy są nieforsujące. 

Natomiast odzywka 3BA jest konwencyjna. Oznacza chęć grania 4 (4), 

ale jest silniejsza niż bezpośrednie 4 (4) i tworzy sytuację pasa forsującego, 

gdy przeciwnicy nas przelicytują. 
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4) Po interwencji przeciwnika kontrą na nasze otwarcie 1BA licytujemy tak, 

jakby kontry nie było (zmiana w stosunku do WJ2000). Po angielsku: System 

on. Tak gra „cały świat" - to jeden argument - coś w tym musi być. Poza tym 

przenoszenie kontraktu na swoją rękę nie może być dobre - zwłaszcza po 

interwencji. 

5) Po interwencji przeciwnika kontrą na nasze otwarcie 1 - 1 jest odzyw-

ką naturalną, nieforsującą, bez dolnego ograniczenia siły: 

 1       pas       1       pas  

 1BA = 18-20 

Rekontra 

Rekontra oznacza rękę od 10 punktów. Celem rekontry jest albo próba 

złapania przeciwników na kontrakt z kontrą, albo ustalenie swojej gry koń-

czącej. 
Rekontrę możemy dać posiadając fit w kolorze otwarcia lub go nie posia-

dając. W tym pierwszym przypadku powinniśmy „wyraźnie" dać znać o po-

siadaniu fitu. 

 1       ktr       rktr      2  

 pas       pas       ? 

2 oznacza siłę około 10 PC z dublem pik (brak możliwości skontrowania 2), 

a 3 - siłę około 10 PC z dokładnie trzema pikami. 

Licytacja po rekontrze 

Po rekontrze bezpośrednia licytacja po przeciwniku poniżej wysokości 

dwóch w kolor otwarcia świadczy o dole otwarcia: 

a) 1        ktr       rktr     2  

 2        pas       ? 

b) 1       ktr       rktr     2  
 pas       pas       ktr      pas  

 2 
W obu powyższych sekwencjach otwierający wskazał, że nie uśmiecha mu się 

bronić kontraktu 2 z kontrą - mogło to być spowodowane albo dobrym 

układem (5-5), albo krótkością w treflach. W sekwencji b) otwierający pokazał 

jednak większą (!) siłę. 

Inaczej sytuacja się przestawia, gdy nasza licytacja ma przekroczyć strefę 

dwóch w kolor otwarcia, np.: 

 1       ktr       rktr     2  

 3        pas       ? 
Licytacja otwierającego świadczy o dobrej karcie - przekroczył on strefę bez-

pieczeństwa: 2, a być może tylko tyle trzeba byłoby grać, gdyby otwierający 

miał dół otwarcia, a odpowiadający dół rekontry. 
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Dodajmy, że nowy kolor odpowiadającego po rekontrze jest forsujący na 

jedno okrążenie: 

 1    ktr       rktr     2  

 pas       pas       3 

Odzywka 3 jest forsująca (ze słabszą kartą należało w poprzednim okrążeniu 

zalicytować 2). 

Licytacja z fitem po otwarciach 1, 1 i kontrze 

Po licytacji: 

 1 ktr       ? 
istnieje kilka możliwości licytacji z fitem w kolorze partnera. O niektórych 

wspomnieliśmy wyżej. Uporządkujmy je wszystkie: 

a) podniesienie koloru partnera (2) = najsłabsza odzywka (4-7 PC w zależ-

ności od założeń), fit trzykartowy, 

b)   podniesienie  koloru  partnera z przeskokiem (3, 4) = blokujące z co 

najmniej czterema atutami, 
c)  1BA = 7-9 (10) PC z dokładnie trzykartowym fitem, 
d) 2BA = blokinwit (więcej niż blok) lub inwit; z fitem czterokartowym, 
e) rekontra = od 10 PC z trzykartowym fitem, układ zrównoważony, 
f)  nowy kolor z pojedynczym lub podwójnym przeskokiem = kolor + fit. 

W stosunku do WJ2000 proponuję wyraźnie rozdzielić poparcie z fitem 

trzykartowym od poparcia z fitem czterokartowym. Informacja taka jest klu-

czowa dla podjęcia decyzji, czy przelicytować przeciwnika. 
Innymi stówy: z fitem czterokartowym mamy do wyboru: 2BA lub 3 w kolor 

partnera. 

Licytacja po interwencji kolorem 

Zgłoszenie nowego koloru 

Nowy kolor forsuje na wysokości jednego i trzech; nie forsuje na wyso-

kości dwóch. 
Przykłady: 

  N           E           S 

 1        1 1 
W powyższej sekwencji S ma co najmniej cztery piki i prosi partnera o 

podtrzymanie licytacji. S może mieć taką siłę i układ, jakby licytował 1 bez 

wejścia l. 

  N           E           S 

 1        1        3 
Tej sekwencji nie należy mylić z konwencją kolor +fit, którą stosujemy tylko po 

kontrze przeciwnika. Tutaj S nie ma możliwości sprzedania silnej karty przez 

rekontrę, zatem stosuje przeskok, aby partner nie spasował. Karta gracza S to co 

najmniej 12 punktów (odzywka forsuje do dogranej) na dobrym kolorze treflowym. 
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  N           E           S 

 1        2        3 
Teoretycznie rzecz ujmując, karta S nie powinna się wiele różnić od tej z po-

przedniego przykładu. Wszak odzywka 3 wskazuje trefle i jest forsująca. W 

praktyce jednak bywa inaczej. Przeciwnik zajął przestrzeń licytacyjną i nie ma 

możliwości wyboru między odzywką 2 i 3. Dlatego odzywka 3 może być 

wymuszona. Otwierający nie może na nią spasować, ale musi sobie zdawać 

sprawę, że w przypadku misfitów sprawy mogą nie ułożyć się dobrze. Załóżmy, 

że partner otwiera 1, przeciwnik wchodzi 2, a my mamy taką kartę: W2 

32 32 ADW10432. Teoretycznie posiadamy za mało punktów na forsującą 

odzywkę 3, a mimo to po prostu nie mamy wyboru - z dobrym kolorem 

siedmiokartowym nie wolno nam milczeć. 

  N           E           S 

 1        2        2 
Odzywka gracza S jest nieforsująca. Oznacza siłę 7-11 punktów i niezły kolor 

karowy. Partner powinien kontynuować licytację z dobrym fitem lub silną kartą. 

Może też próbować poprawiać nas na lepszy kontrakt, jeśli kara mu nie pasują. 
W konkursie licytacyjnym „Brydża" eksperci prawie jednogłośnie wybrali w 

sekwencji l - 2 - ? odzywkę 2 z kartą tak silną: K107 - KDW983 

W865. Sądzę jednak, że z kartą o króla karo słabszą wybraliby dokładnie tę 

samą odzywkę. 
W powyższych rozważaniach wydaje się ujawniać pewna luka: jak pokazać 

swój kolor, gdy nie jest on tak silny, by zalicytować go z przeskokiem, a siła 

karty upoważnia do sforsowania licytacji? O rozwiązaniu tego problemu mowa 

jest w części Kontra negatywna. 

Poparcie z przeskokiem 

Skaczące poparcie w kolor partnera na wysokości trzech jest blokujące. 

Przykłady: 

a) 1        1     3 

b) 1       2        3 
W obydwu sekwencjach odzywka na wysokości trzech jest blokująca i oznacza 

niewielką siłę i czterokartowy fit w kolorze partnera. W przybliżeniu można 

powiedzieć, że licytujemy tak, jakby przeciwnik nie wchodził (z tą różnicą, że 

nie polecam blokowania z „zacinką" w kolorze przeciwnika). 

Silne poparcie partnera 

Po otwarciu 1/1 

Praktyka wskazuje, że po wejściu niezbędne jest rozróżnienie pozytywnych 

rąk z poparciem w kolorze otwarcia. Priorytetowym argumentem jest postulat 

zróżnicowania informacyjnego stylu licytacji w strefie szlemowej od 

nieinformacyjnego w strefie dogranej. Proponowane ustalenia omówię na 

przykładzie sekwencji: 
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 1      2       ? 
2BA = forsing do dogranej z fitem (najczęściej czterokartowym) na układzie 

niezrównoważonym, 

3 = inwit do dogranej z fitem lub „zły forsing" z fitem trzykartowym. 

Rozróżnienie odzywek z fitem służy jeszcze jednemu celowi - sprawdzeniu 

możliwości gry kontraktu 3BA. Niejednokrotnie zdarza się, że wejście 

przeciwnika ostrzega nas przed przebitką u drugiego broniącego i decydujemy 

się grać 3BA mimo sfitowanego koloru starszego. W takiej sytuacji kontrakt 

bezatutowy korzystniej jest rozgrywać z ręki otwierającego, aby uniknąć 

ewentualnego podegrania figur w kolorze licytowanym przez przeciwnika. Jeśli 

mając fit w kolorze partnera dopuszczamy grę w bez atu, licytujemy kolor 

przeciwnika. Natomiast 2BA licytujemy wtedy, gdy jesteśmy przekonani, że 

kontraktem ostatecznym nie może być 3BA (aby nie zajmować bez atu z 

niewłaściwej ręki). Dalsza licytacja jest następująca: 

 Po odzywce 2BA licytacja jest sforsowana do dogranej. Jeśli przeciwnicy 

licytują powyżej naszej dogranej, to pasy są forsujące. Jeśli przeciwnicy milczą, 

to otwierający może z beznadziejną ręką zamknąć licytację (4), a z 

pozytywnymi kartami pokazuje boczny kolor lub krótkość (Splinter). 

Otwierający może też zalicytować kolor przeciwnika (tutaj: 3) wskazując 

obawę o ten kolor (np. posiadając trzecią damę lub trzeciego króla). 

 Po odzywce w kolor przeciwnika (tutaj: 3) otwierający ma do wyboru 

takie odzywki:  

3 = dół otwarcia,  

3BA = przyjęcie inwitu, propozycja kontraktu 3BA,  

4 = góra otwarcia. Inne odzywki wskazują jakieś nietypowe, układowe karty. 

Standardowo odzywka 3 oznacza kartę inwitującą do dogranej. Zachęcam 

jednak do wyboru takiej odzywki z nieciekawą kartą przesądzającą dograną z 

fitem w sytuacji gdy: 
1) nie chcemy prowokować partnera do walki z przeciwnikami - wolimy 

kontrować, jeśli nas przeciwnicy przelicytują lub 
2) chcemy partnerowi wybić z głowy myśli o grze premiowej albo też 
3) liczymy na to, że z dobrym otwarciem i dobrymi stoperami w kolorze 

przeciwnika partner zapowie 3BA. 
(Oczywiście partner licytuje do karty inwitującej z fitem, ale po jego ne-

gatywnej odpowiedzi i tak jesteśmy zdecydowani dołożyć końcówkę.) 

Jeśli przeciwnicy będą pytali o znaczenie odzywki 3, to proszę wyjaśniać 

tak: z fitem w kolorze partnera; inwit do dogranej lub „zły forsing". 
W dalszej licytacji jesteśmy sforsowani tylko do wysokości trzech w kolor 

otwarcia. Powyżej tego szczebla nasze pasy nie są forsujące. 

