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♠♥♦♣ ��������������������������������	�
��������������������������♣♦ ♥♠ 
 

 
ZARYS SYSTEMU 

 
1.01. Otwarcia 
 
1♣ jest:  

• przygotowawcze (12-���������	
�����
	�����������
	����� 
�����	�������������������	����
����
����
������� 
• 
�����	 ��♠-4♥-1♦-4♣ z singletonem karo;  
• naturalne (15-17 PC) –��������	
���������!�
���	�� ��� 
• silne od 18 PC. 

 
1♦ jest z czwórki przy trójkolorówce (12-�"������������������	���#����
�	�	�#����#�$�%-14 PC) – w 
���!�#���
!����#�
�������& 
 
1♥/♠ - 5 kart (12-17 PC) 
 
1BA –�������	
�����!��'-�"����$�����
�
��� ����
�������������
�	�'-3-3-2) 
 
2♣ - Precision (11-14 PC) 
 
2♦ - Wilkosz (6-10 PC) 
  
2♥/♠ - kolor 6-kartowy (6-10 PC) 
 
2BA –����������� ��	��'-'���������#� ����
!�#�$(-10 PC) 
 
3BA –�) ����*�$�	��!���	� �������!������� ����
!��	
�������� 
 
4♣, 4♦ –�������+��	�����	��! ������
	�����
! �$��	��#���������#� 
 
4♥/♠ -���������	��*������-3-2-2 
 
1.02. Odpowiedzi 
 
 ��	�	�	����������������
!�#��!����
��������	�*������������*��	�& 
 
 Po otwarciu 1♦������	����%♦��	����������������,�����	
�����
!�#��
���	����-♦ jest 
��������	& 
 
 1♥ – 3♥ (1♠ – 3♠) –���������	& 
 
 .�����	����/0��	�����	��������& 
 
 Po otwarciu 1♣ odpowiedzi 2♣ (2♦�� �
��
��� ������*� ��� ��*��	�&� ��� ���!�#� �������#�
������	������-ower-one forsuje do powtórzenia koloru odpowiedzi. 
 
 ������������������������������������� to bardzo dobry kolor, inwit do szlemika. 
 
 ������������� po otwarciu 1♥ (1♠) jest co najmniej inwitem do dogranej z fitem. 
 
 ������������� po otwarciu 1♥ (1♠) oznacza „niewygodnego” Splintera. 
 
1.03.  !�����������������"�#!"$� 
 
 Po czwartym kolorze: zalicytowanie pierwszego koloru odpowiedzi oznacza zawsze trzy 
���!����! ������
	�������	��	��	��
���	*����������
��
�������
! ������
���! ������
	���*����
otwarcia. 
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 Magister: 2♦ -����!��	
��������
!�����	*�������
!�����������	��–����!�
����	 �����*��������
starszy – silny z fitem, 2BA – silny bez fitu. 
 
 %���&$�"����� 
 
 Licytacja 1♦ – 2♣ –�%/0��
��
���������������
����*�	���	 ���	��& 
 
 Po otwarciu 1 BA: nowy kolor odpowia����	*�� ��� �	1��	� ������	� ��� ��*��	��� ���
Staymanie z obiema starszymi czwórkami licytujemy 2♥. 
 
 
 
 
1.04. Strefa szlemowa 
 
 ��!"�������!�'��!�#��"�( Pytanie o króle – Hoyt. Cue bidy. Splinter. Atutowa. 
 
 ��� ����! � �
*����	���� ������� ����
	*�� ����	����!� ���
��	� ��������� ���� ���!���	� -/0� 
�
������������	
����������& 
 
1.05. Po interwencji przeciwnika 
 
 ��� ��#�����"$�� ����"�����!� ���#��)� ������	�
�� ���!�������� �	��	*�� ��� ��������	�� ���!�
������ 
� ���	�!��
! � ��
	�����	 � �
��
� ����	����� ������ 2� ����� ���!� �olor z podwójnym 
��
	�����	 ��
��
���������& 
 
 ���#�����*!#�����������	 !�����!��������-♠. 
 
 Po interwencji kolorem po naszym otwarciu 1♥ lub 1♠: poparcie z przeskokiem jest 
��������	��%/0�$3	�	���#���
��	�������������*��	��
����	 ��-�����������
	����ika jest forsingiem do 
dogranej, podwójny przeskok nowym kolorem to Splinter. 
 
 3	�	���#��������
��	�����
!�����	
����	���	��������
����	��������	��������& 
 
1.06. Licytacja w obronie 
 
 ��$�"���+�� – klasyczne. 
 
 Drury – zawsze z fitem. 
 
 4	����	�
����	�!��
! ���
	�����	 ��	�����������	�
��������
	���������������������& 
 
 Po otwarciu 2♦ (Wilkosz lub Multi) kontra jest taka, jak na otwarcie 2♠. 
 
 3	�	���#��������
��	�����������#���
	�������%♥ i 2♠. 
 
 
 
 
 
1.07. Plan opisu systemu 
 

System WJ 2000 powst�����������	��������	���	�������������	�
���
!�	������������	���
���!�
����
 ���������!�#�
��������
����	*��45�+'& 

 
6!��	 �
������������!����������	����������	*������� 
 
Konwencje strefy szlemowej 
��
����	�����	���	��!��	 ��45�%,,, 
Konwencje w licytacji jednostronnej 
Konwencje w licytacji dwustronnej 
Licytacja jednostronna 
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Licytacja dwustronna 
Licytacja po interwencji 
Licytacja w obronie 
Licytacja na pozycji re-open 

 
 

CZEŚĆ  I  –  KONWENCJE  STREFY  SZLEMOWEJ 
 
 Rozwiązania przyjęte w tej części oparte są częściowo na wynikach ankiety, częściowo na 
doświadczeniach Krzysztofa Jassema (twórcy opracowania), ale głównie na dyskusji prowadzonej 
przez niego w ramach Konkursu Licytacyjnego w miesięczniku Brydż, przy okazji omawiania 
problemów strefy szlemowej. 
 
 
1.1. 4BA – Blackwood na pięć wartości 
 

Blackwood na pięć wartości jest pytaniem 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. 
 

Przykłady: 
 

a) 1♦ – 1♥  
3♥ – 4BA  ⇐ 

 
b) 1♠ – 4BA  ⇐ 
 
 
c) 1♥ – 1♠  

3♦ – 4BA  ⇐ 
 
 W przykładzie a) kolorem atutowym są kiery jako kolor uzgodniony, w przykładzie b) kolorem 
atutowym są piki (jedyny zgłoszony kolor), a w przykładzie c) kolorem uzgodnionym są kara (ostatnio 
zgłoszony kolor). 
 
Jak rozpoznać, że 4BA jest Blackwoodem? 
  

Odzywka 4BA nie jest Blackwoodem, jeśli: 
 

1. Podniesiono odzywkę bezatutową – wtedy 4BA jest inwitem do szlemika. 
 
Przykłady: 

 
a) 1BA – 4BA 

  
b) 1♣ – 2BA 

4BA 
 

c) 1♠ – 2♥ 
3♣ – 3♦  
3BA – 4BA 

 
 2) Partner A zalicytował 3BA, partner B zrobił próbę szlemikową młodszym kolorem, partner A 
jej nie zaakceptował, licytując4BA. 
 
 Przykłady: 
 

a) 1♣ – 3BA 
4♣ – 4BA 

 
b) 1♠ – 2♥ 

3♣ – 3BA 
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4♣ – 4BA 
 

c)  W sekwencji:  1♣ – 3BA 
     4♥ [4♠] – 4BA 
 
Sekwencja 1♣ – 3BA – 4♥ [4♠] jest forsująca (silny trefl trafia do siły 13-16 PC). 4BA informuje 
wyłącznie o braku fitu trzykartowego w kolorze starszym (i daje szansę partnerowi zgłoszenia 
bocznego koloru). 
 
 W pozostałych przypadkach 4BA jest Blackwoodem. 
 

Odpowiedzi: 
 
 5♣ – 0 lub 3 wartości z pięciu 
 5♦ – 1 lub 4 wartości z pięciu 
 5♥ – 2 lub 5 wartości z pięciu bez króli 
 5♠ – dwie wartości i jeden król 
 5BA - dwie wartości i dwa króle 
 
Odpowiedzi na wysokości sześciu zależą od ustaleń w parze. 
 
 Jeśli odpowiedziano 5 lub 5 z trzema lub (czterema) wartościami, a partner zalicytował pięć w 
kolor uzgodniony, to należy podnieść na szczebel sześciu. 
 
 
1.2.   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. 
 
 
1.3.  5BA – Atutowa 
 

5BA jest pytaniem o liczbę starszych honorów (dama, król, as) w kolorze atutowym). 
 
 
 
 
 
Kiedy 5BA jest Konwencją Atutową? 
 
 Odzywka 5BA nie jest Konwencją Atutową, gdy ostatnia odzywka padła na wysokości pięciu i 
nie była nią odpowiedź na asy lub króle. W takim przypadku 5BA jest pytaniem o asy. 
 
Przykłady: 
 
a)  MY  ONI  MY  ONI 
  1♣  4♠  5♥  pas 
  5BA 
 
b)  MY  MY 

1♣  3BA 
4♠  5♦ 

  5BA 
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 W przykładzie a) 5BA jest pytaniem o asy na uzgodnionych kierach, bo przeciwnicy nie 
pozwolili nam zadać pytania o asy na „należnym” szczeblu. 
 
 W przykładzie b) 5♦ było cue bidem na uzgodnionych pikach (zauważ, że 4BA mówiłoby o 
braku fitu pik: patrz Blackwood na pięć wartości), zatem 5BA jest pytaniem o asy na pikach, bo niżej 
„nie dało rady”. 
 
 W każdym innym przypadku 5BA jest Atutową. 
 
Odpowiedzi: 
 
6♣ – 0 starszych figur w kolorze atutowym 
6♦ – jedna figura 
6♥ – dwie figury 
7 w kolor uzgodniony – trzy figury w kolorze atutowym 
 
 
1.4.  Inwit atutowy 
 

Czym różni się Atutowa od inwitu atutowego? 
 
 Atutowa jest konwencją, która od jakości koloru atutowego uzależnia zagranie szlema. Jeśli 
marzymy tylko o zagraniu szlemika o ile partner ma dobre atuty, to stosujemy konwencję inwitu 
atutowego. 
 Inwitem atutowym jest zalicytowanie z przeskokiem koloru starszego na wysokości pięciu. 
Znaczenie takiej odzywki jest następujące: „Partnerze, pasuj ze słabymi atutami, licytuj dalej z 
dobrymi”. Do wyjaśnienia pozostaje pojęcie „dobrych” atutów. 
 
 Przyjmuje się, że atuty dobre to zawierające dwa starsze (as, król lub dama) honory. Od tej 
zasady K.Jassem proponuje 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 najmniej trzy figury atutowe – w przeciwnym razie szlemik będzie bardzo 
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 jednym honorem 
atutowym. Prawdopodobnie S posiada w atutach jeden z następujących układów: A10xx, AWxx, 
KWxx, DWxx. 
 
 
1.5. Odwrotny inwit atutowy 
 
 Odwrotny inwit atutowy nie jest integralną częścią systemu WJ 2000 (K. Jassem nie 
uwzględnia go w swoim opracowaniu). Odwrotny inwit atutowy jest częścią systemu Nasz Wspólny 
Język. 
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W   E   W  E 
♠A76   ♠KD1053  1♥  1♠ 

   ♥AW10942  ♥KD6   3♥  5♥ 
   ♦AW10   ♦D9   6♥  pas 
   ♣6   ♣W98 
 
 5♥ – inwit do szlemika. Tym razem licytacja 5♥ nie wynika ze słabości koloru atutowego, ale z 
braku możliwości zgłoszenia cue bidu. Mówi o wartościach w kolorach licytowanych: pikach i kierach. 
 
 Wynika z tego, że bezpośredni inwit szlemikowy „pięć w starszy” jest dwuznaczny. Jednak 
przebieg licytacji konkretnego rozdania, posiadana karta oraz inteligencja gracza pozwalają odróżnić 
inwit atutowy od odwrotnego inwitu atutowego. 
 
 Jeszcze jeden przykład odwrotnego inwitu atutowego: 
 

W   E   W  E 
   ♠W652   ♠AKD7     1♦ 
   ♥-   ♥7432   2♣  2♦ 
   ♦AD87   ♦K653   2♠  3♠ 
   ♣ADW42  ♣K   4♣  5♠ 
 
1.6.  Cue bidy 
 

Cue bid jest odzywką strefy szlemowej mającą na celu poinformowanie partnera o chęci 
zalicytowania gry premiowej oraz wskazanie zatrzymania pierwszej (as lub renons) lub drugiej (król 
lub singiel) 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 z punktu 
widzenia logiki znaczenia naturalnego. W tym drugim przypadku cue bid uzgadnia kolor ostatnio 
zalicytowany. Oto przykłady: 
 
  N  S 
 a) 1♠  2♦ 

2♥  3♠ 
  4♣ 
 b)  1♣  1BA 

2♥  3♥ 
3♠ 

 
 c) 1♠  2♣ 
  3♠  4♦ 
 
 d) 1♠  2♦ 
  3♠  4♣ 
 
 W przykładzie a) uzgodniono piki i odzywka 4♣ gracza N jest cue bidem na uzgodnionych 
pikach (ma ona specjalne znaczenie – cue bid krótkościowy). W przykładzie b) uzgodnionym kolorem 
są kiery, zatem 3♠ jest cue bidem. W przykładzie c) gracz S dał cue bid 4♦, który uzgadniał piki. Skąd 
wiadomo, że 4♦ nie jest odzywką naturalną? N odzywką 3♠ wykluczył posiadanie czterech kar, więc 
próba uzgodnienia czwórek karo jest bez sensu. Przykład d) jest trochę bardziej złożony. Teoretycznie 
odzywka 4♣ może być naturalna – S może posiadać przecież układ dwukolorowy (5-5 lub lepszy) na 
kolorach młodszych. Znacznie częściej jednak odzywka taka przyda się do wskazania fitu pik i 
aspiracji szlemikowych. Jak wybrnąć z tej dwuznaczności? N  „na razie” nie przekracza poziomu 4♠ 
licytując najbliższy cue bid. Jeżeli S w następnym okrążeniu powtórzy trefle (5♣ lub 6♣), to znaczy, że 
ma wielki układ na kolorach młodszych, jeśli zapowie cokolwiek innego, np. 4♥ (cue bid), 4♠ lub 4BA 
to znaczy, że uzgodnione są piki. 
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Co nie jest cue bidem? 
 
 Cue bidem nie jest żadna inna – poza 3♠, gdy uzgodniono kiery i Splinterem – odzywka na 
poziomie trzech. Jeśli kolor starszy uzgodniono na poziomie dwóch, to odzywka bocznym kolorem na 
poziomie trzech jest albo naturalna, gdy licytacja jest sforsowana do dogranej, albo oznacza kolor do 
uzupełnienia, gdy licytacja nie jest sforsowana do końcówki. Przykłady: 
 
  N  S 
 
 a) 1♣  1♠ 

2♦  2BA 
3♦ 

 b) 1♠  2♠ 
  3♦ 
  

c) 1♣  1♠ 
  2♠  3♦ 
 
 W przykładzie a) gracz N zastosował konwencję „odwrotki” i dowiedział się, że partner ma dół 
odpowiedzi na pięciu pikach. Tak więc kolor do gry jest uzgodniony (N zadając odwrotkę zobowiązał 
się do posiadania co najmniej trzech pików), a dograna została przesądzona odzywką 2♦. Licytując 
3♦ N pokazuje swój boczny kolor w celu sprawdzenia, czy uda się zalicytować grę premiową na 
wyliczonych lewach (np. pięć pików, pięć kar i dwa asy). W przykładzie b) odzywka 3♦ jest typowym 
przykładem pytania o uzupełnienie w karach w celu osiągnięcia końcówki w piki. W przykładzie c) 
odzywka 3♦ ma zasadniczo podobne znaczenie, co w przykładzie b). Różnica polega na tym, że siła 
gracza S nie jest ograniczona i być może próbuje on wysondować możliwość zagrania szlemika, 
badając reakcję partnera na pytanie o uzupełnienie. 
 
 Jeśli uzgodniono kolor młodszy, to odzywka na wysokości trzech również nie jest cue bidem. 
Odzywka taka ma znaczenie naturalne lub seminaturalne – wskazanie zatrzymania. Priorytetowo 
sprawdza się możliwość zagrania 3BA. Porównajmy następujące sekwencje: 
 
  N  S 
 a) 1♣  1BA 
  2♦  3♦ 
  3BA 
 
 b) 1♣  1BA 
  2♦  3♦ 
  3♥  3BA 
 
 c) 1♣  1BA 

2♦  3♦ 
3♥  3BA 
4♣  4♥ 
4♠ 

 
 We wszystkich powyższych przykładach gracz N wskazał silnego trefla na co najmniej 
czterech karach, a gracz S odzywką 3♦ wskazał posiadanie fitu czterokartowego w karach.  
 

W przykładzie a) N pokazał, że nie ma problemów z zatrzymaniami w pozostałych kolorach 
(zalicytował 3BA po 3♦). Po co więc licytował 2♦ ? Chciał zorientować się w możliwościach 
szlemikowych. Z górą odpowiedzi 1BA gracz S powinien licytować dalej po 3BA. 
 
 W przykładzie b) N wskazał (semi) naturalne kiery. S trzymał trefle i piki, zalicytował więc 3BA. 
O to tylko chodziło graczowi N. 
 
 A o co chodzi graczowi N w przykładzie c)? Przecież nie o zatrzymania do 3BA, skoro 
przekroczył tę strefę. Okazuje się również, że nie ma problemów ze stoperami do gry premiowej – N 
trzyma trefle i piki (cue bidy 4♣ i 4♠), a S trzyma kiery (cue bid 4♥). Mimo to N nie jest przekonany, 
czy grać szlemika. Wracamy więc do odzywki 3♥. Skoro nie była ona wskazaniem zatrzymania do 
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3BA, to znaczy, że była naturalna. N obawia się, czy nie ma w kierach lewy do zwrotu. Posiada on 
więc w kierach czwórkę z jedną tylko figurą, np. Axxx, Kxxx lub Dxxx. 
 
Kiedy stosować cue bid? 
 
 Cue bidy stosujemy w celu sprawdzenia możliwości zagrania gry premiowej. Cue bidy 
przydają się do: 
 

a) sprawdzenia zatrzymań we wszystkich kolorach, 
b) wskazania nadwyżek nieujawnionych w dotychczasowej licytacji, 
c) uzgodnienia koloru. 

 
Przyjmijmy dla uproszczenia, że w poniższych przykładach odpowiedź 2BA uzgadnia kolor starszy 

w sile co najmniej dogranej. 
 
Ad a)  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) 
 
  N  S 

1♠  2BA 
3♠  4♣ 

  4♥  4♠ 
 
 S uzgodnił piki, N pokazał, że ma minimum otwarcia (układ dowolny), S pokazał zatrzymanie 
w treflach, a N zatrzymanie w kierach. Niestety, kara nie są trzymane, wyżej grać nie można. 
  

 N  S 
  1♠  2BA 
  3♠  4♣ 
  4♦  4♠ 
 
 N trzyma kara, S trzyma trefle, ale nie trzyma kierów. Jeżeli kiery trzyma N, to powinien 
licytować dalej. 
 
Ad b)  
  N  S 
  1♠  2BA 
  3♦  3♠ 
  4♣ 
 
 N pokazał już, że ma układ pięć pików i cztery kara, natomiast dokładnie nie sprecyzował siły 
– ma zakres 14-17 PC. S zachęcił do szlemika odzywką 3♠. N ma możliwości wskazania 14-15 PC 
odzywką 4♠ lub góry otwarcia poprzez cue bid (patrz również cue bid krótkościowy). 
 
  N  S 
  1♠  2BA 
  3♠  4♠ 
 
 Jest bardzo mało prawdopodobne, aby S nie posiadał żadnego trzymania. Odzywką 4♠ (w 
przeciwieństwie do odzywki 4♣ omawianej w punkcie a) wskazał brak jakichkolwiek nadwyżek w 
stosunku do odpowiedzi 2BA. 
 
Ad c) 
  N  S 
  1♠  2♦ 
  3♥  4♣ 
 
 Gracz N pokazał układ 5-5 w pikach i kierach. Gracz S mógł silnie uzgodnić piki odzywką 3♠. 
Odzywka 4♣ nie może być naturalna (na takiej samej zasadzie, na jakiej nie jest naturalny czwarty 
kolor). Odzywką tą S wskazał zatrzymanie trefl oraz uzgodnił silnie kiery partnerowi. 
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  N  S 
  1♠  2BA 
  3♥  4♣ 
 
 Po pierwszym okrążeniu licytacji wydawało się, że kolorem atutowym będą piki. S jednak 
doszedł do wniosku, że w kiery - rozłożone cztery do czterech – grało się będzie lepiej. Poinformował 
o tym partnera cue bidem 4♣. Gdyby S chciał grać w piki powinien był zalicytować nie 4♣, lecz 3♠. 
 
Kiedy wskazanie cue bidu jest obowiązkowe? 
 
 Wskazanie zatrzymania pierwszej lub drugiej klasy jest obowiązkowe poniżej dogranej w 
odpowiedzi na cue bid partnera.  
 
  N  S 
  1♠  2BA 
  3♠  4♣ 
 
 Jeżeli posiadamy cue bid karo, to musimy go pokazać, niezależnie od tego, czy nasza ręka 
nam się podoba czy nie. Jeśli partner będzie chciał spytać o nieujawnione nadwyżki, to zalicytuje 4♥ 
(„trzymamy wszystkie kolory, ale nie jestem pewny, czy nie brakuje nabojów”). 
 
  N  S 
  1♠  2♦ 
  3♥  4♣ 
 
 Partner uzgodnił kiery cue bidem. Jeśli posiadamy zatrzymanie w karach, to powinniśmy je 
pokazać, niezależnie od siły (pomimo możliwości posiadania 14-17 PC). Jeśli partner będzie 
zainteresowany naszymi nadwyżkami, to zalicytuje 4♥, a my z nadwyżkami powinniśmy licytować 
dalej (po coś partner inwitował szlemika odzywką 4♣). 
 
 Wyjątkiem od zasady obowiązkowego „cue bidu odpowiedzi” jest licytacja po Splinterze. Po 
Splinterze z mimimum niezależnie od zatrzymań wracamy na kolor uzgodniony. 
 
 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 przy pomocy 
forsującego 2BA. W ten sposób wskazał kartę, z którą próbuje zagrać grę premiową na wyliczonych 
lewach. Jeśli tylko posiadamy asa lub króla w karach musimy mu w tym zadaniu pomóc poprzez 
wskazanie figury cue bidem. 
 
  N  S 
  1♠  2♣ 
  2♠  3♠ 
 
 Sytuacja jest bardzo podobna. O ile w „pierwszym czytaniu” N nie był pewny, czy odzywka 2♣ 
była na pewno naturalna (S mógł tak zalicytować z trójki, jeśli np. chciał uzgodnić czwórki karowe lub 
kierowe), to teraz licytacja 3♠ „unaturalniła” trefle. Okazało się bowiem, że S miał od samego 
początku trzy piki i chce grać grę premiową. Dlaczego więc wybrał odzywkę 2♣, a nie 2BA? Chciał 
pokazać swój boczny kolor. Jeśli N ma króla lub asa w treflach powinien go pokazać. 
 
Czy cue bid w kolor partnera musi wskazywać figurę? 
 
 Cue bid musi wskazywać figurę – a nie krótkość – jeśli jest zalicytowany w co najmniej 
pięciokartowy kolor partnera. Przykłady takich sytuacji podano powyżej. Dla kontrastu porównajmy 
sekwencję: 
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  N  S 
  1♣  1♥ 
  1♠  3♠ 
  4♣  4♦ 
  4♥ 
 
 W tej sekwencji 3♠ gracza S było inwitem do dogranej, a N ma silnego trefla lub duży układ 
treflowo-pikowy. Cue bid 4♥ nie musi wskazywać figury, gdyż odzywka 1♥ nie wskazywał pięciu kart 
w kierach. 
1.7.  Splinter 
 

Splinter to licytacja z nienaturalnym przeskokiem na wysokości trzech lub czterech (rzadziej 
pięciu). Wskazuje krótkość w licytowanym kolorze – singla lub renons na wysokości trzech lub 
czterech, a jednoznacznie renons na wysokości pięciu – i uzgadnia ostatnio zgłoszony kolor. 

  
Wyjaśnienia wymaga pojęcie „nienaturalny przeskok”. Przeskok określany jest jako 

nienaturalny, jeśli zgłoszenie danego koloru o szczebel niżej byłoby naturalną licytacją forsującą. 
Przykłady: 

 
  N  S 
 a) 1♥  3♠⇐ 
 
 b) 1♦  1♠ 
  4♣⇐ 

 
 W przykładzie a) S silną kartę na pikach mógł wskazać odzywką 2♠, a w przykładzie b) N 
silną dwukolorówkę na karach i treflach mógł pokazać odzywką 3♣. Skoro wybrali oni zapowiedź 
jeden szczebel wyższą, to ich licytację należy interpretować jako nienaturalną – wskazanie krótkości z 
fitem czterokartowym w kolorze partnera. Porównajmy sekwencje: 
 
  N  S 
 a) 1♦  1♠ 
  1BA  3♥ 
 
 b) W  N  E  S 
  1♦  1♠  pas  3♥ 
 
 W przykładzie a) zalicytowanie przez S odzywki 2♥ byłoby nieforsujące, zatem 3♥ jest 
naturalne i oznacza dwukolorówkę pikowo-kierową w układzie co najmniej 5-5. 
 
 W przykładzie b) 2♥ gracza S forsowałoby na 75% - N ze słabym wejściem mógłby spasować. 
Aby do tego nie dopuścić S skoczył – naturalnie – na 3♥, wskazując silną kartę na kierach. 
 
 Splinter na wysokości trzech może sprawiać nieco trudności. Spójrzmy na sekwencje:  

 N  S 
a)  1♠  2♣ 

   3♦ 
 
 b)  1♦  1♠ 

  2♦  3♥ 
 
 Zarówno w przykładzie a), jak i w b) odzywki na wysokości trzech nie są Splinterami, lecz 
wskazują układ 5-5 pomimo, że odzywki na szczeblu niższym (odpowiednio 2♦ i 2♥ byłyby forsujące 
(w przykładzie b) 2♥ = konwencja „trzeci kolor”). Można sformułować następującą zasadę odróżniania 
Splintera na wysokości trzech: 
 
 Odzywka z przeskokiem nowym kolorem na wysokości trzech jest Splinterem, jeżeli 
przekracza kolor zalicytowany przez autora Splintera w poprzednim okrążeniu. 
 
   N  S 
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 a)  1♥  2♣ 
   3♠ 
 
 b)  1♦  1♠ 
   3♥ 
 
 c)  1♣  2♦ 
   3♥ 
 
 d)  1♣  1♠ 

  3♥ 
 
 We wszystkich powyższych sekwencjach ostatnia odzywka gracza N jest Splinterem. 
Zauważmy, że w sekwencjach c) i d) otwierający z silnym treflem na kierach musi zalicytować 
spokojnie 2♥. 
 
Z jakim układem można wskazywać krótkość przy pomocy 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: 

 
a) Partner wskazał kolor sześciokartowy, np. w sekwencji: 

 
N  S 
1♣  2♠ 

   4♦ 
 
 S odzywką 2♠ wskazał bardzo dobry kolor sześciokartowy. N z krótkością karo daje Splintera 
nawet z fitem trzykartowym. 
 

b) Partner sprzedał kartę samodzielnie forsującą do dogranej: 
 

N  S 
1♣  1♦ 
2♦  2♥ 
2♠  4♣ 

 
 N wskazał „Acola” na pikach, a S dał podwójny negat lub negat z kierami. 4♣ jest Splinterem z 
fitem co najmniej trzykartowym. 
 

c) Splinter z opóźnieniem: 
 

N  S 
1♠  2♣ 
2♠  4♦ 

 
 S mógł od razu dać Splintera. Nie uczynił tego bo nie miał fitu czterokartowego w pikach (ma 
fit trzykartowy). 
 
 
1.7.1. Dalsza licytacja po Splinterze 
 
 Przyjmijmy, że dalsze rozważania będziemy prowadzić dla początkowej sekwencji: 
 

N         S 
1♠  4♣ 

 
 Po Splinterze partnera należy zakwalifikować rękę w zależności od jej dopasowania do 
krótkości partnera. Można wyróżnić pięć typów rąk: 
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a) Beznadziejna. Dół otwarcia, słabe atuty, złe figury (czyli figury typu król, dama, walet) w kolorze 
krótkości, mało kart w kolorze krótkości do przebijania. Może to być karta np. taka: ♠Wxxxx ♥Dxxx 
♦AW ♣KW. Z taką kartą licytujemy negatywne 4♠ również wtedy, gdy na 4♣ padnie kontra. 
 
b) Słaba. Złe figury w kolorze krótkości, ale jeden z warunków beznadziejności (dół otwarcia, słabe 
atuty, mało kart do przebijania) nie jest spełniony. Przykłady takich kart: 
 
♠DWxxx ♥DWxx ♦AW ♣KW (piętnaście punktów) 
 
♠KDxxx ♥Dxxx ♦Kx ♣Kx (dobre atuty) 
 
♠Wxxxx ♥Dx ♦AW ♣KWxx (dużo trefli do przebijania) 
 
Wszystkie te karty rokują tak znikome szanse szlemika, że aby nie kusić losu, należy odpowiedzieć 
negatywnie 4♠. Jeżeli jednak sympatyczny przeciwnik da nam możliwość rozróżnienia karty słabej od 
beznadziejnej poprzez nierozważną kontrę na odzywkę partnera, to korzystamy z niej. Licytując 4♠ po 
kontrze sprzedajemy kartę beznadziejną, a pasując 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 partner posiada górny wariant 
siły przewidzianej na Splintera i trzymane są wszystkie kolory. Z wariantem półpozytywnym licytujemy 
cue bid nie przekraczający dogranej. Z kartą ♠KWxxx ♥Wx ♦Kxx ♣Axx licytujemy 4♦. Jeśli partner 
posiada: ♠Dxxx ♥AKxxx ♦ADxx ♣x to zagramy szlemika, jeśli ma coś mniej, to nie ma sensu się 
pchać. Z kartą: ♠KWxxx ♥Kxx ♦Wx ♣Axx z kolei 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 licytujemy, a potem przekraczamy dograną. Z kartą 
♠KWxxx ♥AKx ♦Kxx ♣xx licytujemy 4♦, a po 4♠ partnera 5♥ - „partnerze, czy masz cokolwiek 
ciekawego na swojego Splintera – przydałaby się dama w kierach, może ADWx w karach, a może 
dubel w którymś kolorze. Z kartą ♠AKDxx ♥KWx ♦xx ♣xxx po wskazaniu cue bidu kier i spodziewanej 
odpowiedzi 4♠ robimy jeszcze jeden krok: 5♠, informując partnera, że jest dobrze, bo mamy dobre 
atuty, ale nie trzymamy kar i nie mamy kolejnego trzymania kier, ani asa trefl. Z kartą ♠ADxxx 
♥AKxx♦Wx ♣xx licytujemy 4♥, a po 4♠ – 5♥ , wskazując, że do szczęścia brakuje nam w zasadzie 
trzymanie karo (choć coś w kierach też by się przydało). Z ręką ♠ADxxx ♥KDx ♦xxx ♣Ax wskazujemy 
najpierw zatrzymanie kierowe, a po spodziewanych 4♠ pokazujemy asa trefl (króla do singla nie 
pokazujemy) odzywką 5♣. Partner wie, że mamy dziurę w karach. 
 
2) Licytujemy cue bid przekraczający dograną. Załóżmy dla odmiany, że początkowe okrążenie 
licytacji jest następujące: 1♠ – 4♦. Z kartą ♠ADxxx ♥Wx ♦xxx ♣AKx licytujemy 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: ♠KDxxx ♥Dx ♦Dx ♣Axxx. 
 
4) Licytujemy 5 w kolor otwarcia z bardzo dobrymi atutami, jeżeli nie posiadamy zatrzymań w kolorach 
bocznych, ani asa w kolorze Splintera. Tak zalicytujemy np. z kartą: ♠AKDxx ♥DWx ♦Dx ♣xxx 
(odwrotny inwit atutowy). 
 
5) Sprawdzamy ilość asów. Jest to podstawowa metoda licytacji po Splinterze i w swoich 
rozważaniach zawsze powinno się ją umieścić na pierwszym miejscu. Obliguje do niego taka np. 
karta: ♠DWxxx ♥KDx ♦Kx ♣Axx. Do szlemika potrzebujemy trzech wartości z pięciu i niezwłocznie o 
nie pytamy. Z kartą ♠Axxxxx ♥KWx ♦x ♣Axx usatysfakcjonuje nas odpowiedź dwiema wartościami. 
 
 Z kartą pozytywną unikamy pytania o asy bez asa trefl, wtedy gdy szlemika może dać nam 
renons w kolorze Splintera. Możemy natomiast swobodnie pytać o asy bez asa trefl, jeśli nasza karta i 
tak przesądza grę premiową (patrz poniżej). 
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e) Karta przesądzająca grę premiową. Jest to taka ręka, z którą możemy przesądzić grę premiową. 
Nie są wymagane trzymania we wszystkich kolorach. Z kartą: ♠ADxxx ♥AKDx ♦Dx ♣xx możemy 
przesądzić szlemika pomimo braku posiadania trzymania karo – coś partner musi mieć na Splintera. Z 
kartą przesądzającą grę premiową można zalicytować bezpośrednio 6 w kolor uzgodniony (raczej nie 
polecane) lub lepiej dla spokoju sumienia wykorzystać Blackwooda. Jeśli brakuje dokładnie jednej 
wartości (a tak będzie najczęściej), a my nie posiadamy asa w kolorze krótkości Splintera, możemy 
zastosować konwencję „sześć w kolor Splintera”. 
 