Po otwarciu 1 

Trochę kłopotów pojawia się po otwarciu 1. Nie wydaje się rozsądne, by 

odzywkę 2BA pozbawiać jej naturalnego znaczenia po tym otwarciu. W tej 

sytuacji trzeba przyjąć takie ustalenie: 
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 1        1       ?  

2 = co najmniej inwit; licytacja jest sforsowana do 3,  

2BA = naturalne; inwit do 3BA. 

Lewy przeciwnik wchodzi po otwarciu 1 

Po wejściu przeciwnika odzywki 2BA i 3BA mają naturalne znaczenie: 

 1        1       ? 
2BA = naturalny inwit do 3BA,  

3BA = chęć gry,  

3 = „licytuj 3BA". 

Jak widać, specjalne znaczenie ma odzywka z przeskokiem w kolor prze-

ciwnika. Rzecz jasna nie może być to Splinter, bo nie uzgodniono koloru. Od-

zywkę taką dajemy, gdy chcemy grać 3BA, ale wolimy rozgrywać kontrakt z 

ręki partnera. Lepiej będzie odeprzeć atak z ręki partnera, gdy posiadamy na 

przykład takie karty w kolorze przeciwnika: 

 K32 (partner może mieć D4), 

 A32 (partner może mieć KW lub D2), 

 D32 (partner może mieć K4), 

 AD2 (partner może mieć W4 lub 104). 

Prawy przeciwnik wchodzi po otwarciu 1 

Przeanalizujmy sytuację, gdy do licytacji wchodzi przeciwnik z prawej 

strony. Przyjmijmy najpierw, że partner zalicytowal negatywnie 1: 

 1        pas       1       l 
 ? 

Z przygotowawczym wariantem trefla pasujemy (spasujemy również, gdy ma-

my silnego trefla, a przeciwnik zalicytował nasz najlepszy kolor (zob. Trapping 

pas). Inne odzywki mają następujące znaczenie: 

1= 5 (!) pików, silny trefl, 
kontra = wywoławcza od 15PC albo wariant naturalny (od 15 PC), albo silny 

(od 18 PC) z forsingiem do dogranej włącznie, 
1BA = 18-20 z zatrzymaniem kier, 

2 = jakby wejścia nie było, 

2 = silny na karach (a nie dowolny forsing), 

2 = dwukolorówka z pikami. 

Jeśli partner zalicytował kolor starszy, a przeciwnik zainterweniował, to 

specjalne znaczenie ma odzywka kontra. 

 1       pas       l      2 
Kontra jest dwuznaczna: 

1) kontra fit = trzy karty w kolorze partnera, niezła ręka z zakresu przygo-

towawczego wariantu trefla (zob. Kontra fit), 
2) „mam jeden z silniejszych wariantów trefla, ale nie mam co powiedzieć"; 
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kontrę wybierzemy więc przykładowo z silnym treflem bez zatrzymania w ko-

lorze przeciwnika, albo też z naturalną wersją trefla (15-17) z czwórką pik. 

W powyższej sekwencji 3 (kolor przeciwnika) jednoznacznie określa 

silnego trefla z czterokartowym fltem w kolorze odpowiedzi. 
Dla uproszczenia proponuję przyjąć, że nawet po wejściu przeciwnika 

stosujemy Bubrotkę 2 (jeśli jest na nią przestrzeń). 

2BA w kontrze negatywnej 

Kontra negatywna jest bardziej szczegółowo opisana w dziale poświęconym 

konwencjom. W tym miejscu trzeba nadmienić, że i tak pojemna kontra musi 

zmieścić jeszcze znaczenie: „naturalny inwit do 3BA".  

Na przykład: 

 1       2       ktr      pas 

 2        pas       ? 
2BA = naturalne; „najchętniej od razu bym powiedział 2BA, ale ktoś mi zabrał 

tę odzywkę z systemu". 

Licytacja po wejściu przeciwnika na otwarcie 1BA 

Proponuję następujące rozwiązania. 

Ogólnie: odzywki są naturalne i forsujące na wysokości trzech, a nieforsu-

jące na wysokości dwóch. 
Kontra na odzywkę sztuczną oznacza punkty i tworzy sytuację sforsowaną na 

jedno okrążenie. 
Kontra na odzywkę naturalną jest negatywna w sile walki o częściówkę. 
2BA po kolorze starszym = Lebensohl (zob. Konwencje w licytacji w 

obronie). 

4 = teksas na kiery, 4 = teksas na piki (chyba że wejście jest na wyso-

kości trzech). 

Bardziej szczegółowo: 

 Po kontrze - System on (jakby kontry nie było). 

 Po 2 lub 2 na starsze kolory: kontra = punkty, 2, 2 = wywiad 

bezatutowy. 

 Po 2 lub 2 naturalnym kontra jest negatywna, 2, 2= naturalne 

nieforsujące. 

 Po 2, 2 - kontra jest negatywna - walka o częściówkę, 2BA = Lebensohl. 

 Po blokach na wysokości trzech kontra jest negatywna.  Odzywki  na 

wysokości czterech są naturalne (za wyjątkiem koloru przeciwnika). 4 po 3 = 

oba starsze. 

Przeciwnik wchodzi po naszym otwarciu na wysokości dwóch 

Po otwarciu 2 i wejściu nowy kolor jest nieforsujący na wysokości dwóch i 

forsujący na wysokości trzech. 
2BA jest naturalne, kontra jest negatywna. 



Wspólny język 2005                                                                    Licytacja po interwencji przeciwnika                                                                
                     

120 

Po otwarciach 2, 2 i 2 i wejściu przeciwnika kontry są karne. Nowy ko-

lor jest odzywką „do koloru" - „pasuj, jeśli masz ten kolor, popraw, jeśli go nie 

masz". 

Kontra do długości - grać tym czy nie? 

Kontra do długości jest szczególnym typem kontry negatywnej, którą stosuje 

się, aby partner ją zostawił w przypadku posiadania długiego koloru przed 

przeciwnikiem. W systemie WJ2000 konwencję tę stosowało się w sekwencji: 

 2       2       ktr 

2 oznaczało Wilkosza, a kontra mówiła: „Partnerze pasuj, jeśli masz piki". 
W systemie WJ05 nie ma Wilkosza (jest Multi) i nie ma kontry do długości. 

W powyższej sekwencji kontra jest karna. 

A co z kontrą po otwarciu Precision? 

 2       2       ktr 
Kontra jest negatywna (służy uzgodnieniu kierów), ale powinniśmy jej unikać z 

krótkością w kontrowanym kolorze, bowiem otwierający może (ale nie musi) 

spasować, jeśli posiada w nim czwórkę. 

Przeciwnik wchodzi po otwarciu 2BA lub wyższym 

Kontry są karne. 

Licytacja na pozycji re-open 

Omawiamy sytuację, w której otworzyliśmy licytację, przeciwnik wszedł 

kolorem, partner i drugi przeciwnik spasowali. 

 Kontra wznawiająca mówi o krótkości (maksimum dublu w kolorze 

kontrowanym). Nie mówi o nadwyżkach, jeżeli kolor przeciwnika nie przekracza 

poziomu dwóch w kolor otwarcia. Porównajmy sekwencje: 

a) 1        2       pas      pas  

 ktr 

b) 1       2      pas      pas  

 ktr 
W sekwencji a) kontra nie informuje o nadwyżkach punktowych (można jeszcze 

zatrzymać się w kontrakcie 2). W sekwencji b) kontra obiecuje nadwyżki (bo 

kolor wejścia przekroczył 2) - czyli wznowienie kontrą nie jest obowiązkowe. 
Z pozycji partnera, decydując się na trapping pasa (zob. Trapping pas) musimy 

mieć tę zasadę na względzie. 

 Zalicytowanie bez atu świadczy o nadwyżkach punktowych: 

a) 1        1      pas      pas  

 1BA 

b) 1        1     pas      pas  
 1BA 

W sekwencji a) otwierający pokazał siłę 15-17 PC, a w sekwencji b) zapre-

zentował silnego trefla (18-21 PC) - w obu przypadkach w składzie zrów-

noważonym i zatrzymaniem w kolorze przeciwnika.                                 Spis treści
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KONWENCJE W LICYTACJI PO INTERWENCJI 

W tej części omówione zostaną sekwencje licytacji po interwencji, które 

umownie nazwiemy „konwencjami". 

Kontra negatywna 

Kontrę negatywną stosujemy po otwarciu partnera na wysokości jednego i 

wejściu przeciwnika do wysokości 4. Celem kontry negatywnej jest zna-

lezienie koloru atutowego poza kolorami licytowanymi przez przeciwnika i 

partnera. 
Z założenia (i z nazwy) kontra negatywna wyklucza posiadanie fitu w kolo-

rze partnera. 

Sprzedanie możliwości gry w dwa spośród nielicytowanych dotychczas 
kolorów 

Oryginalna (już archaiczna) wersja kontry negatywnej ograniczała się wła-

śnie do tego zastosowania. Dając kontrę negatywną obligowaliśmy się do po-

siadania obu dotychczas nielicytowanych kolorów co najmniej czterokarto-

wych. Ta wersja kontry negatywnej stosowana jest w systemie WJ05 w jednej 

sekwencji: 
   

  N          E         S 

 1        1      ktr 

S zobowiązał się do posiadania obu starszych czwórek. Dopuszczalny również 

jest układ z pięcioma kierami i czterema pikami: 

 1        1     ktr      pas 

 1BA     pas      2 
S pokazał pięć kierów i cztery piki, jego licytacja nie jest forsująca (analo-

gicznego manewru nie można przeprowadzić z piątką pików - z układem pięć 

pików i cztery kiery rezygnujemy z kontry po wejściu 1 na rzecz odzywki 

1). 

W sekwencji: 
  N          E       S 

 1        1       ktr 
jest dość prawdopodobne, że S ma czwórki w obu kolorach młodszych. Kontra 

może mieć jednak w tej sekwencji również inne znaczenie: S może nie mieć 

dobrej licytacji z kartą bez fitu w kolorze partnera i bez dobrego koloru. 

Pokazanie nielicytowanej starszej czwórki 

Jeśli w dotychczasowej licytacji został zgłoszony jeden kolor starszy, to 

kontra ma na celu odnalezienie fitu w drugim kolorze starszym. Klasycznym 

przykładem jest kontra Sputnik: 

 1        1       ktr 
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Kontra oznacza cztery kiery, natomiast nic nie mówi o treflach. 
Przyjrzyjmy się sekwencjom:  

 1       2       ktr 

Kontra obiecuje cztery piki (2BA byłoby odzywką naturalną). 

 1       2       ktr 

Kontra przyrzeka cztery kiery (2BA byłoby odzywką naturalną). 

 1 2(2) ktr  

Podobnie: kontra przyrzeka posiadanie drugiej starszej czwórki. 

  N          E           S 

 1        2        ktr 

„W pierwszym czytaniu" N traktuje odzywkę swojego partnera jako próbę 

uzgodnienia pików. Jeśli więc sam jest szczęśliwym posiadaczem pikowej 

czwórki, to zgłasza ją niezależnie od siły, nie bacząc na to, że przekracza 

poziom swojego pierwszego koloru. Licytacja może przybrać jednak „zaska-

kujący obrót": 

 1       2       ktr        pas 

 2        pas       2BA 

Okazuje się jednak, że S nie ma czterech pików. Wyjaśnienie jego licytacji 

znajduje się dalej. 