 
1.7.2.  Konwencja sześć w kolor Splintera 
 
 Konwencja ta jest pytaniem o renons w kolorze Splintera. Stosujemy ją poprzez zalicytowanie 
sześciu w kolor Splintera. Są tylko dwie odpowiedzi:  
 
Szlem w kolor uzgodniony = mam renons 
 
Szlemik w kolor uzgodniony = mam singletona 
 
 
1.7.3.  Z jaką siłą licytujemy Splintera? 
 
 Siła, z jaką dajemy Splintera zależy ściśle od strefy siły, w jakiej zawiera się karta 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 kolorem krótkości partnerzy, mają 29-30 punktów, opłacalny, gdy mają 27-28 punktów, a może 
wychodzić przy bocznych longerach i dopasowaniu figur już od 25-26 punktów. Dla poszczególnych 
typów licytacji można tak określić siłę Splintera: 
 

a) po otwarciu partnera 1 w kolor: 11–16 PC, 
b) po otwarciu partnera 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: 12-15 PC. 
 
Wynika stąd, że Splintera nie należy dawać z kartą zbyt silną – tzn. taką, z którą szlemika można 

wygrać również wtedy, gdy karta partnera nie pasuje do Splintera. 
 
1.7.4.  Minisplinter 
 
 O tym, czy zagrany zostanie poprawny szlemik najczęściej decyduje licytacja na niższych 
szczeblach. Konwencje strefy szlemowej powinny być tylko dodatkiem do poprowadzonej z 
wyobraźnią licytacji środkowej. 
 
 Konwencją łączącą strefę środkową licytacji i strefę szlemową jest minisplinter (nazywany też 
skaczący singleton lub mały Splinter). 
 
 Jeśli uzgodniono silnie kolor starszy na wysokości trzech, a partner, na którego przypada kolei 
w licytacji wskazał poprzednio co najmniej 9 kart w dwóch kolorach, to zalicytowanie innego koloru 
wskazuje w nim krótkość, np.: 
 

a) N  S  b) N  S  c) N  S 
   1♠  2♣     1♥  2♦     1♠  2♥ 
   2♦  3♠     2♠  3♥     3♣  3♠ 
   4♣       4♣       3BA 

 
 W przykładach a) i b) otwierający odzywką 4♣ wskazał krótkość w treflach. W przykładzie c) 
otwierający nie posiadał krótkości. Nie chcąc zamykać wymiany cue bidów zalicytował 3BA. Nie jest to 
propozycja kontraktu, gdyż uzgodniono, że będzie się grało w piki, lecz wskazanie braku krótkości. 
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1.8. Autosplinter 
 

Autosplinetr jest odmianą Splintera, w której gracz dający odzywkę nienaturalnie skaczącą 
uzgadnia nie kolor partnera, lecz swój własny. Występuje wyłącznie w przypadku, gdy partner nie 
pokazał żadnego koloru. Przykłady: 
 
  N  S 
 a) 1BA  2♥ 
  2♠  4♣⇐ 
 
 b) 1♣  1♥ 
  1BA  3♠⇐ 
 
 W przykładzie a) S sam uzgodnił kolor do gry – piki. W przykładzie drugim partner co prawda 
zalicytował odzywkę kolorową 1♣, ale ponieważ we Wspólnym Języku nie mówi ona nic o treflach, 
więc odzywka 3♠ jest Splinterem na uzgodnionych kierach. 
 
 Zauważmy, że zasady odróżnienia autosplintera od odzywki naturalnej są dokładnie takie 
same, jak w przypadku Splintera. Np. licytacja: 
 
  N  S 
  1♣  1♠ 
  1BA  3♥ 
 
nie jest autosplinterem, lecz wskazaniem układu 5-5 na pikach i kierach, gdyż odzywka 3♥ jest poniżej 
poziomu koloru zgłoszonego poprzednio poprzez gracza S (czyli pików). 
 
 Zasady licytacji po autosplinterze są dokładnie takie same jak po zwykłym Splinterze. 
 
 
1.9. Niewygodny Splinter 
 

Konwencja ta powstała w wyniku spostrzeżenia, że Splinter 4♥ po otwarciu 1♠ oraz 4♦ po 
otwarciu 1♥ jest niewygodny w użyciu, gdyż partner nie ma możliwości odlicytowania karty 
półpozytywnej oraz sprawdzenia zatrzymań poniżej Blackwooda z kartą pozytywną. Odzywkę 
niewygodnego Splintera przejmuje odpowiedź 3BA, która po otwarciu 1♥ oznacza krótkość karo, a po 
otwarciu 1♠ oznacza krótkość kier. W dalszej licytacji obowiązują reguły licytacji po Splinterze. 
 
 
1.9.1. Konsekwencje wprowadzenia Niewygodnego Splintera 
 
 Odzywki 4♦ i 4♥ pozostają zwolnione po takiej zamianie. Stosuje się je do rozróżnienia dwóch 
typów rąk: bilansowego i blokującego podniesienia do dogranej. Odzywki 4 w kolor partnera mają 
znaczenie blokujące, natomiast zalicytowanie 4♦ po 1♥ lub 4♥ po 1♠ oznacza bilansowe 
podniesienie (10-13 PC) do dogranej w kolorze partnera. 
 
 
1.10. Cue-bid krótkościowy 
 

Po otwarciu kolorem starszym na wysokości jednego i silnym uzgodnieniu koloru starszego 
przez odpowiadającego licytacja nowego koloru jest cue bidem krótkościowym. Przykłady: 
 
 
  N  S 
 a) 1♠  2♦ 
  2♥  3♠ 
  4♣⇐ 
 
 b) 1♠  2♣ 
  2♠  3♠ 
  4♦⇐ 
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 W przykładzie a) otwierający wskazał krótkość trefl, a w przykładzie b) otwierający wskazał 
krótkość karo. Zauważmy, że zgodnie z ustaleniami dotyczącymi obowiązkowości pokazania cue bidu 
otwierający nie ma obowiązku zalicytowania cue bidu – w tym przypadku krótkościowego. W praktyce 
jednak każda karta z singletonem bocznym – nie w kolorze partnera - jest nadwyżkowa i zasługuje na 
cue bid (można się wstrzymać z taką odzywką i zalicytować cztery w kolor uzgodniony, gdy dwanaście 
punktów na otwarcie uzbierało nam się wliczając w to np. singlowego króla). 
 
 Cue bid krótkościowy nie wyklucza pokazywania zatrzymań innego typu. Jeśli chcemy zacząć 
wymianą cue bidów, a nie posiadamy krótkości, to licytujemy 3BA. Jest to odzywka sztuczna, 
informująca o pewnej nadwyżce (niekoniecznie punktowej, może być tylko w lokalizacji figur) bez 
krótkości. 
 
 Z kartą złą , licytujemy negatywnie kolor uzgodniony 4♥ lub 4♠.  
 
 Załóżmy, że dotychczasowa licytacja przebiegała następująco: 
 
  N  S 
  1♠  2♣ 
  2♦  3♠ 
 
 Na razie partner pokazał, że oprócz fitu pik ma rzeczywiście pięciokartowy kolor treflowy. Bez 
koloru powinien był zacząć licytację od odzywki 2BA lub po odpowiedzi 2♦ „kontynuować śledztwo” 
przy pomocy forsującego 2BA. 
 
a) ♠KWxxx ♥x ♦ADxx ♣Dxx 
 
 Licytuj 4♥ pomimo posiadania cue bidu karo. W konwencji minisplintera nie obowiązuje 
zasada pokazywania najbliższego zatrzymania. Gdyby N zamiast damy trefl posiadał asa lub króla 
powinien zalicytować 4♣ co jednoznacznie wskazuje na zatrzymanie I lub II klasy w kolorze partnera 
w postaci figury (nie krótkości). Niektórzy teoretycy uważają, że do takiego uzupełnienia wystarczy 
dama. 
 
b) ♠Kxxxx ♥Ax ♦Kxxx ♣Dx 
 
 Licytuj 3BA. Karta pomimo zaledwie 12 PC jest bardzo zachęcająca. Dama w kolorze partnera 
i dobre wartości (król i as) to wystarczające usprawiedliwienie. 
 
c) ♠Axxxx ♥DW ♦DWxx ♣Dx 
 
 Pomimo damy w treflach licytuj 4♠. Sześć punktów na karach i kierach praktycznie jest do 
wyrzucenia. 
 
d) ♠AWxxx ♥D ♦DWxxx ♣Wx 
 
 Niby singiel kier jest, ale fakt posiadania przez nas zaledwie dziewięciu punktów poza kierami 
może być dla partnera mylący. Licytuj 4♠. 
 
e) ♠AWxxx ♥x ♦KWxxx ♣Dx 
 
 Licytuj 4♥. Singiel kier, piąta karo dama w kolorze partnera. Wszystko to powoduje, że mimo 
jedenastu punktów karta jest warta grzechu. 
 
f) ♠ADxxx ♥Dx ♦KWxxx ♣x  
 
 Licytuj 4♦. Nie pokazuj singla w kolorze partnera. Partner domyśli się, że skoro wskazujemy 
piąte karo (bo 4♦ nie może być zwykłym cue bidem honorowym – do tego służy 3BA), ale nie 
pokazujemy krótkości w kierach, to musimy mieć krótkość trefl. 
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Jak pogodzić zasadę minisplintera z zasadą cue bidu honorowego w kolor partnera? 
 
 Zasada cue bidu honorowego w kolorze partnera ma priorytet. Z tej przyczyny w przykładzie f) 
powyżej nie wolno nam było licytować 4♣. Tak więc sekwencja: 
 
  N  S 
  1♠  2♣ 
  2♦  3♠ 
  4♣ 
 
oznacza króla lub asa trefl, a nie singla trefl. Gdyby partner był zainteresowany krótkością w jego 
kolorze, to albo nie zaczynałby licytacji odpowiedzią 2♣ (wybrałby 2BA), albo po odzywce 2♦ 
zalicytowałby forsujące 2BA. 
 
Jednak w sekwencji: 
 
  N  S 
  1♠  2♣ 
  2♥  3♥ 
 
odzywka 2♣ partnera nie musiała być naturalna – partner mógł mieć na celu uzgodnienie czwórek 
kierowych (lub karowych) i zalicytował 2♣ mając w tym kolorze co najmniej dwie karty. Teraz 4♣ 
byłoby cue bidem krótkościowym. 
 
 
1.11. Przeciwnik wtrąca się do naszej strefy szlemowej 
 
1.11.1. Po Blackwoodzie 
 
 Jeśli po naszym Blackwoodzie przeciwnik wchodzi do licytacji, to dalsza licytacja jest 
następująca: 
 

a) pas = zero wartości 
b) kontra = jedna wartość 
c) następny kolor = dwie wartości 
d) następny kolor = trzy wartości itd.  

 
Jeśli więc po Blackwoodzie przeciwnik wkroczył 5♦, to pięć kier oznacza dwie wartości, 5♠ 

trzy wartości, a 5BA cztery wartości. 
 
 Z zupełnie inną sytuacją mamy do czynienia, gdy interwencja po Blackwoodzie następuje 
powyżej 6 w kolor uzgodniony, np.: 
 

W  N  E  S 
1♣  1♠  2♦  3♠ 

   4♦  4♠  4BA  6♠ 
   ? 
 
 Jakiekolwiek drabinkowe odpowiedzi nie mają specjalnego sensu. Wydaje się, że należy 
przyjąć naturalny styl licytacji – kontra jest zniechęcająca, a pas oczywiście forsujący – zachęcający 
do zgłoszenia szlema, wskazuje nadwyżki układowe, często renons w kolorze przeciwnika. 
 
 Z.Szurig zaproponował, aby 6BA zgłoszone w tej sekwencji miało 
charakter sign off – wskazujący, że kontrakt ten jest pewny, a zapis za 
wpadkę przeciwników byłby nieopłacalny. Natomiast 6BA poprzedzone forsującym 
pasem ma być inwitem do szlema, wskazującym, że brakuje jednej lewy. 
 
 Gdy interwencja następuje po odpowiedzi na pytanie o asy kontra jest 
werdyktem – najczęściej wskazuje, że brak jest kluczowych wartości do 
szlemika. Logicznym wydaje się przyjęcie ustalenia, że pas jest pytaniem o 
króle wg konwencji Hoyta, a nowy kolor – inwitem do wielkiego szlema, 
uzależniającym jego zalicytowanie od wartości w kolorze inwitu, np. w 
sekwencji: 
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W  N  E  S 
1♣  1♥  2♦  3♥ 

   4♦  4♥  4BA  pas 
   5♦  5♥  ? 
?: 
ktr = werdykt 
pas = pytanie o króle (Hoyt) 
5♠,6♣ = inwit wielkoszlemowy, uzależniający szlema od wartości w kolorze 
licytowanym 
5BA = pytanie konwencji atutowej 
 
 
1.11.2. Przeciwnik kontruje cue bid 
 
 Jeżeli 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, że przeciwnicy wezmą nam dwie 

lewy w skontrowanym kolorze (mamy krótkość lub damę), 
 
c) pas jest pytaniem o podgrywalność cue bidu; po tej odzywce partner: 

 
• daje rekontrę  z asem (ale nie wtedy, gdy był to Splinter) lub renonsem (szczególnie 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). 

 
 
1.11.3. Przeciwnik wchodzi do licytacji po cue bidzie (M. Wójcicki) 
 
 Interwencja w postaci wkroczenia do licytacji po cue bidzie jest niezwykle rzadka. Kluczem do 
dalszej licytacji w takiej sytuacji powinna być logika. Podstawowa zasada – to zasada zabezpieczenia 
– kontynuacja wymiany cue bidów musi zapewniać zatrzymanie w kolorze wejścia, np. w sekwencji: 
 

W  N  E  S 
1♦  1♥  2♥  3♥ 

   4♣  4♥  ? 
 
cue bid E 4♠ musi zapewniać zatrzymanie I lub II klasy w kierach. Natomiast pas jest zachęcający do 
dalszej licytacji (forsujący pas), ale wyklucza zatrzymanie kierowe. Kontra, jak zwykle w tego typu 
sekwencjach, jest zniechęcająca. 
 
 Oczywiście, w sytuacji, gdy zatrzymanie w kolorze wejścia zostało wskazane wcześniej, 
sytuacja jest nieco inna, np.: 
 

W  N  E   S 
1♦  1♥  3♥(Splinter)   4♥ 
? 

?: 
cue bid = nic nie mówi o kierach, wskazuje chęć poszukiwania szlemika 
 
kontra = zniechęcająca do dalszej licytacji, sugeruje wartości kierowe 
 
pas (forsujący) = wyczekujący, przekazuje decyzję, dotyczącą dalszej licytacji partnerowi 
 
 Dużo częściej po cue bidzie pada kontra. Jak należy postępować w takim przypadku? 
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 Sposób dalszej licytacji jest uzależniony od tego, czy cue bid miał charakter określony – 
honorowy, bądź krótkościowy, czy nieokreślony. 
 
 Po kontrze na cue bid nieokreślony bądź honorowy: 
 
rekontra = wskazuje asa w kolorze skontrowanym 
 
kontynuacja wymiany cue bidów = wskazuje na brak obawy o podgrywalność wskazanego przez 
partnera zatrzymania, czyli wskazuje jakieś wartości w kolorze kontrowanym – może to być 
zatrzymanie II lub trzeciej klasy ew. singleton 
 
pas = przekazuje obawę o podgrywalność zatrzymania; po takim wyczekującym pasie, powrót na 
kolor uzgodniony wskazuje, że wskazane cue bidem zatrzymanie jest podgrywalne; rekontra – że 
zatrzymaniem jest as lub renons; kolejny cue bid – zatrzymanie niepodgrywalne w kolorze 
skontrowanym (singleton, mariaż) i zatrzymanie w kolorze licytowanym, np. w sekwencji: 
 

W  N  E  S 
1♠  pas  2BA  pas 

   3♠  pas  4♦  ktr 
   ? 
?: 
rktr = as ♦(ew. renons ♦) 
 
pas = wyczekujący – brak nawet damy w karach (wskazuje jednocześnie zatrzymanie treflowe, 
którego nie ma E) 
 
4♥ = zatrzymanie kierowe, zabezpieczenie kar przed podegraniem (dama, singleton) i zatrzymanie 
treflowe 
 
4♠ = brak zatrzymania trefl 
 
 
 W sekwencji: 
 

W  N  E  S 
1♠  pas  2BA  pas 
3♠  pas  4♦  ktr 
pas  pas  ? 

?: 
rktr = zatrzymanie niepodgrywalne przy braku innego cue bidu 
4♥ = zatrzymanie w kierach, zatrzymanie niepodgrywalne w karach 
4♠ = podgrywalne zatrzymanie karowe 
 
 W powyższej sekwencji 4♦ było cue bidem honorowym (2BA obiecywało układ 
zrównoważony). Gdyby było cue bidem nieokreślonym, to w ostatniej z powyższych sekwencji 5♦ 
powinno wskazywać renons karowy, np.: 
 

W  N  E  S 
1♠  pas  2♥  pas 
3♠  pas  4♦  ktr 
pas  pas  ? 

 
5♦ = renons ♦ 
 
 Po kontrze na cue bid krótkościowy: 
 
powrót na kolor uzgodniony = wskazuje duplikację wartości (np. singleton trafia na KW), podobnie jak 
bez kontry 
 
rekontra = pełne wyłączenie w kolorze skontrowanym 
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pas = niezła ręka bez pełnego wyłączenia, bez dużej koncentracji posiadanych walorów 
 
podniesienie koloru cue bidu = pusty (bez innych figur) as w kolorze cue bidu 
 
cue bid = pozytywne przyjęcie krótkości, z reguły zgrupowanie honorów w kolorze licytowanego cue 
bidu 
 
 Wyczekujący pas daje okazję do wskazania renonsu w kolorze cue bidu poprzez rekontrę. 
 
 Oto przykład licytacji tego typu z turnieju par Philip Morris w Budapeszcie  w 1986 r.: 
 
Leśniewski   Harasimowicz 
W  N  E  S   W         E 
1BA  pas  2♥ 1)  pas   ♠K73       ♠ADW864 
2♠  pas  4♣ 2)  ktr   ♥K2     ♥AD7 
pas (!) pas  rktr 3)  pas   ♦AKD73   ♦10952 
4BA 4) pas  5♥ 5)  pas   ♣W32       ♣- 
5BA  6) pas  7♠ 7)  pas...  
 
2♥ = Teksas na piki 
4♣ 2) = autosplinter 
rktr 3) = renons trefl 
4BA 4)= Blackwood 
5♥ 5) = dwa asy na 5 wartości 
5BA  6)= Josephine (konwencja atutowa) 
7♠ 7) = dama w pikach 
 
1.11.4. Przeciwnik kontruje odpowiedź na Blackwooda 
 

Wszystkie odzywki są takie jakby kontry nie było – poza pasem, który jest pytaniem o to, czy 
nie mamy do oddania dwóch lew w kolorze kontrowanym. Partner reaguje tak, jak po kontrze na cue 
bid. 
 

Z.Szurig zaproponował ciekawe i pożyteczne ustalenie, gdy pada kontra 
na odpowiedź na pytanie o asy, np. w sekwencji: 
 

W  N  E  S 
1♣  1♦  1♠  3♦ 
3♠  4♦  4BA  pas 
5♣  ktr  ? 

 
prowadzący licytację (w powyższym przykładzie E)ma do dyspozycji trzy 
rodzaje pytania o króle (lub inne wartości, np. honory atutowe, w 
zależności od stosowanego systemu): 
 
• Asekuracyjne – licytowane przez I szczebel - pas – wyrażające obawę o 
kolor skontrowany. Po pytaniu asekuracyjnym, odpowiadający bez zatrzymania 
I ani II klasy licytuje rekontrę, a z zatrzymaniem sprzedaje liczbę 
posiadanych króli szczebelkami: następny kolor - 0,dalej – 1 itd. To, czy 
króla w kolorze skontrowanym można uważać za zatrzymanie, zależy od tego, 
który z obrońców będzie na wiście, oraz czy są możliwości zrzutek na inny 
kolor. 
 
• Z wyłączeniem – licytowane przez drugi szczebel – rekontrę – wskazuje ono 
na krótkość w kolorze skontrowanym i jest pytaniem o króle poza królem w 
kolorze kontrowanym. Odpowiedzi szczebelkami. 
 
• Normalne – licytowane przez III szczebel – w powyższym przykładzie przez 
5♦ - zapewnia posiadanie zatrzymania w kolorze skontrowanym i jest pytaniem 
o łączną liczbę króli tak, jakby kontry nie było. 
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CZĘŚĆ  II  –  POZOSTAŁE  KONWNECJE  SYSTEMU  WJ 2000 

 
2.1. Konwencje licytacji jednostronnej 
 
2.1.1. 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 dwoma 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 (dopuszczalna jest boczna 
czwórka, gdy kolor przeskoku jest znacznie lepszy niż kolor bocznej czwórki). Zalicytowanie koloru 
bocznego w następnym okrążeniu licytacji nie będzie próbą uzgodnienia czwórek, a raczej pytaniem o 
uzupełnienie. 
 
Przykłady po otwarciu 1♦: 
 
♠ADW1094  ♥K84  ♦K4  ♣A3 – licytuj 2♠ (Zależy nam na szybkim uzgodnieniu koloru pikowego i 
jeżeli licytacja będzie się pomyślnie rozwijać zadamy pytanie o 5 wartości na kolorze pikowym). 
 
♠AKW105  ♥A62  ♦KW63  ♣6 - licytuj 2♠ (Będziemy prawdopodobnie grali w kara. Dobrze jest 
jednak od razu wskazać bardzo dobry kolor pikowy. Jeśli partner ma D♠, A♦ z D♦ i A♣, to wychodzi 
nam szlem. Odpowiedź 2♠ umożliwi nam dojście do tego szlema. Jeśli natomiast partner ma 
niesprzyjające wartości może uda nam się zagrać kontrakt lepszy niż karowy. W turnieju na maksy 4♠ 
może dać więcej punktów niż 5♦). 
 
♠AKDW95  ♥K754  ♦5  ♣A7- licytuj 2♠ (Po rebidzie partnera pokażemy czwórkę kier. Nie będzie to 
jednak poszukiwanie nowego koloru do gry – bardzo rzadko kiery będą lepszym atutem niż piki – ale 
wskazanie koloru, do którego potrzebujemy uzupełnienia, aby wygrać grę premiową. 
 
Przykłady: 
 
  1♦ - 2♥⇐ 
 
  1♥ – 2♠ ⇐ 
 
  1♠ – 3♣ ⇐ 
   
  2♣ – 3♠ ⇐ 
   
  1♣ – 2♥ ⇐ 
   
Uwaga: Odpowiedzi 2♦, 3♣, 3♦ po otwarciu 1♣ nie są objęte tą konwencją i mają inne znaczenie. 
 
 
2.1.1.1. 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: 
 
1) Ustalenie koloru atutowego 
 
 Konwencję stosujemy, gdy chcemy, aby kolorem uzgodnionym w strefie szlemowej był nasz 
kolor. Posiadając kartę: ♠x ♥Kx ♦AKDW10xx ♣KDx po otwarciu partnera 1♠, nasza ręka sama sięga 
po kartonik z napisem 4BA. Niestety, musimy opanować ten odruch, gdyż partner przyjąłby tę 
odzywkę jako pytanie o pięć wartości na uzgodnionych pikach, a nas przecież fakt posiadania przez 
partnera króla pik w ogóle nie interesuje. Należy więc zalicytować 3♦ przed zadaniem pytania o asy. 
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 Z ręką: ♠Kx ♥x ♦ADWxxxx ♣ADx po otwarciu partnera 1♠ również zalicytujemy 3♦, zanim 
zapytamy 4BA. Tym razem nie chodzi nam o to, aby partner nie pokazywał nam króla w pikach, lecz o 
to, aby partner w odpowiedzi na pięć wartości wziął pod uwagę posiadanie króla karo, który jest dla 
nas niezwykle istotny. 
 
 Dla uproszczenia licytacji po przeskoku K. Jassem proponuje przyjąć następujące dwie 
zasady: 
 
 •  Pytanie o asy uzgadnia kolor przeskoku. 
 
 Po początkowej sekwencji: 
 
  1♠  3♦ 
  3♥  ? 
 
? = 4BA jest pytaniem o asy na uzgodnionych karach. W celu ustalenia innego koloru atutowego 
odpowiadający może uzgodnić piki poprzez 3♠, albo kiery (w sporadycznym przypadku, gdy obok 
świetnej szóstki karo posiada słabą czwórkę kier) poprzez 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♠.  
 
 
2) Zalicytowanie gry premiowej na wyliczonych lewach 
 
 Załóżmy, że partner otwiera licytację odzywką 1♥, a my posiadamy kartę: ♠ADWxx ♥KDx 
♦Ax ♣xxx. 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. 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. 
 
3) Sprzedanie silnej karty bez konieczności przekraczania strefy dogranej 
 
 Partner otwiera 1♥, a my posiadamy: ♠AD ♥x ♦Axx ♣AD95432. 
 
 Karta wydaje się potężna, ale jeśli partner ma misfit treflowy, to może nic nie wychodzić. 
Dzięki naszej konwencji nie musimy się specjalnie stresować. Licytujemy 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. 
 
4) 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 1♥, a my posiadamy: ♠AKW10xx ♥x ♦A643 ♣A3. 
 
 Licytujemy 2♠, a partner 2BA. Odzywką 3♦ wskażemy teraz słaby boczny kolor. Partner z 
kartą: ♠xx ♥AKxxx ♦KDx ♣Wxx zalicytuje zachęcające 3♠, a z kartą: ♠xx ♥AKxxx ♦Wxx ♣KDx 
zniechęcające 3BA. 
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2.1.1.2. Dalsza licytacja 
 
 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 seminaturalne. Jest to albo próba pokazania nowego koloru, albo wskazanie „wartości”, 
czyli zgrupowania figur. 
 
 Przykłady: Partner otwiera 1♥, a my posiadamy: 
 

a) ♠xx ♥Ax ♦Dxx ♣AKDWxx 
b) ♠Ax ♥Ax ♦Dxx ♣AKDWxx 
c) ♠xx ♥Axx ♦Dx ♣AKDWxx 
d) ♠x ♥Ax ♦Dxxx ♣AKDWxx 

 
Z wszystkimi powyższymi rękami odpowiadamy 3♣. Załóżmy, że partner licytuje 3♦, Co 

teraz? 
 
Z kartą a) licytujemy 3♥, wskazując co najmniej drugi honor w kierach. Jeśli partner zapowie 

3BA, to będzie znaczyło, że posiada niezłą rękę (nie powiedział 3BA od razu). Niestety nasza karta to 
minimum (!) tego, co partner może oczekiwać, więc pasujemy.  
 
Przykładowa ręka partnera: 
 

♠Kx ♥KWxxx ♦Awxx ♣xx 
 
 Z kartą b) po takim samym początku licytacji: 1♥ – 3♣ – 3♦ – 3♥ - 3BA, zgłaszamy 4♠, a 
następnie sprawdzamy możliwość wielkiego szlema. 
 
 Z ręką c) po rebidzie 3♦ nie licytujemy 3♥, lecz 4♥. Taka sekwencja bardzo wiernie opisze 
naszą rękę. 
 
 Z kartą d) po rebidzie 3♦ korzystamy z konwencji Splintera licytując 4♠. Pokażemy w ten 
sposób fit w karach i krótkość pik, a partner powinien poradzić sobie z rozdaniem. 
 
 
2.1.2. Czwarty kolor 
 
 Czwartym kolorem nazywamy drugą odzywkę odpowiadającego w jedyny nielicytowany 
przez partnerów kolor, na najniższej wysokości. 
 
Przykłady: 
 
 a) 1♦  1♥ 
  1♠  2♣⇐ 
 
 b) 1♥  1♠ 
  2♣  2♦⇐ 
 
 c) 1♠  2♦ 
  2♥  3♣⇐ 
 
 Zakłada się, że celem zgłoszenia czwartego koloru nie jest uzgodnienie go jako koloru 
atutowego.  
 
 
2.1.2.1. W jakim celu licytować czwarty kolor? 
 
 Można wymienić następujące powody, dla których warto zdecydować się na tę konwencję. 
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1) Przekazanie informacji o braku zatrzymania (lub słabym zatrzymaniu) w nielicytowanym 
kolorze. 
 
 Klasycznym przykładem jest sekwencja c) (powyżej). Posiadając zatrzymanie w kolorze 
treflowym, odpowiadający zamiast odzywki 3♣ mógł wybrać odzywkę 2BA. Odzywka ta jest forsująca 
(patrz: Forsujące 2BA) i pozwala jeszcze na sprawdzenie możliwości zagrania innych kontraktów niż 
3BA. Zalicytowanie 2BA wymagałoby jednak posiadanie zatrzymania treflowego. Odzywką 3♣ 
odpowiadający wskazuje brak trzymania w tym kolorze. 
 
 Zwróćmy uwagę na fakt, że 2BA we Wspólnym Języku 2000 jest forsujące również po 
pierwszej odpowiedzi na wysokości jednego, np. w sekwencji: 
 
  1♥   1♠ 
  2♦  ? 
 
Zalicytowanie 3♣ w takiej sekwencji jednoznacznie świadczy więc o braku zatrzymania trefl (w 
systemie WJ 95 2BA w tej sekwencji było nieforsujące, a 3♣ musiało przejąć rolę „ogólnego forsingu”). 
 
2) Zbilansowanie rozdania w strefie „tuż poniżej dogranej”. 
 
 W sekwencjach a) i b) podanych powyżej czwarty kolor nie forsował do dogranej. 
Odpowiadający mógł tak zalicytować z siłą 10-12 PC z zamiarem spasowania na negatywną odzywkę 
partnera. 
 
 W sekwencji a) licytujemy 2♣ np. z kartą: ♠Dxx ♥KDxx ♦KWx ♣xxx, aby spasować na 
praktycznie każdą reakcję partnera. Możemy tak zalicytować również z ręką: ♠Dxx ♥KWxx ♦W10x 
♣Axx, aby spróbować zagrania bez atu z ręki partnera. jeśli jednak partner zalicytuje 2♦ (dół bez 
trzymania i fitu kier), to szanse na dograną rysują się bardzo mizernie. W tej sekwencji 2♣ mogło też 
mieć na celu znalezienie fitu kierowego, np. można tak zalicytować z kartą: ♠Dxx ♥KWxxx ♦W10 
♣Axx, aby po znalezieniu fitu kier „ruszyć z kopyta”, a po odpowiedzi 2♦ „ściągnąć lejce”. 
 
 W sekwencji b) licytujemy 2♦ np. z ręką: ♠ADxxx ♥Dx ♦Dxx ♣Wxx. Jeśli partner zalicytuje 
2♥, to spasujemy, ale po 2♠ zalicytujemy dograną w piki. Podobnie możemy zalicytować z kartą: 
♠ADxx ♥Dx ♦Dxxx ♣Wxx, ale wtedy spasujemy zarówno na 2♥, jaki i 2♠. 
 
 Oczywiście, czwarty kolor zastosowany w sekwencjach a) i b) mógł być zadany również z 
silniejszą ręką – wtedy odpowiadający nie spasowałby na żaden rebid otwierającego. 
 
 Można sformułować następującą zasadę: 
 
 Czwarty kolor nie forsuje do dogranej tylko wtedy, gdy jest zalicytowany poniżej 
szczebla dwóch w kolor otwarcia. 
 
3) 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 była 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 
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(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♣). 
 
4) 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 poprzedzić powtórzenie własnego koloru 
czwartym kolorem (lub forsującym 2BA). 
 
Uwaga! Śliska sekwencja: 
 
 Wiele nieporozumień powstaje po początkowej sekwencji: 
 
  1♦  1♠ 
  2♣  2♥ 
 
 Odzywka 2♥ traktowana jest tu jako czwarty kolor, ale powtórzenie kierów na wysokości 
trzech oznacza, że kiery są naturalne, np. sekwencja: 
 
  1♦  1♠ 
  2♣  2♥ 
  2BA  3♥ 
 
oznacza układ 5-5 w kolorach starszych, rękę nieforsującą. Z takim samym układem i silną ręką 
odpowiadający licytuje 3♥ bezpośrednio po rebidzie 2♣. 
 
 
2.1.2.2. 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 implikacje: 
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• Nie można od razu odróżnić układu 5-4 od 6-4 (trzeba to starać się zrobić w następnym 
okrążeniu). 

 
• 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 posiadaniu nadwyżki bez zatrzymania w kierach). 

 
 
2.1.3. Trzeci kolor 
 
 Przez trzeci kolor będziemy rozumieli licytację odpowiadającego nowym kolorem – różnym 
od bez atu – gdy w dotychczasowej licytacji partnerzy pokazali dwa kolory. Przykłady: 
 
a) 1♥  1♠  

2♥  3♣ 
 
b) 1♥  2♦ 

2♥  2♠ 
 
c)  1♦  1♠  

2♦  2♥ 
 
d)  1♣  2♦ 

2♥  2♠ 
 
 Ta ostatnia sekwencja jest też przykładem zastosowania trzeciego koloru, gdyż odzywki 1♣ 
nie traktujemy jako pokazania koloru. 
 
 Odzywka trzecim kolorem ma jedno z dwóch znaczeń: 
 
 1) naturalne – oznacza czwórkę w licytowanym kolorze, 
 

2) seminaturalne – oznacza wskazanie zatrzymania w licytowanym kolorze i obawę o kolor 
nielicytowany. 

 
 
2.1.3.1. Kiedy stosujemy konwencję trzeci kolor? 
 
 Przede wszystkim wtedy, gdy nie znaleźliśmy jeszcze uzgodnionego koloru do gry. Trzeci 
kolor może okazać się najlepszym kolorem atutowym (znaczenie a)). Ponadto trzeci kolor stosujemy w 
celu sprawdzenia zatrzymań do bez atu. Celem zastosowania tej konwencji może też być wskazanie 
wartości w celu ustalenia możliwości gry premiowej. 
 
2.1.3.2. Dalsza licytacja 
 
 Trzeci kolor jest licytacją forsującą. Otwierający ustosunkowuje się do wariantu a), czyli 
zakłada, że licytacja jest naturalna. 
 
 Jeśli trzeci kolor zadano na wysokości dwóch, to otwierający zobowiązany jest podnieść go na 
wysokość trzech zawsze wtedy, gdy ma w tym kolorze cztery karty. 
 