W systemie WJ05 kontra nie przyrzeka (a nawet wyklucza posiadanie) 

drugiej starszej czwórki w takiej oto sekwencji: 

 1(1)    l    ktr  

Kontra w tej sekwencji oznacza brak czwórki pik i zatrzymania kier. Czwórkę 

pik pokazujemy naturalnie odzywką 1 . 

Forsujące sprzedanie koloru pięciokartowego 

W systemie Wspólny Język zalicytowanie nowego koloru na wysokości 

dwóch bez przeskoku po wejściu przeciwnika jest nieforsujące, np.: 

a) 1(1) 1       2 

b) 1        2       2 

W obydwu przypadkach odzywka odpowiadającego oznacza co najmniej pięć 

kart w nielicytowanym kolorze oraz rękę nieforsującą (7-10 punktów). Co robić, 

gdy chce się pokazać swój kolor pięciokartowy tak, by mieć pewność, że partner 

nie spasuje? Są na to dwa sposoby: 

1) licytacja z przeskokiem (3 w sekwencji a) lub 3 w sekwencji b)); od-

zywka taka powinna jednak oznaczać kolor sześciokartowy lub piątkę na tyle 

dobrą, że można w nią grać nawet do dubla u partnera, 

2) kontra negatywna;  zgłoszenie koloru starszego po uprzedniej kontrze 

negatywnej oznacza kolor pięciokartowy, nienadający się na licytację z 

przeskokiem, i siłę od 11 PC. 
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Przykłady: 

a) 1 (1) 1       ktr         pas  

 1BA      pas      2 

b) 1         2       ktr         pas  

 2        pas      2 

W obu przypadkach zalicytowanie koloru starszego po uprzedniej kontrze 

oznacza forsing na co najmniej jedno okrążenie z kolorem pięciokartowym. 

Partner wie, że nie pokazujemy zaledwie czwórki, bo swoją sekwencją 

wykluczył posiadanie czterech kart w naszym kolorze starszym - w sekwencji  

a) z czwórką kier partner musiałby zalicytować kiery, podobnie jak w sekwencji 

b) otwierający powinien z czwórką zalicytować piki - niezależnie od siły 

otwarcia. 

Podobnie rzecz się przedstawia w poniższej sekwencji: 

 1      1       ktr         pas 

 1BA     pas      2 

Odzywka odpowiadającego jest forsująca, ale można zatrzymać się przed 

dograną. 

Kontra zamiast 2BA 

W systemie WJ05 odzywka 2BA po otwarciu w kolor starszy ma specjalne 

znaczenie (forsing do dogranej z fitem w kolorze partnera). A skoro tak, to nie 

można licytować 2BA w podstawowym znaczeniu tej odzywki. Kartę inwitują-

cą do 3BA licytujemy poprzez kontrę.  

Przykłady: 

 1       1     ktr         pas 

 2        pas       2BA 
Bezpośrednie zgłoszenie 2BA oznaczałoby forsing do dogranej z fitem kiero-

wym. 2BA poprzedzone kontrą oznacza naturalny inwit do 3BA. 

  N  E  S  W 

 1 2 ktr pas 

 3 pas 3BA pas 

pas      pas 
S chciał inwitować do 3BA, a N dostał silną kartę na pięciu kierach i czterech 

pikach. Nie zalicytował tylko 2, bo (jako się rzekło wyżej) odzywka taka nie 

obiecuje nadwyżek w sile. No, ale wszystko skończyło się w miarę pomyślnie. 

Kontra fit 

Kontrę fit stosujemy po naszym otwarciu na wysokości jednego, odpowiedzi 

partnera kolorem starszym i wejściu przeciwnika poniżej poziomu dwa w kolor 

partnera. Kontra taka oznacza fit dokładnie trzykartowy w kolorze partnera oraz 

ofensywną kartę. 
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a) 1 pas 1   1 

 ktr 

„Mam dokładnie trzy kiery". 

b) 1        pas       1         2  
 ktr 

„Mam dokładnie trzy piki". 

c) 1       pas       1         2  
„Mam dokładnie trzy piki". 

Pewnego wyjaśnienia oznacza termin: „ofensywna karta". Zdefiniowałbym ją 

za pomocą takiego pytania: Czy chcę, aby partner z piątką w zgłaszanym przez 

siebie kolorze przelicytował przeciwników? 
Jeśli odpowiedź jest twierdząca, dajemy kontrę. 
Załóżmy, że licytacja przebiega jak w przykładzie a), a my zajmujemy po-

zycję otwierającego: 

 32 KW2 ADW32 K32. Mamy ładne 14 punktów - chcemy, by z 

piątką kier partner przepychał się nawet do wysokości trzech. 

 2 K32 KD432 A1032. Tutaj też proponuję kontrę. 12 punktów, ale 

jak partner powie 3 po 2 przeciwnika, na pewno nie będzie nam smutno. 

 DW2 D32 AD32 DW2. 14 punktów, karta jest silna punktowo - 

ale ja nie prowokowałbym partnera kontrą do przelicytowania przeciwników. 

Niech oni sobie grają w te piki, jeśli bardzo chcą. 

 KD102 432 ADW3 W2. Kontra fit z tą kartą byłaby koszmarem 

licytacyjnym - pasujemy. Po kontrze partner z krótkością przepychałby się w 

licytacji, a nam na tym absolutnie nie zależy (być może trzeba grać 1 z kontrą 

- jak partner ożywi licytację kontrą, to spasujemy). 
Uwaga 1. Stosowanie konwencji kontra fit ogranicza możliwość ukarania 

przeciwnika za frywolne wejście. Nie jest to jednak niemożliwe. Z kartą 

nadającą się na kontrę karną pasujemy, licząc na wznawiającą kontrę partnera. 

Uwaga 2. Jak wspomniano przy okazji omawiania otwarcia 1, niezbędne 

jest rozszerzenie znaczenia kontry w analogicznej pozycji po otwarciu 1. 

Oznacza ona kontrę fit albo jeden z silniejszych wariantów trefla, gdy brakuje 

dobrej odzywki. 

Wywiad bezatutowy 

Wywiad bezatutowy jest odzywką w kolor licytowany przez przeciwnika w 

celu sprawdzenia, czy partner posiada zatrzymanie w tym kolorze. W od-

powiedzi na tę odzywkę partner licytuje bez atu, jeżeli posiada zatrzymanie w 

kolorze pytania, a odzywkę kolorową w przeciwnym wypadku. 

Przypomnijmy, że w licytacji jednostronnej obowiązywała zasada wskazy-

wania zatrzymań - a nie pytania o nie (zob. konwencja En passant).  
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Przykład: 
  W          N           E           S 

 1        pas       1        1 

 2        pas       3        pas 

 3 

Gdyby przeciwnik nie wszedł do licytacji, to 3 oznaczałoby stopera pik (w 

domniemaniu bez zatrzymania karo). Po wejściu przeciwnika pikami 3 jest 

pytaniem o zatrzymanie w tym kolorze. 
Jeśli pytany posiada zatrzymanie w interesującym kolorze (tutaj: jeśli E 

posiada zatrzymanie w pikach), to licytuje bez atu; w przeciwnym razie powraca 

na kolor uzgodniony. 
Ustalenie to ma na celu przede wszystkim ustawienie kontraktu z ręki 

trzymającej kolor przeciwnika. Pozwala ono także poradzić sobie, gdy przeciw-

nicy wskazują w licytacji dwa kolory, np: 

 1BA      2        ? 
Załóżmy, że odzywka przeciwnika oznacza oba kolory starsze. Naszym celem 

jest sprawdzenie możliwości gry 3BA (mamy np. dobry kolor młodszy), a nie 

trzymamy żadnego z kolorów przeciwnika. Konwencja en passant zawodzi (bo 

nie mamy trzymania do pokazania) - w sukurs przychodzi kolor przeciwnika. 

Jeśli nie trzymamy żadnego koloru przeciwnika, to pytamy o zatrzymanie w ko-

lorze na niższym szczeblu licytacji. W omawianej sekwencji wygląda to tak: 

a) 2 (kolor przeciwnika na niższym szczeblu) = „Partnerze, czy trzymasz 

kiery, bo ja nie?". Jeśli otwierający nie trzyma kierów, to licytuje jakiś swój 

kolor (a wtedy wiadomo, że kierów nie trzyma żaden z partnerów). Jeśli trzyma 

oba kolory przeciwnika, to licytuje bez atu, a jeśli trzyma tylko kiery, to 

rewanżuje się pięknym za nadobne: 2 = „Trzymam kiery, ale nie trzymam 

pików. A ty jak stoisz z pikami?" 

b) 2 (kolor przeciwnika na wyższym szczeblu) = „Partnerze, czy trzymasz 

piki, boja nie? Ale za to trzymam kiery". 

Licytacja po wywiadzie bezatutowym i kontrze przeciwnika 

Jeżeli przeciwnicy skontrowali wywiad bezatutowy, to istnieje możliwość 

dokładniejszego zorientowania się w rodzaju zatrzymania: 

 zalicytowanie bez atu oznacza zatrzymanie różne od asa, 

 rekontra oznacza asa w interesującym nas kolorze, 

 zalicytowanie koloru to krótkość w kolorze przeciwnika, 

 pas oznacza co najmniej dwie karty w kolorze przeciwnika. 

Pas umożliwia złożenie dwóch „półzatrzymań" (przez półzatrzymanie 

rozumiemy drugą damę lub trzeciego waleta). Mając półzatrzymanie pasujemy 

na kontrę (mamy przecież co najmniej dwie karty), a partner z półza-

trzymaniem daje rekontrę. Jeśli posiadaliśmy też półzatrzymanie, licytujemy 

3BA, w przeciwnym razie wracamy na kolor uzgodniony.                    Spis treści 
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LICYTACJA W OBRONIE 

Zasady ogólne 

1) Wejście kolorem na wysokości jednego oznacza kolor co najmniej pię-

ciokartowy i siłę 8-16 PC. 

2) Wejście kolorem na wysokości dwóch bez przeskoku oznacza dobry kolor 

co najmniej pięciokartowy i siłę 11-17 PC. 

3) Wejścia 1BA oraz 2BA po otwarciu na wysokości dwóch są klasyczne w 

sile 15( + )-18 PC (zatem są trochę silniejsze niż otwarcie) z zatrzymaniem w 

kolorze przeciwnika. 

4) Wejścia z przeskokiem są blokujące - a ich siła ofensywna zależy od 

założeń. 

5) Kontra na otwarcie przeciwnika to albo kontra wywoławcza albo kontra 

objaśniająca (silna). 

6) Licytacja kolorem przeciwnika bez  przeskoku to cue bid Michaelsa (zob. 

Konwencje w licytacji w obronie). 

7) Licytacja  kolorem  przeciwnika z przeskokiem to wywiad bezatutowy lub 

forsing do dogranej na własnym kolorze. 

Wejście kolorem na wysokości jednego 

Przyjmujemy, że wejście kolorem na wysokości jednego obiecuje co naj-

mniej 8 punktów i kolor pięciokartowy. Po pasie partnera przed partią możliwe 

jest wejście jeszcze słabsze. Jeśli decydujemy się na tak agresywny styl wejść, 

musimy odpowiedzieć sobie na pytanie, jakie są wskazania i przeciwwskazania 

do wejść z niewielką siłą. 

Wskazania: 

 możliwość nakierowania partnera na dobry wist, 

 znalezienie koloru do opłacalnej obrony (która niekiedy może okazać się 

atakiem), 

 utrudnienie przeciwnikom licytacji. 

Przeciwwskazania: 

 możliwość wpadki z kontrą, 

 ułatwienie przeciwnikom rozgrywki, 

 wskazanie partnerowi błędnego wistu (gdy kolor wejścia jest słaby). 

Podejmując decyzję o wejściu lub nie wejściu do licytacji powinniśmy mieć 

na względzie powyższe wskazówki. 

Przenieśmy się teraz na drugą stronę stołu. Po wejściu partnera licytujemy 

według następujących zasad: 

 Po wejściu na wysokości jednego nowy kolor bez przeskoku jest niefor-

sujący, zarówno na wysokości jednego, jak i dwóch. Wchodzący może spaso-

wać, jeśli miał słabe wejście. 

 Po wejściu na wysokości dwóch nowy kolor jest forsujący na jedno okrążenie. 
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 Nowy kolor na wysokości jednego powinien oznaczać kolor 

pięciokartowy lub dobrą czwórkę (w odróżnieniu od licytacji po otwarciu nie 

wskazujemy słabych kolorów czterokartowych). Wchodzący może poprzeć 

kolor odpowiedzi z trójką (po otwarciu musi mieć czwórkę). 

 Nowy kolor z przeskokiem jest naturalny, forsujący. 

 Odzywka 1BA oznacza siłę 9-12 - jest zatem silniejsza od odpowiedzi 

1BA po otwarciu.  2BA oznacza siłę 13-15 bez fitu. 3BA jest „do gry". Odzywki 

bezatutowe wymagają zatrzymania w kolorze przeciwnika. 

 Licytacja w kolor przeciwnika oznacza silną kartę bez fitu w kolorze 

partnera i swojego dobrego koloru. 

 Po wejściu  kolorem  starszym, z fitem w kolorze partnera i kartą od 10 

PC licytujemy 2, stosując w ten sposób konwencję Drury (zob. Konwencje w 

licytacji w obronie). Podniesienie koloru partnera z przeskokiem jest blokujące. 

Wejścia bez przeskoku na wysokości dwóch 

Wejścia na wysokości dwóch powinny być solidne, od około 11 punktów na 

szóstce i około 13 punktów na piątce, i obiecywać dobry kolor, zwłaszcza po 

partii. 

Po takim wejściu nowy kolor forsuje na jedno okrążenie, a kolor przeciwnika 

jest pytaniem o zatrzymanie. 

Wejście 1BA 

Przyjmujemy wejście 1 BA jako klasyczne: 15( + ) -18 PC w składzie w mia-

rę zrównoważonym z zatrzymaniem w kolorze przeciwnika. 

Istnieje wiele różnic między otwarciem 1BA i wejściem 1BA: 

a) siła wejścia jest o jeden punkt przesunięta w stosunku do otwarcia, 

b) na wejście wymagane jest zatrzymanie w kolorze przeciwnika, 

c) w wejściu 1BA z założenia dopuszczalne są odchylenia od typowych 

składów bezatutowych - możliwe są układy 5-4, młodsze szóstki, 

d) z kartą spełniająca kryteria otwarcia 1BA w zasadzie musimy otworzyć 1BA. 

W stosunku do wejścia 1BA mamy zawsze alternatywę: pasa lub kontrę. 

Zastanawiając się nad wejściem 1BA musimy mocno brać pod uwagę jakość 

trzymania w kolorze przeciwnika. Najbardziej do tego wejścia namawiają tzw. 

„niskie trzymania" typu D1032, DW32, K1092, gdzie mała liczba punktów w 

kolorze przeciwnika praktycznie zapewnia dwa zatrzymania. Najgorszym 

zatrzymaniem z punktu widzenia wejścia 1BA jest as bez wysokich blotek. 

Wtedy można zrezygnować z wejścia 1BA, bo prawdopodobnie lepiej się raczej 

będzie grało w kolor, a ewentualny kontrakt bezatutowy korzystniej jest grać z 

ręki partnera. 

Załóżmy, że przeciwnik przed partią otwiera licytację odzywką l, a my je-

steśmy po partii. Co licytować z kartami: 
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 D2 KW9 KDW2 A1032. Wchodzimy l BA. Jeśli przeciwnicy będą 

próbowali obkładać nas przez kiery, to wyrobimy kara, jeśli obłożą nas przez 

piki, to chyba mieli w pikach jakąś grę. 

 KW32 A2 A32 A432. Mimo 16 punktów odradzam wejście 1BA. 

Karta lepiej nadaje się do gry kolorowej, a zatrzymanie w kierach jest najgorsze 

z możliwych. Lepiej dać kontrę, być może trzeba zatrzymać się tylko w 1, jeśli 

partner ma „plażę". 

 D32 K5 AKW432 D2. Odzywka 2 nie w pełni oddaje walory 

naszej karty. Sugeruję wejście 1 BA. 

 K32 KW102 K ADW32. Gdy przeciwnik jest przed partią, a my 

po partii, to nie można liczyć na wielką wpadkę. Zamiast trapping pasa propo-

nuję wejście 1BA. Nasze kiery sugerują, że najlepiej grać w bez atu i fakt posia-

dania singletona nie musi nas od tego odwieść. 

 AK32 K10 D2 KW432. Ręka graniczna. Wygrywająca może być 

zarówno kontra, która kładzie nacisk na kolor pikowy, jak i 1BA (ustawia bilans 

rozdania). Nie wszedłbym z tą kartą 2. 

 DW32 K32 KW2 AD2. Mocno bym się zastanowił nad wejściem 

1BA.  Grozi  „wypłata".  Na groźnych przeciwników dałbym chyba „tchórzli-

wą" kontrę. 

Dalsza licytacja po wejściu 1 BA odbywa się tak, jak po otwarciu 1 BA. Wy-

jątkiem jest kontra przeciwników. Po kontrze przeciwnika partner wchodzącego 

1BA schodzi naturalnie na swój kolor lub daje rekontrę SOS, wskazując słabą 

kartę i dwa kolory do gry. 

Przykład: 

 1        1BA      ktr        ? 

2, 2, 2 wskazują słabą kartę jednokolorową,  a  rekontra  oznacza 

możliwość gry w dwa kolory:  

 l        1BA      ktr        rktr  

 pas       2        ktr        2 

„Mam 5 kar i czwórkę pik".  

 l        1BA      ktr        rktr  

 pas       2        ktr        rktr 

„Mam kara i piki równej długości lub piki dłuższe". 

Powyższe uwagi odnoszą się również do wejścia 2BA po otwarciu na 

wysokości dwóch. Dalsza licytacja po takim wejściu jest analogiczna do licy-

tacji po wejściu 1BA (3 jest Staymanem, a 3 i 3 teksasami). 

Bez atu na pozycji re-open 

Nieco inne znaczenie ma odzywka 1BA na pozycji re-open. Wyobraźmy so-

bie, że obaj partnerzy dostają kartę w okolicach 12-13 punktów nienadających 

się na kontrę wywoławczą (np. jeden z nich ma dubla w drugim kolorze 

starszym, a drugi ma co prawda trójkę w tym kolorze, ale ma również cztery 
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karty w kolorze przeciwnika). Mogłoby się wtedy zdarzyć, że przeciwnik utrzy-

ma się przy grze mimo małej siły. Jego wpadka może nie zrekompensować pre-

mii za dograną lub częściówkę (co może być bardzo istotne w turnieju par). 

Dlatego stosuje się następujące ustalenia: 

 1BA na pozycji re-open oznacza siłę 12-15 PC i nie przyrzeka trzymania 

w kolorze przeciwnika - ale wyklucza krótkość w kolorze otwarcia (z krótkością 

dajemy kontrę). 

 2BA na pozycji re-open - po otwarciu na wysokości jednego - oznacza 

siłę 19-21 z zatrzymaniem w kolorze przeciwnika. 

 Z siłą 16-18 daje się kontrę, a następnie licytuje bez atu na najniższej 

możliwej wysokości. 

Oto przykłady: 

 1 ♦        pas       pas       1BA 

12-15 (trzymanie karo nie jest konieczne) 

 1 ♦        pas       pas       ktr  

 pas       l       pas       1BA 

16-18 z zatrzymaniem w karach 

 1 ♦        pas       pas       2BA  

19-21 z zatrzymaniem w karach 

Po otwarciu na wysokości dwóch 2BA na pozycji re-open może być odrobinę 

słabsze niż na drugim ręku (14-17). W dalszej licytacji stosuje się Staymana i 

teksasy. 

Wejścia z przeskokiem 

Wejścia z przeskokiem oznaczają ręce jednokolorowe na długim kolorze. Na 

przykład: 

 1        2  

Sześć pików, siła 6-11. 

Wejścia różnią się więc od otwarć (które w systemie WJ05 oznaczają ręce 

dwukolorowe). Wejście z przeskokiem - zwłaszcza po partii - powinno przy-

rzekać dobry kolor. 

Interwencja kontrą 

Interwencja kontrą na otwarcie przeciwnika ma jedno z dwóch możliwych 

znaczeń: 

 kontra wywoławcza, oznaczająca kartę w sile otwarcia bez dobrego koloru 

do licytacji, 

 kontra objaśniająca, wskazująca kartę za silną na inne wejście, czyli od 

17 punktów. 
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Kontra wywoławcza 

Celem kontry wywoławczej jest znalezienie koloru do gry własnej, a nie po-

dwojenie premii za wpadkę przeciwników. Dlatego karta tym bardziej nadaje się 

do kontry wywoławczej, im mniej kart posiadamy w kolorze kontrowanym 

(wtedy mamy więcej kart w pozostałych maściach, co zwiększa szansę 

znalezienia koloru do gry). Im lepszy układ w kolorach pozostałych, tym słabsza 

honorowo może być kontra. Jeśli np. przeciwnik otworzył jedno kier, to z 

układem 4144 (z singlem kier) kontrę możemy zaaplikować od 12 (okazyjnie 

11) punktów, a z układem 4333 nad kontrą trzeba się dobrze zastanowić nawet z 

trzynastoma punktami. 

Decydując się na kontrę wywoławczą powinniśmy w myśl klasycznej 

definicji posiadać co najmniej po trzy karty w każdym z pozostałych (oprócz 

licytowanego przez przeciwnika) kolorów. W rzeczywistości warunek ten jest 

trudny do spełnienia, co zmusza nas do następującego kompromisu: kontra 

wywoławcza powinna przyrzekać co najmniej po trzy karty w każdym z nie-

licytowanych kolorów starszych i co najmniej po dwie karty w nielicytowanych 

kolorach młodszych. (Nacisk na kolory starsze wywierany jest dlatego, że po 

otwarciu przeciwnika nasza strona rzadko ma bilans punktowy na wygranie 

końcówki bezatutowej, częściej istnieje szansa na dogranie gry w kolorze 

starszym na mniejszej ilości punktów, ale dobrym układzie.) Dając kontrę 

wywoławczą na sztuczne otwarcie 1 lub 1♦ (np. 1 ze Wspólnego Języka lub 

1♦ z systemu Precision), powinniśmy posiadać co najmniej po trzy karty w 

kierach i pikach oraz po dwie w treflach i karach. Kontra na naturalne otwarcie 

1 przyrzeka trzykartowe fity w kolorach starszych i co najmniej dubla w 

treflach. Aby skontrować 1, powinniśmy posiadać co najmniej trzy piki i nie 

mieć krótkości w kolorze młodszym. Podobnie, kontrując 1, obiecujemy co 

najmniej trzy kiery i brak krótkości w treflach i karach. 