Uwaga: Nie podnosimy trzeciego koloru z przeskokiem. W przykładach b) i d) jeśli otwierający posiada 
czwórkę pik, to licytuje 3♠ (nigdy 4♠), niezależnie od tego czy ma górę, czy dół otwarcia. W ten 
sposób asekuruje się przed przypadkiem, kiedy licytacja partnera miała znaczenie seminaturalne. 
 
 Po podniesieniu trzeciego koloru, odpowiadający może zalicytować 3BA: 
  1♥  2♣ 
  2♥  2♠ 
  3♠  3BA 
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 Sekwencja powyższa oznacza, że 2♠ było odzywką seminaturalną (bez czwórki pik), a 
odpowiadający nie trzyma kar. Jeśli otwierający również nie posiada trzymania karo, to powinien 
skorygować kontrakt. 
 
 Jeśli trzeci kolor zadano na wysokości trzech, to otwierający podnosi go na wysokość 
czterech, gdy 
 
 a) ma w tym kolorze cztery karty i 
 
 b) nie trzyma nielicytowanego koloru. 
 
 Wtedy nawet, jeśli odzywka partnera była seminaturalna, to zagranie 3BA nie wchodzi w grę z 
powodu braku trzymania w czwartym kolorze. 
 
 Inne odzywki po trzecim kolorze są w miarę możliwości naturalne. Otwierający 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. 
 
 
 
 Przykłady licytacji po trzecim kolorze: 
 
 Po początkowej licytacji: 
 
  1♥  2♦ 
  2♥  3♣ 
  ? 
 
posiadamy ręce: 
 
a) ♠xx ♥AKxxx ♦Dx ♣Kxxx 
b) ♠A10x ♥KDxxx ♦D ♣Dxxx 
c) ♠Wxx ♥AWxxx ♦Dx ♣KDx 
 
 Z kartą a) licytujemy 4♣, gdyż nie trzymamy pików, a z ręką b) 3♠, wskazując że nie mamy 
fitu trzykartowego w ♦, kolor kierowy nie nadaje się do powtórzenia oraz wskazując, że 3BA jest wciąż 
pociągającą możliwością. Zauważmy jednak, że otwierający zalicytuje 3♠, jako pytanie o zatrzymanie 
również z kartą c). 
 
 Zatem zgłoszenie nielicytowanego koloru mówi ogólnie o tym, że nie mamy fitu trzykartowego 
w pierwszym kolorze partnera, nasz kolor nie nadaje się do powtórzenia, a nie jesteśmy przekonani 
do gry bezatutowej. 
 
 Otwierający nie pokazuje czwórki w nielicytowanym dotychczas kolorze (i tak nie ma szans na 
znalezienie w nim wspólnego koloru do gry). Z czterema kartami w nielicytowanym kolorze otwierający 
licytuje bez atu.  
 
 
2.1.4. Forsujące 2BA 
 
 Mianem forsującego 2BA określa się drugą odzywkę odpowiadającego po rebidzie 
otwierającego na wysokości dwóch. 
 
Uwaga: W stosunku do WJ 95 powiększył się obszar zastosowania konwencji. 2BA jest forsujące 
również wtedy, gdy pierwsza odzywka odpowiadającego padła na wysokości jednego. 
 
 
 
 
Przykłady: 
 
 a) 1♦  1♥ 
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  2♦  2BA⇐ 
 
 b) 1♥  1♠ 
  2♥  2BA⇐ 
 
 c) 1♥  1♠ 
  2♦  2BA⇐ 
   
 d) 1♥  2♣ 
  2♦  2BA⇐ 
 
 e) 1♠  2♣ 
  2♦  2BA⇐ 
 
 f) 1♠  2♥ 
  2♠  2BA⇐ 
 
 We wszystkich powyższych sekwencjach 2BA jest forsujące. Zauważmy, że w sekwencjach a) 
– c) zgodnie z Wspólnym Językiem 95 2BA byłoby nieforsujące. 
 
 2BA nie jest forsujące, gdy jest podniesieniem bez atu, lub gdy jest zalicytowane z 
przeskokiem: 
 
 a) 1♣  1♠ 
  1BA  2BA 
 
 b) 1♦  1♥ 
  1♠  2BA 
 
 W powyższych sekwencjach 2BA jest normalnym inwitem do 3BA. 
 
 
2.1.4.1. W jakim celu stosuje się konwencję 2BA? 
 

Celem konwencji jest przede wszystkim ustalenie najlepszego koloru gry kończącej. Forsujące 
dwa bez atu 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 kolor lub czwarty kolor) powinniśmy – w tych przypadkach, gdy 3BA 
jest jedną z możliwych opcji – mieć trzymania w nielicytowanym (nielicytowanych) dotychczas kolorze 
(kolorach). Jeśli jednak wiemy, że grać będziemy w kolor (np. posiadamy fit w kolorze partnera, lub 
mamy swój własny „kolor atutowy”), to możemy zalicytować 2BA również bez zatrzymań. Często 
będzie to najbardziej efektywny sposób uzyskania od partnera interesujących nas informacji. 
 

Przykłady: 
 
 Po początkowej licytacji: 
 
  1♥  2♣ 
  2♥ 
 
z następującymi typami rąk warto zastosować konwencję forsującego 2BA: 
 

a) ♠Kxx ♥Dx ♦Axx ♣AWxxx 
b) ♠ADx ♥Wx ♦KWx ♣AKWxx 
c) ♠xx ♥KDx ♦ADx ♣ADxxx 

 
W przykładzie a) naszym celem będzie sprawdzenie czy 4♥ nie jest lepszym kontraktem niż 

3BA. Z kartą b) szukamy najlepszego koloru do gry, a jednocześnie sprawdzamy możliwość zagrania 
gry premiowej. Z ręką c) możemy alternatywnie zalicytować 3♥, oddając inicjatywę partnerowi, albo 
2BA w celu zbadania, czy partner posiada fit treflowy. 
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Jeśli licytacja rozpoczęła się następująco: 
 
  1♥  1♠ 
  2♥ 
 
to 2BA zalicytujemy z kartami: 
 

a) ♠AW965 ♥W ♦A964 ♣A65 
b) ♠KW106 ♥Dx ♦AWx ♣Dxxx 
c) ♠W653 ♥W ♦AKxx ♣AW87 
d) ♠AW10xx ♥KWx ♦Ax ♣KWx 

 
W przypadku a) naszym celem jest sprawdzenie, czy lepiej jest grać w kiery, czy w piki. Jeżeli 

partner sprzeda fit pikowy, to zagramy dograną w piki, w przeciwnym przypadku zdecydujemy się na 
grę w kiery. Z kartą b) nie wiemy, czy grać w kiery, czy w bez atu. Na bez atu zdecydujemy się tylko 
wtedy, gdy partner pokaże krótkość w pikach. Z kartą c) jesteśmy raczej zdecydowani grać bez atu. 
Jeśli jednak okaże się, że partner ma krótkość w pikach, to lepiej zdecydować się na kontrakt 4♥. W 
przykładzie d) chcemy grać wysoko w kiery, jednak zalicytowanie 3♥ byłoby zwykłym inwitem do 
dogranej (po odpowiedzi na wysokości jednego 3♥ to inwit, a po odpowiedzi na wysokości dwóch 
silny forsing). Licytujemy 2BA, a kiery sfitujemy w następnym okrążeniu (być może jedyną możliwością 
będzie pokazanie cue bidu). 

 
Nie ma róży bez kolców. Uciekło nam bowiem naturalne – nieforsujące – znaczenie odzywki 

2BA. Czy warto było? Opinie na ten temat są podzielone. 
 
 
2.1.4.2. Dalsza licytacja po forsującym 2BA 
 
 Przyjmujemy, że dalsza licytacja jest  prawie naturalna. Prześledźmy to, analizując dwa typy 
licytacji. 
 
1) Otwierający powtórzył swój kolor po odpowiedzi na wysokości jednego wskazując w ten 
sposób (w zasadzie) kolor sześciokartowy 
 
  1♥  1♠ 
  2♥  2BA 
  ? 
 
 Poszczególne odzywki otwierającego mają następujące znaczenie: 
 
3♣, 3♦ = naturalne wskazanie koloru czterokartowego 
 
3♥ = (powtórzenie koloru) oznacza krótkość w kolorze odpowiadającego  
         (w tym wypadku w pikach) – odzywka sztuczna! 
 
3♠ = naturalne – wskazuje trzy karty w pikach bez bocznej krótkości 

 
3BA = naturalne bez krótkości w pikach 
 
 
 
4♣, 4♦ = wskazuje krótkość przy ficie trzykartowym w pikach. Po 

       takiej odzywce 4♥ odpowiadającego jest wyborem kontraktu,  
       a nie cue bidem (przecież odpowiadający może nie mieć pięciu  
       pików) 

 
 Licytacja po otwarciu 1♦ jest analogiczna z tą różnicą, że sekwencja: 
 
  1♦  1♠ 
  2♦  2BA 
  3♥ 
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oznacza układ zaledwie 5-4 w licytowanych kolorach. 
 
2) Otwierający powtórzył swój kolor po odpowiedzi na wysokości dwóch wskazując w ten 
sposób dół otwarcia 
 
 Prześledźmy tą sytuację na przykładzie sekwencji: 
 
  1♥  2♣ 
  2♥  2BA 
 
 Otwierający ma następujące odzywki do dyspozycji: 
 

3♣ - fit (raczej czterokartowy) 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. 
 

Po odpowiedzi 2♦ (w zasadzie obiecującej 5 kart w karach) i forsującym 2BA, otwierający 
licytuje 3♦ z fitem trzykartowym. 

 
Do indywidualnego rozstrzygnięcia pozostaje dylemat, co licytować z szóstką w swoim kolorze 

i fitem w kolorze partnera (o wyborze odzywki może np. decydować jakość kolorów). 
 
3) Otwierający zalicytował dwa kolory 
 
 Otwierający powtarza drugi kolor z układem 5-5, powtarza swój pierwszy kolor z układem 6-4, 
pokazuje trójkę w układzie 5-4-3-1 lub licytuje bez atu w układzie 5-4-2-2. Otwierający może ponadto 
zaakcentować większą siłę poprzez odzywkę z przeskokiem. 
 
 Sekwencja: 
 
  1♥  2♣ 
  2♦  2BA 
  3♥ 
 
wskazuje rękę nadwyżkową w układzie 6-4. Z minimalną ręką (11-13 PC) licytujemy najpierw 2♥ 
(nieforsujące), a w następnym okrążeniu pokazujemy (jeśli będzie możliwość) kara. 
 
Uwaga: Konwencji forsujące 2BA nie należy mylić z konwencją 2BA po uzgodnieniu koloru starszego. 
 
 
2.1.5. 2BA po uzgodnieniu koloru starszego 
 
 O tej konwencji będziemy mówili wtedy, gdy jeden z graczy zalicytował kolor starszy, który 
został podniesiony na wysokość dwóch, a następnie zalicytowano 2BA. Przykłady: 
 
 a) 1♥  2♥ 
  2BA 
 
 b) 1♣  1♥ 
  2♥  2BA 
 
 c) 1♦  1♠ 
  2♠  2BA 
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 2BA jest w powyższych sekwencjach odzywką forsującą. Partnerzy ustalili już, że mają 8 kart 
w kolorze starszym, a w takim przypadku granie 2BA mija się z celem. 
 
 
2.1.5.1. Z jaką kartą licytujemy 2BA po uzgodnieniu koloru starszego? 
 
 2BA licytujemy w celu sprawdzenie, czy mamy wystarczającą siłę do dogrania końcówki – a 
jeśli tak, to jaką grać końcówkę: w kolor czy w bez atu – lub w celu sprawdzenia możliwości 
szlemikowych. 
 
 Zasadniczą różnicą między odzywką 2BA i odzywkami inwitującymi poprzez wskazanie koloru 
do uzupełnienia jest to, że przy pomocy 2BA próbujemy wyciągnąć informacje od partnera, nie mając 
zamiaru sprzedawać swojej karty. 
 
 
2.1.5.2. Dalsza licytacja 
 
 Dalsza licytacja jest w miarę możliwości naturalna „na głowę”, przy czym najsłabszą odzywką 
„odpowiadającego” jest powrót na kolor uzgodniony. 
 
 Jeśli np. sprzedano już układ 5-4, tak jak w przykładzie c) to otwierający zobowiązany jest 
pokazać kolor swojej trójki lub powtórzyć swój kolor, jeśli ma szóstkę. Z układem 5-4-2-2 powraca się 
na kolor uzgodniony z ręką negatywną, lub licytuje 3BA z lepsza kartą. 
 
 W pozostałych przypadkach (przykłady a) i b)) najczęstszymi zapowiedziami po zastosowaniu 
konwencji 2BA są: 
 
 • trzy w kolor uzgodniony – minimum 
 
 • trzy bez atu – maksimum, skład bezatutowy 
 

• cztery w kolor uzgodniony – maksimum, skład nie bezatutowy – taką odzywkę stosujemy 
jednak tylko wtedy, gdy dotychczasowa licytacja wykluczyła możliwość gry premiowej. 

 
 Oprócz tych odzywek „odpowiadający na 2BA” ma również do dyspozycji zgłoszenie 
bocznego koloru. Jeśli licytacja jest w strefie co najwyżej dogranej (przykład a)), to celem takiej 
odzywki – wskazującej kolor z figurami – jest sprawdzenie, czy lepszym kontraktem jest 3BA, czy 
cztery w starszy (a może trzeba się mimo wszystko zatrzymać w częściówce?). Jeśli strefa nie jest 
znana (możliwa jest gra premiowa, tak jak w przykładzie b)), to odzywka taka ma na celu również 
ewentualne przygotowanie strefy szlemowej. W przykładzie b) następna odzywka 3♣ poinformuje o 
pięciu treflach, a 3♦ o wartościach w karach i karcie przesądzającej dograną (może zagramy 3BA, a 
może grę premiową). 
 
 Należy wyróżnić dwie sytuacje: 
 
1) Licytacja jest zlimitowana maksymalnie do dogranej 
 
 Taka sytuacja ma miejsce po otwarciu w kolor starszy lub gdy jeden z partnerów jest po pasie, 
np.: 
 
 a) 1♠  2♠ 
  2BA 
 
 b) pas  1♣ 
  1♥  2♥ 
  2BA 
 
 Zakłada się, że gra premiowa nie wchodzi w rachubę i zalicytowanie trzy w kolor uzgodniony 
jest w dowolnym momencie nieforsujące, np.: 
 
 a) 1♠  2♠ 
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  2BA  3♣ 
3♠  pas 

 
 b) pas  1♣ 
  1♥  2♥ 
  2BA  3♦ 
  3♥  pas 
 
 W obu sekwencjach „odpowiadający” nie był zdecydowany, czy grać dograną i pokazywał 
swoje boczne walory odpowiednio w treflach (a) i w karach (b). W rezultacie na chęciach się 
skończyło. 
 
 
 
 
 
2) Licytacja nie jest zlimitowana do dogranej 
 
 Taka sytuacja ma miejsce, gdy uzgodniono kolor odpowiadającego przed pasem. Wtedy 
każda odpowiedź inna niż trzy w kolor uzgodniony forsuje do dogranej. Przypomnijmy sekwencję c): 
 
  1♦ (1♣)  1♠ 
  2♠   2BA 
 
 Otwierający może sprzedać dół otwarcia odzywką 3♠ i odpowiadający może wtedy spasować. 
Jeśli jednak otwierający zalicytuje coś innego niż 3♠, to licytacja jest sforsowana do dogranej, np.: 
 
  1♣ (1♦)  1♠ 
  2♠   2BA 
  3♣   3♠ 
 
 W powyższej sekwencji 3♠ jest forsującym wezwaniem do cue bidu. 
 
 
2.1.6. Konwencja Magister 
 
 Konwencją Magister (niekiedy zwaną także konwencją PRO – pytający rebid 
odpowiadającego) jest sztuczne pytanie 2♣ zadane przez odpowiadającego, po zgłoszeniu w 
pierwszym okrążeniu koloru starszego. Przykłady: 
 
 a) 1♣  1♥ 
  1BA  2♣⇐ 
 
 b) 1♣  1♠ 
  1♥  2♣⇐ 
 
 c) 1♥  1♠ 
  1BA  2♣⇐ 
 
Uwaga: Sekwencja:   

1♦  1♥ 
    1♠  2♣ 
nie jest konwencją Magister lecz czwartym kolorem – ważne jest ustalenie trzymania w treflach. 
 
 
2.1.6.1. W jakim celu stosujemy konwencję Magister? 
 
1) W celu zagrania częściówki treflowej 
 
 Powtórzenie trefli w następnym okrążeniu oznacza sign off („partnerze, pasuj”), np.: 
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  1♣  1♠ 
  1BA  2♣ 
  2♠  3♣ 
 
 Odpowiadający ma niewiele punktów (7-10 PC) i pięć (a częściej sześć) trefli. Chce grać 3♣.  
 
2) W celu sprawdzenia możliwości gry końcówki 
 
 Konwencję tę zastosujemy z siła 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. 
 
3) W celu sforsowania do dogranej 
 
 Także z każdą kartą przesądzającą dograną można stosować Magistra. Konwencja umożliwi 
nam znalezienie najlepszej dogranej, jak również pozwoli ocenić możliwości gry premiowej. 
 
2.1.6.2. Dalsza licytacja 
 
 W zasadzie otwierający ma cztery możliwe odpowiedzi na pyt. 2♣: 
 

2♦ - minimum (12-13 PC) bez trzykartowego fitu w pierwszym kolorze odpowiedzi, 
 
2 w kolor odpowiedzi partnera, np.: 
 
 1♦  1♥ 

  1BA  2♣   
2♥ 

lub  1♦  1♠ 
  1BA  2♣ 
  2♠ 
 
 Oznacza to minimum otwarcia (12-13 PC) z fitem trzykartowym w kolorze partnera. 
 
 2 w drugi kolor starszy, np.: 
 
  1♦  1♥ 
  1BA  2♣ 
  2♠ 
 
 Oznacza to maksimum otwarcia (13-14 PC) z fitem trzykartowym w kolorze partnera (kierach). 
 

2BA – maksimum otwarcia (13- 14 PC) bez fitu trzykartowego w kolorze partnera. 
 
 Po otwarciu 1♣ dopuszczalna jest też zapowiedź 3♣ (piątka trefl bez fitu). 
 
 Kryterium wg którego kwalifikuje się naszą rękę do odpowiedzi „minimum” lub „maksimum”, 
jest to, czy przy półpozytywnym wariancie zastosowania konwencji Magister (10-12 PC 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♠ 
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  1BA  2♣ 
  2♥  2BA 
jest forsująca! (z wariantem 10-12 PC zalicytowalibyśmy 2♠). 
 
 Inne odzywki są naturalne, forsujące. 
 
 Przykłady licytacji za zastosowaniem konwencji Magister: 
 
  1♦  1♠ 
  1BA  2♣ 
  2♦  2♠ 
  pas 
 
 Zagrano kontrakt na 22-24 PC i siedmiu pikach. Otwierający nie widział powodu do 
przeniesienia na 2BA. 
 
  1♣  1♥ 
  1♠  2♣ 
  2♠  2BA 
  3BA  pas 
 
 Osiągnięto 3BA pomimo posiadania ośmiu kierów na linii. Odpowiadający wiedział, że jego 
partner ma układ 4-3-3-3 z czwórką pik (boczną czwórkę byłby zobowiązany pokazać) i zdecydował 
się na kontrakt maksowy. 
 
  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 to mu wystarczyć do gry premiowej. 
 
  1♣  1♠ 
  1BA  2♣ 
  2♥  3♦ 
  4♦  ? 
 
 
 Odpowiadający po otrzymaniu informacji, że partner ma trzy piki, zalicytował boczny kolor 
(3♦). Mógł mieć na myśli zainwitowanie do 4♠, ale mogło mu też chodzić o znalezienie fitu: cztery do 
czterech w karach. Otwierający przesądził dograną, jednocześnie wskazując możliwość gry w kara. 
Na 4♠ jednak spasuje. 
 
Uwaga I: Konsekwencją stosowania konwencji Magister jest bardzo pożyteczne ustalenie. 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 karach. Z 
silną kartą i czwórką karo należy zadać najpierw Magistra 2♣, a potem w razie potrzeby uzgadniać 
kara. 
 
Uwaga II: Konwencja Magister wymaga rozszerzenia po otwarciu 1♣, co zostanie omówione przy 
okazji licytacji po otwarciu 1♣. 
 
 
2.1.7. Konwencja en passant 
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 Odzywka typu en passant to wskazanie koloru, w którym posiada się zatrzymanie w celu 
sprawdzenia, czy należy grać kontrakt bezatutowy, czy kolorowy. Przykłady zastosowania konwencji: 
 
  1♣  1BA 
  2♦  2♥ 
  2♠  2BA 
  3BA  pas 
 
 Otwierający wskazał silnego trefla z co najmniej czwórką karo. Odzywka 2♥ odpowiadającego 
była typu en passant. Poprzednia odzywka 1BA wykluczyła posiadanie czterech kierów, zatem 2♥ 
jest wskazaniem zatrzymania do bez atu. 2♠ otwierającego wskazywało stopera w pikach i 
przekazywało obawę o trefle (jedyny kolor, w którym nie zgłoszono jeszcze trzymania). 
Odpowiadający miał zatrzymanie w treflach, więc zagrano w bez atu. 
 
 
  1♠  2♠ 
  2BA  3♣ 
  3♥  3BA 
  pas 
 
 W powyższej sekwencji 2BA było forsujące (patrz: 2BA po uzgodnieniu koloru starszego). 3♣ 
wskazywało wartości treflowe. Otwierający pokazał zatrzymanie w kierach, informując, że do 3BA 
potrzebuje pomocy w karach. Odpowiadający zadeklarował, że ma taką pomoc i w ten sposób 
osiągnięto 3BA na ośmiu pikach (ciekawe, z jakim powodzeniem). 
 
 Przypomnijmy w tym miejscu (o czym wspomniano przy okazji omawiania strefy szlemowej), 
że odzywka „wyglądająca jak en passant” może mieć znaczenie naturalne: 
 
  N  S 
  1♣  1BA 
  2♦  3♦ 
  3♥  3BA 
  4♣  ? 
 
 Kiedy udało się sfitować kolor karowy, wydawało się, że 3♥ było typową odzywką en passant, 
mającą na celu sprawdzenie zatrzymań do 3BA. Skoro jednak N nie zadowolił się odzywką 3BA – 
licytując 4♣ - to S musi zweryfikować swoją interpretację odzywki 3♥ - była ona naturalnym 
wskazaniem bocznego koloru (czwórki) w celu sprawdzenia uzupełnienia do gry premiowej. 
 
Uwaga 1: Konwencji en passant nie stosuje się, gdy przeciwnicy są w licytacji. Wtedy zalicytowanie 
koloru (lub jednego z kolorów) przeciwnika nie jest wskazaniem zatrzymania, lecz pytaniem o 
zatrzymanie w tym kolorze (wywiad bezatutowy). 
 
Uwaga 2:  Zalicytowanie 3♠ w sekwencji a) oraz 3♥ w sekwencji b): 
 

a) N  S  b) N  S 
 1♥  2♦   1♠  2♣ 

   2♥  3♣   2♠  3♦ 
   3♠     3♥ 
 
nie jest en passant lecz wywiadem bezatutowym, gdyż zostało zalicytowane po konwencji trzeci kolor. 
Wyraża niezdecydowanie czy grać 3BA czy  w kolor. 
 
 
2.1.8. Drury (w licytacji jednostronnej) 
 
 Konwencją Drury nazywamy sztuczną odpowiedź 2♣ gracza będącego po pasie, na otwarcie 
partnera 1♥ lub 1♠. Odzywka taka przyrzeka co najmniej fit trzykartowy w kolorze otwarcia i siłę od 
ładnych 9 PC. Konwencję Drury stosujemy z kartą, z którą po pierwszo- lub drugoręcznym otwarciu 
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zalicytowalibyśmy co najmniej trzy w kolor partnera. Przy pomocy tej konwencji asekurujemy się przed 
słabszym niż standardowe otwarciem partnera na trzeciej lub czwartej ręce. 
 
 Konwencję tę stosujemy również w licytacji dwustronnej po wejściu partnera kolorem 
starszym. Wtedy warunek uprzedniego pasa nie jest konieczny. 
 
 
2.1.8.1. Dalsza licytacja 
 
 Otwierający kolorem starszym ma do dyspozycji następujące odpowiedzi: 
 
2♦ - ręka nie nadająca się do otwarcia na pierwszej i drugiej ręce (poniżej 11 PC), 
 
2 w swój kolor – dół normalnego otwarcia (11-13 PC), 
 
4 w swój kolor – licytacja praktyczna, 
 
Inne kolory – inwit do dogranej – kolor do uzupełnienia 
 
Uwaga: Konsekwencją stosowania konwencji Drury jest ustalenie, że z kartą 9-11 PC i sześcioma 
treflami po naszym pasie i otwarciu partnera 1♥ (1♠) licytujemy 2♣ Drury a następnie po odpowiedzi 
partnera licytujemy 3♣: 
 

N  E  S  W 
pas  pas  1♥/1♠      pas 
2♣  pas  2♦ 1)  pas 
3♣ 2) 

1)  2♦ = otwarcie z siłą poniżej 12 PC;  
2 )  3♣ = 9-11 PC na sześciu treflach. 

 
 
2.2. Konwencje licytacji dwustronnej 
 
 W tej części omówione zostaną takie sekwencje licytacji dwustronnej, które umownie 
nazwiemy konwencjami. Można potraktować ten rozdział jako poszerzony słowniczek terminów, do 
którego będziemy odwoływać się, gdy w dalszej części zostaną omówione poszczególne sytuacje 
występujące w licytacji dwustronnej. 
 
 
2.2.1. Kontry 
 

Wszystkie kontry można podzielić na sześć podstawowych grup: 
 

1) karne; 
2) wyjściowe (wistowe); 
3) informacyjne; 
4) wznawiające; 
5) taktyczne; 
6) psychologiczne. 

 
Jednym z podstawowych atrybutów kontry jest karność. Określenie tego parametry dla każdej 

kontry ma fundamentalne znaczenie, dopiero bowiem sumując karność kontry i charakter posiadanej 
ręki możemy podjąć właściwą decyzję o zamianie kontry na karną lub o dalszej licytacji. 

 
Ciekawe algorytmy pozwalające na rozróżnianie karności danej kontry opracował Łukasz 

Sławiński (ARKONA). Posługiwanie się nimi daje bardzo dobre efekty, ale do podobnych wniosków 
możemy dochodzić czysto logicznymi metodami. Rzeczą bardzo cenną w algorytmie Sławińskiego jest 
podział kontr na pięć klas karności: 

 
1) kontra karna – karność 100% 
2) kontra propozycyjna – 75% 
3) kontra do wyboru – 50% 
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4) kontra kooperacyjna – 25% 
5) kontra wywoławcza – 0% 

 
 
 
2.2.1.1. Kontry karne 
 
 Nie sposób rozpocząć omawianie kontr od innego ich znaczenia niż podstawowe. Weźmy 
więc na warsztat właśnie kontry karne. Czy są jeszcze sytuacje gdy możemy skontrować 
przeciwników bez obawy, że partner naszą kontrę uchylił? Na szczęście tak. Wiele takich sytuacji jest 
typowych i ich czytelność jest oczywista. Dla porządku musimy je jednak przytoczyć. 
 
 
2.2.1.1.1. Kontra po określeniu przez partnera siły i układu ręki 
 

Kontra jest karna wówczas, gdy partner poprzednio zgłosił odzywkę (odzywki) 
określającą siłę i układ ręki, np. otwarcie 1BA (lub 2BA silne), wejście naturalne 1BA, blok. 
 
 
2.2.1.1.1.1.  Po otwarciu 1BA (2BA silne) 
 
 Dzisiejszy brydż komplikuje jednak nawet sytuacje, które dawniej były uznawane za 
oczywiste. Do takich należało kontrowanie przeciwnika po naszym otwarciu silnym 1BA. Zgodnie z 
przytoczoną wyżej regułą sytuacja powinna być klarowna. Nie ma bowiem otwarcia precyzyjniej 
określającego skład i siłę ręki niż silne 1BA. A jednak wielu teoretyków doszło do słusznego wniosku, 
że takie ustawienie licytacji często stawia odpowiadającego w trudnej sytuacji. Mając rękę, z którą 
można by podjąć skuteczną walkę o zapis częściowy musi pasować lub trafiać. Np. z kartami: 
 

♠DW73  ♥75  ♦K10962  ♣52 
po sekwencji: 
 

W  N  E  S 
 -  1BA  2♥  ? 

 
grając kontrą karną musi on wybrać zgłoszenie 2♠ lub 3♦, a każda z tych zapowiedzi może być 
chybiona. 
 
 Z podaną ręką chciałoby się grać kontrą negatywną. Tak też czyni wiele par. Muszą one 
jednak zrezygnować z karnego skontrowania przeciwnika, choć to w wielu przypadkach daje najlepszy 
zapis. Stosowanie w takich przypadkach trapping pasa nie jest celowe, statystycznie bowiem 
częściej partnerowi otwierającego 1BA przyjdzie ręka o małej wartości niż taka, z którą chciałby 
skontrować wejście przeciwnika. Dlatego kontra re-open z pozycji otwierającego 1BA wymaga 
bardzo dobrej ręki, z którą możemy powalczyć z powodzeniem w strefie częściówki. 
 
 Niezłym rozwiązaniem tego problemu jest gra dwudrogowa. Stosuje się wtedy kontrę karną, 
jeśli przeciwnicy są po partii, a kontrę wywoławczą, gdy są przed. Jednak i ta metoda nie jest idealna, 
bowiem będąc po partii przeciwnicy wchodzą solidniej, a karta, z którą na pewno wiemy, że stoją oni 
na straconej pozycji, przychodzi stosunkowo rzadko. 
 
 Jak więc grać? W systemie Wspólny Język 2000 przyjęto pozostanie przy karnym 
charakterze kontry, w zamian za konieczność zgadywania w niektórych sytuacjach dostajemy 
komfort karnego skarcenia przeciwników, gdy ręka partnera jest rzeczywiście dość dobrze opisana. 
 
 Sytuacja niewiele się zmieni, gdy gramy naturalnym wejściem 1BA. Na wejście nowym 
kolorem grajmy kontrą karną, natomiast na uzgodniony przez odpowiadającego kolor otwarcia 
kontra powinna mieć charakter wywoławczy – z tym, że jej karność nie jest zerowa, a wynosi 
50% (kontra do wyboru) wg skali Sławińskiego. Z ręką, z którą kategorycznie nie chcielibyśmy grać 
skontrowanego kontraktu musimy wybrać inne rozwiązanie (2BA wywoławcze, wejście kolorem 
własnym lub przeciwnika). 
 

W  N  E  S 
1♠  1BA  2♥  ktr karna 
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W  N  E  S 
1♥  1BA  1♠  pas 
2♠  pas  pas  ? 

 
ktr = do wyboru 
2BA = wywołanie nielicytowanego koloru 
 
 Innym problemem jest kontrowanie wejścia blokującego po naszym otwarciu 1BA. W takim 
przypadku większość teoretyków skłania się ku wywoławczemu charakterowi kontry. Wynika to z tego, 
że rośnie statystyczna szansa posiadania przez naszą stronę bilansu na grę kończącą a wejście 
przeciwnika pozbawia nas możliwości wymiany informacji. Jednocześnie blokujący ujmuje w swym 
wejściu rachunek strat i korzyści, który jest korzystny dla wchodzącego. Po bloku kontrujemy więc 
wywoławczo. Nie skłoni to przeciwników do agresywniejszego blokowania, takie kontry bowiem będą 
często zamieniane na karne przez otwierającego. 
 
 Jeśli gramy silnym otwarciem 2BA to rzadko będziemy walczyć z 
wejściem przeciwnika po nim. Tak silne otwarcie budzi bowiem poważny 
respekt. Jeśli jednak wejście nastąpi, grajmy bezwzględnie kontrą karną i 
pasem forsującym! Pozwoli to nam na zneutralizowanie skutków tego wejścia 
dla naszej licytacji. Sytuacja, że wejście przeciwnika po otwarciu silne 
2BA obiega z pasami jest nie do pomyślenia. 
 
 Wiele par stosuje teraz słabe otwarcie 1BA. Jaka powinna być kontra 
na wejście po tym otwarciu? Czy jest tu jakiś problem? Wszak opisuje ono 
dobrze siłę i skład, więc kontra powinna być karna. Nie jest to jednak 
właściwe rozwiązanie problemu. Dlaczego? Otwierając 1BA w sile 11-14 PC 
jesteśmy w trochę innej sytuacji niż po otwarciu silnym 1BA. Tam bowiem 
częściej będziemy posiadać przewagę siły i naszym problemem w licytacji 
będzie wybór pomiędzy karnym skontrowaniem przeciwników a wyborem gry 
własnej. Po słabym 1BA siła obu stron częściej będzie zbliżona. W takiej 
sytuacji podejmować będziemy walkę o częściówkę i musimy precyzyjniej 
określić skład ręki odpowiadającego. Nie można tego uczynić bez stosowania 
kontry negatywnej. Dlatego należy taką stosować. A co z kontrą karną? Po 
słabym BA można stosować trapping pasa, gdyż otwierający może częściej 
wznawiać licytację z tego prostego powodu, że pas drugiego broniącego jest 
oznaką słabości w odróżnieniu od takiego samego pasa po otwarciu silne 1BA. 
 
2.2.1.1.1.2. Po otwarciu blokującym 
 
 Najmniej wątpliwości budzi karne kontrowanie przeciwników po blokującym otwarciu partnera. 
Na klarowność tego rozwiązania wpływa fakt, że takie otwarcie wyklucza sensowność stosowania 
kontry wywoławczej a ręka otwierającego jest dobrze opisana przynajmniej co do składu. To ostatnie 
stwierdzenie może budzić pewne sprzeciwy, wiadomo bowiem jak różnorodnymi blokami się dzisiaj 
grywa. Jednak instynkt samozachowawczy doradza, by nie blokować bez opamiętania – zwłaszcza 
gdy partner jest przed pasem. Unikniemy w ten sposób przykrości, gdy partner skontruje wejście 
przeciwnika. 
 
 Omawiając problem kontrowania po otwarciu blokującym musimy wyodrębnić sytuację, gdy 
otwarcie nie precyzuje ściśle kolorów, które posiada otwierający (2♦ – Wilkosz, Multi, inne otwarcia 
alternatywne). Efektywnym rozwiązaniem, w takich przypadkach, jest tzw. kontra do długości na 
wejście na poziomie dwóch i kontrowanie karne na wyższej wysokości. Pozwala to na uniknięcie 
skontrowania przeciwników, gdy posiadają oni uzgodniony kolor dziewięciokartowy. Tak mogłoby się 
zdarzyć, gdy skontrujemy karnie na domniemany kolor partnera a on by go w rzeczywistości nie 
posiadał. Wejście na poziomie trzech natomiast jest na ogół oparte o znacznie lepszy kolor i 
odpowiadający ma znacznie więcej przesłanek, by określić prawdopodobny skład ręki otwierającego. 
 

W N E S   W N E S 
2♦* 2♥ ktr 1)    2♦* 3♥ ktr 2) 

 
* 2♦ = Wilkosz 
1)  = kontra do długości 
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2)  = kontra karna 
 
 
2.2.1.1.1.3. Po wstępnej wymianie informacji 
 

Omówione dotychczas sytuacje były łatwe i proste. Trudniejsze są pozycje, gdy wejście 
przeciwnika następuje w trakcie wstępnej wymiany informacji pomiędzy partnerami. Jednak i wtedy 
obowiązuje zasada, że kontra jest karna, gdy partner kontrującego określił dość precyzyjnie 
swój skład i siłę. Dla zrozumienia idei omówmy kilka przykładów. 
 
1)   W  N  E  S 

1♣  pas  1♥  pas 
1BA  2♣  ktr ⇐ 

 
2)   W  N  E  S 

1♣  pas  1♠  pas 
1BA  2♦  2♠  3♦ 
 ktr ⇐ 

 
 
 
3a)   W  N  E  S 

1♠  pas  1BA  2♦ 
ktr 

 
ktr = do wyboru (50% karności) 
 
3b)   W  N  E  S 

1♠  pas  1BA  pas 
pas  2♦  ktr ⇐ 

 
 Wątpliwości co do karnego charakteru kontry może budzić sekwencja podana w pierwszym 
przykładzie. Co bowiem ma licytować E z ręką, z którą bez wejścia N zastosowałby 2♣ PRO (Pytający 
Rebid Odpowiadającego lub inaczej konwencja Magister)? Otóż po prostu spasować. Dlaczego pas 
miałby być forsujący? Przecież siła w rozdaniu może być podzielona równo a nawet przeciwnik może 
posiadać lekką jej przewagę (21 PC do 19 PC). Jednak statystycznie częściej przewaga siły będzie po 
naszej stronie, zwłaszcza w takim przypadku, gdy przeciwnik wchodzi do licytacji po uprzednim pasie, 
co świadczy o słabszej ręce, niewystarczającej na bezpośrednie wejście. 
 
 Na podstawie tego przykładu widzimy, jak ważne jest określenie sytuacji, kiedy pas jest 
forsujący. Rozwiązanie tego problemu pozwala również na określenie karnego charakteru kontry. 
Zależność jest prosta. Tam gdzie pas jest FORSUJĄCY, kontra jest KARNA. 
 
 W drugim przykładzie choć kontrujemy uzgodniony przez przeciwnika kolor, co zazwyczaj 
obniża karność kontry, to ręce obu partnerów są tak dobrze opisane, że inna interpretacja niż właśnie 
jej karny charakter nie ma logicznego sensu. 
 
 Trzeci przykład posłuży nam za porównanie karności kontry w dwóch, zdawałoby się 
podobnych sytuacjach. Karność obu kontr nie jest, wbrew pozorom, jednakowa. W przykładzie 3a 
kontra ma karność kontry do wyboru (50%), ponieważ odpowiedź 1BA po otwarciu 1♠ nie określa do 
tego stopnia siły i składu, by otwierający statystycznie często mógł ocenić opłacalność karnego 
kontrowania przeciwnika. Dlatego w przytoczonej sekwencji lepiej jest sygnalizować kontrą silniejszą 
rękę w zrównoważonym składzie, umożliwiając tym podjęcie właściwej decyzji partnerowi, który teraz 
będzie miał rękę otwierającego dokładnie opisaną. 
 
 W przykładzie 3b kontra będzie zdecydowanie karna. Otwierający pasując na odpowiedź 1BA 
dokładnie opisał swoją rękę i odpowiadający ma dostatecznie dużo informacji by podjąć decyzję, czy 
kontrować karnie przeciwnika, czy dalej licytować lub pasować. Kontra do wyboru, a tym bardziej 
wywoławcza, w tej sytuacji nie ma racji bytu. 
 
 
2.2.1.1.2. Kontra na kolor zgłoszony ponownie przez przeciwnika 
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Kontra na kolor ponownie zgłoszony przez przeciwnika jest karna, jeśli w poprzednim 

okrążeniu licytacji zgłaszaliśmy kontrę informacyjną, pasa lub bez atu. 
 
 Ocena karności kontry nie zawsze zależy od faktu, czy kontrujemy kolor uzgodniony przez 
przeciwników, czy też kolor zgłaszany tylko przez jednego z nich. Uzgodnienie koloru oczywiście 
często wpływa na spadek karności kontry, ale nie jest to regułą. Nie zawsze również kontrujemy 
powtarzającego swój kolor przeciwnika karnie. Wskazówek co do charakteru takiej kontry należy 
szukać w naszej reakcji, gdy licytowano skontrowany kolor po raz pierwszy. Karny charakter kontry 
zdradza najwyraźniej nasz wcześniejszy pas. Oto kilka przykładów takich licytacji: 
 

W  N  E  S 
1♣  pas  1♥  1♠ 
pas  1BA  ktr  2♠ 
ktr 

 
 Nasz pas w drugim okrążeniu oznaczał brak trzech kierów, pięciu trefli i trzymania pik albo... 
chęć grania kontraktu pikowego z kontrą. Nasza kontra w kolejnym okrążeniu musi być już karna. Jeśli 
nie mamy karty, która by nas do takiej licytacji upoważniała mamy do dyspozycji forsującego pasa, 
który przerzucałby problem decyzji (co do kontrowania lub dalszej licytacji) na partnera. Trzeba 
zwrócić uwagę, że nasze 2BA nie miałoby teraz charakteru naturalnego, tylko wskazywałoby dwie 
młodsze czwórki. 
 
 A oto inny przykład: 
 

 W  N  E  S 
   1♣  pas  1♠  pas 
   1BA  2♣  pas  pas 
   2♠  3♣  ktr 
 
 Kontra E na 2♣ zgłoszone przez I obrońcę byłaby już karna. Ponieważ jednak E jej nie dał, 
musi mieć rękę, z którą nie mógł jeszcze podjąć decyzji. Dał więc forsującego pasa. Po podtrzymaniu 
licytacji przez partnera E kontrą wskazuje, że podwojenie zapisu uważa za najlepszy interes. Trzeba 
tu zwrócić uwagę na szczególny przypadek w  licytacji. Pas E nie wygląda na forsujący, ale przebieg 
licytacji skłania do przyjęcia takiego założenia. Trudno sobie wyobrazić, że w pokazanej sytuacji 
pozwolimy grać przeciwnikom 2♣. Przy takim ustawieniu licytacji kontra na 2♣ miałaby charakter 
propozycji, a pas wskazuje rękę inwitującą lub słabą bez możliwości licytacji (np. skład 4-3-4-2). 
Inaczej jest w takim przypadku: 
 

W  N  E  S 
1♠  2♣  pas  2♥ 
pas  3♣  ktr 

 
 Nie mamy tu do czynienia z klasycznym trapping pasem. Różnica polega na tym, że być może 
E nie przyjmowałby kontry wznawiającej partnera na 2♣, natomiast kontra na 3♣ wydaje się mu już 
dostatecznie opłacalna. Podobnie jest w nieco innym przykładzie: 
 

 W  N  E  S 
   1♥  pas  2♣  2♦ 
   PAS  pas  3♣  3♦ 
   ktr 
 
PAS = forsujący 
 
 Tutaj kontra W na 2♦ byłaby silnie propozycyjna, gdyż pozycja W jest sforsowana. Jednak W 
ocenił, że przy pewnych typach rąk odpowiadającego kontra nie byłaby dobrym interesem i w związku 
z tym spasował pozwalając ujawnić E charakter jego ręki. W kolejnym okrążeniu, gdy E określił swoją 
rękę jako inwitującą na treflach, kontra W jest ostateczną decyzją. 
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 Poprzedni pas daje kontrze praktycznie 100% karności. Karność kontry obniża trochę inna 
reakcja kontrującego w poprzednim okrążeniu licytacji. Jednak nie wszystkie takie przypadki można 
podciągnąć pod wspólny mianownik. Spójrzmy na trochę zmieniony pierwszy przykład: 
 

W  N  E  S 
1♣  pas  1♥  1♠ 
ktr  pas  2♣  2♠ 
ktr 

 
 Kontra W w poprzednim okrążeniu mówiła tylko o niezłej ręce z trzykartowym fitem w kierach 
(kontra z fitem). W mając dobrą opozycję w pikach nie powinien pasować w tej pozycji z trzema 
kierami, pas nie określi już bowiem partnerowi rzeczywistego charakteru swojej ręki, co może mieć 
znaczenie przy późniejszym wyborze optymalnego kontraktu. Kontra W w następnym okrążeniu 
oznacza już chęć skarcenia przeciwników (kontra propozycyjna). Jednak karność kontry W nie jest 
100%, bowiem E nie określił jeszcze dokładnie składu swej ręki a wiadomo, że WE posiadają jedynie 
niewielką przewagę siły i kontrujący może mieć jedynie cztery atuty. Decyzję o graniu skontrowanego 
kontraktu podejmie więc E biorąc pod uwagę, że W powinien posiadać około 4,5 lewy na skontrowany 
kontrakt. 
 
 Teraz dokonamy kolejnej zmiany w analizowanej sekwencji: 
 

W  N  E  S 
1♣  pas  1♥  1♠ 
1BA  pas  2♣  2♠ 
ktr 

 
 Pozornie ta sekwencja różni się od poprzedniej tylko tym, że otwierający zanegował 
posiadanie trzech kierów. Pamiętajmy jednak, że w pierwszym przykładzie otwierający nie mając trójki 
kierów spasował, teraz zaś licytuje 1BA. Czy te sekwencje zależą więc od indywidualnego uznania 
gracza? Zdecydowanie nie. W pasując na wejście 1♠, a później kontrując kolor wejścia karnie 
powinien mieć rękę, z którą od początku myślał o karnym skontrowaniu przeciwników czyli silną rękę 
treflowo – pikową, silną rękę bezatutową z dobrymi czterema pikami lub skrajnie rękę w sile 
przygotowawczego trefla (12-14 PC), ale za to z trzema lewami w kolorze wejścia (np.: KD10x, ADWx, 
KW10x). Taki przypadek jest wyjątkowy, bowiem z ręką w tej sile z zatrzymaniem w kolorze 
przeciwnika mówimy właśnie 1BA. Jednak stosowanie się do tej zasady bez wyjątków pozbawiło by 
nas możliwości skontrowania nieostrożnego przeciwnika, co przy takich rękach wydaje się świetnym 
interesem. zalicytowanie 1BA a później kontry znamionuje taką np. rękę: 
 

♠DWxx  ♥Ax  ♦ADxx  ♣xxx 
 
 Omówione wyżej przypadki wydają się dość oczywiste. Warto się jednak zastanowić nad inną 
kwestią, czy czasem kontra na powtórzony przez przeciwnika kolor nie ma charakteru karnego 
zawsze. By odpowiedzieć na to pytanie przeanalizujmy taki przykład: 
 
 
   W  N  E  S 
   1♣  1♥  1♠  pas 
   1BA  2♥  ktr  
 
 Jest to często spotykana w grze praktycznej sekwencja i rozwiązań jest bardzo wiele. 
Odpowiedzmy zatem na pytanie, jaka jest karność tej kontry. Aby rozważyć tę kwestię musimy 
najpierw odpowiedzieć sobie na pytanie, jak dobrze jest opisana ręka partnera (W)? Chwila 
zastanowienia pozwala na stwierdzenie, że dotychczasowe odzywki opisały ją niezbyt precyzyjnie. 
Wiemy, że jest to ręka w sile 12-14 PC bez czterech pików i to wszystko. Z kolei ręka 
odpowiadającego może zawierać praktycznie wszystko. Od słabej ręki w składzie młodsza szóstka – 
starsza czwórka do bardzo silnej ręki w składzie 5 – 5. Czy w tej sytuacji możemy sobie pozwolić na 
nadanie kontrze charakteru karnego? Czy nie wykorzystując kontry do celów informacyjnych zdołamy 
dojść do porozumienia z partnerem w innych przypadkach? Wydaje się, że nie. Należałoby tej kontrze 
nadać znaczenie informacyjne. Do pewnego stopnia oczywiście, bowiem nie jest także wygodne, by 
karność takiej kontry wynosiła 0%, tzn. że nigdy nie można zmienić jej na karną. Przy takim ustaleniu 
bowiem wejścia przeciwnika byłyby całkiem bezkarne, gdyż pas z ręką odpowiadającego często 
kończy nieodwołalnie licytację. Zatem kontra oznacza rękę co najmniej inwitującą z co najmniej 
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dubletonem w kolorze przeciwnika. Przy takim ustawieniu licytacji zwalnia nam się odzywka 2BA, 
którą w jej naturalnym charakterze zastępuje kontra. Zatem odzywki z pozycji odpowiadającego 
mogłyby mieć następujące znaczenie: 
 

W  N  E  S 
   1♣  1♥  1♠  pas 
   1BA  2♥  ? 
2♠ = sign off 
2BA = Lebensohl 
3♣ /♦ = ręka inwitująca, piątka młodsza i cztery piki 
3♥ = ręka forsująca z krótkością kier, bez składu 5-5 
3♠ = inwit 
3BA = wybór 
4♣ /♦ = autosplinter 
 
 Po Lebensholu 2BA otwierający automatycznie licytuje 3♣: 
 

W  N  E  S 
   1♣  1♥  1♠  pas 
   1BA  2♥  2BA  pas 
   3♣  pas    ? 
?: 
pas, 3♦ = sign off 
3♥ = 5-5 piki I trefle, forsujące 
3♠ = 5-5 piki i kara, forsujące 
3BA = 5-4 piki i młodszy, inwit szlemikowy 
 
 Po tej wstawce wróćmy do omawianego przypadku kontry karnej. Do opisania został nam 
przypadek karnego skontrowania kontraktu w kolor uzgodniony przez przeciwników. Czy zasady 
ogólne się wówczas zmieniają? Widoczne to będzie w kolejnych przykładach. 
 
a)   W  N  E  S 
   1♣  pas  1♥  1♠ 
   pas  2♠  pas  pas 
   ktr 
 
b)   W  N  E  S 
   1♣  pas  1♥  1♠ 
   pas  2♠  ktr 
 
 Ja widać sytuacja niewiele się zmienia. W przykładzie a) W po prostu nie ma co wywoływać i 
jego kontra ma zdecydowanie charakter karny, a takowy miałaby również, gdyby W w drugim 
okrążeniu zgłosił 1BA lub kontrę oznaczającą trzykartowy fit kierowy. Zauważmy, że ten wniosek nie 
jest sztywną konwencją, tylko logicznym wnioskiem wynikającym z analizy powstałej sytuacji 
licytacyjnej. Logicznie także kontra w przykładzie b) jest wywoławcza z ręką dającą możliwość 
zamiany jej na karną, bowiem i tu 2BA nabiera znaczenia konwencyjnego. 
 
 Jaka zatem jest różnica między kontrowaniem koloru licytowanego przez jednego tylko 
przeciwnika a kontrowaniem koloru uzgodnionego? Decydujący jest tu jedynie fakt, że rękę 
upoważniającą do dania kontry karnej na kolor dobrowolnie uzgodniony przez przeciwnika będziemy 
mieć znacznie rzadziej. 
 
 
2.2.1.1.3. Kontra w pozycji, gdy nasz pas byłby forsujący 
 

Kontra w pozycji, gdy nasz pas byłby forsujący, ma charakter karny. 
 
 Generalną cechą wyróżniającą kontry karne jest brak logicznego uzasadnienia dla innego ich 
znaczenia. Typową sytuacją, gdy kontra może mieć znaczenie tylko karne, jest danie jej w pozycji 
sforsowanej. Pod tym pojęciem rozumiemy sytuację, gdy partner dał odzywkę forsującą licytację do 
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jakiegoś konkretnego szczebla, a przeciwnik wszedł do licytacji poniżej tego poziomu. Dla lepszego 
zrozumienia kilka przykładów takich sekwencji: 
 

W  N  E  S 
    1♥  pas  2♣  2♦ 
    ? 
 

W  N  E  S 
    pas  pas  1♠  pas 
    2♣ *  2♥  ? 
* 2♣ = Drury 
 

W  N  E  S 
    1♦  ktr  rktr  1♠ 
    ? 

W  N  E  S 
    1♣  1♠  2♦*  2♠ 
    ? 
* 2♦ = forsujące na jedno okrążenie 
 
    W  N  E  S 
    1♣  pas  2♦  4♣ 
    ? 
 
 W każdym z przedstawionych przykładów licytacja została sforsowana do wyższego szczebla 
niż szczebel wejścia przeciwników. Zakładamy blokujący charakter licytacji S i pas z pozycji W jest 
forsujący. 
 
 W sytuacji licytacyjnej powstałej we wszystkich przytoczonych przypadkach kontra ma 
charakter karny. 
 
 Wynika to z faktu, że nasz pas byłby forsujący i wskazywałby rękę, z którą nie mamy odzywki, 
która dobrze oddawałaby charakter naszej karty. Z tego powodu możemy pasować z wieloma rękami, 
a licytujemy tylko wtedy, gdy mamy jakieś interesujące wiadomości do przekazania partnerowi. Także 
więc możemy przekazać intencje karnego skontrowania przeciwnika. 
 
 Oczywiście karność takiej kontry nie jest 100%, ale waha się od 50% (kontra do wyboru) do 
75% (kontra propozycyjna), ponieważ ręka partnera nie jest dobrze opisana. Może on mieć przeciętną 
rękę w składzie zbliżonym do zrównoważonego lub nawet skład 6 – 6. Kontrę partnera przyjmuje się 
zatem z ręką zbliżoną do zrównoważonej, bez wielkiego fitu w kolorze partnera i bez renonsu w 
kolorze skontrowanym. Częstym błędem natomiast jest odchodzenie z tego typu kontr z singletonem, 
gdy partner skontrował uzgodniony przez przeciwników kolor. Przecież singleton w naszej ręce był dla 
naszego partnera oczywisty, więc nie jest to powód do odejścia z kontry. 
 
 Zatem kontrujmy karnie w pozycjach oznaczonych w przykładach znakiem zapytania. Ręce, 
które się do tego celu nadają to te, które zawierają poważną opozycję atutową w postaci środkowych 
honorów i długość atutową. 
 
 Takie wartości mało przydają się do gry własnej, natomiast świetnie służą skarceniu 
nieostrożnego przeciwnika. 
 
 
2.2.1.1.4. Kontra po trapping pasie 
 

Kontra na kolor lub na kontrakt bezatutowy, gdy na pierwsze wejście kolorem o tym 
samym mianie daliśmy pasa, jest KARNĄ. 
 
 W klasycznym przypadku trapping pas polega na pasowaniu po wejściu przeciwnika, na które 
posiadamy kontrę karną i daniu KARNEGO PASA na wznawiająca kontrę partnera. najczęściej 
spotykane przypadki: 
 

W  N  E  S 
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   1♠  pas  pas  ktr 
   pas                    pas ⇐ 
 

W  N  E  S 
   1♥  2♣  pas  pas 
   ktr  pas  pas ⇐ 
 

W  N  E  S 
   2♣  2♥  pas  pas 
   ktr  pas  pas ⇐ 
 
 W tych wszystkich przypadkach pas jest karny, jednak trapping pas może także poprzedzać 
naszą własną kontrę karną. Dzieje się tak w przypadku, gdy nasz partner wznowi licytację inną 
odzywką niż kontra lub w licytacji znajdzie się drugi przeciwnik. Taki przebieg wydarzeń powoduje 
pewne komplikacje. Rozpatrzmy je na przykładach. 
a)   W  E  N  S 
   1♠  pas  1BA  pas 
   2♠  ktr 
 
b)   W  N  E  S 
   1♥  2♣  pas  2♦ 
   pas  pas  ktr 
 
c)   W  N  E  S 
   1♦  1♥  pas  1♠ 
   pas  1BA  ktr 
 
d)   W  N  E  S 
   1♥  1♠  pas  2♠ 
   pas  pas  ktr 
 
e)   W  N  E  S 
   1♦  1♥  pas  pas 
   2♦  2♠  ktr 
 
 Można oczywiście jeszcze mnożyć przykłady, ale powyższe powinny pomóc nam w 
sformułowaniu kilku podstawowych zasad. 
 
 Już przykład a) może budzić pewne kontrowersje. Jaki charakter ma kontra E? Wydaje się, że 
można przyjąć jej wywoławczy charakter, bowiem siła w rozdaniu jest wyrównana i można z pewnymi 
wartościami układowymi podjąć walkę o częściówkę. Lepszym rozwiązaniem jest jednak karny 
charakter kontry. Sytuacja jest bowiem dobra do karnego skontrowania przeciwnika. Mamy piki za 
pikami i siłę wskazującą, że wznowienie licytacji przez partnera jest mało prawdopodobne, dlaczego 
więc mamy odpuszczać przeciwnikom. Jeśli chcemy walczyć o częściówkę z dobrym składem 
wybierzmy wywoławcze 2BA, które powinno wskazywać rękę dwukolorową, także z kierami lub 
czekajmy na wznowienie licytacji przez partnera w pozycji re-open. 
 
 Przykład b) dotyczy dość często spotykanej sytuacji gdy nasza kontra wskazuje trapping pasa, 
ale nie jest karna. W tej pozycji musimy jednak kontrować, bowiem dla partnera nie będzie jasne, że 
posiadamy silną rękę, z opozycją w kolorze pierwszego wejścia przeciwnika. Nie możemy jednak 
zmuszać partnera do zgadywania, dlatego nasza kontra powinna przyrzekać pewne wartości w 
kontrowanym kolorze i może być przez partnera, który ma przeciętną rękę, zamieniona na karną. Gdy 
posiadamy krótkość w drugim kolorze zgłoszonym przez przeciwników musimy wybrać inną odzywkę 
(pierwszy lub drugi kolor przeciwnika, bez atu lub przeskok kolorem partnera). 
 
 Trochę inna sytuacja jest w przykładzie e). Tutaj również kontrujemy drugi kolor przeciwnika, 
ale tym razem zgłosił go ten sam obrońca. W takim przypadku zachodzi obawa, że wejście było 
bluffowe. Dlatego kontrujemy z wyraźniejszą opozycją w drugim kolorze i z kartą na podstawie której 
możemy sądzić, że bluff nie jest bardzo prawdopodobny (inaczej lepiej zgłosić pierwszy kolor wroga 
jako odzywkę naturalną). 
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 Przykład c) przedstawia sytuację, gdy przeciwnicy po wejściu kolorem stanęli w kontrakcie 
bezatutowym. Jest oczywiste, że nasza kontra nie może mieć innego znaczenia niż karne. Podobnie 
oczywistym jest przykład d). Dla naszego partnera, jeśli ma jakieś piki, powinno być jasne, że 
przeciwnik zabluffował. Chcąc z naszą ręką walczyć o częściówkę mamy do dyspozycji wspaniałą 
odzywkę 2BA.  
 
 Szczególne przypadki zastosowania trapping pasa zachodzą, gdy przeciwnicy posługują się 
alternatywnymi otwarciami dwu lub jednokolorowymi. Najczęściej spotykanymi otwarciami tego typu 
są Multi i dwukolorówka Wilkosza. Wyobraźmy sobie takie sekwencje licytacyjne: 
 

W  N  E  S 
   2♦ *  pas  2♠  pas 
   pas  ktr    
 
2♦ = Multi 
 

W  N  E  S 
   2♦ *  pas  2♥  pas 
   2♠  ktr 
 
2♦ = Wilkosz 
 
 Niezłą obroną przeciwko takim otwarciom jest stworzenie sobie sztucznego punktu 
odniesienia. Zakładamy po prostu, że przeciwnik na swoje otwarcie posiada kolor pikowy. 
Konsekwencją tego jest fakt, że nasza bezpośrednia kontra ma charakter wywoławczy do wariantu 
pikowego, czyli przyrzeka kiery. W efekcie tego ustalenia nasz pas na takie otwarcie i późniejsza 
kontra oznacza trapping pasa do wariantu pikowego, czyli ma charakter karny! 
 
 
2.2.1.1.5. Kontra po karnej rekontrze 
 

Kontra po karnej rekontrze własnej lub partnera jest KARNA. 
 
 Ten przypadek nie wymaga szerszego omówienia, zasad bowiem jest oczywista i jasna. Po 
rekontrze kontrujemy przeciwników karnie a pasujemy forsująco. Ma to określone konsekwencje w 
licytacji. Popatrzmy na przykłady. 
 
a)   W  N  E  S 

1♦  ktr  rktr  1♥ 
ktr  pas  ? 

 
b)   W  N  E  S 
   1♥  ktr  rktr  1♠    
   pas  pas  ktr  pas 
   ? 
 
c)   W  N  E  S 
   1♥  ktr  rktr  1♠ 
   2♦ 
 
 Typowa sekwencja pokazana w przykładzie a) nie powinna wymagać końcowego znaku 
zapytania. Wiele par gra jednak rekontrą, którą daje się od 12 PC w dowolnym składzie. Przy takim 
ustawieniu licytacji rekontrujący może mieć w kolorze kierowym nawet renons. Dlatego odejście w tej 
pozycji jest oznaką silnej forsującej karty z krótkością w kolorze kontrowanym przez partnera. Kontra 
W jest w tym przykładzie dana z pozycji bezpośredniej i dlatego oznacza poważną opozycję atutową. 
 
 Karna kontra z pozycji re-open jak w przykładzie b) może już być oparta o mniejszą opozycję 
atutową, ponieważ partner pasując dopuszczał możliwość kontrowania przeciwnika, czyli nie ma ręki, 
z którą kategorycznie nie chciałby kontrować przeciwników. Znak zapytania w tej sekwencji oznacza, 
że są wyjątki od tej reguły. Ostatnio przyjęło się, że zastosowanie pasa forsującego a następnie 
zniesienie karnej kontry partnera są oznaką dobrej układowej ręki. Z ręką słabą, z którą nie chcemy 
ryzykować grania skontrowanego przez partnera kontraktu licytujemy od razu, tak jak to wskazuje 
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przykład c). Takie ustawienie licytacji jest logicznie wytłumaczalne. Jeśli mamy dobrą rękę dążymy do 
wymiany informacji. Tą informacją w tym przypadku jest fakt, czy partner chce przeciwników 
kontrować karnie. Ze słabą ręką tej informacji nie potrzebujemy. 
2.2.1.1.6. Kontra na swobodny kontrakt przeciwników 
 

Kontra na kontrakt, do którego przeciwnicy doszli swobodnie jest KARNA. 
 
 Jest rzeczą oczywistą, że nie będziemy zastanawiać się nad znaczeniem kontry, jeśli 
przeciwnicy doszli do określonego kontraktu bez naszego udziału lub z naszym znikomym udziałem w 
licytacji. Taka kontra może mieć tylko znaczenie karne. W takich przypadkach ważny jest jedynie fakt, 
czy kontrujący jest na wiście, czy wistować ma jego partner. W tym drugim przypadku należy przyjąć, 
że kontra ma znaczenie wistowe. Analizując licytację powinniśmy dojść, jakiego wistu oczekuje od nas 
partner. Oczywiście, czasami partner będzie obkładał kontrakt bez względu na wist, ale to nie 
przeszkadza w takim interpretowaniu kontry partnera. O kontrach wskazujących wist szerzej jest w 
innym rozdziale. Oto kilka przykładów takich kontr karnych: 
 
a)   W  N  E  S 
   1BA  pas  2♣  pas 
   2♠  pas  2BA  pas 
   3BA  ktr 
 
b)   W  N  E  S 
   1♥  pas  2♣  pas 
   2♥  pas  4♥  pas 
   pas  ktr 
 
c)   W  N  E  S 
   1♥  pas  1♠  pas 
   2♥  pas  2BA  pas 
   3♥  ktr 
 
d)   W  N  E  S 
   1♦  1♠  ktr  pas 
   1BA  pas  3BA  ktr 
 
 
2.2.1.1.7. Kontra w pozycji – kontrować czy iść wyżej 
 

Kontra w sekwencji, w której podjęliśmy decyzję w problemowej sytuacji spośród opcji: 
kontrować czy iść wyżej jest KARNA. 
 
 Ta problemowa sytuacja dotyczy licytacji dwustronnych, podczas których należy podejmować 
decyzje o dalszej licytacji. Popatrzmy na kilka przykładów: 
 
a)   W  N  E  S 
   1♠  2♥  3♠  4♦* 
   4♠  ktr 
 
* konwencja kolor + fit 
 
b)   W  N  E  S 
   1♥  1♠  2♠*  3♠ 
   4♥  4♠  PAS – fors. pas 
   ktr 
 
* forsing z fitem kierowym 
 
c)   W  N  E  S 
   1♥  3♣  4♣  5♣ 
   5♦  pas  6♥  ktr 
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d)   W  N  E  S 
   1♥  3♣  4♣  5♣ 
   5♦  pas  6♥  pas 
   pas  ktr 
  

W przykładzie a) pokazana jest typowa sekwencja, kiery przeciw pikom. S wskazał boczny 
kolor i fit, aby pomóc partnerowi w podjęciu decyzji, gdy przeciwnicy zalicytują spodziewane 4♠. 
Partner kontrując taką decyzję podjął i należy ją bezwzględnie respektować. 
 
 W przykładzie b) pokazana jest typowa sekwencja, w której wystąpił forsujący pas. E pasując 
zachęcał partnera do grania wyższego kontraktu. W zdecydował o karnym skontrowaniu 
przeciwników. W tym przypadku możliwa jest sytuacja, że E jednak nie uszanuje decyzji partnera i 
zalicytuje wyżej. Tak postąpi w przypadku, gdy ma rękę upoważniającą do inwitu szlemikowego. 
 
 Pozostałe przykłady dotyczą sytuacji, gdy przeciwnicy dochodzą do szlemika i nasza strona 
ma opłacalną obronę. Decyzję o pójściu w obronę szlemika lub jego skontrowanie podejmuje się na 
podstawie informacji o ilości spodziewanych lew na kontrakt przeciwnika. W przykładzie c) S swoją 
bezpośrednią kontrą wskazał dwie lewy na kontrakt przeciwnika, czyli skontrował karnie. Kontra w 
pozycji jak w przykładzie d) wskazuje natomiast jedną lewę i może być zamieniona na karną przez S, 
jeśli i on dysponuje jedną lewą. Kontra w przykładzie d) kłóci się z kontrą Lightnera. 
 
 Na tym kończymy rozważania na temat kontr karnych. Jeszcze tylko następny rozdział 
nawiązywać będzie do tego tematu. Potem zaś udamy się w gąszcz kontr, które nie mają już 
pierwotnego znaczenia, jakie nadano tej odzywce. 
 
 
2.2.1.2. ARKONA 
 
 Interesującą próbę syntetycznego ujęcia problemu znaczenia kontry w różnych sytuacjach 
licytacyjnych podjął Łukasz Sławiński. Opracowany przez siebie schemat nazwał Arkoną – jest to 
Algorytm Rozróżniania Kontr Naturalnych. Oto krótki opis zasad Arkony: 
 
 Autor wprowadził pojęcie „karności kontry”, czyli „siły z jaką kontrujący wyraża chęć grania 
danego kontraktu z kontrą”. Oto karności przypisane poszczególnym rodzajom kontry, oraz dyrektywy 
licytacyjne, przekazywane przez daną kontrę partnerowi kontrującego: 
 
100% karności – kontra karna – „pasuj” 
 
75% karności – kontra propozycyjna – „raczej pasuj” 
 
50% karności – kontra do wyboru – „wybieraj” 
 
25% karności – kontra półwywoławcza (wg dzisiejszej nomenklatury kontra kooperacyjna) – „raczej 
licytuj” 
 
0% karności – kontra wywoławcza lub informacyjna – „licytuj” 
 
 Karność w danej sytuacji licytacyjnej może być wyższa niż 100% i niższa niż 0%. 
 
 Autor określa także „karność ręki”: ręka ma karność X, gdy w danej sytuacji kontrowej 
chcielibyśmy grać kontrą o karności X (tzn. jaką kontrę chcielibyśmy dać z posiadaną ręką). 
 
 W każdej sytuacji licytacyjnej można obliczyć karność kontry, stosując algorytm, dla którego 
łatwiejszego zapamiętania autor opracował akronim PIUROPUSZ. Poszczególne litery tego słowa 
odpowiadają czynnikom, wpływającym na karność kontry. 
P – poziom:  wysokość odzywki kontrowanej: 
 
 na wysokości 1 – 0% 
 na wysokości 2 – 25% 
 na wysokości 3 – 50% 
 na wysokości 4 – 75% 
 na wysokości 5 i wyższej – 100% 
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przy odzywkach w bez atu dodajemy dodatkowo 50% 

 
I – informacja: każda informacyjna odzywka partnera zwiększa karność  
                         o 25% 
 
U – uzgodnienie: za każde niewymuszone uzgodnienie koloru karność           
                              maleje o 25%, przy uzgodnieniu silnym – z       
                              przeskokiem – o 50% 
 
R – ratunkowość: jeśli przeciwnicy uciekają z naszej kontry lub  
                               rekontry, karność wzrasta o 25% 
 
O – opóźnienie: za każde opóźnienie (pas kontrującego po odzywce o  
                            tym samym mianie) karność kontry wzrasta o 25% 
 
P – przewaga: jeśli we wcześniejszej licytacji przeciwnicy wykazali  

       przewagę siły – karność maleje o 25%, jeśli my    
       stwierdziliśmy przewagę siły - karność wzrasta o 25% 

 
U – umiejętności: żartobliwie, gdy przeciwnicy są gorsi od nas –  

    karność kontry wzrasta o 25%, gdy są lepsi – maleje  
    o 25% 

 
Sz – sztuczność: kontra na odzywkę sztuczną ma karność zwiększoną  
                              o 50% 
 
 Stosując Arkonę, kontrę dajemy, gdy karność naszej ręki równa się obliczonej za pomocą 
PIUROPUSZA karności kontry w danej sytuacji. Natomiast przyjmujemy kontrę, gdy suma karności 
kontry i karności układowej naszej ręki wynosi co najmniej 100%. (Karność układowa, to wg autora, 
karność z pominięciem paru ewentualnie do niej brakujących honorów, których brak może zastąpić 
nadwyżkę u partnera lub kąśliwy wist). Autor ostrzega, że gdy jest bardzo duża nadwyżka karności, 
kontrować należy bardzo rozważnie, gdyż grozi zniesienie kontry przez partnera. 
 