Kontra objaśniająca 

Kontrę    objaśniającą    stosujemy z następującymi typami rąk: 

1) Od 19 punktów w składzie bezatutowym. Ten wariant kontry objaśnia-

jącej pokazujemy licytując w następnym okrążeniu bez atu, np.:  

  W         N           E           S 

a) l        ktr       pas         2  

 pas       2BA 

b) 1        ktr       pas         1  

 pas       1BA 

W obydwu sekwencjach gracz N wskazał siłę 19-21. Z siłą 16 (ładne 15) -18 

zalicytowałby bez atu zamiast kontry w poprzednim okrążeniu, natomiast z siłą 

13-15 zobowiązany jest spasować (nawet jeśli kolor partnera mu „nie pasuje", 

czyli gdy nie posiada: w sekwencji a) trzech trefli, a w sekwencji b) czterech 

pików). 
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Uwaga 1. Powyższe uwagi nie dotyczą licytacji po kontrze na 1 (zob. 

Licytacja po kontrze na otwarcie 1). 

Uwaga 2. Na pozycji re-open kontra i zalicytowanie bez atu oznacza siłę 16-

18 (zob. 1BA na pozycji re-open). 

2) Od 17 punktów w składzie niezrównoważonym. Ten wariant kontry 

sprzedajemy licytując nowy kolor lub popierając kolor partnera: 

a) 1       ktr       pas       1  

 pas       2 

Kontra objaśniająca na pięciu kierach. 

b) 1       ktr       pas       1  

 pas      2 

Kontra objaśniająca na pięciu treflach. 

c) 1       ktr       pas       1  

 pas       2 

Kontra objaśniająca z czterema pikami (lub góra kontry wywoławczej z cieka-

wym układem). 

d) 1       ktr       pas       1  

 pas      3 

Silny inwit do dogranej - więcej niż „zwykła" kontra objaśniająca. 

Uwaga. Powyższe uwagi nie dotyczą licytacji po kontrze na 1 (zob. Li-

cytacja po kontrze na otwarcie 1). 

3) Karta prawie forsująca do dogranej. Z tego typu kartą w następnym 

okrążeniu licytujemy kolor przeciwnika. 

  W          N           E           S 

 1        ktr       pas         1 

 pas       2 

N pokazał kartę bardzo silną. Najsłabszą licytacją gracza S jest powtórzenie 

koloru (w tym przypadku 2), które nic nie mówi o długości pików - może być 

ich w skrajnym przypadku w dalszym ciągu trzy. Jeśli N na taką zapowiedź nie 

spasuje - lecz zalicytuje swój kolor, oznacza to, że ma dużo silniejszą kartę, niż 

przewiduje dolny wariant kontry objaśniającej i bardzo mu zależy, żeby partner 

nie pasował. 

Dodajmy w tym miejscu, że z silną ręką na długim i bardzo dobrym kolorze 

mamy możliwość licytacji alternatywnej do kontry objaśniającej (zob. Kolor 

przeciwnika z przeskokiem). 

Dalsza licytacja po interwencji kontrą 

Jeżeli nasz partner interweniował kontrą, to musimy w „pierwszym czytaniu" 

założyć wariant pesymistyczny, czyli przyjąć, że partner ma kontrę wywoławczą 

i około 13-14 punktów. Dodając zakładane punkty partnera do naszych, 

powinniśmy dokonać przybliżonego bilansu rozdania i zalicytować na takiej 
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wysokości, do jakiej upoważnia nas domniemana siła połączonych rąk. Oczywi-

ście, niekiedy będziemy mieli kartę zupełnie beznadziejną - wtedy zmuszeni 

jesteśmy zalicytować nasz najlepszy kolor na najniższej możliwej wysokości -a i 

tak może to być poziom wyższy, niż wskazuje bilans. W takiej sytuacji nie ma 

jednak dobrego rozwiązania, gdyż na kontrę partnera nie wolno nam spasować - 

chyba że mamy poważną „opozycję" w kolorze przeciwnika. 

Przykład: 

Załóżmy, że przeciwnik otworzył 1, a partner dał kontrę. Oto możliwe 

odpowiedzi „z bilansu": 

pas = siła nieokreślona, co najmniej 5 „sekwensowych" kierów (typu KDW102, 

DW1098), 

1 = cztery piki (niekiedy nawet trzy) - siła do 7 punktów, 

1BA = 6-9 PC z zatrzymaniem kier, 

2, 2 = co najmniej 4 trefle (kara), 0-9 PC, 

2 = co najmniej 4 piki, 8-10 PC, 

2BA = 10-11 punktów z zatrzymaniem kier, 

3, 3 = 9-11 punktów, co najmniej 5 trefli (kar), 

3 = 9-11 punktów, co najmniej 5 pików. 

Uwaga. W niektórych rozdaniach partner kontrującego może mieć jedyną 

czwórkę w kolorze kontrowanym i za małą siłę na zalicytowanie bez atu (0-5 

PC). Wtedy licytuje on najbliższy kolor - nawet z trójki. Zatem sekwencja: 

 1       ktr       pas      1  

może w skrajnym przypadku oznaczać tylko trójkę pik. 

Po odpowiedzi bilansowej kontrujący z wariantem kontry wywoławczej z 

reguły pasuje. 

Oprócz odzywek bilansowych partner kontrującego ma do dyspozycji kolor 

przeciwnika (w tym przypadku 2). Licytacja taka wskazuje rękę od 10 PC, 

nienadającą się na żadną z odzywek bilansowych. 

Licytacja po kontrze na 1 

Inne zasady obowiązują po otwarciu przeciwnika 1 i kontrze. Odpowiedzi 

nasze są podobne, jak po naszym otwarciu 1i pasie przeciwnika, tzn. 1♦ jest 

negatem - do 6 punktów, a inne odzywki w kolor są forsujące, od 7 punktów. 

Przykład: 

  W   N  E   S  

 1 ktr pas  1 

S wskazał posiadanie co najmniej czterech kierów i siedmiu punktów. Konty-

nuacja licytacji przez kontrującego jest obowiązkowa, przy czym obowiązują 

podobne zasady licytacji, jak po naszym otwarciu 1. 

 1        ktr        pas        1 

 pas       ? 

1 = od 13 punktów, cztery piki,  
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1BA = 13-15, bez starszej czwórki,  

2 = naturalne (!), kontra objaśniająca na karach. 

Odzywki w bez atu są bilansowe: 

 1  ktr  pas   1BA  

8-10 punktów, 

 1  ktr  pas   2BA  

inwit do 3BA (11-12). 

Licytacja po kontrze, jeśli drugi przeciwnik nie spasował 

Jeśli otwarciem licytacji było 1 i partner skontrował, to licytujemy tak, jak 

po naszym otwarciu 1. A zatem: 

a) 1       ktr        1           ktr 

b) 1       ktr        1           ktr  

Kontra jest: w przykładzie a) negatywna (bez czterech pików), a w przykładzie 

b) - negatywna typu „sputnik" (przyrzeka 4 kiery). 

Po innych otwarciach kontry na nowy kolor są karne: 

a) 1        ktr        1           ktr 

b) 1        ktr       2           ktr 

W obu przykładach kontry są karne (unikamy w ten sposób wyblefowania nas 

przez przeciwników). 

Wyjątkiem od powyższej reguły jest kontra na kolor uzgodniony przez 

przeciwnika - tzw. kontra odpowiedź - która oznacza możliwość gry w co naj-

mniej dwa kolory poza licytowanym przez przeciwnika. Kontra taka prosi 

partnera o zalicytowanie najbliższej czwórki. 

Przykłady: 

a) 1        ktr        2           ktr 

b) 1        ktr       3           ktr 

W obu sekwencjach kontra ma na celu znalezienia najlepszego koloru do gry 

i wymaga odpowiedniej siły. 

Kontra wznawiająca (na pozycji re-open) 

Kontrę na pozycji re-open dajemy z siłą od 9 punktów. Są dwa wskazania do 

przyjęcia takiego ustalenia: 

1) Partner może nie mieć karty dobrej, nadającej się na kontrę wywoławczą 

w sile 13-15. 

2) Partner może mieć trapping pasa. Po kontrze wznawiającej utrudnione 

jest zrobienie bilansu rozdania - ale z drugiej strony licytację ułatwia fakt, że 

jeden z obrońców jest po pasie. 

Przykłady: 

 1       pas       pas       ktr  

 pas      ? 

1BA = 7-11 z zatrzymaniem w kolorze przeciwnika, 
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2BA = 12-14 z dobrym zatrzymaniem w kolorze przeciwnika, 

3BA = do gry, 

2 = 13-15; „miałem kartę nienadającą się do kontry wywoławczej", 

2, 3, 3 = góra pasa na dobrym kolorze (2 może być z czwórki). 

Kontra po otwarciu na wysokości dwóch 

Kontra na otwarcie na wysokości dwóch ma dokładnie takie samo znaczenie, 

jak po otwarciu na wysokości jednego. Poniżej wyróżnione są pewne dodatkowe 

aspekty. 

Licytacja po otwarciu 2/2 

Po tych otwarciach i kontrze wywoławczej stosuje się konwencję Lebensohl 

(zob. Konwencje w licytacji w obronie). 

Licytacja po otwarciu 2: Multi lub Wilkosz 

1. Kontra na otwarcie sztuczne 2 (Wilkosz lub Multi) ma takie samo zna-

czenie jak kontra na naturalne otwarcie 2. Oznacza to, że w wariancie kontry 

wywoławczej nie jest wymagany fit pikowy (może być nawet krótkość w pi-

kach), natomiast niezbędne jest posiadanie co najmniej trzech kierów. Gdy 

warunek posiadania trzech kierów nie jest spełniony, to z siłą do 15 PC pasu-

jemy i czekamy na dalszy rozwój wydarzeń. Jeśli przeciwnik po prawej opierał 

swoje otwarcie na kierach, to spasuje na 2 partnera (lub zalicytuje 3 po 2) - 

wtedy dajemy kontrę wywoławcza, wskazując maksimum dubla kier.  

Dalsza licytacja: 

 2       ktr pas   2  

Czwórka kier. 

 2       ktr pas         2 

 pas ? 

pas = kontra wywoławcza do pików,  

2BA = 18-20. 

 2        ktr       pas         2  

Szóstka (!) pików (bo partner może mieć krótkość pik). 

 2        ktr       pas         2 

 pas       ? 

pas = kontra wywoławcza do pików,  

2BA = 18-20. 

 2  ktr  2     ktr  

Punkty, bez krótkości kier; jeśli otwierający ma kiery, to może trzeba grać 2 z 

kontrą („bo Ty, partnerze, obiecywałeś kiery w podstawowym wariancie 

kontry"). 
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 2       ktr       2          ktr  

Karna. „Mam piki"; 2  przeciwnika mogło być powiedziane z krótkości, aby 

uciec z kontry. 