 Oto dwa przykłady zastosowania Arkony, podane przez Ł. Sławińskiego: 
 

W  N  E  S 
1BA  pas  2♣  2♥ 
2♠  3♥  ? 

 
karność kontry z pozycji E wyniosłaby: 
 
50% (poziom – wysokość 3) + 75% (informacja – 50% za 1BA i 25% za 2♠) + 25% (przewaga) – 25% 
(uzgodnienie) = 125% - czyli kontra karna 
 

W  N  E  S 
1♠  pas  3♥  ? 

 
karność kontry z pozycji S wyniosłaby: 
 
50% (poziom 3) – 50% (przewaga) = 0% - kontra wywoławcza 
 
 Jak widać z powyższych przykładów, obliczenia Arkony dają doskonałą zgodność z 
dotychczasowymi ustaleniami, a także z intuicyjnym pojmowaniem karności kontry. 
 
 
2.2.1.3. Kontry wyjściowe 
 
 Kontra wyjściowa jest szczególnym przypadkiem kontry karnej. Jest ona dawana przez 
gracza nie będącego na wiście i żąda ataku w określony kolor. O tym , który to kolor, decyduje 
analiza licytacji, obraz własnej ręki lub umowa pomiędzy partnerami. Najbardziej znanym twórcą 
koncepcji kontry wyjściowej był amerykański gracz i teoretyk Theodore Lightner. W pierwszej wersji 
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zaproponował on, by kontra na zalicytowaną w ataku grę premiową żądała od atakującego 
nietypowego wistu. Zasady sformułowane przez Lightnera wskazywały rodzaje tego wistu. Należało 
wistować w pierwszy kolor dziadka, a gdy dziadek nie licytował innego koloru poza atutowym, w 
boczny kolor, w którym kontrujący mógł oczekiwać przebitki od partnera. Obecnie zakres stosowania 
kontr wyjściowych znacznie rozszerzono. Przyjrzyjmy się im zatem bliżej. 
 
 
 
 
2.2.1.3.1. Kontra na 3BA 
 
 Położenie końcówki bezatutowej bardzo często zależy od celnego pierwszego wistu. Można tu 
zatem dostrzec podobieństwo do gier premiowych, gdzie równie często los kontraktu rozstrzyga się na 
pierwszym wiście. Ta zbieżność potwierdza słuszność koncepcji dawania kontr wyjściowych na finalne 
3BA. Co więcej licytacja, która doprowadza do końcówki bezatutowej, jest na ogół mało informacyjna i 
wskazanie wistu nabiera tu szczególnego znaczenia. Weźmy często spotykaną sekwencję: 
 

W  N  E  S 
   1BA  pas  3BA  ktr 
   pas... 
 
 Jakiego wistu może oczekiwać od nas partner po takiej, wyjątkowo mało informacyjnej 
sekwencji? Rozwiązaniem tego problemu zajmowało się wielu teoretyków. Wynikiem ich rozważań 
była m.in. tzw. Kontra pikowa. Żądała ona w opisanej sekwencji wistu pikowego. Reguła dość prosta i 
nie pozbawiona tak całkiem logiki, brak bowiem pytania Staymana 2♣ sugeruje brak starszych 
czwórek w ręce odpowiadającego. Wynika z tego, że w opisanej sekwencji atrakcyjniej wygląda wist w 
kolor starszy. Zatem u grających kontrą pikową jej brak sugeruje wist w kiery i z tej zasady wywodzi 
się niewątpliwie znany i wielce popularny w Polsce „Śliwak” (wist kierowy na 3BA). Zasadą tego wistu 
jest bowiem dawanie go w sytuacjach, gdy brak jakichkolwiek przesłanek wistowych. 
 
 Inną, sprzeczną z powyżej przytoczoną, koncepcją wistową w podobnej sekwencji licytacyjnej 
jest tzw. Kontra Fischera. Postuluje ona, by w przedstawionej sekwencji wistować w kolor młodszy. 
Kontra zaś wskazuje wist treflowy. Jest to spowodowane brakiem zastosowania Staymana przez 
stronę atakującą i w związku z tym niemożliwością wskazania wistu treflowego kontrą na 2♣ przez 
partnera wistującego. Niektórym założenia kontry Fischera mogą wydawać się nie przekonywujące, 
ale z drugiej strony, jeśli przyjmujemy, że kontra wistowa ma naprowadzać na wist nietypowy, to z 
pewnością takim jest wist w kolor młodszy po przytoczonej sekwencji. Uzupełniając konwencję 
Fischera trzeba dodać, że w przypadku gdy zapowiedzenie 3BA zostało poprzedzone Staymanem: 
 

W  N  E  S 
   1BA  pas  2♣  pas 
   2♥  pas  3BA  ktr 
kontra Fischera zaleca wist karowy, treflowy bowiem można było wskazać bezpośrednio kontrą.  
 
 Którą z tych koncepcji przyjąć? Zależy to od filozofii, którą przyjmuje para przy grze w brydża. 
Jeśli chce mieć ustalenia ścisłe i wymagające jedynie dobrej pamięci, przyjmuje jedną ze 
wspomnianych konwencji lub ustali inną, ale ściśle określającą kolory wyjścia. Bardziej „brydżowym” 
rozwiązaniem jest kontra w stylu „Trafiaj wist w mój kolor”. Przy takim ustaleniu wiemy, że partner ma 
taką rękę, że w przypadku trafienia wistu - obłoży 3BA. Mając obraz własnej ręki i informacje z licytacji 
przeciwników często możemy trafić właściwy wist. Popatrzmy na kilka przykładów. Sekwencja 
licytacyjna we wszystkich przykładach jest ta sama: 
 

W  N  E  S 
   1BA  pas  3BA  ktr 
   pas... 
 
 Partner kontrując powinien mieć bardzo dobry kolor typu: AKDWxx lub kolor z jedną 
przegrywającą i boczne dojście w postaci asa. 
 
 Oto przykładowe ręce N, w którymi należy trafić wist: 
 
1) ♠xxxx   ♥xxx  ♦xx  ♣KWxx 
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2) ♠KWxx  ♥Dx  ♦xxx  ♣xxxx 
3) ♠Wx  ♥xxx  ♦Wxxx  ♣xxxx 
 
 Z ręką 1) należy zawistować w kiera. Dlaczego? Właściwie odrzucić można od razu tylko wist 
treflowy ze względu na posiadaną długość i figury w tym kolorze, co czyni posiadanie dobrego koloru 
treflowego przez partnera prawie niemożliwym. Pozostałe wisty zdają się wchodzić w rachubę. Jednak 
wist pikowy nie jest atrakcyjny ze względu na naszą długość w tym kolorze. Jeśli partner ma posiadać 
pięć bardzo dobrych pików to istnieje niewielka szansa, że strona WE posiada tylko cztery piki, 
podzielone 2 : 2 (E mając singletona prawdopodobnie poprowadziłby licytację inaczej). 
 
 Pozostają nam wisty w kolory czerwone. Zgodnie z kryterium długościowym wydaje się, że 
preferować należy wist karowy. Jednak istnieją dwa przeciwwskazania. Po pierwsze, przy braku 
sfitowanego koloru starszego i naszej długości treflowej, WE są podejrzani o posiadanie wielu kart w 
kolorze karowym. Po drugie wist w ten kolor, w przypadku nie trafienia, częściej okaże się 
wypuszczającym. Gdy partner ma kara i stopera w kolorze starszym, a my zawistujemy w kiera, 
kontrakt nie musi zostać jeszcze wypuszczony, ze względu na naszą opozycję treflową. Również gdy 
partner ma tylko pełne kara, rozgrywającemu po wiście kierowym może nie starczyć lew do 
zrealizowania kontraktu. 
 
 W przykładzie drugim oczywistym wistem jest za to wist karowy. Wisty w kolory czarne z 
oczywistych względów należy od razu odrzucić. Wist w kiera byłby dobry, gdyby partner posiadał 
AWxxx w tym kolorze. Jednak w takim przypadku partner nie mógłby posiadać bocznego dojścia i jego 
kontra byłaby dość ryzykowna zważywszy, ze nawet trafienie wistu nie gwarantuje położenia 
kontraktu, jeśli partner nie posiada damy kier. Dawanie kontry wyjściowej z takim kolorem jest błędem, 
pozbawia bowiem często partnera szansy trafienia kładącego wistu, którego po kontrze może nie 
wymyślić (jak z ręką 2). Należy więc wyjść w karo licząc na taki rozkład: 
 

N - ♠KWxx  ♥Dx  ♦xxx  xxxx 
 
W - ♠ADxx ♥AW10x ♦Wxx ♣Kx                                    E - ♠xxx ♥Kxx ♦xx ♣ADWxx 

        
       S ♠xx ♥xxxx ♦AKD10x ♣xx 
    

 W przykładzie trzecim dylemat ogranicza się tylko do wyboru pomiędzy kolorami starszymi. Za 
pikami przemawia krótkość tego koloru, za kierami „ich puszystość”. Który wist należy wybrać? 
Techniczny jest wist kierowy, jeśli bowiem partner ma AKDxx w pikach kontrakt nie musi być jeszcze 
wypuszczony o ile partner ma nadto gdzieś 3-4 miltony. Bez nich kontra nie byłaby poprawna, piki 
bowiem mogą się zacinać. W kierach natomiast partnerowi do wzorcowej kontry wystarczy piąta 
koronka kierowa lub kiery z jedną przegrywającą i boczne dojście. W obu przypadkach kontra jest 
podręcznikowa a brak wistu w kiery wypuszcza kontrakt. 
 
 Jak widać, w wielu przypadkach nie ma 100% pewności, że wist zostanie trafiony. Jednak 
stosowanie tego typu kontry jest statystycznie usprawiedliwione, gdy bowiem kontrą możemy wskazać 
tylko jeden z kolorów, ogranicza to możliwość wskazania partnerowi ręki, pozwalającej obłożyć 
kontrakt po trafionym wiście, do ¼ istniejących przypadków. Straty wynikłe z ewentualnego nie 
trafienia wistu nie są zbyt wielkie, nie grając bowiem taką kontrą wistową nie mielibyśmy praktycznie 
żadnych szans na skuteczną obronę. Ryzykujemy, że przeciwnicy wezmą zapis za wygraną końcówkę 
z kontrą w nielicznych przypadkach, wielokrotnie jednak obłożymy kontrakt. 
 
 Inne zasady będą obowiązywać, gdy kontrakt 3BA zostanie osiągnięty po bardziej 
informacyjnej licytacji. Można w takich przypadkach sformułować ogólne zasady: 
 

a) Gdy strona kontrująca nie uczestniczyła w licytacji – kontra wskazuje na wist w pierwszy kolor 
zgłoszony przez dziadka. Np.: 

 
W  N  E  S 

   1♠  pas  2♣  pas 
   2♠  pas  3BA  pas 
   pas  ktr  pas... 
 
wistujemy w piki, bowiem całe rozdanie może wyglądać następująco: 
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N - ♠KDW9♥xxxx♦Axx♣xx 
 
W - ♠ A10xxx♥ ADx♦ Kxx♣ 10x        E - ♠ xx♥ KWx♦ DWx  ♣ ADWxx 

 
  S - ♠ xx ♥xxx ♦xxxx ♣Kxxx 

      
natomiast w takim przypadku: 
 

W  N  E  S 
1BA  pas  2♣*  pas 
2♠  pas  3BA  ktr 
pas... 

 
* przyrzeka starszą czwórkę 
 
wistujemy w kiery, bowiem ten kolor zgłosił bezpośrednio dziadek. Rozdanie może wyglądać tak: 
 

N - ♠xxx ♥xxx ♦xx ♣AW10xx 
 
W - ♠KDWx ♥xx ♦ADWx ♣Kxx  E - ♠Ax ♥D9xx ♦Kxxx ♣Dxx 

 
S- ♠xxxx ♥AKW10 ♦xxx ♣xx 

 
b) Gdy kontrujący i (lub) jego partner zgłaszali kolor (kolory), kontra żąda wistu: 
 
• w kolor wistującego, gdy obaj obrońcy zgłaszali różne kolory, 
 
• w pierwszy kolor dziadka, gdy tylko wistujący lub jego partner zgłaszali kolor, 
 
• w kolor inny niż ten, który zgłaszał kontrujący, jeśli dziadek nie zgłaszał koloru lub wist w ten 
kolor jest bezsensowny (jest to prawdopodobny kolor roboczy strony rozgrywającej). 

 
 Oto przykłady: 
 

W  N  E  S 
    1♠  2♣  2♥*  3♣ 
    pas  3BA  pas  pas 
    ktr  pas... 
* nieforsujące 
 
 Kontrujący chce wistu kierowego, a rozdanie może być takie: 
 

N - ♠A10x ♥Dxx ♦Kx ♣ADWxxx 
 

W - ♠DWxxx ♥AWx ♦DWxx ♣x    E - ♠Kx ♥K10xxx ♦xxx ♣xxx 
 

 S- ♠xxx ♥xx ♦Kxxxx ♣Kxx 
 
 Z innym przypadkiem mamy do czynienia, gdy kontra padnie po takich sekwencjach: 
 

W  N  E  S 
 a)   1♣  1♥  1♠  pas 
    1BA  pas  3BA  ktr 
    pas... 
lub 

W  N  E  S 
 b)   1♣  pas  1♥  1♠ 
    1BA  pas  3BA  ktr 
    pas.... 
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 W obu przypadkach kontrujący będzie oczekiwał wistu w kolor dziadka a rozkłady mogą 
wyglądać np. tak: 
 

a)    N - ♠xxx ♥KW10xx ♦Axx ♣Wx 
       
W - ♠xx ♥ADx ♦Wxx ♣ADxxx E - ♠KWxx ♥xx ♦KD10x ♣Kxx 

    
  S - ♠AD109 ♥xxx ♦xxx ♣xxx 

lub 
  

b)   N- ♠Dxx ♥xx ♦W10xx ♣xxxx 
 

W - ♠Kxx ♥xx ♦Axxx ♣KDWx E - ♠Ax ♥A10xx ♦KDx ♣10xxx 
 

S - ♠W10xxx ♥KDW9x ♦xx ♣A 
    

 Przykłady: 
 

W  N  E  S 
     -  1♥  1BA  pas 
    3BA  ktr  pas... 
 
wistuj w karo, gdyż ten kolor może mieć jeszcze kontrujący (piki może mieć najwyżej cztery, a z 
treflami otworzyłby 2♣) i spodziewaj się takiego rozkładu: 
 

N - ♠x ♥Dxxxx ♦KDW10x ♣Ax 
 

W - ♠KDx ♥xx ♦xxx ♣KW10xx E - ♠A10xx ♥AKW ♦Axx ♣Dxx 
 

S - ♠W9xxx ♥xxx ♦xx ♣xxx 
 

W  N  E  S 
1♠  1BA  pas  3BA 
ktr  pas... 

 
 Z ręką:  ♠94  ♥K86432  ♦963  ♣D8 należy zawistować w karo. 
 
 W powinien mieć rękę:  ♠D7532  ♥D2  ♦AKD105  ♣5 
 

W  N  E  S 
3♥  pas  3BA  pas 
pas  ktr  pas... 

 
u kontrującego można oczekiwać solidnego koloru treflowego i karowego (z pikowym mogłoby 
nastąpić wejście 3♠). S powinien próbować trafić, np. z kartą:  ♠W543  ♥94  ♦K7532  ♣95 należy 
wyjść w trefle. 
 
 Podsumowując, kontra na 3BA zmusza wistującego do poszukiwania wistu, który wg 
kontrującego na pewno kładzie kontrakt. Jest to oczywiście broń obosieczna, uświadamia bowiem 
stronie atakującej słabe strony ostatecznego kontraktu. Czasami pozwoli to im na zmianę kontraktu na 
lepszy. Jednak zaniechanie kontry wyjściowej może pozwolić na wygranie nawet tej niewłaściwej 
końcówki bezatutowej. 
 
 Kontrę wyjściową na 3BA można również wykorzystać w celach psychologicznych, by 
przekonać przeciwnika, że wskazany wist jest obkładający, choć kontrujący nie ma takiej pewności. 
 
 
2.2.1.3.2. Kontra na końcówki kolorowe 
 
 Kontrę wyjściową można stosować nie tylko przeciwko końcówce bezatutowej. Wyjściowo 
możemy kontrować również końcówki kolorowe. 
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 Kontra na osiągniętą w ataku końcówkę w kolor żąda od wistującego nietypowego wistu, 
najczęściej w kolor, który może być przez kontrującego przebijany. Po takiej kontrze nigdy nie 
wistujemy w kolor kontrującego ani w atu. 
 
 Niewątpliwie kontra na końcówkę kolorową jest znacznie bardziej ryzykowna od kontry 
wyjściowej na 3BA. Kontrujący bowiem oprócz lewy przebitkowej rzadko ma wystarczającą ilość lew 
do położenia końcówki. często musi on liczyć na dodatkowe dojście do ręki partnera (i to szybkie 
dojście). Dlatego karta wistu, po takiej kontrze, jest jednocześnie Lavinthalem powrotnym do ręki 
wistującego. Taką kontrę często daje gracz, który: 
 
 • wcześniej otworzył blokująco, 
 
 • wskazał w licytacji słabą rękę, 

 
• skontrował przeciwników po ich jednostronnej nieinwitowej sekwencji. 

 
 Mechanizm tej kontry przybliżą poniższe przykłady: 
 

 W  N  E  S 
    1♣  1♦  1♥  pas 
    4♥  ktr  pas... 
 
 Mając rękę S:♠Axxx  ♥x  ♦Wxxx  ♣108xx atakuj w ♣10 wskazując po pewnej przebitce 
dojście asem pik. Swoją licytacją W wskazał rękę treflowo – kierową, zatem partner powinien mieć 
krótkość w treflach.  
Całe rozdanie mogło wyglądać tak: 
 

N - ♠Dxxx ♥xxx ♦Akxxxx ♣- 
 

W - ♠Kx ♥KDxx ♦Dx ♣AKW10x E - ♠Wxx ♥Awxxx ♦x ♣Dxxx 
  

 S - ♠Axxx ♥x ♦Wxxx ♣108xx 
   
 Nieco inny przypadek: 

 
W  N  E  S 

    pas  3♦  ktr  pas 
    4♦  pas  4♠  pas 
    pas  ktr  pas 
 
 Mając rękę S: ♠xx ♥ Dxxx2  ♦Dxx  ♣AWx  atakuj ♥2 wskazując dojście asem trefl. W licytacji 
WE pokazali co najmniej siedem kierów. Kontra partnera wskazuje, że mają ich osiem w takim oto 
rozdaniu: 
 

N - ♠xxx ♥- ♦AKWxxxx ♣xxx 
 

W - ♠Kxxx ♥KWxxx ♦x ♣Dxx     E - ♠ADWx ♥Axx ♦xx ♣K10xx 
 

 S - ♠xx ♥Dxx2 ♦Dxx ♣AWx 
  
 I jeszcze jeden przypadek: 
 

W  N  E  S 
     -  1♠  ktr  2♠ 
    3♥*  pas  4♥  ktr 
    pas... 
 
* pozytywne (brak Lebenshola) 
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 Mając rękę N: ♠AKDxx  ♥x  ♦Dxx  ♣W10xxx atakuj ♣10 wskazując dojście pikiem. Partner 
zgłosił słabą rękę, więc jego kontra musi być oparta na lewach przebitkowych a całe rozdanie może 
być takie: 

N - ♠AKDxx ♥x ♦Dxx ♣W10xxx 
 

W - ♠xxx ♥KWxxx ♦Wx ♣Kxx E - ♠x ♥ADxx ♦Kx ♣AD10xxx 
 

S - ♠Wxxx ♥xxx ♦Axxxxx ♣- 
2.2.1.3.3.  Kontra na grę premiową 
 
 Klasyczna kontra wyjściowa wynaleziona przez Teodora Lightnera jako 
pierwsza zastosowana została przeciwko grze premiowej. Warto przytoczyć owe 
historyczne rozdanie (rok 1930, mecz Culbertson – Buller): 

N ♠ - A65 ♥D65 ♦D3 ♣AW1086 
 

W - ♠84 ♥872 ♦W106 ♣97532       E- ♠102 ♥AKW1094 ♦98752 ♣- 
 
S - ♠KDW973 ♥3 ♦AK4 ♣KD4 

 
W  N  E  S 

     -  1♣  1♥  2♠ 
    pas  3♠  pas  4BA 
    pas  5♥  pas  6♠ 
    pas  pas  ktr  pas... 
 
 W (von Zedwidz) zaatakował w trefle (pierwszy kolor dziadka). E 
(Lightner) przebił i ściągnął asa kier. Na drugim stole, po identycznej 
lictacji, atak nastąpił w kiery i kontrakt zrealizowano. 
 
 Zasady sformułowane przez Lightnera były ścisłe. Należało przeciwko szlemikowi 
atakować w pierwszy kolor dziadka, a gdy nie licytował on innego koloru poza atutowym – w 
boczny kolor zgłoszony przez rozgrywającego, ewentualnie w kolor, w którym wistujący mógł 
oczekiwać przebitki u partnera. 
 
 Obecnie zakres stosowania kontr wyjściowych znacznie się poszerzył. Obowiązuje tutaj 
generalna zasada, że kontry na grę premiową nie dajemy w celu powiększenia zapisu za wpadkę 
przeciwników. Nie jest to bowiem opłacalne. Jeśli przeciwnicy grają głupiego szlemika to zysk, jaki 
osiągamy, jest i tak dostatecznie duży i nie musimy już kopać leżącego. Tym bardziej, że może on 
czasami nas zaskoczyć i zmienić kontrakt na inny, niemożliwy do obłożenia. Wykorzystanie zatem 
kontry na szlemika do przypadków, gdy widzimy, że „normalny” wist partnera musi kontrakt wypuścić i 
jedynie kontra wyjściowa może go naprowadzić na odpowiedni trop – jest właściwe. 
 
 Generalnie należy więc przyjąć, że kontra na szlema lub szlemika, dawana przez gracza 
nie będącego na wiście, zawsze żąda nietypowego ataku. Zasady przytoczone przez Lightnera 
nadal obowiązują, ale zawsze decyduje sytuacja przy stole. Przykład, do czego może doprowadzić 
nieroztropne danie kontry, podaje Encyklopedia Brydża: 
 

N - ♠K106 ♥AKD752 ♦65 ♣AD 
 

W - ♠D842 ♥9863 ♦KD109 ♣2  E- ♠AW95 ♥W104 ♦A8432 ♣6 
 

  S - ♠73 ♥- ♦W7 ♣KW10987543 
   
 W wyniku nieporozumienia NS wylądowali w szlemiku treflowym, którego skontrował E. W 
sądząc, że partner ma renons kierowy wyszedł ♥9 i rozgrywający wziął 13 lew. Bez kontry W 
wyszedłby niewątpliwie w karo i kontrakt zostałby łatwo obłożony bez trzech. 
 
 Z powyższych powodów kontra Lightnera wyklucza stosowanie karnej kontry na szlemiki. 
 
 Pewne komplikacje mogą nastąpić, gdy pierwszy kolor dziadka, w który najczęściej wistuje się 
po kontrze wyjściowej, był odzywką sztuczną. Istnieją tu dwa podejścia. Można ten kolor traktować 
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jako naturalny i kontrę uważać za żądanie wyjścia w ten kolor – lub wistować w kolor wskazany tą 
sztuczną odzywką, o ile oczywiście nie jest to kolor atutowy. Większość ekspertów uważa, że należy 
wistować w kolor dziadka niezależnie od tego, co oznacza. Unikamy w ten sposób błędów 
spowodowanych nieuwagą partnera. Jednak to rozumowanie wydaje się mijać z duchem 
współczesnej kontry wistowej. 
 
 Kontra Lightnera wymaga od wistującego bardzo dokładnego przeanalizowania rozdania, 
bowiem nietrafiony atak w tej sytuacji czyni, na ogół, sytuację wistujących beznadziejną. 
Rozgrywający ma bowiem praktycznie pewność co do intencji kontrującego i prowadzi rozgrywkę jak 
w widne karty. Oto przykład a propos, który podaje Encyklopedia Brydża: 

N - ♠A64 ♥KW87 ♦D ♣A10432 
 

W - ♠1087532 ♥1032 ♦W8 ♣95     E♠ W9 ♥AD654 ♦107532 ♣D 
 

S - ♠KD ♥9 ♦AK964 ♣KW876 
 

W  N  E  S 
    -    -   -  1♦ 
   2♠  ktr*  pas  3BA 
   pas  6BA  ktr  pas... 
* 4 kiery 
 
 W popełnił błąd wychodząc w pika zamiast w pierwszy kolor dziadka zgłoszony kontrą 
negatywną, czyli w kiery. Rozgrywający Piotr Gawryś wiedząc, że E musi posiadać asa z damą kier 
zdołał zrealizować kontrakt. Doprowadził bowiem do końcówki czterokartowej: 

 
N - ♠- ♥KW8 ♦- ♣4 

 
W - ♠10 ♥1032 ♦- ♣-    E - ♠- ♥AD ♦107 ♣- 

 
 S - ♠- ♥9 ♦A9 ♣K  

      
w której po zagraniu króla trefl E znalazł się w przymusie wpustkowym. 
 
 Ciekawa sytuacja powstaje, gdy przeciwnicy osiągają szlemika lub szlema prawie w ciemno (z 
przerzutu). Nie jesteśmy wistujący a mamy pewność wpadki po określonym wiście. Niestety, licytacja 
jest tak nieinformacyjna, że partner ma niewielkie szanse, by ów wist trafić. Dobrym ustaleniem jest 
odejście w takich sytuacjach od kontry Lightnera i stosowanie prostego ustalenia, że pas niesie 
sugestię wistu w młodszy z dwóch wchodzących w rachubę kolorów, natomiast kontra żąda 
wistu w kolor starszy. Taką sytuację obrazuje rozdanie z rozgrywek kadrowych. 
 

W  N  E  S 
   1♦  pas  4BA  pas 
   5♦*  pas  6♠  pas 
   7BA  pas... 
* jeden as 
 
 S zawistować miał z karty: ♠94  ♥DW108  ♦75  ♣W9653 
 
 S wyszedł w kiery i przeciwnicy wygrali swoje, natomiast wist treflowy dawał pięć lew, N 
bowiem miał w treflach AKxxx. Posługując się wspomnianą konwencją mamy większe szanse na 
walkę z brydżowymi gangsterami. 
 
 
2.2.1.3.4. Kontra „na jedną lewę” 
 
 „Kontra na jedną lewę” ma zastosowanie w licytacji defensywnej w strefie szlemowej, gdy 
jedna ze stron uzgodniła kolor w obronie i widać, że ma opłacalną obronę zalicytowanego przez 
przeciwników szlemika.  
Logiczne jest wtedy następujące ustalenie: 
 
1) Gracz strony, mogącej bronić, będący za ręką zgłaszającą szlemika: 
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 • z dwoma lewami defensywnymi – kontruje; 
 • z jedną lewą lub bez lew – pasuje. 
 
2) Po pasie partnera, gracz będący na ostatniej ręce: 
 
 • z dwoma lewami – pasuje; 
 • z jedną lewą – kontruje; 
 • bez lewy defensywnej idzie w obronę. 
 
 Oto przykłady zastosowania powyższych ustaleń. 
 
 Po początkowej licytacji (NS po WE przed partą): 
 

S  W  N  E 
2♠ 1)  3♦  4♥ 2)  ktr 3) 
pas  pas  rktr 4)  pas 
6♠ 

 
1)  = Acol 
2)  = cue bid 
3)  = iit karo, chęć obrony 
4)  = zatrzymanie I klasy 
 
1) W – ♠K9 ♥W105 ♦KDW963 ♣75   E – ♠6 ♥D43 ♦7542 ♣DW986 
 
2) W – ♠K9 ♥W105 ♦KDW972 ♣75   E – ♠6 ♥KD6 ♦7542 ♣DW986 
 
3) W – ♠W9 ♥W108 ♦KDW542 ♣85    E – ♠6 ♥KD6 ♦7542 ♣98765 
 
dalsze sekwencje powinny przebiegać następująco: 
 

S  W  N  E 
 
1)   6♠  pas *  pas  7♦ 
 
* pas = 0-1 lewa 
 
2)   6♠  pas  pas  ktr * 
* ktr = 1 lewa 
 
3)   6♠  pas  pas  ktr 
   pas  7♦ * 
 
* 7♦ = 0 lew 
 
 Podobnie jedną lewę oznacza kontra ma szlemika, dana przez gracza będącego na wiście, 
który na podstawie wcześniejszej licytacji nie może mieć dwóch lew defensywnych, np.: 
 

W  N  E  S 
5♦  ktr  pas  6♣ 
ktr 

 
ktr = z ręką:  ♠9  ♥A873  ♦KW1087542  ♣- należy skontrować, wskazując jedną lewę (na otwarcie 5♦ 
nie można mieć dwóch), aby partner nie poszedł w obronę z drugą lewą. 
 
 
2.2.1.3.5. Kontra na odzywkę sztuczną 
 
 Ostatni typ kontr wistowych to kontry na cue-bidy i inne sztuczne odzywki (np. wywiad 
bezatutowy, odpowiedzi na Blackwooda, texasy, Stayman). Tej broni należy używać wyjątkowo 
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rozważnie, bowiem informacje, które takimi kontrami przekazujemy, mogą pomóc bardziej naszym 
przeciwnikom. Dzięki nim mogą oni zagrać kontrakt bezatutowy z dobrej ręki, albo zrezygnować z 
beznadziejnego szlemika, wreszcie mogą im one pomóc w odczytaniu wartości posiadanych przez 
partnera. dlatego zanim zdecydujemy się na danie kontry na odzywkę sztuczną, oceńmy korzyści i 
niebezpieczeństwa, jakie ona niesie. 
 
 Jedno z niebezpieczeństw poznała większość brydżystów, gdy skontrowany Stayman lub 
transfer stawał się kontraktem ostatecznym, czasami z rekontrą i po rozdaniu musieliśmy wysłuchać 
znanego tekstu: „ To była jedyna końcówka, która wychodziła w tym rozdaniu”. Kontrować należy więc 
z rozwagą upewniając się, że rzeczywiście chcemy wistu w ten kolor, że partner ma dużą szansę 
znalezienia się na wiście, że nasza kontra nie wybije przeciwników z kontraktu, w którym 
chcielibyśmy, by się oni znaleźli. Nie należy np. kontrować cue bidu honorowego mając za nim asa z 
damą, gdy ten wist jesteśmy w stanie wymusić kontrą Lightnera lub gdy szlemik zagrany w tym 
rozdaniu nie może mieć szans realizacji. Lepiej w podobnej sytuacji dać kontrę z DW i wykorzystać 
potem swoją przewagę psychologiczną, gdy wróg zorientuje się, że nie dograł odgórnego szlemika. 
 
 Czasami można poczynić ustalenia, że kontra na odzywkę sztuczną wskazuje wist – ale nie w 
kolor tej odzywki. Dotyczy to głównie Splintera. Wiele par ma ustalenie, że kontra na Splintera jest 
wskazaniem wartości w kolorze młodszym od koloru krótkości, natomiast pas wskazuje 
zainteresowanie kolorem wyższym. Przy wszystkich pozytywach tego rozwiązania (wist w kolor 
Splintera nie wydaje się zbyt atrakcyjny) można przytoczyć omówione wyżej minusy. Minusem jest 
także niemożliwość wskazania koloru, którym możemy tanio obronić kontrakt przeciwników. 
 
 Wykorzystanie kontr przez przeciwników na odzywki sztuczne zmusza nas do kontrdziałań. 
Typowym przykładem są kontry na wywiady bezatutowe. Kontrowanie wywiadu umożliwia bowiem 
sprawdzenie przez przeciwników półzatrzymań w tym kolorze a czasami umożliwia zagranie bez atu z 
dobrej ręki (rekontra z asem i zajęcie bez atu od drugiej damy). Dlatego wymyślono antidotum – tzw. 
antykontrę. Przy stosowaniu tej konwencji kontra oznacza brak znaczących wartości w kolorze 
wywiadu, natomiast wartości pokazuje pas. W ten sposób zostaje zabrana przeciwnikom 
potrzebna przestrzeń licytacyjna. 
 
 Dwa razy więc pomyślmy zanim zdecydujemy się na wskazanie asa z królem w jakimś 
kolorze. 
 
 
2.2.1.4.  Kontry informacyjne 
 
 Coraz rzadziej licytacja w rozdaniu ma jednostronny przebieg. Słabe wejścia do licytacji, 
szeroki wachlarz bloków powodują, że musimy być dobrze przygotowani na licytację dwustronna. Z 
tego powodu wyjątkowego znaczenia nabrała kontra w swym znaczeniu informacyjnym, tj. licytowana 
z myślą o przekazaniu partnerowi określonych informacji o ręce kontrującego. Kontra taka nie jest 
związana w żadnym stopniu z chęcią skarcenia przeciwników. Przekazuje ona informacje o sile, 
układzie, kolorach itp. Wachlarz współcześnie stosowanych kontr jest niesłychanie bogaty. Spróbujmy 
zatem go rozłożyć. 
 
 
 
 
2.2.1.4.1. Kontra BI 
 
 Kontra BI nie jest integralną częścią systemu WJ 2000. 
 
 Prekursorem tej formy licytacji dwustronnej był Andrzej Berezecki. Doszedł on do wniosku, że 
kontra od razu wskazująca układ jest lepszym rozwiązaniem od kontry punktowej w pierwszym 
okrążeniu licytacji i ewentualnej kontry układowej w dalszej licytacji z następujących powodów: 
 

♦ przestrzeganie wysokiego limitu punktowego dla kontry na otwarcie 1 w kolor udziela tak 
dużej pomocy przeciwnikom w podejmowaniu decyzji zarówno w licytacji, jak i w rozgrywce, 
że strat tych nie równoważy zwiększenie bezpieczeństwa w stosunku do słabszej układowej 
kontry; 
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♦ podstawę gry własnej stanowi nie tylko liczba posiadanych punktów, lecz także układ 
połączonych rąk; decyduje liczba lew, które można zdobyć w rozgrywce. 

 
Z tych powodów należy rozważyć możliwość dawania słabszej kontry na otwarcie kolorowe. 

Rekompensatą za obniżenie limitu punktowego jest wskazanie przez kontrującego ciekawego układu. 
W klasycznej wersji wprowadzonej przez Berezeckiego KONTRA BI oznaczała siłę od 12 PC i układ 
z czwórką starszą (rzadko piątką) i drugim kolorem (rzadko czwórką, chyba że jest to drugi 
kolor starszy). Jednak co do limitu punktowego obowiązywała zasada, że lepszy układ (np. 6-4) 
pozwalał na obniżenie dolnej granicy siły. Oto kilka charakterystycznych rąk spełniających 
powyższe wymagania: 
 

W  N  E  S 
   1♦  ktr 
 
1)  ♠KDxx  ♥ADWx  ♦xx  ♣xxx 
2)  ♠ADxx  ♥xx ♦xx  ♣KDWxx 
3)  ♠x  ♥KD10x  ♦xx  ♣KDxxxx 
4)  ♠D10xxx  ♥AKWx  ♦x  ♣xxx 
 
 Berezecki obok układowego nadał kontrze znaczenie objaśniające, a więc może być również 
dana z dużą siłą. Rozróżnienie tego typu wariantu jest jednak w przypadku KONTRY BI trochę 
trudniejsze, bowiem nie można tu zastosować prostej reguły, że zalicytowanie nowego koloru oznacza 
siłę od 16 PC. Nowy kolor może być przecież opisem układu kontrującego, jak np. w takiej sekwencji: 

W  N  E  S 
   1♦  ktr  pas  1♠ 
   pas  2♣ 
 
 Czy N wskazuje na układ pięć trefli i cztery kiery, czy objaśniającą kontrę na treflach? Należy 
przyjąć wariant pesymistyczny i potraktować tę odzywkę jako wskazanie układu, a wariant 
objaśniający licytować z przeskokiem. Oczywiście nie zawsze jest to potrzebne: 
 

W  N  E  S 
1♥  ktr  pas  2♣ 
pas  2♠ 

 
 Tutaj w sposób oczywisty N wskazał kontrę objaśniającą na pikach. 
 
 Jakie odpowiedzi ma w arsenale II broniący, gdy para gra KONTRĄ BI? Ich styl jest nieco inny 
niż po klasycznej kontrze wywoławczej. Licytacja z bilansu nie wchodzi już w rachubę, partner bowiem 
może mieć w głównym kolorze drugiego broniącego krótkość. Licytuje się zatem do kolorów partnera, 
natomiast skacząca licytacja kolorem własnym ma znaczenie forsujące, a nie bilansowe. 
 
 Ze słabą kartą licytujemy najbliższy fit w domniemanym kolorze partnera. 
 

W  N  E  S 
1♦  ktr  pas  1♥ 

 
1♥ licytujemy np. z kartą:  ♠Wxxxx  ♥xxx  ♦Kx  ♣xxx. Własny kolor pikowy zalicytujemy w powyższej 
sekwencji, gdy mamy siłę od ok. 8 PC.  
 

W  N  E  S 
1♦  ktr  pas  1♠ 

 
1♠ licytujemy z kartą:  ♠KWxxx  ♥xxx  ♦Kx  ♣Dxx. Z ręką w tym samym składzie od 13 PC 
zalicytowalibyśmy piki z przeskokiem. 
 
 Z rękami bez własnego koloru licytujemy trochę inaczej. 
 

W  N  E  S 
1♦  ktr  pas  1BA 
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1BA licytujemy z kartą:  ♠DWx  ♥xx  ♦KWx  ♣Kxx. 1BA po kontrze dwukolorowej ma znaczenie 
konstruktywne i oznacza brak kolorów starszych i rękę lepszą od tej, z którą zgłosilibyśmy 
kolor najbliższej trójki. Mając od 10 PC i szanse na uzgodnienie starszego koloru licytujemy 
kolor przeciwnika. 
 

W  N  E  S 
1♦  ktr  pas  2♦ 

 
 2♦ licytujemy z kartą:  ♠KWxx  ♥xxx  ♦Ax  ♣Dxxx. Taka licytacja oznacza co najmniej jedną 
starszą czwórkę i bilans na kontrakt na wysokości dwóch lub oczywiście forsing do końcówki. Może 
się zdarzyć, że starszy kolor partnera jest nam znany. 
 

W  N  E  S 
1♥  ktr  pas  2♥ 

 
2♥ licytujemy z kartą:  ♠KDWx  ♥Axx  ♦Kx  ♣Axx. 2♥ oznacza rękę forsującą do dogranej, 
niekoniecznie z czterema pikami. Mając czwórkę pik licytujemy w ten sposób rękę bardzo silną, 
bowiem skoki pikami w tej sekwencji mają znaczenie bilansowe, ponieważ licytujemy do znanego 
koloru partnera. 
 
 Skaczące odzywki kolorem przeciwnika świadczą o dobrych fitach w kolorach partnera 
i mają znaczenie inwitujące, przy czym posiadają raczej charakter inwitu układowego. 
 

W  N  E  S 
1♦  ktr  pas  3♦ 

 
3♦ licytujemy z ręką:  ♠KWxxx  ♥DWxx  ♦x  ♣Kxx. 
 
 Skoki w bez atu świadczą o zapewnionych fitach w obu kolorach młodszych i świadczą 
o dobrym układzie. 
 

W  N  E  S 
1♥  ktr  pas  2BA 

 
2BA licytujemy z kartą:   ♠Wxx  ♥x  ♦KWxx  ♣Kxxxx. 
 
 Gdy stosujemy KONTRĘ BI rzadko będziemy licytować w tak komfortowych warunkach jak 
przedstawiono powyżej. Często przeciwnicy nie poprzestaną na otwarciu licytacji. Po rekontrze 
odpowiadającego licytujemy własny kolor lub pasujemy. Po wejściu kolorem nasza kontra jest 
kontrą do długości czyli oznacza chęć walki z kolorami innymi niż zgłoszony przez 
przeciwnika. 

W  N  E  S 
1♦  ktr  1♥  ktr 

 
 Kontrę licytujemy z kartą:  ♠KDxx  ♥xx  ♦xxx  ♣AWxx. Partner mając kiery nie jest oczywiście 
zobligowany do pasowania tylko do zalicytowania koloru, chyba że uzna pas za dobry interes. Trzeba 
zauważyć, że powyższa sekwencja ma inne znaczenie niż w sytuacji, gdy kontra byłaby wywoławcza. 
Wtedy kontra na 1♥ byłaby karna. Po KONTRZE BI jest wywoławcza, a z kierami musimy pasować, 
by ewentualnie dać kontrę w następnym okrążeniu. Zalicytowanie 1♠ w podanej sekwencji 
świadczyłoby o piątce pików i pozytywnej ręce. 
 
 Kontra na kolor uzgodniony przez przeciwnika oznacza chęć znalezienia fitów. 
 

W  N  E  S 
1♦  ktr  2♦  ktr 

 
 Kontrę licytujemy z kartą:  DWxx  xx  Kxx  AWxx. 
 
 Gdy starszy kolor kontrującego jest znany, kontra oznacza dobrą rękę z trójką w tym kolorze, 
bowiem mając fit 4-kartowy licytowalibyśmy z bilansu, ewentualnie z pomocą konwencji Lebensohl. 
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W  N  E  S 
1♠  ktr  2♠  2BA 
pas  3♣  pas  3♥ 

 
 S licytuje tak z kartą:  ♠xx  ♥KWxxx  ♦xxxxx  ♣x. 
 

W  N  E  S 
1♠  ktr  2♠  3♥ 

 
 3♥ licytujemy z kartą:  ♠Ax  ♥KWxx  ♦Kxxx  ♣xxx. 
 
 KONTRA BI pozwala na szybkie ujawnienie wartości układowych, może jednak utrudnić 
licytację, gdy partner kontrującego jest silny. Wtedy po kontrze dwukrotnej mogą nastąpić trudności z 
licytacją połączonych rąk. Lepszym rozwiązaniem wydaje się ustalenie, że w sytuacji, gdy partner jest 
przed pasem oraz po otwarciach blokujących przeciwnika gramy kontrą wywoławczą. Ułatwi nam to 
bilansowanie rąk. Gdy partner już pasował, możemy grać KONTRĄ BI, bowiem wtedy możemy 
nawiązać z zazwyczaj silniejszym przeciwnikiem walkę tylko w oparciu o układowe walory naszej 
karty. 
2.2.1.4.2.  Kontra do długości 
 
 Kontra do długości jest szczególnym typem kontry, którą stosuje się na wysokości dwóch po 
otwarciach partnera 2♣ lub 2♦ i wejściu przeciwnika kolorem. Ma ona podobne znaczenie do kontry 
negatywnej (tzn. jej celem jest znalezienie jeszcze nie licytowanego koloru do gry), ale niesie większe 
ryzyko utrzymania się kontraktu z kontrą. Partner kontrującego jest bowiem zobowiązany do 
spasowania, jeśli posiada kolor (czwórkę lub piątkę) zalicytowany przez przeciwnika. 
 
Przykłady: 
 
 Partner  Przeciwnik   Ja 
 
a)    2♣      2♥   ktr 
 
b)    2♦      2♠   ktr 
 
 W przykładzie a) partner zobowiązany jest pasować, jeśli jego otwarcie typu Precision 
zawierało z boku czwórkę kier, a w przykładzie b) partner pasuje, gdy ma Wikosza na pikach. Z tego 
powodu nie poleca się stosowania tej konwencji z krótkością w kolorze kontrowanym. 
 
Uwaga: Kontrę do długości stosujemy po wejściu przeciwnika na wysokości dwóch. Kontry do 
długości nie stosuje się na wysokości trzech: 
 
 Partner  Przeciwnik  Ja 
    2♦      3♣   ktr 
 
 Kontra w powyższej sekwencji jest karna. 
 

Kontrę do długości możemy również stosować w obronie po wejściu 
dwukolorowym partnera. 
 
 Stosowanie kontry do długości uniemożliwia skontrowanie wchodzącego z longerem w kolorze 
wejścia. Odpowiadający musi wtedy pasować i czekać na kontrę otwierającego, podobnie, jak w 
przypadku stosowania kontry negatywnej po otwarciu 1 w kolor. Należy jednak pamiętać, że 
otwierający będzie wznawiał rzadziej niż po otwarciu 1 w kolor i pas odpowiadającego z ręką na tyle 
silną, że gwarantuje dograną jest bardzo ryzykowny. Oto przykłady, z którymi należy skontrować w 
sekwencji: 
 

W  N  E  S 
2♦ *  2♥  ktr 

 
* 2 = dwukolorówka Wilkosza 
 

Kontrujemy z rękami: 
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 ♠KD74  ♥96  ♦AK972  ♣96 
 ♠D1064  ♥AD7  ♦AD102  ♣32 
 ♠D7  ♥K  ♦♥A10842  ♣W10632 
 
 Nie należy natomiast kontrować z ręką typu: 
 
 ♠7  ♥D10642  ♦AK10632  ♣K 
 
partner powie po kontrze 2♠ i nie wyplączemy się z misfitów. 
 
 
2.2.1.4.3.  Kontra intencjonalna 
 
 W pewnych sekwencjach, po sztucznych odzywkach przeciwników, dogodnie 
jest przyjąć, że kontra wyraża chęć kontrowania przeciwników, a nie tylko 
jednej sztucznej odzywki. Typowa sytuacji tego rodzaju to np. sekwencja: 
 

W  N  E  S 
1BA  2♣ * ktr ⇐ 

 
* 2♣ = dwukolorówka na kolorach starszych (Landy) 
 
 Po wejściu 2♣ oznaczającym dwukolorówkę na kolorach starszych nie ma 
sensu kontra w znaczeniu „kontruję karnie 2♣” – powinna ona oznaczać pewną 
siłę honorową z możliwością kontrowania przynajmniej jednego z kolorów 
wchodzącego. Podobnie w sekwencji: 
 

W  N  E  S 
1♥  pas  4♥  4BA* 
ktr ⇐ 

 
* 4BA = dwukolorówka na kolorach młodszych 
kontra powinna oznaczać możliwość kontrowania przynajmniej jednego koloru 
młodszego. 
 
 Podobna sytuacja ma miejsce po wejściu przeciwnika typu cue bid 
Michaelsa, np. w sekwencji: 
 

W  N  E  S 
1♠  2♠  ktr ⇐ 

 
kontra powinna przekazywać intencję kontrowania przeciwników, czyli 
wskazywać rękę w sile (8)9+ PC bez fitu pik. 
 
 
2.2.1.4.4.  Kontra - inwit 
 
 W pewnych sytuacjach, gdy uzgodniony kolor naszej strony jest bezpośrednio wyższy od 
koloru, ostatnio zgłoszonego przez przeciwników na wysokości trzech, jedyną możliwością 
zainwitowania dogranej (przy ustaleniu, że 3 w kolor uzgodniony „to walka w przepychu” - raczej sign 
off) jest kontra. Oto przykłady takich sekwencji: 
 

W  N  E  S 
 
  1) 1♠  2♥  2♠  3♥ 
   ktr ⇐ 
 
  2) 1♥  pas  2♥  3♦ 
   ktr ⇐ 
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  3) 1♣  1♥  1♠  2♥ 
   2♠  3♥  ktr ⇐ 
 
 Kontra taka nie obiecuje żadnych wartości w kolorze skontrowanym. Stosowanie kontry – 
inwitu jest bardziej szczegółowo opisane w rozdziale „Inwitowania a walka o zapis częściowy”. 
 
2.2.1.4.5.  Kontra amerykańska 
 
 W sytuacji, gdy po otwarciu dwuznacznym, np. 2♦ Multi lub 2♦ Wilkosza 
pada kontra wywoławcza, a odpowiadający licytuje do koloru otwierającego, 
np.: 

W  N  E  S 
 
1)   2♦*  ktr  2♠  ? 
 
*2♦ = multi 
 
2)   2♦*  ktr  2♥  ? 
 
*2♦ = Wilkosz 
 
dogodnie jest przyjąć ustalenie, że kontra jest dwuznaczna: albo 
propozycyjna, z kartą typu: 
 
w sekwencji 1) ♠KD65  ♥93  ♦A43  ♣9764 
 
a w sekwencji 2) ♠5  ♥K432  ♦D642  ♣A986 
 
albo kontra odpowiedź z czwórką w drugim kolorze starszym, np.: 
 
w sekwencji 1) ♠5  ♥K432  ♦D642  ♣A986 
 
a w sekwencji 2) ♠KD65  ♥93  ♦A42  ♣9764 
 
 Na podstawie własnej ręki oraz licytacji otwierającego N prawie 
zawsze może się zorientować, jakiego typu kartę posiada S. 
 
 
2.2.1.4.6.  Kontra atakująco-obronna 
 
 W pewnych sytuacjach, jeden z licytujących odsprzedawszy układ ręki, 
może przerzucić na partnera decyzję odnośnie dalszej licytacji, przekazując 
kontrą informację o posiadaniu w ramach dotychczasowej licytacji, dobrych 
wartości, zarówno do gry własnej, jak i pewnych walorów defensywnych. 
Kontrę taką nazywamy atakująco-obronną. Partner kontrującego pasuje z 
wartościami przydatnymi przy grze przeciwników, a licytuje wyżej z 
wartościami przydatnymi przy grze własnej. Oto przykłady: 
 
 

W  N  E  S 
1♥  1♠  2♥  2♠ 
3♣  3♠  pas  4♠ 
ktr 

 
u W można spodziewać się rąk typu: 
 
♠9  ♥KD954  ♦A3  ♣A9543 
♠93  ♥AD643  ♦9  ♣AD1043 
♠9  ♥A108654  ♦A3  ♣KD98 
 
E powinien przyjąć kontrę z rękami typu: 
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♠DW8  ♥K54  ♦W753  ♣653 
♠865  ♥A65  ♦Dw63  ♣W97 
 
a odejść z kartami typu: 
 
♠93  ♥K84  ♦9432  ♣A976 
♠943  ♥DW94  ♦9432  ♣D6 
 
 Oto inny autentyczny, mniej typowy przykład kontry atakująco-
obronnej: 
 

W  N  E  S 
4♥  ktr  pas  4♠ 
ktr 

 
Karta W:  ♠-  ♥AKDW85  ♦W1053  ♣983 
 
 Kontra W wskazywała maksymalną rękę na otwarcie 4♥ z pewnymi 
wartościami defensywnymi oraz duży układ. Pozostawiała partnerowi decyzję 
odnośnie dalszej licytacji. 
 
 
2.2.1.4.7.  Kontra negatywna 
 
 Kontrę negatywną stosujemy po otwarciu partnera na wysokości jednego i wejściu 
przeciwnika do wysokości 3♠ (w systemie WJ 95 wysokością graniczną kontry negatywnej było 4♦). 
Celem kontry negatywnej jest znalezienie koloru atutowego poza kolorem licytowanym przez 
przeciwnika i dotychczas przez partnera. Stosując kontrę negatywną musimy zrezygnować ze 
stosowania kontry karnej (nawet jeżeli przeciwnicy są po partii) – jej rolę przejmuje trapping pas. 
 
 Z założenia kontra negatywna wyklucza posiadanie fitu w kolor partnera. 
 
 Jakie cele mogą przyświecać kontrze negatywnej? 
 
1) Sprzedanie możliwości gry w dwa spośród nielicytowanych kolorów 
 
 Oryginalna (już archaiczna) wersja kontry negatywnej ograniczała się właśnie do tego 
zastosowania. Dając kontrę negatywną obligowaliśmy się do posiadania kolorów co najmniej 
czterokartowych w obu nielicytowanych dotychczas kolorach. Ta wersja kontry negatywnej stosowana 
jest obecnie w następujących sekwencjach: 
 

Partner  Przeciwnik  Ja 
    1♣      1♦   ktr 

 
 Kontra obliguje do posiadania obu starszych czwórek. Dopuszczalny jest również układ z 
pięcioma kierami i czterema pikami (z pięcioma pikami i czterema kierami mamy wygodną licytację 1♠ 
i zgłoszenie kierów w następnym okrążeniu). 
 
 W sekwencji: 
 
  Partner  Przeciwnik  Ja 
     1♥     1♠   ktr 
 
kontra negatywna w zasadzie przyrzeka posiadanie obu kolorów młodszych. Podobne znaczenie ma 
kontra, gdy partner otworzył kolorem starszym, a przeciwnik zalicytował drugi kolor starszy na 
wysokości dwóch. 
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2) Pokazanie nielicytowanej starszej czwórki 
 
 Jeśli w dotychczasowej licytacji został zgłoszony jeden kolor starszy, to kontra oznacza 
posiadanie co najmniej czterech kart w drugim kolorze starszym – nie jest wymagane posiadanie 
innego koloru czterokartowego. Klasycznym przykładem jest kontra Sputnik: 
 

Partner  Przeciwnik  Ja 
   1♦      1♠   ktr 

 
 Kontra oznacza cztery kiery, natomiast nic nie mówi o treflach. 
 
 Przyjrzyjmy się sekwencjom: 
 

Partner  Przeciwnik  Ja 
 
a)     1♣      2♠   ktr 
 
b)     1♣      2♥   ktr 
 
c)     1♠      2♣   ktr 
 
d)     1♥      2♣   ktr 
 
 W przykładach a) i c) kontra obiecuje czwórkę kier, a w przykładach b) i d) mówi o posiadaniu 
czwórki pik. 
 
Wyjątek 
 
 Od reguły podanej wyżej mamy w systemie jeden istotny wyjątek: 
 
  Partner  Przeciwnik  Ja 
  1♣ (1♦)      1♥  ktr 
 
 Kontra w tej sekwencji oznacza brak czwórki pik i zatrzymania kier. Czwórkę pik pokazujemy 
naturalnie poprzez zgłoszenie 1♠. 
 
3) Forsujące sprzedanie koloru pięciokartowego 
 
 W systemie Wspólny Język zalicytowanie nowego koloru na wysokości dwóch bez przeskoku 
po wejściu przeciwnika jest nieforsujące, np.: 
 
  Partner  Przeciwnik  Ja 
 
a)  1♣ (1♦)     1♠   2♥ 
 
b)     1♥      2♣   2♠ 
 
 W obu powyższych przypadkach odzywka odpowiadającego oznacza co najmniej pięć kart w 
licytowanym kolorze oraz ręką nieforsującą (7-10 PC). W celu sprzedania koloru pięciokartowego 
można: 
 

• Zalicytować kolor z przeskokiem (3♥ w sekwencji a) lub 3♠ w sekwencji b)). Odzywka taka powinna 
jednak oznaczać kolor sześciokartowy lub piątkę na tyle dobrą, że można w nią grać nawet do 
dubletona u partnera. 
 

•  Dać kontrę negatywną. Zgłoszenie koloru starszego po uprzedniej kontrze negatywnej oznacza 
nie nadający się na licytację z przeskokiem kolor pięciokartowy i siłę od 11 PC (kontra objaśniająca). 
 
Przykłady: 
 

 Partner  Przeciwnik  Ja 
 
a)  1♣ (1♦)     1♠   ktr 
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    1BA     pas   2♥ 
 
b)    1♥      2♣   ktr 
    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 on posiadanie czterech kart w naszym kolorze starszym – w 
sekwencji a) z czwórką kier partner musiałby zalicytować kiery, podobnie jak w sekwencji b) 
otwierający powinien był z czwórką pokazać piki niezależnie od siły otwarcia. 
 
Przykłady licytacji: 
 
a)    N  E  S 
    1♣  1♦  ktr 
 
ktr = obie starsze czwórki od 7 PC lub kontra objaśniająca 
 
b)    N  E  S 
    1♣/1♦  1♥  ktr 
 
ktr = brak czterech pików od 7 PC, karta nie dobra do zgłoszenia bez atu (z czwórką pik 
zalicytowalibyśmy 1♠) lub kontra objaśniająca; w przypadku otwarcia 1♦ - brak zatrzymania karowego 
 
 Przykłady rąk S po otwarciu 1♣: 

 
♠K87  ♥965  ♦D84  ♣D653 
♠K43  ♥9542  ♦K87  ♣AW8 
♠754  ♥86  ♦AK9  ♣97632 
♠K87  ♥W75  ♦K86  ♣AK92 

 
c)    N  E  S 
    1♣/1♦  1♠  ktr 
 
ktr = cztery kiery od 7 PC lub ręka z piątką kier za silna na nieforsujące 2♥. 
 
 Przykładowe ręce kontrującego: 
 

♠96  ♥KD85  ♦A94  ♣9542 
♠6  ♥KD95  ♦D8743  ♣976 
 
 Z rękami: 
 
♠97  ♥KD8653  ♦D43  ♣97 
♠65  ♥DW865  ♦A43  ♣654 

 
nie należy dawać kontry negatywnej lecz licytować nieforsujące 2♥. Zalicytowanie kontry a następnie 
w drugim okrążeniu kierów świadczyłoby o kontrze objaśniającej od 11 PC. 
 

♠8  ♥KD54  ♦AK876  ♣D92 
 

Z powyższą ręką zaleca się kontrę w pierwszym okrążeniu, zgodnie z zasadą preferencji kolorów 
starszych w licytacji dwustronnej, aby nie utracić, po ewentualnej blokującej licytacji przeciwników, 
możliwości uzgodnienia kierów. 
 
   N  E  S  W 
   1♦  1♠  ktr  pas 
   1BA  pas  2♥ 
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2♥ = otwierający wykluczył posiadanie czwórki kier, licytując 1BA (a nie 2♥), zatem 2♥ obiecuje 
piątkę kier i jest forsujące (kontra objaśniająca) w przeciwieństwie do bezpośredniego po 1♠ 
zgłoszenia 2♥, które byłoby nieforsujące (odpowiedź kolorem na wysokości dwóch nie forsuje). 
 
 Podobnie jest w sekwencji: 

 W  N  E  S 
   1♣  1♠  ktr  2♠ 
   pas  pas  3♥ (forsujące) 
 
d)    N  E  S 
    1♥  1♠  ktr 
 
ktr = kolory młodsze od 7 PC 
 
 W pozostałych przypadkach kontra negatywna przyrzeka co najmniej jedną starszą czwórkę – 
chyba, że licytowano kiery i piki (tak jak w przykładzie d), wtedy kontra wskazuje kolory młodsze. 
 
 Dalsza licytacja po kontrze negatywnej wymaga logicznego myślenia. Inaczej licytuje się, gdy 
otwierający w pierwszym okrążeniu wskazał kolor (otwarcie 1♦, 1♥, 1♠), a inaczej, gdy go nie 
wskazał (otwarcie 1♣). Przykłady: 
 
a)  N  E  S  W  
  1♣  2♣  ktr  pas 
  2♦  pas  2♥ 
 
b)  N  E  S  W 
  1♣  2♣  ktr  pas 
  2♥  pas  2♠ 
 
 Otwierający swoją drugą odzywką [2♦ w przykładzie a) i 2♥ w przykładzie b)] nie wykluczył 
posiadania innych czwórek. Dlatego dalsza licytacja jego partnera (S) jest próbą poszukiwania 
wspólnych czwórek i nie jest forsująca (forsujący byłby kolor przeciwnika). Inaczej sytuacja 
przedstawia się w poniższych sekwencjach: 
 
 
 
 
c)   N  E  S  W 
   1♦  2♣  ktr  pas 
   2♥  pas  2♠ 
 
d)   N  E  S  W 
   1♥  2♦  ktr  pas 
   2♥  pas  2♠ 
 
 Otwierający w obu sekwencjach wykluczył posiadanie czwórki pik. W sekwencji c) z 
trójkolorówką otwierający zalicytowałby 3♣. W sekwencji d) zgłosiłby piki, zamiast powtarzać kiery, 
niezależnie od siły. 2♠ zgłoszone przez odpowiadającego w obu sekwencjach, obiecuje więc piątkę 
pików, a zatem jest licytacją forsującą (z kartą nie forsującą S zgłosiłby 2♠ bez uprzedniej kontry. 
 
 Sekwencja: 
 

N  E  S  W 
1♠  2♣  ktr  pas 
2♦  pas  2♠ 

 
2♠ = mówi o dubletonie w pikach (negatywny wybór koloru). Z fitem pikowym S nie powinien dawać 
kontry. Kontra S była próbą uzgodnienia koloru kierowego. 
 
 Niektóre pary rozszerzają znaczenie kontry negatywnej w sekwencji: 
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W  N  E  S 
1♥  1♠  ktr 

 
kontra może być dana z trzema typami rąk: 
 

• 7+ PC z kolorami młodszymi 4+, 4+; 
• 7+ PC bez fitu kier i zatrzymania pik; 
• od 11 PC na kolorze pięciokartowym (kontra objaśniająca). 

 
 Dzięki stosowaniu kontry negatywnej przyjmuje się, że zgłoszenie nowego koloru na 
wysokości dwóch po interwencji pierwszego broniącego nie jest forsujące. Oznacza kolor 5+ z siłą 6-
10 PC, np.: 

W  N  E  S 
1♥  2♣  ? 

 
E z ręką:  ♠KD1086  ♥84  ♦D93  ♣942 licytuje nieforsujące 2♠. Z silniejszą ręką od 11 PC, np.:  
♠KD754  ♥A3  ♦D84  ♣865 z pikami dajemy kontrę (objaśniającą), a następnie zgłaszamy piki 
(sekwencja forsuje na jedno okrążenie). Z jeszcze silniejszą rękę i kolorem 6+ lub dobrym kolorem 5+ 
licytujemy kolor z przeskokiem, np..: 
 

W  N  E  S 
   1♥  2♦  ?   
 
E z reką:  ♠KD10532  ♥A2  ♦A76  ♣92 licytuje forsujące 3♠. 
 
 Nieco trudności może nastręczyć podobne ustalenie, dotyczące koloru karowego, gdyż w 
przypadku blokującej licytacji przeciwników, np.: 
 

W  N  E  S 
1♥  2♣  ktr  4♣ 
? 

 
W z ręką typu:  ♠KD93  ♥AKD92  ♦8  ♣943  może obawiać się zgłoszenia 4♠ nie będąc pewnym, że 
partner ma czwórkę pików. Przyjęcie ustalenia, że z ręką: 11+ PC z pięcioma karami daje się kontrę 
negatywną bez względu na liczbę pików, wymaga dalszych ustaleń co do stosowania kontry 
odpowiedzi po blokującej licytacji przeciwników. Np. w powyższej sekwencji, kontra W, powinna 
oznaczać czwórkę pików oraz siłę i układ wystarczający do wygrania 4♠ przy przeciętnej ręce E. 
 
 W sekwencji: 
 

W  N  E  S 
1♣/1♦      2♥/2♠       ktr 

 
kontra oznacza czwórkę w nielicytowanym kolorze starszym i siłę od 7 PC. Przy minimum siły, ręka 
kontrującego musi dawać szanse na znalezienie sensownego kontraktu w razie nie trafienia u 
partnera w czwórkę w nielicytowanym kolorze starszym, a więc – po otwarciu 1♣ - piątkę młodszą, a 
po otwarciu 1♦ - 5+ trefli lub fit karowy. 
 
 Podobnie jak w innych, tak i w powyższej sekwencji zgłoszenie koloru starszego na wysokości 
dwóch jest nieforsujące. Z silną kartą i z 5+ kartami w nielicytowanym kolorze starszym dajemy kontrę 
negatywną, a potem licytujemy posiadany kolor lub od razu licytujemy kolor z przeskokiem (kolor 6+ 
lub tylko dobry kolor 5+, który może być kolorem atutowym nawet przy dwukartowym ficie u partnera). 
 
 W sekwencji: 
 

W  N  E  S 
1♦  2♣  ktr 

 
kontra oznacza jedną lub obie starsze czwórki i 7+ PC. O ile w dalszej licytacji kontrujący sprzedaje fit 
karowy, to jego ręka nie powinna zawierać zupełnego minimum – z fitem karowym i starszą czwórką w 
sile 6-7 PC lepiej jest zamiast kontry zalicytować 2♦. Otwierający z nadwyżką i starszą czwórką ma 
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szansę ją zgłosić. Podobnie jak w poprzednich sekwencjach, i tutaj przyjmuje się, że 2♥ i 2♠ są 
nieforsujące. Z silniejszymi rękami (11+ PC) z kolorem starszym 5+ dajemy najpierw kontrę 
nagatywną, a potem zgłaszamy kolor piątki, np.: 
 

W  N  E  S 
1♦  2♣  ktr  pas 
2♠  pas  ? 

 
3♥ = 5+ kierów, od 11 PC, forsuje 
3♦ = wskazuje cztery kiery + fit karowy i 8-10 PC 
 
 W sekwencjach: 
 

W N E S   W N E S 
1♥ 2♠ ktr    1♠ 2♥ ktr 

 
kontra oznacza w zasadzie układ 4+ - 4+ w kolorach młodszych i 7+ PC. Przy minimum siły powinna 
zawierać większy układ w kolorach młodszych lub tolerancję gry w kolorze otwarcia. Kontra może być 
też dawana z jednym kolorem młodszym z siłą zbyt małą na zgłoszenie go na wysokości trzech.  
 
W sekwencji:  W  N  E  S 

1 w kolor 3♣/3♦       ktr 
 
kontra oznacza w zasadzie czwórkę (czwórki) w nielicytowanym kolorze starszym; niemniej może być 
też dana z silną kartą bez możliwości zgłoszenia innej odzywki, np.: 
 

W  N  E  S 
1♠  3♦  ktr 

 
kontrujemy z rękami: 
 
  ♠93  ♠94  ♠A3  ♠87 
  ♥KD84  ♥KW93  ♥KD4  ♥AK8 
  ♦965  ♦A32  ♦965  ♦8542 
  ♣A432  ♣K843  ♣KW975 ♣KD76 
 
 W sekwencji: 
 

W  N  E  S 
1 w kolor 3♥/3♠  ktr 

 
kontra oznacza czwórkę w nielicytowanym kolorze starszym (albo 4+ - 4+ w kolorach młodszych w 
sekwencji 1♥ – 3♠ – ktr i 1♠ – 3♥ – ktr). Nie można tutaj rozszerzać gamy rąk, z którymi daje się 
kontrę, gdyż praktycznie uniemożliwiłoby to dalszą licytację. 
 
 Kontrę negatywną można z powodzeniem stosować także po wejściach kolorem w obronie, 
np.: 
 

W  N  E  S 
1♣  1♥  2♦  ktr 

 
ktr = 4-5 pików z tolerancją gry w kiery 
 

1♣  1♦  1♠  ktr 
 
ktr = 4-5 kierów z tolerancją gry w karo (gdy 1♣ jest sztuczne, może wskazywać kiery i trefle) 
 

1♥  1♠  2♦  ktr 
 
ktr = 5+ trefli z tolerancją gry w piki 
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1♥  1♠  2♥  ktr 

 
ktr = 4+ - 4+ w kolorach młodszych z tolerancją gry w piki  
 
 Kontra negatywna jest także użyteczna do wskazania czwórki kierów po kontrze wywoławczej 
na otwarcie 1 w kolor młodszy i zalicytowaniu przez odpowiadającego 1♠, np.: 
 

W  N  E  S 
1♣/1♦      ktr  1♠  ktr 

 
ktr = czwórka kierów 
 
 Po innej niż 1♠ licytacji odpowiadającego kontra powinna być propozycyjna. 
 