 2        ktr       3       ktr  

Punkty; jeśli otwierający ma kiery, to może trzeba grać 3 z kontrą („bo Ty, 

partnerze, obiecywałeś kiery w podstawowym wariancie kontry"). 

2) Z kontrą wywoławczą do kierów trzeba w pierwszym okrążeniu spaso-

wać. 

 2        pas       2          pas  

 pas       ktr   

Kontra wywoławcza do kierów. 

 2        pas       3          pas  

 pas       ktr   

Kontra wywoławcza do kierów. 

Problem powstaje, gdy jako obrońca spasowaliśmy na 2, bo nie mieliśmy 

kontry wywoławczej na piki, a przeciwnik przed nami ma piki: 

 2        pas       2          pas 

 2        ?  

lub też: 

 2       pas      2          pas 

 pas       ?   

Kontra = „Myślałem, że ten z prawej ma kiery. Nie miałem kontry wywoławczej 

do pików". 

Innymi słowy, kontrujący ma najprawdopodobniej kilka pików (minimum 

trzy i nie za dużo kierów). Drugi broniący może spasować. 

3) Kontra drugiego broniącego jest wywoławcza. 

 2        pas       2          ktr  

Kontra wywoławcza do kierów. 

 2        pas       2          ktr  

Kontra wywoławcza do pików. 

 2        pas       2          pas 

 2        pas       pas          ktr 

Kontra wywoławcza do pików. 

Cue bid Michaelsa 

Cue bidem Michaelsa nazywamy zalicytowanie koloru, w którym otwierał 

przeciwnik na najniższej możliwej wysokości, np. l - 2, w celu pokazania 

układu 5-5 z kolorem starszym. Cue bid Michaelsa stosuje się również do 

licytacji na poziomie dwóch, np. w sekwencji: 2 - 3. Bliższe szczegóły 

podane są w części Konwencje w licytacji w obronie. 
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Licytacja kolorem przeciwnika z przeskokiem 

Licytacja taka może mieć następujący przebieg:  

 Oni       My  

  1        3 

Zalicytowanie koloru przeciwnika z przeskokiem ma następujące znaczenia: 

1) pytanie o zatrzymanie na pełnym kolorze młodszym, 

2) forsing do dogranej na samodzielnym kolorze młodszym lub starszym. 

Załóżmy, że przeciwnik otworzył l. 3 zalicytujemy z przykładowymi kar-

tami: 

a) W32 2 A2 AKD5432, 

b) AKW10432 - AD2 AW10, 

c) AW 2 KDWl09432 AK. 

Partner w pierwszej kolejności ustosunkowuje się do wariantu 1), czyli 

odpowiada, czy ma zatrzymanie w kolorze przeciwnika; z zatrzymaniem licytuje 

3BA, a bez trzymania coś innego (przy czym 4 jest licytacją do koloru 

partnera). Z kartą a) pasujemy na 3BA oraz 4. Z kartą b) po dowolnej odzywce 

partnera licytujemy 4wskazując forsing do dogranej na samodzielnych pikach. 

Z kartą c) każdą odzywkę partnera poprawiamy na 5 (nie 4!), żeby pokazać, 

że nie chodziło nam o zatrzymanie kierowe do 3BA, lecz że chcieliśmy wskazać 

rękę przesądzającą dograną. 

Licytacja po otwarciu przeciwnika 1BA - silne 

Obrona po bez atu, którą opisałem we WJ2000, została w Internecie opa-

trzona nazwą obrona Jassema. Nieśmiało protestuję, gdyż nie jestem autorem tej 

konwencji, a tylko ją przytoczyłem. Dla mnie autor pozostaje nieznany. 

Konwencja umożliwia rozróżnienie układów 5-4 od 4-5, co jest jej głównym 

atutem: 

 kontra = młodsza piątka (co najmniej) i starsza czwórka (dokładnie). Po 

tej odzywce 2, 2 i 2 są odzywkami „do koloru partnera", co oznacza, że 

kontrujący ma pasować, jeśli posiada piątkę lub czwórkę w zalicytowanym 

kolorze, 

 2  = karta jednokolorowa na dowolnej szóstce (2 jest pytaniem o 

kolor), 

 2   = układ dwukolorowy (co najmniej  4-4) w kolorach  starszych (2BA 

jest pytaniem o układ), 

 2   =  pięć kierów i  młodsza czwórka (co najmniej), 

 2   =  pięć pików i  młodsza czwórka (co najmniej). 

Wejścia po otwarciu bez atu oparte są nie na sile karty, lecz układzie. Ich 

celem jest z reguły wygranie rozdania w strefie częściówki, gdyż rzadko po bez 
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atu przeciwnika wygra się końcówkę. Dlatego partner wchodzącego do licytacji 

stara się ustalić kontrakt na najniższej możliwej wysokości. 

Dla stałych par. Alternatywa dla powyższej obrony jest następująca: 

 kontra = jak poprzednio (młodsza piątka, starsza czwórka), 

 2 = oba kolory starsze -» 2 jest pytaniem o dłuższy kolor starszy, 

 2 = jeden kolor starszy (dalsza licytacja jak po otwarciu Multi), 

 2, 2 = jak poprzednio, 

 3, 3 = naturalne. 

Plusem jest możliwość znalezienie lepszego fitu w kolorze starszym dzięki pytaniu 

2 . Minusem jest niemożność odróżnienia blokujących i konstruktywnych wejść na 

kolorze młodszym. 

Licytacja po otwarciu przeciwnika 1BA - słabe 

Przez otwarcie słabym bez atu rozumiemy każde otwarcie 1BA, gdy wy-

magana minimalna siła jest mniejsza niż 14 PC (a więc np. w zakresach 9-12, 

12-15, 13-15, ale nie 14-16). 

Stosujemy te same metody, co po silnym bez atu z tą różnicą, że kontra jest 

wywoławcza a wszystkie wejścia mają charakter konstruktywny - w sile 

otwarcia. 

 Oni      My       Oni 

 1BA      ktr       2 w kolor       ? 

kontra = wywoławcza, 

pas = słabość lub „czekam na ponowną kontrę partnera" (trapping pas). 

Taką samą obronę po 1BA stosujemy zarówno na drugiej, jak i na czwartej 

ręce (czyli po dwóch pasach). 

Licytacja po otwarciach na wyższych wysokościach 

Kontra na wysokości trzech jest ściśle wywoławcza. 

Kontra na wysokości czterech jest bardziej „siłowo-wywoławcza". Odniesie-

nie kontry na kontrakt na wysokości pięciu ma charakter konstruktywny: 

licytujący uważa, że ma szansę wygrać zapowiedziany kontrakt (nie licytuje w 

obronie). 

Licytacja na pozycji re-open 

Zbierzmy zasady licytacji na pozycji re-open: 

1) Kontra wywoławcza może być słabsza, nawet od 9 punktów, ale ze słabą 

kartą dajemy kontrę wywoławczą tylko z krótkością w kontrowanym kolorze. 

Partner kontrującego robi bilans do słabszego wariantu kontry wywoławczej. 

2) 1BA na pozycji re-open oznacza siłę 12-15 punktów z kartą bezatutową. 

W dalszej licytacji stosujemy Staymana i teksasy. 
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3) 2BA oznacza siłę 19-21 punktów (karta bezatutowa - dalej Stayman i tek-

sasy). 

4) Siłę 16-18 w równym układzie pokazujemy licytując kontrę i zgłaszając 

bez atu po odpowiedzi partnera. 

5) Zalicytowanie koloru z przeskokiem (nawet przed partią) ma charakter 

konstruktywny, czyli obiecuje dobrą szóstkę i siłę 11-15 punktów. 

                                                                                                            Spis treści 
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KONWENCJE W LICYTACJI W OBRONIE 

Trapping pas 

Konwencja trapping pas nazywana po polsku „pasem wciągającym" jest 

konsekwencją stosowania kontry wywoławczej oraz kontry negatywnej. Z kartą, 

z którą chcielibyśmy skarcić przeciwnika, zmuszeni jesteśmy pasować. Partner 

zdaje sobie sprawę, że nasz pas jest co najmniej dwuznaczny: oznacza albo 

słabość, albo chęć kontrowania (niekiedy spasować zmuszeni jesteśmy również 

w sytuacji, gdy mamy punkty, a nie mamy co zalicytować) i z tą świadomością 

podejmuje dalsze kroki. 

Trapping pas po otwarciu przeciwnika 

Trapping pasa stosujemy po otwarciu przeciwnika z siłą do 16 PC. Z większą 

siłą decydujemy się na kontrę lub wejście 1BA (2BA po otwarciu na wysokości 

dwóch). Wynika to stąd, że partner po naszym pasie wznowi licytację z siłą 

dopiero od dziewięciu punktów, zatem pasowanie z kartą zbyt silną może 

spowodować, że przeciwnicy grać będą bez kontry, gdy nam będzie wychodziła 

wysoka gra. 
Dalszą licytację po ewentualnym trapping pasie prześledźmy przy założeniu, 

że przeciwnik otworzył l. 

  1        pas         pas  

 ktr       pas       ? 
pas = mam trapping pasa - siła nieokreślona, 

2 = mam siłę 13-16, nie mam opozycji w kolorze kontrowanym. Kontry 

wywoławczej nie dałem, bo nie miałem trzech pików. 

  1        pas         pas  

 ktr       rktr      pas 
Pas po rekontrze oznacza chęć gry kiera z rekontrą („mam trapping pasa"). 

Powyższej sekwencji nie należy mylić z następującą: 

  1       ktr         rktr 
 pas  

Pas oznacza: „nie mam dobrego koloru do zgłoszenia". 

Ogólnie rzecz ujmując: Pas po rekontrze jest karny ze strony gracza sie-

dzącego za kontrowanym kolorem. Przed kontrowanym kolorem pas po 

rekontrze oznacza: „Nie mam koloru do licytacji". 

  1       pas       pas  

 ktr       1       ? 
pas = słabość, 
kontra = mam trapping pasa na kierach, ale nie boję się grać pika z kontrą, 

2 = mam siłę 13-16, kontry wywoławczej nie dałem, bo nie miałem trzech pików, 
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2 = mam trapping pasa na kierach, ale boję się kontrować 1. 

  1   pas   pas 

  1 pas ? 

2 = mam siłę 13-16, kontry wywoławczej nie dałem, bo nie miałem trzech 

pików, kierów nie trzymam lub trzymam słabo, 
2BA, 3BA = mam siłę 13-16, kiery trzymam bardzo dobrze. 

Trapping pas po wejściu przeciwnika 

Trapping pasa po wejściu przeciwnika stosujemy do wysokości dwóch w 

kolor otwarcia. Przykłady: 

a) 1        2        pas 

b) 1        2       pas 
W powyższych przykładach pas jest dwuznaczny - słabość lub trapping pas. Ale 

w sekwencjach: 

c) l        2        pas 

d) 1       2       pas 
pas jest zgodnie z systemem jednoznacznie słaby. Osoby o mocnych nerwach 

mogą spasować z opozycją w kolorze przeciwnika i silną kartą również w 

sekwencjach c) i d). Powinny jednak wziąć pod uwagę co następuje: 

Jak postępować po trapping pasie partnera? 