Kontrowanie wchodzącego w przypadku stosowania kontry negatywnej 
 
 Jak skontrować wchodzącego, gdy stosuje się kontrę negatywną? Twórca kontry negatywnej 
A. Roth daje efektowną odpowiedź na to pytanie: 
 
 „Pasuj dwa razy!” Pierwszy raz – po wejściu (trapping pas), a drugi – po kontrze wznawiającej 
partnera (karny pas), która jest prawie obligatoryjna. 
 
 Z opozycją w kolorze wejścia, odpowiadający powinien pasować. Co prawda wznowienie nie 
jest obowiązkowe, ale otwierający może nie ożywić tylko z wyjątkowo brzydką kartą i z kilkoma 
kartami w kolorze wejścia. Można sformułować zasadę: 
 
 „Im mniejsza siła ręki otwierającego i im mniej ma on kart w kolorze wejścia, tym chętniej 
powinien wznawiać kontrą, gdyż tym większa jest szansa, że partner dał trapping pasa.” (Wskazówką 
przemawiającą za tym jest także milczenie drugiego obrońcy). 
 
 Oto kilka przykładów licytacji w tego typu sekwencjach, podanych przez A. Rotha. W 
sekwencji: 
 

W  N  E  S 
1♥  2♦  ? 

 
z następującymi rękami E licytuje: 
♠D6542  ♥K86  ♦963  ♣K2 – licytuj 2♥ 
 
♠875  ♥K6  ♦K10864  ♣A64 – licytuj pas 
 
♠KD875  ♥86  ♦54  ♣A842 – licytuj 2♠ (nieforsujące) 
 
♠KD864  ♥A8  ♦76  ♣A864 – licytuj konta, a potem piki – forsujące  

     wskazanie koloru 5+ 
 
♠KD32  ♥83  ♦K74  ♣W764 – licytuj kontra (negatywna) 
 
 W sekwencji: 
 

W  N  E  S 
1♥  2♦  pas  pas 
? 

 
z poniższymi rękami licytuje się (komentarz A. Rotha): 
 
♠K86  ♥AK865  ♦9  ♣AK75 – kontra (modelowy układ ręki na kontrę  

     wznawiającą). 
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♠9  ♥KDW432  ♦84  ♣AW64 – 2♥ (kontra byłaby zbyt ryzykowna –w razie przyjęcia jej przez 
partnera, grozi wygranie kontraktu ze względu na małą liczbę lew defensywnych w ręce 
otwierającego). 
 
♠A3  ♥AD843  ♦8  ♣KDW75 – ktr (mimo, że 3♣ wygląda atrakcyjnie, zdążymy je jeszcze zgłosić po 
ewentualnych 2♠ partnera, a trzeba partnerowi dać szansę skarcenia przeciwników). 
 
♠84 ♥AD853  ♦KW83  ♣K5 – pas (długość karowa upewnia nas, że partner nie dał trapping pasa, a 
siła ręki nie zachęca do walki). 
 
♠K54  ♥AW843  ♦D3  ♣K75 – ktr (pomimo minimum powinniśmy ożywić licytację). 
 
♠A3  ♥KDW9765  ♦AD  ♣K3 – 3BA (licytuję to, co uważam, że wygram!). 
 
 Niektóre pary stosują ustalenie, że wznowienie licytacji przez otwierającego jest w 100% 
obowiązkowe. Jest to jednak broń obosieczna, zwłaszcza gdy przeciwnik jest o nim ostrzeżony. Oto 
przykład: 
 
 

N–♠7  ♥D7  ♦K953  ♣AK9753 
 
W-♠KD842  ♥A53  ♦DW8  ♣D4 E-♠W6  ♥10842  ♦1074  ♣W1082 
 

S-♠A10953  ♥KW96  ♦A62  ♣6 
 
Obie po partii: 
 

W  N  E  S 
1♠  2♣  pas  (pas!) 
ktr  pas  2♠  ktr 
pas... 

 
i bez czterech za 1100! W świetle naszych ustaleń, W dał kontrę ze zbyt słabą ręką i z zbyt dużą 
ilością kar. 
 
 
2.2.1.4.8.  Kontra wywoławcza 
 
Kontra wywoławcza to rodzaj kontry informacyjnej wskazującej określoną siłę i obiecującej fity w 
kolorach nielicytowanych przez przeciwnika. Jest to jedna z pierwszych odzywek konwencyjnych w 
brydżu licytowanym. Powstała prawdopodobnie już w roku 1912. Amerykańskie źródła podają jako jej 
autorów Charlesa Pattona i Brayenta McCampbella, którzy mieli ją wynaleźć niezależnie od siebie. O 
tym, że skontrowanie otwarcia nabrało znaczenia konwencyjnego zadecydowała prosta logika, szybko 
bowiem zorientowano się, że bardzo rzadko otrzymuje się taką rękę, z którą najkorzystniejsze jest 
karne skontrowanie przeciwnika na wysokości jednego, szczególnie gdy nie mamy żadnych informacji 
o ręce partnera. 
 
 Rozpoznanie kontry wywoławczej jest stosunkowo proste. Oto kilka sytuacji, w których kontra 
ma charakter wywoławczy. 
 
 
2.2.1.4.8.1.  Kontra pierwszego obrońcy 
 

W  N  E  S 
   1♠  ktr 
 To najbardziej typowy przykład kontry wywoławczej. Po naturalnym otwarciu przeciwnika 
kontra wskazuje siłę od 12 PC i co najmniej trzy karty we wszystkich kolorach poza pikami. 
Wymagania co do siły mogą być złagodzone jeśli kontrujący dysponuje lepszym układem (1-4-4-4 lub 
0-4-4-5). 
 
 Możemy podać kilka wzorcowych kart, które upoważniają do dania kontry wywoławczej: 
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a)  ♠xx  ♥ADxx  ♦KDxx  ♣Kxx 
b)  ♠x  ♥KWxx  ♦DWxx  ♣Axxx 
c)  ♠Ax  ♥KDx  ♦KDxx  ♣Axxx 
 
 Drugi obrońca po kontrze wywoławczej zakłada, że kontrujący posiada minimum siły na kontrę 
i do tego wariantu licytuje. Pas oznacza rękę, z którą chcemy grać kontrakt 1♠ z kontrą. Mając własny 
kolor pięciokartowy licytujemy z bilansu. Oznacza to, że z takim kolorem i siłą 0-8 PC licytujemy dwa w 
swój kolor. Z siłą 8-11 PC licytujemy kolor na wysokości trzech, natomiast z siłą od 12 PC możemy 
skoczyć w końcówkę (zrobimy tak najczęściej z kierami) lub możemy zalicytować kolor przeciwnika 
wskazując rękę forsującą do dogranej. 
 
 Omawiany system odpowiedzi dotyczy otwarcia 1♠. Po otwarciu 1♦ lub 1♥ mamy do 
dyspozycji większą przestrzeń licytacyjną. Gdy nie mamy własnego koloru mamy do wyboru 
bilansową odzywkę w bez atu. Oczywiście powinna ona wskazywać także zatrzymanie w kolorze 
otwarcia. Gdy nie posiadamy koloru i zatrzymania w kolorze przeciwnika licytujemy własny kolor 
czterokartowy. Ze słabą ręką czynimy to oczywiście na najniższym możliwym szczeblu. 
 
 Trudna jest sytuacja, gdy posiadamy ok. 10 PC bez koloru pięciokartowego i zatrzymania w 
kolorze otwarcia. Sensownym rozwiązaniem jest licytowanie 2 w kolor przeciwnika z taką ręką przy 
założeniu, że taka odzywka jest bądź forsingiem do końcówki, bądź bilansem na 2BA bez zatrzymania 
w kolorze otwarcia. Czasami będzie konieczne zalicytowanie koloru 3-kartowego, jeśli mamy słabą 
rękę z czwórką w kolorze otwarcia. 
 
 Trochę inna sytuacja następuje po kontrze wywoławczej na otwarcie 1♣. Ponieważ takie 
otwarcie nie wskazuje koloru trudno oczekiwać, że kontrujący będzie dysponował fitami we wszystkich 
czterech kolorach. Z tego powodu kontrę wywoławczą uważa się za poprawną, gdy przyrzeka ona co 
najmniej 3-kartowe fity w kolorach starszych. W kolorze młodszym jest dopuszczalny dubleton. Trochę 
zmienia się również dalsza licytacja, ze względu na to, że nie dysponujemy naturalnym kolorem 
przeciwnika. Dlatego wygodnym ustaleniem jest licytowanie podobnie jak po własnym otwarciu 1♣. 
Oznacza to, ze z siłą 0-6 PC licytujemy sztuczny negat 1♦, a kontrujący w zależności od posiadanej 
karty licytuje jak w sekwencji 1♣ –1♦. Z siłą 7-11 PC licytujemy najbliższą starszą czwórkę i partner z 
lekką nadwyżką będzie licytował dalej. Mając kolor 5-kartowy licytujemy z bilansu. Odzywki w bez atu 
są również bilansowe, a 2♣ oznacza rękę forsującą bez własnego koloru. 
 

W  N  E  S 
   2♥  ktr 
 
 Czym będzie się różnić kontra I broniącego na otwarcie blokujące? Wymagania będą 
podobne, przy czym nacisk będzie kładziony na posiadanie kolorów starszych. Jeśli przeciwnicy 
blokują naturalnie, to kontra przyrzeka fity 4-3 w kolorach starszych (jeśli blokowano nas kolorem 
młodszym) lub czwórkę w drugim kolorze starszym, gdy otwarcie wskazywało kolor starszy. Zatem po 
przedstawionej sekwencji skontrujemy wywoławczo 2♥ z takimi kartami: 
 
a)  ♠AKxx  ♥xx  ♦KDxx  ♣Dxx 
b)  ♠ADx  ♥xx  ♦KWxx  ♣Axxx 
c)  ♠ADxx  ♥x  ♦AWxxx  ♣Kxx 
d)  ♠KDxx  ♥x  ♦Axxx  ♣W10xx 
 
 Licytacja partnera kontrującego po naturalnym otwarciu blokującym na poziomie dwóch jest 
na ogół bilansowa. Jednak przestrzeń licytacyjna jest już znacznie ograniczona i nie możemy tak 
dokładnie przekazać charakteru naszej ręki, jak po otwarciu na poziomie jednego. Dotyczy to 
zwłaszcza rąk w sile inwitu. Czy z rękami: 
 
a)  ♠xx  ♥xx  ♦Dxxx  ♣Axxxxx 
b)  ♠Kx  ♥xxx♦  xxx  ♣KDxxx 
 
dobrze jest licytować 3♣ w obu przypadkach? Aby lepiej określić rękę drugiego broniącego powstała 
konwencja wymyślona przez George’a Boehma, a przypisywana Kenowi Lebensohlowi, zwana 
Lebensohlem. W myśl tej konwencji odzywka 2BA traci swoje naturalne znaczenie i w zamian 
oznacza ręce bardzo słabe lub silne z czwórką w drugim kolorze starszym. Po takich 2BA kontrujący 
ze standardową kontrą wywoławczą (12-16 PC) licytuje automatycznie 3♣ a jego partner pasuje lub 
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licytuje własny kolor co oznacza sign-off. Natomiast zalicytowanie koloru przeciwnika (po 3♣) lub 3BA 
oznacza wariant ręki silnej ze starszą czwórką i trzymaniem (3BA) lub brakiem zatrzymania w kolorze 
otwarcia (3 w kolor otwarcia). Przy takim ustawieniu licytacji bezpośrednie zalicytowanie koloru ma 
znaczenie inwitujące. 
 

W  N  E  S 
   3♦  ktr 
 
 Po wyższym otwarciu blokującym kontra wywoławcza powinna przyrzekać siłę lub dobre fity w 
kolorach starszych dające poważne szanse na wygranie kontraktu na wysokości trzech nawet ze 
średnią ręką partnera. Taką kontrę można dać z takimi przykładowo rękami: 
 
a)  ♠KDWx  ♥ADWx  ♦x  ♣Wxxx 
b)  ♠AKxx  ♥Dxxxx  ♦x  ♣xx 
c)  ♠AKx  ♥KDxx ♦xx  ♣ADxx 
 
 Partner kontrującego zdany jest wyłącznie na licytację z bilansu, w kolor przeciwnika (przy 
podwójnych fitach lub silnej ręce) i bez atu. 
 
 Większe trudności występują, gdy blok jest sztuczną odzywką. Np. 2♦ w znaczeniu ręki 
jednokolorowej na starszym (Multi), dwukolorówki (Wilkosz) a nawet ręki jednokolorowej na pikach lub 
dwukolorowej z kierami (Tuti Frutti). 
 
 Jak mamy taką odzywkę kontrować wywoławczo? Potrzebny jest nam punkt odniesienia. 
Najwygodniejsze jest ustalenie, że kontra jest wywoławcza do wariantu najbardziej blokującego, tj. 
zawierającego piki. Jest to wygodne, gdy bowiem przeciwnicy maja ten kolor, my już wcześniej 
określimy własną rękę, zanim zaczną nas ewentualnie blokować. Przy takim założeniu w sekwencji: 
 

W  N  E  S  
   2♦*  ktr 
* Wilkosz 
 
nasza kontra oznacza rękę nadającą się do dania kontry wywoławczej na otwarcie z pikami, tj.: 
 
a)  ♠Wx  ♥ADWx  ♦Kxxx  ♣Axx 
b)  ♠x  ♥ADWx  ♦W10xx  ♣KDxx 
 
 Do takiej kontry następnie licytujemy wg zasad przedstawionych przy kontrze na blok na 
wysokości dwóch. Mając kontrę wywoławczą do wariantu kierowego na razie pasujemy, by 
skontrować w kolejnym okrążeniu, np.: 
 

W  N  E  S 
   2♦*  pas  2♥  pas 
   pas  ktr 
* Wilkosz 
 
 
2.2.1.4.8.2.  Kontra wywoławcza drugiego broniącego 
 
 W sytuacji gdy I broniący spasował po otwarciu i licytacja dobiegła do jego partnera po 
odzywce odpowiadającego, ma on możliwość dania kontry wywoławczej. Jej charakter zależy od 
początkowej sekwencji przeciwników. 
 
a)   W  N  E  S 
   1♦  pas  1♠  ktr 
 
b)   W  N  E  S 
   1♥  pas  2♣  ktr 
 
 Kontra w powyższych przykładach oznacza posiadanie obu nielicytowanych kolorów i siłę oraz 
układ pozwalający na walkę o częśćiówkę, końcówkę a czasem (przypadek b) może być 



WJ 2000 72 

przygotowaniem do obrony kontraktu osiągniętego przez przeciwników. Typowe ręce nadające się do 
dania kontry w powyższych sekwencjach to: 
 
a)  ♠xxx  ♥ADWx  ♦x  ♣ADWxx 
     ♠x  ♥KDWx  ♦xx  ♣KDxxxx 
 
b)  ♠KDWx  ♥xx  ♦DW10xxx  ♣x 
     ♠KDWx  ♥Axx  ♦DWxxx  ♣x 
 
 Dalsza licytacja przebiega w oparciu o dobre sfitowanie rąk i sytuację taktyczną w rozdaniu 
(założenia, osiągnięty przez przeciwników kontrakt). 
 
 Zakładając, że po zgłoszeniu przez przeciwników dwóch kolorów 1 BA 
drugiego broniącego oznacza dwukolorówkę na kolorach nielicytowanych można 
zróżnicować kontrę wywoławczą i wejście 1BA pod względem siły, np. w 
sekwencji: 

W  N  E  S 
1♦  pas  1♠  ? 

 
1BA = 4♥ i 5+♣ licytujemy z rękami słabszymi do 11 PC 
 
ktr = 4+♥ i 4+♣ licytujemy z rękami silniejszymi od 12 PC, może być układ 4 
– 4 
 
 Po zgłoszeniu przez przeciwników dwóch kolorów i kontrze wywoławczej 
na wysokości dwóch, wykorzystując fakt, że dysponuje się dwukolorowym 
wejściem w kolor przeciwnika, można różnicować dwukolorówki, np. w 
sekwencji: 
 

W  N  E  S 
1♥  pas  2♦  ? 

 
kontrę można dać już z układem: 4 piki i 5+ trefli, natomiast 2♥ oznacza 
układ minimum 5-5 w kolorach czarnych. 
 
 Gdy stosuje się kontrę negatywną, to w niektórych sytuacjach, zwłaszcza na wysokości trzech 
po otwarciu przygotowawczym, nabiera ona charakteru kontry wywoławczej – informacje 
przekazywane przez nią odnośnie układu ręki kontrującego są stosukowo mało precyzyjne, np. w 
sekwencji: 
 

W  N  E  S 
1♣  3♦  ktr 

 
 Teoretycznie kontra sugeruje dwie starsze czwórki. Ale co ma zrobić E z siłą od 11 PC z 
jakimkolwiek układem 4-4-3-2 albo 4-3-3-3 bez zatrzymania karo.? 
 
 Niewiele różni się kontra wywoławcza od tej dawanej na otwarcie naturalne, gdy 
odpowiadający podnosi kolor otwierającego. 
 

W  N  E  S 
   1♥  pas  2♥  ktr 
 
 Kontra S to wywoławcza kontra przyrzekająca fity w trzech kolorach i siłę od 12 PC lub mniej 
przy lepszym układzie (kontra odpowiedź). Są to ręce, z którymi dalibyśmy kontrę na naturalne 
otwarcie 1♥. Czasami w korzystnych założeniach kontra taka może być trochę słabsza, bowiem 
chodzi tu o szybkie znalezienie pików do ewentualnej obrony. Z kolei kontra po otwarciu 1♠ musi być 
solidniejsza, bowiem jesteśmy zmuszeni do gry na poziomie trzech. Partner kontrującego może 
licytować podobnie jak po otwarciu naturalnym słabe dwa słabe dwa, tzn. z uwzględnieniem konwencji 
Lebensohl. 
 
 Kontrę wywoławczą możemy również dać, gdy odpowiadający licytuje 1BA po otwarciu. 
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W  N  E  S 

   1♠  pas  1BA  ktr 
 
 Choć pozornie kontra w powyższej sytuacji jest bezpieczniejsza, umożliwia bowiem grę na 
wysokości dwóch, to zaleca się, by kontrujący w tej sekwencji miał naprawdę dobra rękę. 
 
 Niebezpieczeństwo w opisanej sekwencji polega na zbilansowaniu rąk przez przeciwników i 
ujawnieniu przez odpowiadającego misfitu w kolorze otwarcia, co może sugerować opozycję w 
kolorach kontrującego. Dlatego kontrujmy w tej sekwencji tylko z dobrym układem lub dużymi 
nadwyżkami punktowymi, np.: 
 
♠x  ♥AKWx  ♦xxx  ♣ADWxx 
♠x  ♥KDW10  ♦DWxx  ♣KDWx 
 
 
2.2.1.4.8.3. Kontra wywoławcza otwierającego 
 
 Kontra wywoławcza nie musi należeć tylko do arsenału obrońców. Można zaobserwować 
sytuacje, gdy otwierający daje tego typu kontrę: 
 

W  N  E  S 
   1♣  pas  1♦  1♠ 
   ktr 
 
 W przedstawionym przypadku nastąpiła interwencja przeciwników a otwierający nie określił 
dotąd swojego układu. Dobrą ku temu okazją jest danie kontry wywoławczej. Oznacza ona wariant 
silnego trefla od 18 PC z drugą starszą czwórka lub rękę nie nadającą się do zgłoszenia bez atu, albo 
też rękę treflową z kolorem starszym i siłę od 16 PC.  
 
 W podanym przykładzie skontrujemy z: 
 
♠x  ♥AKxx  ♦Axx  ♣AKxxx 
♠xxx  ♥AKDx  ♦x  ♣AKWxxx 
♠xx  ♥AKx  ♦KWxx  ♣AKWx 
♠AX  ♥KDWx  ♦ADxx  ♣Kxx 
 
 W systemie Wspólny Język kontra w powyższej sekwencji może być dana także z ręką 
karowo-kierową. 
 
 W sekwencji: 
 

W  N  E  S 
1♣  pas  1♦  1♥ 
ktr 

 
kontra W oznacza: 
 

• silną rękę (17+ PC) z układem 4 piki i 4+ trefle (wyjątkowo układ ♠3-1♥-4♦-5♣); 
 
• silną rękę w układzie 4♠ i 5+♦; 
 
• silną rękę zrównoważoną, w zasadzie też z czwórką pików (dopuszczalna jest trójka bez 
zatrzymania kier). 

 
 Oto przykładowe ręce, nadające się do kontry w powyższej sekwencji: 
 
  ♠AK93  ♠AKD4  ♠AKD4  ♠KD43 
  ♥9  ♥943  ♥8  ♥94 
  ♦A63  ♦8  ♦A632  ♦AD6 
  ♣AK653 ♣AKW84 ♣KW84  ♣AK84 
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  ♠KD43  ♠AK4  ♠KD4 
  ♥9432  ♥9  ♥A9 
  ♦AK  ♦D632  ♦KD63 
  ♣AK8  ♣AKW84 ♣KD84 
 
 Z kartą typu:  ♠8754  ♥AD  ♦AK8  ♣KDW8 lepiej jest zgłosić 1BA ze względu na słabe piki i 
„widły” kierowe. 
 
 Kontrę wywoławczą może dać otwierający także po własnym otwarciu naturalnym, np.: 
 
a)   W  N  E  S 
   1♦  1♥  pas  2♥   
   ktr 
 
b)    W  N  E  S 
   1♠  pas  pas  2♣ 
   ktr 
 
 W takich sytuacjach kontra oznacza nadwyżki w sile oraz fity w pozostałych kolorach. Znowu 
obowiązuje zasada: im gorszy układ, tym większa siła. Oto przykłady takich rąk: 
 
a)  ♠AKxx  ♥x  ♦AKDxx  ♣Dxx 
     ♠KDWx  ♥x  ♦AKWxxx  ♣xx 
 
b)  ♠KDxxx  ♥ADxx  ♦x  ♣ADx 
     ♠AKxxx  ♥KDxx  ♦-  ♣DWxx 
 
 W sekwencji: 
 

W  N  E  S 
1♠  pas  pas  2♦ 
ktr 

 
kontra w powyższej sekwencji oznacza górę otwarcia i fity w pozostałych kolorach: kierach i treflach 
(może też być dawana z górą otwarcia 15-17 PC na 6+ pikach – w kolejnym okrążeniu nastąpi wtedy 
powtórzenie pików), przy czym im gorszy układ, tym silniejsza honorowo musi być ręka. Oto kilka 
przykładów: 
 
♠KD986 ♠AD986 ♠KDW975 ♠AK975 ♠AK975 ♠AK653 
♥AD85  ♥KD8  ♥AD8  ♥AK5  ♥AK7  ♥KD93 
♦8  ♦7  ♦76  ♦65  ♦-  ♦- 
♣AD4  ♣AK54  ♣AD  ♣A43  ♣K9643 ♣D94 
 
 Podobne zasady obowiązują po bloku przeciwników: 
 

W  N  E  S 
   1♠  3♦  pas  pas 
   ktr 
 
 Tutaj kontra może być nawet nieco słabsza, partner bowiem z siłą 8-9 PC i nieciekawym 
układem (i jednocześnie bez czwórki kier – brak kontry negatywnej) nie miał możliwości zabrania 
głosu w licytacji. 
 
 
2.2.1.4.8.4.  Wtórna kontra wywoławcza 
 
 Niejednokrotnie dochodzi do sytuacji, w której ręka dająca kontrę wywoławczą w pierwszym 
okrążeniu licytacji może zaakcentować siłę kontrą, która w danej sekwencji nie może mieć charakteru 
karnego. Kontra taka oznacza nadwyżkę honorową i możliwość gry w kolorach nielicytowanych, np.: 
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1) W  N  E  S 
1♣  ktr  pas  1♦ 
2♣  ktr 

 
  2) W  N  E  S 
   1♣  ktr  1♥  pas 
   2♥  ktr 
 
  3) 1♦  ktr  1♠  pas 
   2♠  ktr 
 
 W przykładzie 1) powtórna kontra wskazuje praktycznie tylko siłę, nie dodając żadnych 
nowych informacji odnośnie układu ręki. W przykładzie 2) jest wyraźna sugestia czwórki pików. W 
przykładzie 3) – układu 4 kiery + 4+ trefle. 
 
 
2.2.1.4.9.  Kontra objaśniająca 
 
 W poprzednim rozdziale omawialiśmy klasyczne znaczenie kontry na otwarcie przeciwnika. 
Kontra wywoławcza wskazywała określoną siłę, najczęściej od 12 PC i możliwość gry w nielicytowane 
kolory. Tym podstawowym regułom nie podlega inna, także powszechnie dziś stosowana kontra na 
otwarcie, tzw. KONTRA OBJAŚNIAJĄCA. Oznacza ona siłę od 16 PC i własny dobry kolor lub 
rękę w sile od 19 PC na składzie dowolnym. Nie spełniają reguły kontry objaśniającej ręce w sile 
16-18 PC z zatrzymaniem w kolorze przeciwnika, z którymi wchodzimy do licytacji naturalną odzywką 
1BA. 
 
 Limitów punktowych kontry objaśniającej nie należy się sztywno trzymać. Czy ręka:  ♠ADxxx  
♥KWx  ♦Dx  ♣KWx  jest aż tak dobra, że należy ją odlicytować za pomocą tej szczególnej kontry? Z 
pewnością nie. Do wygrania końcówki pikowej potrzebujemy bowiem od partnera niezłej ręki z fitem 
pikowym, z którą to ręką partner będzie z pewnością licytował także po spokojnym wejściu 1♠. Będąc 
kolejny raz przy głosie wskażemy nasze nadwyżki honorowe. 
 
 Inaczej wygląda sytuacja, gdy posiadamy takie karty:  ♠AKW10xx  ♥x  ♦KDW10  ♣xx. 
Zawierają one tylko 14 PC, ale niewątpliwie nadają się do dania kontry objaśniającej, która podkreśli 
jej ofensywne walory, których nigdy nie oddałoby wejście 1♠. Oto przykłady innych rak nadających się 
do zgłoszenia kontry objaśniającej po otwarciu 1♠: 
 
1)  ♠x  ♥KDWxxx  ♦AKx  ♣KDx 
2)  ♠Ax  ♥AKxx  ♦KDWx  ♣Kxx 
3)  ♠Ax  ♥KDx  ♦AKW10xxx  ♣x 
4)  ♠A  ♥AKW10x  ♦xx  ♣AKWxx 
 
 Wszystkie te ręce charakteryzuje pewna wspólna cecha. Są one za silne na zastosowanie 
wejścia, które dalibyśmy z tym samym układem a nieco mniejszą siłą w honorach. I tak z ręką 1) bez 
asa karowego weszlibyśmy 2♥, z ręką 2) bez asa - 1BA lub kontrą już tylko w znaczeniu 
wywoławczym, 3) bez asa – 2♦, 4) bez asa pik – 2♠. Zatem kontra objaśniająca podkreśla 
wyjątkowość kart w ręce kontrującego objaśniająco. 
 
 Aby wykorzystać informacje, które niesie omawiana kontra należy umieć ją rozpoznać w 
licytacji. Nie jest to zadanie zbyt trudne, o ile partner nie zgłosił bilansowo swojego koloru z 
przeskokiem. Jednak przy wysokim limicie punktowym tej kontry będzie to przypadek rzadki i nastąpi 
głównie wtedy, gdy kolor partnera jest długi i bardzo wartościowy. Problemy w tym przypadku 
będziemy mieli tylko z wyraźnym misfitem. 
 
 Ogólnie o objaśniającym charakterze kontry świadczy zalicytowanie w drugim okrążeniu 
własnego koloru, koloru przeciwnika lub bez atu z przeskokiem, np.: 
 

W  N  E  S 
1♥  ktr  pas  1♠ 
pas  2♦ 
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W  N  E  S 
1♠  ktr  pas  1BA 

   pas  2♥ 
 

W  N  E  S 
1♦  ktr  pas  1♠ 
pas  2BA 

 
W  N  E  S 
1♠  ktr  2♥  pas 
pas  2♠ 

 
W  N  E  S 
1♠  ktr  pas  2♥ 
pas  2♠ 

 
W  N  E  S 
1♥  ktr  2♥  pas 
pas  3♥* 

 
* - silna dwukolorówka 
 

 
W  N  E  S 
1♣  ktr  pas  1♦* 
pas  1BA 

* 0-6 PC 
 
 Ostatni przypadek stanowi wyjątek i zgłoszenie 1BA świadczy o sile 19-21 PC i składzie 
zrównoważonym, podobnie jak w sekwencji 1♣ – 1♦ – 1BA. 
 
 Dalsza licytacja po kontrze objaśniającej jest naturalna, przy czym jeśli pierwsza odzywka II 
broniącego była wymuszona, podniesienie koloru zalicytowanego przez kontrującego nie jest 
forsujące, np.: 
 

W  N  E  S 
1♣  ktr  pas  1♠ 
pas  2♥  pas  3♥ * 

* forsing 
W  N  E  S 
1♥  ktr  pas  2♣ 
pas  2♠  pas  3♠ * 

* nieforsujące 
 
W  N  E  S 
1♠  ktr  pas  1BA 
pas  2♥  pas  3♥ * 

* forsujące 
 
 Kontra objaśniająca to już klasyka i właściwie nie trzeba nikogo uczyć posługiwania się tą 
bronią w licytacji.  
 
 
2.2.1.4.10.  Kontra odpowiedź 
 
 Kontra odpowiedź jest jedną z klasycznych kontr informacyjnych. Jej twórca jest amerykański 
brydżysta Frank Fielding-Reid. Jego opracowanie określa znaczenie kontry II broniącego po kontrze 
wywoławczej I broniącego i podniesieniu koloru otwarcia przez odpowiadającego. Oto typowe 
przykłady: 
 
1)   W  N  E  S 
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1♦  ktr  2♦ (3♦) ktr 
 
2)   W  N  E  S 
   1♥  ktr  2♥ (3♥) ktr 
 
3)   W  N  E  S 
   1♠  ktr  2♠ (3♠) ktr 
 
4)   W  N  E  S 
   2♥  ktr  3♥  ktr 
 
5)   W  N  E  S 
   1♠  ktr  3♠  ktr 
 
 Kontry S we wszystkich przykładach wskazują siłę pozwalającą liczyć na wygranie 
kontraktu, zgłoszonego powyżej ostatniej odzywki przeciwników i układ dający duże szanse na 
znalezienie koloru uzgodnionego, jednak przy braku takiej pewności. 
 
 W tej definicji natrafiamy na różne możliwe interpretacje. Różnice można pokazać na 
podstawie wyżej przytoczonych przykładowych sekwencji. W sekwencji 1) można przyjąć ostre 
wymaganie, by kontra przyrzekała obie starsze czwórki lub starszą czwórkę i pięć trefli, np.: 
 
♠KWxx  ♥Kxxx  ♦xx  ♣xxx – ktr na 2♦ 
 
♠ADxx  ♥DWxx  ♦xxx  ♣xx – ktr na 3♦ 
 
♠xx  ♥DWxx  ♦xx  ♣Axxxx – ktr na 2♦ 
 
 Takie ustalenie pozwala na precyzyjną licytację jednak tylko wtedy, gdy taki układ nam 
przyjdzie. Ze względu na to, że często w naszym posiadaniu będzie ręka nie mieszcząca się w 
ramach tej definicji a warta jakiejś akcji, wielu graczy wybiera rozwiązanie bardziej elastyczne. W 
opisanej sekwencji, zgodnie z tą szkołą, można dać kontrę odpowiedź z takimi rękami: 
 
♠Kxx  ♥KDxx  ♦xx  ♣xxxx – ktr na 2♦ 
 
♠AWx  ♥KWx  ♦xx  ♣Dxxxx – ktr na 3♦ 
 
 Ogólnie rzecz biorąc wariant elastyczny pozwala dać kontrę z ręką i składem nadającym 
się do kontry wywoławczej, tj. z trzykartowymi fitami w kolorach nielicytowanych. Takie 
ustalenie pozwala na włączenie do stosowania tej niezwykle użytecznej konwencji znacznie 
szerszego diapazonu rąk. 
 
 Wydaje się, że takie ustalenie komplikuje znacznie sytuację I broniącego. Otóż wcale nie. Jak 
można zauważyć, kontrę odpowiedź licytujemy z rękami, które dają szansę zagrania kontraktu na 
siedmiu atutach, ale tylko wtedy, gdy z pozycji II broniącego jest to dobry kontrakt. II broniący, w 
zależności od posiadanej ręki, może wybrać inne warianty licytacyjne, np.: 
 
♠Ax  ♥KDxx  ♦xxx  ♣xxxx – 2♥ 
 
♠AWx  ♥Kx  ♦xxx  ♣DWxxx - 3♣ 
 
 Nietrudno dostrzec, że pokazane ręce sugerują prawidłowość zalicytowanych kontraktów. 
Decyduje o tym głównie długość w kolorze przeciwników, która wyraźnie mówi do jakiego kontraktu, 
zwłaszcza na siedmiu atutach, należy dążyć. Idąc tym tropem możemy uogólnić znaczenie kontry 
odpowiedzi. Dajemy ją wtedy, gdy nasza ręka nie pozwala na podjęcie decyzji odnośnie właściwego 
kontraktu kolorowego. 
 