Niestety nie wolno nam mrugać, ani nawet chrząkać w celu poinformowania 

partnera, że właśnie przyjęliśmy wariant pasa wciągającego. Partner musi 

próbować zorientować się z własnej karty, że taki wariant ma miejsce. 

Przyjmuje się, że na pozycji re-open wznawiamy licytację kontrą, gdy w kolorze 

kontrowanym mamy krótkość (co najwyżej dubla). Jeżeli wejście przeciwnika 

nie przekracza szczebla dwóch w naszym kolorze (sekwencje a) i b)), to 

wznowienie kontrą nie mówi nic o nadwyżkach (jest obowiązkowe). 

Wznowienie licytacji na wyższym szczeblu oznacza nadwyżki w sile (nie jest 

obowiązkowe) i stąd „trapping pasowanie" w takich sekwencjach jest 

niebezpieczne. 
Dalsza licytacja po trapping pasie po naszym otwarciu jest analogiczna do 

licytacji po otwarciu przeciwnika, np. pas po kontrze re-open i rekontrze jest 

karny (oznacza trapping pasa). Podobnie w sekwencji: 

 1        1        pas         pas 

 ktr        1        ? 
kontra oznacza trapping pasa na kierach, gdy nie boimy się grać pika z kontrą, a 

2 oznacza trapping pasa na kierach, gdy nie chcemy grać pika z kontrą. 

Drury 

Konwencję Drury stosuje się zarówno w licytacji jednostronnej, jak i dwu-

stronnej. W licytacji jednostronnej konwencją Drury gramy po naszym otwarciu 
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kolorem starszym na trzecim lub czwartym ręku. W licytacji dwustronnej 

konwencja stosowana jest po wejściu kolorem starszym na wysokości jednego 

(zarówno wtedy, gdy partner wchodzącego jest po pasie, jak i przed pasem). 
Zasady licytacji są takie same jak w przypadku stosowania konwencji w 

licytacji jednostronnej (zob. Konwencje w licytacji jednostronnej). 
Należy podkreślić, że w przykładowej sekwencji: 

 1       1       pas         ?  

2 jest sekwencją Drury, przyrzekającą fit w pikach, natomiast kolor przeciw-

nika (w tym wypadku 2) jest ogólnym forsingiem bez fitu. 

Drury odwrócone. Dla stałych par 

Alternatywą dla konwencji Drury jest odwrócenie znaczenia odpowiedzi 2 i 2 

w kolor przeciwnika - tak by 2 było sztucznym forsingiem bez fitu, a dwa w kolor 

przeciwnika przyrzekało fit. 

 1        1       pas        ?  

2 = forsing bez fitu (równoważnik 2 wg klasycznego Drury),  

2 = z fitem (równoważnik 2 wg klasycznego Drury). 

Zaleta tej zamiany jest taka, że zostawia ona więcej miejsca na uzgodnienie ko-

loru po 2. A gdy kolor jest już uzgodniony, przestrzeń licytacyjna nie jest tak po-

trzebna. 

Cue bid Michaelsa 

Cue bidem Michaelsa nazywamy zalicytowanie koloru, który licytował 

przeciwnik na najniższej możliwej wysokości, w celu pokazania układu dwu-

kolorowego co najmniej 5-5 poza kolorem przeciwnika. 
Uzupełnieniem tej konwencji jest dwukolorowe 2BA po otwarciu na wyso-

kości jednego. 
Dwukolorowe 2BA oznacza dwa najmłodsze nielicytowane kolory, natomiast 

cue bid Michaelsa - pozostałe układy dwukolorowe. 
Dodajmy w tym miejscu, że siła wejścia 2BA jest taka jak cue bidu Mi-

chaelsa, czyli zależy od założeń (zob. dalej) i nie ma nic wspólnego z otwarciem 

2BA (które w naszym systemie oznacza siłę 6-10 PC). 
W stosunku do WJ2000 proponuję wprowadzenie dość istotnego ustalenia 

dodatkowego: 

 Oni      My 

  1   2 = oba kolory starsze.  

Siła wejścia 2 jest taka, jak klasycznego cue bidu Michaelsa (czyli nielimito-

wana z góry, a od dołu ograniczona założeniami). Brak tej konwencji w po-

przednich wersjach WJ był dużym niedopatrzeniem. Zdarzało się, że po se-

kwencji: 

 1       1       pas        pas 
 pas 
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z trudem realizowano kontrakt, gdy 4 wychodziło z nadróbką i nie było widać 

winnych. A przecież gdy wchodzimy jednym kolorem starszym, a posiadamy 

oba, to nie mamy co liczyć, że przeciwnicy nas uratują - bez drugiego koloru 

starszego nie będą oni chcieli wznawiać licytacji. 

Przykłady licytacji cue bidem Michaelsa:  

 Przeciwnik      My 

 1(WJ)  2BA  

   = 5-5, oba młodsze 

 1  2  

   = 5-5, oba starsze 

 1  2BA  

   = kiery i trefle 

 1  2  

   = piki i... (kiery lub trefle) 

 1  2BA  

   = trefle i kara 

 1  2  

   = piki i młodszy 

 1  2  

   = kiery i młodszy 

 2  3  

   = piki i młodszy 

 2  2BA = naturalne (!) 

Z jaką kartą licytować cue bid Michaelsa? 

Minimalna siła tej odzywki zależy od założeń. Górnego ograniczenia siły nie 

ma. 

W korzystnych założeniach wszedłbym  2   po  otwarciu   1   z  kartą: 

W105432 W105432 ♦- 2. Dokładnie tak samo zalicytowałbym z kartą: 

AKD432 AKW5432 ♦- - (oczywiście po to, by potem delikatnie podnieść 

wybór koloru przez partnera na wysokość siedmiu). 
Karta tym bardziej nadaje się do wejścia cue bidem Michaelsa, im więcej 

figur i wysokich blotek mamy zgrupowanych w dwóch najdłuższych kolorach. 
Decydując się na cue bid Michaelsa zadajemy sobie pytanie, czy „grozi nam 

wypłata" w przypadku misfitu. 

Załóżmy, że przeciwnik otwiera 1, a my dostajemy układ 5-5 w pikach i 

karach. W założeniach korzystnych stać nas na 2 już z kartą: A5432 2       

♦ K10932 32. W założeniach przedpartyjnych do wejścia 2 potrzebowałbym 
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dodatkowo co najmniej waleta karo, w założeniach popartyjnych musiałbym 

widzieć co najmniej: AW1032 2 ♦KW1032 32, zaś w założeniach 

niekorzystnych musiałbym sobie dołożyć jeszcze damę w którymś z długich 

kolorów (nie znaczy to, że gdy nie stać nas na cue bid, to musimy milczeć -

możemy wejść 1). 
Im dłuższe kolory, tym słabsza może być karta na cue bid Michaelsa. 
Na cue bid Michaelsa nie nadają się karty z figurami w kolorach krótkich. 

Taka odzywka ma bowiem zachęcać partnera, by walczył z przeciwnikami do 

dużych wysokości, a gdy mamy figury w kolorach krótkich, nie jest to opłacalna 

strategia. 
Cue bid Michaelsa służy przede wszystkim do uaktywnienia koloru 

młodszego (bo starszy możemy alternatywnie uaktywnić poprzez zwyczajne 

zgłoszenie go). Dlatego nie polecam tej konwencji z dużą dysproporcją kolorów 

na korzyść starszego. 

Przeciwnik otwiera l: 

 AKD32 2 KD5432 2 - 2. 

 KD432 - ♦KDW5432 2 - 2. Mimo że kar jest aż o dwa więcej, to 

pików nie chowamy, bo pikami można przelicytować przeciwnika na niższej 

wysokości. 

 A65432 2 ♦KDW32 2 - 2. Pików jest więcej, ale słabe; może trze-

ba grać w kara. 

 AKW1032  2  W9432 2 - 1. Zapomnijmy o karach. 

 KDW5432 2 DW432 - - 4. „W kara zagramy być może w na-

stępnym rozdaniu." 

Dalsza licytacja po cue bidzie Michaelsa 

Gracz, który wszedł cue bidem Michaelsa, nie powinien bez pozytywnej 

odzywki partnera samemu ponownie przepychać się w licytacji, jeśli nie ma 

układu lepszego niż obiecywane 5-5. Gdy ma kartę silną honorowo, a partner 

milczy, to informuje o tym kontrą na kolejne odzywki przeciwników. 

Załóżmy, że otrzymaliśmy takiego „Acola" po otwarciu przeciwnika l: 

AKW32 2 AKD32 32. Licytujemy 2 w dowolnych założeniach i jeśli 

partner sfituje piki, zmierzamy do dogranej. Jeśli jednak licytować będą wy-

łącznie przeciwnicy, to damy im kontrę, pozostawiając partnerowi wybór, kto 

ma się utrzymać przy grze. 
Gdy dostaniemy układ 6-5 lub lepszy (i podstawy honorowe do powtórnej 

licytacji), to mamy prawo jeszcze raz „wystawić rogi" poprzez zalicytowanie 

dłuższego koloru. 
A jak ma licytować partner „cue bidowca"? 
Przeanalizujmy dalszą licytację po początkowej sekwencji: 

 l       2        pas        ?  

2 - słaba licytacja, być może z dublem pik. 
2BA = pytanie o młodszy kolor wejścia, które obiecuje pewne pozytywne wartości. 
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3 = licytacja do koloru („partnerze, pasuj z treflami"), słaba karta. 

Zauważmy w tym miejscu istotną różnicę między licytacją po cue bidzie 

Michaelsa i polskiej dwukolorówce. Po otwarciu 2 lub 2 pytaniem o boczny 

kolor jest 2BA, a odzywki 3 i 3są naturalne. Przyczyna jest taka: siła 

otwarcia dwukolorowego jest precyzyjnie określona i partner może prowadzić 

licytację jednostronnie. Wejście cue bidem natomiast nie precyzuje siły i dlatego 

niezbędna jest wymiana informacji w obie strony. Stąd potrzeba zróżnicowania 

negatywnej licytacji 3 od pozytywnej 2BA.  

3 = naturalne z własnego koloru - do pasa. 

3 = fit w pikach, inwit do 4.  

3 = fit czterokartowy w pikach, słaba karta. 

Lebensohl 

Lebensohl zadomowił się na rynku brydżowych konwencji, nie możemy więc 

go ignorować. Musimy jednak podejść do niego z pewną dozą ostrożności, gdyż 

ewentualne nieporozumienia w tej konwencji powodują katastrofalne skutki. Z 

tego właśnie powodu w systemie WJ05 konwencja Lebensohla stosowana jest 

wyłącznie w ściśle określonych sekwencjach. 

Lebensohl po naszym otwarciu 1BA 

Pierwsza sekwencja dotyczy sytuacji po naszym otwarciu 1 BA i naturalnym 

wejściu przeciwnika 2 lub 2: 

 1BA     2       ? 
kontra = negatywna (raczej z czwórką kier) w strefie walki o częściówkę,  

2 = naturalne, nieforsujące,  

3, 3 = naturalne, forsujące,  

3 = pytanie o zatrzymanie bez czwórki pik, 

3 = forsujące na pikach,  

2BA = nieforsujące na własnym kolorze albo dobra ręka z co najmniej czwórką 

pik; po tej odzywce otwierający zobowiązany jest zalicytować 3. 

 1BA  2 2BA   pas 

 3      pas ? 
pas = nieforsujące na treflach,  

3 = nieforsujące na karach,  

3 = czwórka pik bez trzymania kier, forsujące do dogranej,  

3 = pięć pików, inwit do dogranej,  

3BA = czwórka pik z zatrzymaniem kier. 

Lebensohl po otwarciu przeciwnika 2 lub 2 i kontrze 

Konwencja dotyczy sytuacji, gdy przeciwnik otworzył licytację 2 lub 2, a 

jeden z partnerów dał kontrę (zarówno na pozycji drugiej, jak i re-open). 
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Rozważania oprzyjmy o następującą sekwencję: 

 2        ktr       pas   ? 

3, 3, 3 = naturalne wskazanie najdłuższego koloru z siłą 8-11 punktów; 

jeśli partner ma klasyczny wariant kontry wywoławczej (13-15 punktów), to 

właśnie zapowiedziany przez nas kontrakt powinno się grać i wygrać, 

3 = pytanie o zatrzymanie w pikach bez czwórki kier, karta przesądzająca 

dograną, 
2BA = karta słaba: 0-7 punktów lub forsing do dogranej z czwórką kier; partner 

po tej odzywce w zasadzie zobowiązany jest zalicytować 3. 

 2        ktr       pas        2BA  

 pas      3       pas        ? 
pas = negat (0-7 punktów) z najdłuższym kolorem treflowym, 

3, 3 = negat na karach (kierach), 

3 = czwórka kier, forsing do dogranej, brak trzymania pik, 
3BA = czwórka kier, forsing do dogranej z zatrzymaniem pik. 

Zauważmy, że po odzywce 2BA - Lebensohl - kontrujący może nie spełnić 

naszego życzenia i nie zalicytować 3, lecz naturalnie zgłosić swój kolor (lub 

3BA albo kolor przeciwnika). Powinien wtedy posiadać potężną kartę, taką przy 

której nawet nasza negatywna ręka daje szansę wygrania końcówki. 

                                                                                                            Spis treści 
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WIST I ZRZUTKI 

W tej części spróbuję ustalić standard gry w obronie - taki standard może 

okazać się szczególnie przydatny dla spontanicznie stworzonych par. 

Najbardziej popularnym systemem wistowym w Polsce jest układ: wist 

odmienny, zrzutki odwrotne, naturalny Lavinthal, zrzutka krakowska, 

odwrotne potwierdzenie wistu. 

Spróbujmy po kolei ustalić, czy wszyscy jednakowo interpretujemy ten 

zestaw. W tej części opierać się będę głównie na książce „Techniki wistowania" 

Ryszarda Kiełczewskiego, do której lektury gorąco zachęcam. 

Wist odmienny 

Z sekwensu honorowego wistujemy najwyższą kartą, czyli asem z asa i kró-

la, królem z mariasza i tak dalej. Przeciwko grze w kolor wistujemy królem z 

konfiguracji as król sec (bez blotek). 

Z wewnętrznego sekwensu wistujemy najwyższą kartą z sekwensu, czyli np. 

waletem z konfiguracji KW10x, a dziesiątką z konfiguracji D109x. 

Nietypowo wistujemy z sekwensu 109x - dziewiątką. 

Warto przy okazji pamiętać, że przeciwko grze bezatutowej w przypadku 

sekwensu dwukartowego często lepiej wyjść blotką. Osobiście z koloru KD865 

polecam wist szóstką, z koloru KW103 zawistowałbym trójką, a posiadając 

Dl095 wybrałbym wist piątką a nie dziesiątką (przeciwko grze kolorowej takie 

szanowanie blotek w długim kolorze rzadko jest kluczowe). 

Z koloru z figurami wistujemy zgodnie zasadą druga, czwarta: z koloru 

trzykartowego z figurą wistujemy kartą środkową, z koloru dłuższego czwartą 

kartą. Osobiście nie polecam wistu dziesiątką z konfiguracji F10x, gdzie F 

oznacza figurę (szkoda dziesiątki) - szczególnie na bez atu wist niższą blotką 

może uratować lewę. 

Z blotek wistujemy drugą od góry, czyli niższą kartą z dubla i środkową z 

trzech blotek. Jeśli w kolejnych lewie koloru wistu chcemy pokazać partnerowi 

ilość blotek w kolorze, to: 

 gdy wist był z dubla, nie mamy wyboru - dokładamy kartę wyższą, 

 gdy wist nastąpił z trzech kart - dokładamy kartę niższą, 

 gdy wist nastąpił z czterech blotek, dokładamy kartę wyższą; jeśli nie 

możemy sobie na to pozwolić (karta jest za wysoka), to z pozostałych blotek 

dokładamy wyższą. Na przykład: wistując z 7653 szóstką w następnej lewie 

dokładamy siódemkę, a wistując szóstką z konfiguracji 9652 w następnej lewie 

dokładamy piątkę (gdy szkoda dziewiątki).  Partner, widząc, że dwójka zginęła, 

może domyślić się, że to my jesteśmy jej posiadaczem. 
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Zrzutki odwrotne 

Przez zrzutki odwrotne najczęściej rozumie się odwrotne zrzutki ilościowe i 

odwrotne zasady markowania wistu. 

Odwrotną zrzutkę ilościową stosujemy w przypadku, gdy lewę zaczyna 

przeciwnik. Wyrzucenie kart w kolejności mała duża oznacza parzystą liczbę 

kart, a duża mała - nieparzystą. Ponieważ informacja o rozkładzie koloru może 

być potrzebna partnerowi już w pierwszej lewie, ilościówkę najlepiej dawać 

wyraźnie: od razu najwyższą z nieparzystej liczby kart i najniższą z parzystej. 

Systematyczne stosowanie zrzutek ilościowych znacznie bardziej ułatwia 

rozgrywkę niż obronę, dlatego dawanie czytelnych sygnałów ilościowych 

ograniczamy się do sytuacji szczególnych, np. wtedy, gdy chcemy odciąć 

przeciwnika od stołu. 

W przypadku wistu partnera, gdy na trzeciej ręce nie musimy bić zagranej 

karty, stosujemy odwrotne zasady markowania: mała karta zachęca do 

kontynuacji. Okazuje się jednak, że przy grach kolorowych partnera znacznie 

częściej interesuje rozkład ilościowy kart w kolorze wistu niż zachęta. 

Oto klasyczny przykład. Atu piki, wist as kier. 

  W10xx 

  AKxx                   D93 

  xx 
W wistuje w asa. Jeśli E zachęci do kontynuacji, W będzie kontynuował kolor 

królem, a w trzeciej lewie pośle kiera do przebitki, spodziewając się dubla u 

partnera. Surprise: przebitki nie ma, a walet przeciwnikowi się wyrobił. W 

pierwszej lewie E powinien dodać dziewiątkę - markując nieparzystą liczbę kart. 

Tę pozorną sprzeczność między jakościówką i ilościówką doświadczeni 

gracze rozwiązują następująco: „zrzucam jakościówkę, gdy partner potrzebuje 

jakościówki i ilościówkę, gdy partner potrzebuje ilościówki". W przypadku, gdy 

nie wiadomo, co jest dla partnera ważne, proponuję rozwiązanie: 

Do wistu partnera dokładamy jakościówkę na bez atu i ilościówkę na grę 

w kolor. 

Lavinthal 

Istnieje wiele różnych odmian sygnału Lavinthala, z których kilka przyj-

mijmy jako standardowe. Trzeba na wstępie zauważyć, że Lavinthal ma za-

stosowanie tylko do blotek. 

Wyrzucenie figury informuje wyłącznie o posiadaniu sekwensu, np. 

wyrzucenie damy mówi o posiadaniu waleta i nie jest sygnałem Lavinthala. 
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Lavinthal prosty 

Ten typ zrzutki stosujemy w celu zasugerowania partnerowi wistu w okre-

ślony kolor. Można wyróżnić następujące przypadki stosowania tej zrzutki: 

 gra w kolor; w stoliku jest singiel w kolorze wistu i wiemy, że partner 

weźmie lewę (bo wistuje asem lub królem, gdy my mamy asa), 

 gra w kolor; partner wistuje w pierwszej lewie królem, a w drugiej asem, 

co oznacza, że ma asa króla sec - w takim przypadku Lavinthala dajemy   

dopiero   w   drugiej   lewie   (bo w pierwszej mogliśmy nie wiedzieć, z czego 

partner wistuje), 

 gra w bez atu; partner wistuje asem, ale widać, że wist jest nieudany (w 

stole za chwilę wyrobią się lewy w tym kolorze). 

Lavinthal prosty polega na tym, małą kartą sugerujemy zagranie w młodszy 

kolor, a dużą w starszy z pozostałych kolorów: z wyłączeniem koloru wistu i 

atutowego. Kartą środkową wskazujemy brak preferencji (najlepiej będzie, jeśli 

partner będzie kontynuował wist, chyba że sam ma jakiś pomysł na dalszą 

obronę). 

Lavinthal powrotny 

Ta zrzutka stosowana jest w przypadku, gdy posyłamy partnerowi kartę do 

przebitki. Jeśli zagramy wyższą kartą, to sugerujemy odwrót w starszy z 

pozostałych kolorów (oprócz koloru, który partner przebija i atutowego). 
Odmianą Lavinthala powrotnego jest operowanie figurami. Jeśli partner 

wistuje w kolor, w którym posiadamy starsze figury i spodziewamy się, że 

partner przebija lub nadbija kolejną (np. trzecią) rundę tego koloru, to możemy 

kolejnością granych figur zasugerować odwrót partnerowi. Na przykład granie 

kart w kolejności dama, król, as sugeruje wartości w kolorze młodszym, a w 

kolejności as, król, dama - w starszym. Zagrywanie figur w kolejności na-

turalnej: dama, as, król jest neutralne -nie sugeruje żadnego odwrotu. 

Lavinthal pomocniczy 

Przy grze w kolor kolejność dokładania atutów sugeruje wartości w pozosta-

łych kolorach: mała-duża w młodszym, duża-mała w starszym. Ten sam sygnał 

można wykorzystać wistując w atu. 

Zrzutka krakowska 

Zrzucając nie do koloru pozbywamy się kart z koloru bezwartościowego. 

Wysokością karty sygnalizujemy wartości w pozostałych kolorach: karta 

wysoka wskazuje kolor starszy, niska - młodszy. 
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Odwrotne potwierdzenie wistu 

Potwierdzenie wistu stosujemy przeciwko grze w bez atu. W kolorze 

rozgrywanym przez przeciwnika dokładamy małą kartę, jeśli podobał nam się 

wist i dużą kartę, jeśli nie. Klasyczny przykład jest następujący: 

     82 

 A10765 
W zawistował szóstką pik, E pobił waletem, a S królem. Następnie rozgry-

wający gra kolor, w którym lewę bierze W. Obrońca potrzebuje wskazania, kto 

ma damę pik. Jeśli mają partner, to powinien on zachęcić do kontynuacji wistu 

poprzez dodanie małej karty w kolorze granym przez rozrywającego. 
 