 Popatrzmy w ten sposób na pozostałe przykładowe sekwencje. W sekwencji 2 i 4 (przykłady) 
wariant ostry każe II broniącemu posiadać czwórkę pików, pozbawiając go możliwości kontrowania z 
rękami: 
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♠ADx  ♥xx  ♦Kxxx  ♣xxxx – ktr na 2♥ 
 
♠AWx  ♥x  ♦Kxxx  ♣DWxxx – ktr na 3♥ 
 
 Mając 4 piki kontrujemy tylko wtedy, gdy dobry kontrakt pikowy wymaga czwórki pik także u 
partnera, np.: 
 
♠KWxx  ♥xx  ♦Kxxx  ♣xxx – ktr na 2♥ 
 
♠AW10x  ♥x  ♦Kxxxx  ♣Dxx – ktr na 3♥ 
 
ale 
 
♠KWxx  ♥xxx  ♦Kxxx  ♣xx – licytuj 2♠ 
 
♠AWxx  ♥xxx  ♦Dxx  ♣Kxx – licytuj 3♠ 
 
 W wariancie 3 i 5 (przykłady) także nie musimy posiadać czwórki kier, choć w tym przypadku 
będzie to znacznie częściej wymagane, bowiem zalicytowanie kierów na najniższym poziomie zostało 
zablokowane pikami. Zatem: 
 
♠xx  ♥Kxxx  ♦Kxxx  ♣Dxx – ktr na 2♠ 
 
♠xx  ♥AWx  ♦Kxxx  ♣Dxxx – ktr na 2♠ 
 
♠x  ♥KWxx  ♦Kxxx ♣Dxxx – ktr na 3♠ 
 
♠xx  ♥KDx  ♦KDxx  ♣Dxxx – ktr na 3♠ 
 
ale 
♠xxx  ♥KDxx  ♦Kx  ♣Wxxxx – licytuj 3♥ 
 
♠xxx  ♥ADxx  ♦KDxx  ♣xx – licytuj 4♥ 
 
 Jest jeszcze jeden plus elastycznego rozumienia kontry odpowiedzi. Dzięki niemu I broniący 
znacznie częściej będzie miał podstawy do zamiany tej kontry na karną (gdy posiada zrównoważoną 
rękę z dużą ilością lew defensywnych). 
 
 Problemem do dyskusji jest również wysokość, do jakiej należy stosować kontrę odpowiedź. 
Powinniśmy rozwiązać ten problem analogicznie do tego, który mamy przy stosowaniu kontry 
negatywnej. Stosujmy kontrę odpowiedź do wysokości 4♥, co umożliwi nam zagranie końcówki 
własnej w kolor starszy. Powyżej tego poziomu z układem licytujemy, bez niego kontrujemy punktowo. 
 
 Osobnego omówienia wymaga przypadek stosowania kontry odpowiedzi po 
kontrze wywoławczej partnera typu BI. Taka kontra wywoławcza ma pewne cechy 
charakterystyczne. Jedną z nich jest płynność wartości honorowych, która 
zależna jest od składu ręki. Z tego powodu kontra odpowiedź, po kontrze BI 
oznacza tylko i jedynie pewność uzgodnienia jednego z kolorów partnera i 
tym samym chęć podjęcia walki o częściówkę, końcówkę lub znalezienie dobrej 
obrony kontraktu przeciwników. Ten typ kontry odpowiedzi ilustrują poniższe 
przykłady: 
 

W  N  E  S 
1♦  ktr  1BA  ktr 

 
 S może posiadać rękę:  ♠Kxxx  ♥xx  ♦xxx  ♣KDxx i kontra jest jedyną 
możliwością licytacyjną, bowiem zgłoszenie koloru zostałoby potraktowane 
naturalnie. Kontrujący ma tutaj gwarancję znalezienia koloru do gry przy 
każdym wariancie kontry BI. 
 

W  N  E  S 
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1♣  ktr  1♠  ktr 
 
kontrujemy z ręką S:  ♠x  ♥Kxxx  ♦Dxx  ♣Kxxxx. Kierów nie możemy zgłosić 
bezpośrednio, bowiem partner może mieć kontrę BI z pikami i kolorem 
młodszym, a bez kierów. 
 
 Podsumowując: pozycję, w której stosuje się kontrę odpowiedź, można określić jako taką, w 
której partner, choć nie pytany, oznajmia możliwość znalezienia dobrego kontraktu do gry. Do jego 
partnera należy wybór maści tego kontraktu. 
 
 
2.2.1.4.11.  Kontra fit 
 
 Kontra z fitem jest jedną z młodszych kontr informacyjnych dopiero niedawno została w 
Polsce szerzej rozpowszechniona. Swoją popularność zawdzięcza z pewnością niezwykłej prostocie 
przy sporej użyteczności. Jej zasady są wyjątkowo proste. Jest to kontra otwierającego po otwarciu 
1♣ lub 1♦, 1♥ i odpowiedzi one-over-one partnera i nieskaczącym wejściu prawego obrońcy, np.: 
 

W  N  E  S 
1♣  pas  1♥  1♠/2♣/2♦ 
ktr 

 
W  N  E  S 
1♣  pas  1♠  2♣/2♦/2♥ 
ktr 

 
W  N  E  S 
1♦  pas  1♠  2♣/2♥ 
ktr 

 
W  N  E  S 
1♦  pas  1♥  1♠/2♣ 
ktr 

 
W  N  E  S 
1♥  pas  1♠  2♣/2♦ 
ktr 

 
 Kontra W oznacza 3-kartowe (dokładnie) uzupełnienie w kolorze partnera i nadwyżkę 
ponad minimum otwarcia. Nietrudno dostrzec, że informacja o 3-kartowym ficie jest niezwykle 
istotna dla odpowiadającego i ułatwia jego dalsze poczynania. Z pomocą tej konwencji odpowiadający 
może powtórzyć kolor nawet z czwórką lub od razu zalicytować bilansową końcówkę. 
 
 Pewne kontrowersje wzbudza ustalenie o posiadaniu nadwyżki ponad minimum otwarcia. 
Jakiego rodzaju jest to nadwyżka? Można ustalić, że kontrę z fitem dajemy z kartą, z którą jak 
odpowiedź na PRO (Magistra) zalicytowalibyśmy nadwyżkę z fitem, np.: 
 

W  N  E  S 
1♣  pas  1♥  pas 
1BA  pas  2♣*  pas 
2♠ 

* Magister 
 
 W tej sekwencji licytujemy z ręką W:  ♠Ax  ♥Kxx  ♦ADxx  ♣xxxx. 
 
 Jednak takie ustalenie ogranicza korzyści ze stosowania kontry z fitem. Wydaje się, że 
istotniejsze od wskazania nadwyżki jest wskazanie uzupełnienia. Dlatego uważamy, że można 
kontrować nawet z ręką minimalną. Wyjątek można zrobić dla ręki w składzie 3-3-3-4. Ta ręka nie daje 
wartości przebitkowej i kontrę inwit należy dać tylko z pełną nadwyżką honorową (14 PC). 
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 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 pewną nadwyżkę (punktową lub układową). 
 
 Ja  Przeciwnik  Partner Przeciwnik 
 
a) 1♦     pas     1♥      1♠ 
 ktr 
 
b) 1♦     pas     1♠      2♥ 
 ktr 
 
c) 1♥     pas     1♠      2♦ 
 ktr 
 
 We wszystkich powyższych przykładach kontra oznacza kartę nadwyżkową z trzykartowym 
fitem w kolorze partnera. Przez kartę nadwyżkową rozumiemy tutaj siłę od 14 PC lub posiadanie 
jakiejś krótkości (najlepiej w kolorze wejścia). 
 
Uwaga 1: Granie konwencją kontra – fit mocno 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: Po naszym otwarciu 1♣ niezbędne jest rozszerzenie znaczenia kontry w analogicznej 
pozycji. Kontra oznacza albo nadwyżkę z fitem, albo silnego trefla bez fitu w kolorze partnera. 
 

N  E  S  W 
1♣  pas  1♥  1♠ 
ktr 

 
ktr = oznacza nadwyżkę (13-15 PC) z trójką kier lub silnego trefla. 

Wiele podobieństw do opisanej kontry z fitem ma kontra renegatywna. 
  

Niektóre pary w sekwencji 1♣ – pas - 1♥ – 1♠ – ktr grają tylko kontrą z fitem. Natomiast z 
silnym treflem i ręką bez 3-kartowego fitu wybierają inną odzywkę (bez atu, kolor własny lub kolor 
przeciwnika). 
 
 
2.2.1.4.12.  Kontra renegatywna 
 
 Ten rodzaj kontry łączy zasady kontry odpowiedzi i kontry z fitem w następującej sytuacji 
licytacyjnej: po naszym otwarciu i wejściu I broniącego kolorem (bezpośrednio po otwarciu) partner dał 
kontrę negatywną a drugi broniący podniósł kolor partnera o jeden lub dwa stopnie, np.: 
 
1)   W  N  E  S 
   1♣  1♠  ktr  2♠/3♠ 
   ktr 
 
2)    W  N  E  S 
   1♦  2♥  ktr  3♥ 
   ktr 
 
 Kontra W oznacza 3-kartowe uzupełnienie w kolorze wskazanym przez partnera kontrą 
negatywną i siłę odpowiednią do wygrania kontraktu na poziomie ustanowionym przez 
licytację przeciwników. Partner otwierającego musi dokonać wyboru miana i wysokości kontraktu. 
Mogą to być takie ręce W: 
 
♠Ax  ♥Kxx  ♦xx  ♣ADWxxx – ktr na 2♠ 
 
♠Kx  ♥AWx  ♦AKxx  ♣KWxx – ktr na 3♠ 
 
♠Axx  ♥x  ♦AKxxx  ♣KDxx – ktr na 3♥ 
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2.2.1.4.13.  Kontra na uzgodniony kolor przeciwnika 
 
 Trudno jest sformułować uogólnienie znaczenia kontry na uzgodniony kolor przeciwnika na 
wysokości dwóch i trzech. Generalnie można stwierdzić: kontra taka nie jest kontrą karną. Oczywiście 
w grze turniejowej, zwłaszcza gdy przeciwnicy są po partii, kontra taka niejednokrotnie będzie miała 
na celu ich skarcenie. Ale w grze meczowej dogodnie jest nadać kontrom na kolor uzgodniony przez 
przeciwników – na wysokości dwóch i trzech – znaczenie informacyjne. Intencje kontrującego można 
szczegółowo określić, analizując konkretną sekwencję. Oto kilka typowych sytuacji: 
 
A. Kontra otwierającego po odpowiedzi półpozytywnej 
 

W  N  E  S 
1♣  1♦  1♥  2♦ 
ktr 

 
kontra oznacza lekką nadwyżkę (14+ PC) w modelowym układzie 4♠-3♥-2♦-4♣ lub 4♠-3♥-1♦-5♣ 
albo silną rękę zrównoważoną – jest to po prostu kontra wywoławcza – mówi: „Chciałbym coś grać, 
mogę we wszystkie kolory poza kolorem przeciwników – wybierz któryś” (w powyższej sekwencji we 
„Wspólnym Języku” można przyjąć, że kontra jest odwrotką). 
 
 Analogicznie w sekwencji: 
 

W  N  E  S 
1♣  1♠  ktr *  2♠ 
ktr 

 
ktr = negatywna, 4+ kiery 
 
Modelowy układ ręki W to 2♠-3♥-4♦-4♣ lub 1♠-3♥-4♦-5♣ w sile 14+ PC. W poprzez kontrę mówi: 
„Nie mogę ci uzgodnić kierów, ale mogę w nie grać (fit trzykartowy). Mogę też grać w oba pozostałe 
kolory – wybieraj”. 
 
 Nieco inaczej jest po otwarciu informacyjnym, a nie przygotowawczym, np.: 
 

W  N  E  S 
1♥  1♠  2♣ *  2♠ 
ktr 

 
* 2♣ = nieforsujące 
 
Modelowy układ ręki W to 2♠-5♥-4♦-2♣ z lekką nadwyżka honorową – brak możliwości uzgodnienia 
koloru partnera, ale możliwość gry w nim (fit trzykartowy). Brak możliwości zgłoszenia własnego koloru 
bez zafałszowania układu bądź siły ręki, ale zbyt ładna karta na odpuszczenie 2♠. Może to też być 
ręka typu: 
 
 ♠87  ♥AKD53  ♦AK7  ♣965 
 
jest to ręka zbyt silna na 3♣, które jest jedynie walką o częściówkę – należy dać kontrę, a po 
ewentualnych 3♣ lub 3♦ zgłosić 3♥, sprzedając nadwyżkę z dobrą piątką kierów. Pozwoli to dojść do 
4♥ z taką np. ręką partnera: 
 
 ♠64  ♥W2  ♦DW97  ♣A10873 
 
 W pewnych sekwencjach tego typu kontra jest inwitem do końcówki – ma to miejsce w 
sekwencji: 
 

W  N  E  S 
1♠  2♥/ktr     2♠  3♥ 
ktr 
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 Przyjmując ustalenie, że zalicytowanie koloru uzgodnionego to sign off, inwitować można 
jedynie przez kontrę, gdyż pomiędzy kolorem uzgodnionym przez przeciwników, a kolorem naszej 
strony nie ma żadnej wolnej odzywki. 
 
B. Kontra po odpowiedzi pozytywnej bez uzgodnienia koloru 
 

 W  N  E  S 
 1♠  2♥  3♣  3♥ 
 ktr 

 
kontra ma charakter kontry do wyboru (50% karności) – odpowiadający może spasować, chyba że ma 
fit pikowy lub krótkość kier. Powinna ona oznaczać misfit w kolorze partnera i lekką nadwyżkę. Nie 
musi być dawana z opozycją w kolorze skontrowanym – zadeklarowana dotychczas siła w honorach 
przy zmisfitowanych rękach powinna wystarczyć do wpadki przeciwników, która mimo posiadania 
przez nich koloru uzgodnionego, może być znaczna. W powyższej sekwencji u W można spodziewać 
się rąk typu: 
 
 ♠ AK943  ♥93  ♦A863  ♣K8 
 ♠ AK964♥ K5♦AW86  ♣84 
 
Gdy odpowiadający zgłosił kolor młodszy, a następnie skontrował uzgodniony kolor przeciwników, to 
kontra taka ma charakter wywiadu bezatutowego, np.: 
 

W  N  E  S 
1♠  pas  2♦  2♥ 
pas  3♥  ktr *  pas 
? 

 
* ktr = wywiad bezatutowy 
 
?: 
3BA = zatrzymanie kierowe 
3♠ = brak zatrzymania kierowego i fitu karowego, np. ręka:  ♠AKD95    ♥96  ♦65  ♣ D853 
4♣ = brak zatrzymania kierowego fit karowy 
pas = karny (brak zatrzymania kierowego, misfit karowy, karta z szybkimi lewami defensywnymi), np. 
ręka:  ♠AK965  ♥864  ♦9  ♣ A653 
 
C. Kontra dawana przez odpowiadającego – ma charakter wywoławczy 
 
 Kontra taka wskazuje nadwyżkę i układ, który nie daje możliwości zgłoszenia innej sensownej 
odzywki, np.: 
 

W  N  E  S 
1♣  1♦  1♥  2♦ 
pas  pas  ktr 

 
kontra wskazuje 10+ PC i sugeruje pięć kierów, czyli ręce typu: 
 

♠KW9  ♠K53  ♠K97  ♠K97  ♠K9 
♥AD632 ♥ADW63 ♥A9863 ♥A9763 ♥AD863 
♦864  ♦86  ♦8  ♦8  ♦8 
♣74  ♣742  ♣K742  ♣A742  ♣A9742 

 
 Nie powinny to być ręce, dające możliwość zgłoszenia sensownej odzywki naturalnej, np. z 
kartą: 
 
 ♠K7  ♥ADW953  ♦84  ♣ 64 – licytuj 3♥ 
 ♠KD73  ♥AK863  ♦93  ♣ 87 – licytuj 2♠ 
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 Należy pamiętać, że zgłoszenie przez E w powyższej sekwencji zamiast kontry 2♥ lub 3♣ nie 
jest forsujące. 
 
 Inny przykład: 
 

W  N  E  S 
1♣  1♠  ktr *  2♠ 
pas  pas  ktr 

 
* ktr = negatywna, 4+ kierów 
 
 Kontra wskazuje siłę 10+ PC i mocno sugeruje pięciokartowy kolor kierowy. 
 
D. Kontra po uzgodnieniu przez stronę kontrującą koloru młodszego 
 
• Na wysokości dwóch – powinna mieć charakter kontry do wyboru (50% karności). Aby zainwitować 
lub sprawdzić zatrzymania mamy do dyspozycji wiele innych odzywek, np.: 
 

W  N  E  S 
1♦  1♥  2♦  2♥ 

   ktr 
 
 W może: inwitować końcówkę przez zgłoszenie 2♠, 2BA i 3♣; zapytać o zatrzymanie kierowe 
przez 3♥; walczyć o zapis częściowy, licytując 3♦. Mając tyle naturalnych odzywek do dyspozycji, nie 
ma sensu rezerwować dla kontry znaczenia informacyjnego. Ma ona charakter do wyboru. Można ję 
dawać z rękami: 
 

♠A9  ♥A86  ♦K7643  ♣AD8 
♠A975  ♥A86  ♦AD543  ♣8 
♠A9  ♥A986  ♦K7543  ♣A8 

 
• Na wysokości trzech – w przypadku, gdy w dotychczasowej licytacji, nie zdołano stwierdzić 
posiadania zatrzymania w kolorze przeciwników, kontra jest wywiadem bezatutowym, np.: 
 

W  N  E  S 
1♦  1♥  3♦  3♥ 
ktr (wywiad) 

 
 Podobna sytuacja może mieć miejsce przed bezpośrednim uzgodnieniem koloru, np.: 
 

W  N  E  S 
2♥  3♣/3♦      3♥  ktr (wywiad) 

 
 W przypadku, gdy wskazano wcześniej zatrzymanie w kolorze przeciwnika, kontra ma 
charakter propozycyjny (75% karności).np.: 
 

W  N  E  S 
1♦  1♥  2♦  2♥ 
2BA  3♥  ktr (propozycyjna) 

 
   1♦  1♥  1BA  2♥ 
   pas  pas  3♦  3♥ 
   ktr (propozycyjna) 
 
 
2.2.1.5.  Kontry taktyczne 
 
 Co to są kontry taktyczne? W Encyklopedii Brydża spotykamy dość niezrozumiałą definicję. 
Mają to być kontry licytowane w celu ułatwienia podjęcia decyzji co do dalszej licytacji: czy dążyć do 
własnej gry i na jakiej wysokości, czy grać z kontrą kontrakt przeciwników. Zatem wg tej definicji 
wszystkie kontry są taktyczne, gdyż zawsze ich zalicytowanie służy celom przytoczonym w powyższej 
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definicji. Pojęcie kontry taktycznej należy rozumieć nieco inaczej. Zgodnie z nazwą kontrę tę należy 
powiązać z taktyką gry. Klasycznym przykładem kontry taktycznej jest tzw. „pocałunek śmierci”. 
 
 Dla przypomnienia jest to sytuacja w turnieju na maksy, gdy przeciwnicy, będąc po partii, 
przelicytowują nasz kontrakt. W takim przypadku, jeśli ocenimy, że akcja przeciwników nie jest 
typowa, możemy zaaplikować przeciwnikom ostrą kontrę. Jeśli się ona powiedzie, uzyskamy zapis 
+200, który w częściówkowym rozdaniu jest bliski maksa, gdyż pasując zapisalibyśmy +100, czyli 
mniej niż zapis za grę własną. Kontrując w tej sytuacji zamieniamy zatem słaby zapis +100 na 
doskonały +200, zyskując ok. 70% w rozdaniu. A co ryzykujemy? Jeśli przeciwnicy wygrają kontrakt, 
to uzyskamy „zero”, ale faktycznie stracimy tylko ok. 30% punktów w rozdaniu, bowiem wynik 70% 
uzyskaliby przeciwnicy za zrealizowanie swojego kontraktu bez kontry. Łatwo obliczyć, że taką kontrę 
opłaca się dawać mając więcej niż 30% szans na obłożenie przeciwników (przy 30% szansie 
wychodzimy na zero). Oto przykład takiej sytuacji: 
 
NS po partii, otwiera S 
 

N - ♠K1073 ♥4 ♦DW95 ♣K865 
 

W - ♠64 ♥AW75 ♦K72 ♣AW93  E - ♠92 ♥KD983 ♦A843 ♣104 
 

S - ♠ADW85 ♥1063 ♦106 ♣D72  
 
W  N  E  S 
 -   -   -  pas 
1♣  pas  1♥  1♠ 
2♥  2♠  3♥  pas 

   pas  3♠  ktr  pas... 
 
 E posiadał w rozdaniu kartę, która daje bardzo duże szanse na zrealizowanie kontraktu 3♥. 
Przeciwnicy jednak przelicytowali go pikami. Na podstawie licytacji nie można stwierdzić, że 3♠ 
zostanie przegrane, natomiast wiadomo, że ewentualna wpadka nie będzie większa niż bez jednej. 
Pas zatem ustawia nas na pozycji przegranej w stosunku do par, przeciwko którym 3♠ nie zostanie 
zalicytowane, a może ich być sporo biorąc pod uwagę założenia i fakt, że wejście nastąpiło po 
uprzednim pasie a partner wchodzącego dał pojedyncze podniesienie. W powstałej sytuacji E daje 
kontrę pomimo, że wartość defensywna jego ręki jest znikoma. W efekcie dzięki posiadaniu dobrej 
numeracji treflowej para WE zamienia słaby zapis +100 na doskonały +200. 
 
 Kontrowanie na bez jednej częściówki zalicytowanej przez przeciwnika to podstawowa kontra 
taktyczna w grze na maksy. Nie jest ona praktycznie stosowana w grze meczowej. I słusznie, bowiem 
kontry taktyczne, podobnie jak ich pozostałe krewniaczki, są stosowane w oparciu o kryterium 
opłacalności w dystansie. Nietrudno udowodnić, że w grze meczowej taka taktyka zysków nie 
przyniesie, straty spowodowane bowiem wygraniem skontrowanej częściówki przez przeciwnika 
można odbić dopiero obkładając go, w podobnej sytuacji, czterokrotnie. Straty w psychice graczy zaś 
bywają nie do odrobienia. 
 
 Jednak i w grze meczowej można znaleźć możliwość zastosowania kontry taktycznej. 
Najbardziej rozpowszechnione jest ostre kontrowanie końcówek zalicytowanych przez przeciwnika  po 
sekwencjach inwitowych. W ten sposób próbujemy powstrzymać przeciwnika przed licytowaniem 
ostrych końcówek, które bywają przyczyną wielu strat, zwłaszcza gdy na drugim stole dysponujemy 
parą niezbyt skłonną do naciągania bilansu. Oczywiście dobrze jest, gdy ten rodzaj kontry taktycznej 
podparty jest argumentami w postaci lekkich kontrukładów i solidnego wistu. Oto przykład: 
 
NS po/rozd. E  N - ♠KW9853 ♥85 ♦DW97 ♣7 

 
W - ♠4 ♥A1072 ♦K1064 ♣DW103 E - ♠D106 ♥W93 ♦532 ♣A842 

 
S - ♠A72 ♥KD43 ♦A8 ♣K965 

 
W  N  E  S 
   -  pas  1BA 
pas  2♦  pas  2♥ 
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pas  3♥  pas  4♥ 
ktr  pas... 

 
 As z królem położony za silnym bez atu, singleton pikowy i prosty pierwszy wist to aż nadto, 
by skontrować zalicytowaną po inwicie końcówkę przeciwników. I znów taka kontra nie jest zalecana 
w aspekcie czysto brydżowym, kontrowanie bowiem na bez jednej nie jest opłacalne i w dystansie 
może przynieść straty. Jednak jeśli taka kontra służy wspomnianemu celowi taktycznemu, może 
okazać się skuteczną bronią. Przeciwnicy mogą bowiem odtąd z większą obawą przyjmować inwity, a 
niedogrywane końcówki pozbawią ich wielu punktów. Musimy jednak uważać na przeciwników, którzy 
taką taktyczną kontrę lubią potraktować równie taktyczną rekontrą. Wojna wówczas rozkwita na 
całego. 
 
 
2.2.1.6. Kontry psychologiczne 
 
 Odmianą kontr taktycznych są również kontry psychologiczne. 
 
 Brydż różni się od szachów tym, że nie jest grą w pełni matematyczną. Wszystkie wyliczenia 
szans, teorii licytacji i rozgrywki są w brydżu potrzebne, ale na ogół finał gry jest taki, że wygrywa ten, 
kto osiągnie przewagę psychiczną nad przeciwnikiem. W brydżu ten kto poczuł się gorszy już 
przegrał. Zdają sobie z tego sprawę dobrzy brydżyści i szczególnie wiele wysiłku wkładają w 
uzyskanie nad przeciwnikiem takiej właśnie przewagi. Czasami osiągają ją niezbyt godnymi metodami 
– w postaci ironicznych uwag, złośliwych uśmiechów i rozmów z kibicami. Jednak są metody, których   
naśladowanie można gorąco polecić. Jedną z nich jest stosowanie właśnie kontr psychologicznych. 
Ostatnia omawiana kontra taktyczna ma już takie zabarwienie, a cały ich arsenał jest niezwykle 
bogaty. 
 
 Nieraz się zdarza kontrowanie cue bidu zmierzającemu do szlemika przeciwnikowi. Chodzi 
tutaj oczywiście o ułatwienie partnerowi wistu. Niestety, często taka kontra pozwala przeciwnikowi na 
dokładniejszą ocenę szans ewentualnego kontraktu premiowego. Może on zrezygnować ze szlemika, 
gdy kontrowany jest cue bid w kolorze, w którym posiada tylko króla a nie jest możliwe ustawienie 
kontraktu z właściwej ręki. Zatem można czasami skontrować cue bid z damą i waletem czy wręcz z 
pustą damą. Skutek gwarantowany: 
 
Obie/W 

N - ♠83 ♥9754 ♦D1082 ♣732 
 

W - ♠KD1064 ♥A83 ♦K54 ♣94            E - ♠A972 ♥KDW6 ♦73 ♣AK8 
 

    S - ♠W5 ♥102 ♦AW96 ♣DW1065 
  
W  N  E  S 
1♠  pas  2♣  pas 
2♠  pas  2BA*  pas 
3BA  pas  4♣**  pas 
4♦**  ktr  pas  pas 
4♠***  pas... 

* forsujące 
** cue-bid 
*** podgrywalne zatrzymanie 
 
 Nawet podejrzewając podstęp trudno licytować szlemika. 
 
 Inną, stosunkowo częstą stosowaną odzywką psychologiczną, jest kontra mająca na celu 
przekonanie przeciwnika, że znajduje się on w niewłaściwym kontrakcie. Typowym przykładem jest 
kontrowanie 3BA opartych na młodszym longerze i jednym zatrzymaniu w naszym kolorze. 
 
NS/S    N - ♠92 ♥K93 ♦K6 ♣ADW865 

 
W - ♠KDW103 ♥A74 ♦98 ♣K63  E - ♠75 ♥W652 ♦DW5432 ♣9 

         
S - ♠A864 ♥D108 ♦A107 ♣1042 
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W  N  E  S 
 -   -   -  pas 
1♠  pas  2♣  2BA 
pas  3BA  pas  pas 
ktr  pas  pas  4♣ 
pas... 

 
 W wie, że 3BA zostanie wygrane, ale powinien wykorzystać fakt, że wiedzy tej nie mają 
przeciwnicy. Trzymają oni pika tylko raz i nie mają pełnych trefli. Mają za to bezpieczne odejście w 4♣. 
Jeśli W skontruje bez wahania, prawdopodobnie przekona przeciwników, że są w złym kontrakcie. 
Dodatkowo następnym razem mogą utrzymać naprawdę ciężką kontrę. 
 
 Inne typowe przypadki kontrowania w celu „wypłoszenia” z dobrego kontraktu to kontrowanie 
jednego z dwóch kolorów przeciwnika, by przeniósł na drugi, w którym naprawdę jest kontrukład albo 
kontrowanie końcówki bezatutowej, by sprowokować przeciwnika do przeniesienia na kontrakt w 
uzgodniony kolor starszy, który pechowo słabo się dzieli. 
 
 Typową kontrą psychologiczną, którą stosuje się z premedytacją, jest kontrowanie końcówek 
na prawdopodobny kontrukład znajdujący się w ręce partnera. Taka kontra ma odwrócić uwagę 
rozgrywającego od prawdziwego niebezpieczeństwa. 
 
 Wiele kontr psychologicznych nie jest wynikiem planowanego działania. Czasami kontrę daje 
się ze złości lub z powodu błędnego odczytania licytacji. Może się również zdarzyć, że kontra 
nastąpiła na skutek wyjęcia niewłaściwego kartonika z bidding-boxa. W takich przypadkach, o ile 
kontrujący zachowa zimną krew i nie zdradzi się z pomyłką, może kontra doprowadzić do 
nieprzewidzianych wpadek za z pozoru łatwe do wygrania kontrakty. Nie od rzeczy jest tutaj 
przypomnieć znaną prawdę, że często nie jest istotne, czy kontra ma racjonalne uzasadnienie. 
Znaczenie ma fakt, czy kontrujący jej takie potrafi nadać. Sugestia ma tutaj kluczowe znaczenie. 
 
 
2.2.2.  Licytacja na pozycji re-open 
 
 Mowa tu będzie o pozycji typu: 
 

N  E  S  W 
1♣  pas  1♥  2♣ 
pas  pas  ? 

?: W tego typu sekwencjach gramy następującymi ustaleniami: 
 

• Kontra jest „wznawiająca” – mówi o nadwyżce siłowej bez krótkości w kolorze przeciwnika. 
Partner pasuje z kartą, z którą sam by chętnie skontrował (ale nie mógł, bo gramy konwencją 
kontra + fit). 

 
 • Kolor przeciwnika wskazuje krótkość. 
 

• Wszystkie pozostałe odzywki są nieforsujące (z silną kartą musimy wybrać kontrę, albo kolor 
przeciwnika). 

 
 Przykładowa sekwencja: 
 

N  E  S  W 
1♣  pas  1♥  2♦ 
pas  pas  ? 

 
?: Kontrę damy z nadwyżką siłową bez krótkości karo. 3♦ zalicytujemy z silną kartą i krótkością 

karo, natomiast odzywki: 2♥, 2♠, 3♣, 3♥ są nieforsujące. 
 
Uwaga: Po wejściu drugiego przeciwnika nie gramy konwencją Magister, np.: 
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N  E  S  W 
1♣  pas  1♥  1♠ 
pas  pas  2♣ 

 
2♣ = Odzywka 2♣ jest naturalna nieforsująca. Z kartą, z którą bez interwencji zastosowalibyśmy 
konwencję Magister, licytujemy kontrę lub 2♠. 
 
 
2.2.3. 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 trzeciej sytuacji, gdy mamy punkty, a nie mamy co zalicytować) i odpowiednio do tej wiedzy 
podejmuje dalsze kroki. 
 
 Tak więc granie kontrą negatywną wyklucza niestety kontrę karną. Z kartą na kontrę karną 
pasujemy: 
 
N  E  S   N  E  S 
1♦  1♠  pas   1♣  2♥  pas 
 
 W obu sekwencjach pas jest dwuznaczny: albo karta za słaba na zabranie głosu w licytacji, 
albo trapping pas (inaczej: pas wciągający), czyli karta, z którą chcielibyśmy, aby przeciwnik grał swój 
kontrakt z kontrą – wtedy nasza karta może być nawet bardzo silna. 
 
 W jaki sposób partner może odróżnić, który wariant pasa jest „akurat grany”? Nie ma na to 
jednoznacznej odpowiedzi. Partner może domyślać się, że mamy trapping pasa, jeśli ma krótkość w 
kolorze przeciwnika, a drugi przeciwnik nie podniósł koloru wejścia. W tym przypadku partner ożywia 
licytację kontrą i jeśli nie pomylił się w swoich oczekiwaniach, kontra zostanie wypasowana: 
 

N  E  S  W 
1♣  1♠  pas  pas 
ktr  pas  pas = karny 

 
 Grając trapping pasem, należy przyjąć następujące ustalenia: 
 
• Kontra wznawiająca (tak jak w powyższym przykładzie) nie mówi nic o nadwyżkach punktowych. Z 
krótkością w kolorze wejścia dajemy kontrę nawet z siłą minimalną na otwarcie. Jeśli odpowiadający 
spasował poprzednio z powodu braku karty, to fakt posiadania przez otwierającego krótkości pik 
(powyższy przykład), a zatem fitów w pozostałych kolorach powinien umożliwić znalezienie koloru do 
gry. 
 
• Trapping pasa należy stosować z długą opozycją – najlepiej pięciokartową – w kolorze licytowanym 
przez przeciwnika. Stosowanie trapping pasa z mniejszą ilością kart „w opozycji” grozi tym, że partner 
może nie mieć krótkości w kolorze wejścia i nie wznowi licytacji. 
 
• Jeśli przeciwnik zrekontrował, to kolejny pas potwierdza trapping pasa, np.: 
 
 

N  E  S  W 
1♦  1♠  pas  pas 
ktr  rktr  pas = karny 

 
Kolejny pas oznacza, że chcemy grać 1♠ z rekontrą. 

 
 Tej sekwencji nie należy mylić z następującą: 

 
N  E  S  W 
1♥  ktr  rktr  pas 
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 W tej sekwencji pas W (pas przed ręką) mówił o braku koloru do pokazania. 
 
Uwaga: Zalicytowanie bez atu na pozycji re-open świadczy o nadwyżkach punktowych. Przykłady: 
 
a)   N  E  S  W 
  1♥  1♠  pas  pas 
  1BA 
 
b)  N  E  S  W 
  1♣  1♠  pas  pas 
  1BA 
 
 W sekwencji a) otwierający wskazał siłę 15-17 PC, a w sekwencji b) silnego trefla od 18 PC. 
 
 
2.2.3.1. Kiedy stosujemy trapping pasa 
 
 Można wyróżnić dwie zasadnicze sytuacje: 
 
1) Po otwarciu przeciwnika 
 
 Trapping pasa stosujemy po otwarciu przeciwnika z siłą do 16 PC i dużą opozycją w jego 
kolorze. Z większą siłą decydujemy się na kontrę lub wejście 1BA (2BA 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 1♥. 
 
 Partner              Przeciwnik  Ja     Przeciwnik 
       1♥   pas  pas 
    ktr     pas    ? 
 
?: 
pas = mam trapping pasa – siła nieokreślona; daję karnego pasa 
 
2♥ = mam siłę 13-15 PC, nie mam opozycji w kolorze kontrowanym; 
kontry wywoławczej nie dałem, bo nie miałem trzech pików. 
 
 Partner             Przeciwnik  Ja     Przeciwnik 
   1♥   pas  pas 
 ktr  rktr   pas 
 
 Pas po rekontrze oznacza chęć gry kiera z rekontrą („mam trapping pasa”). 
 
 Partner              Przeciwnik  Ja     Przeciwnik 
 
       1♥   pas  pas 
    ktr      1♠    ? 
 
?: 
pas = słabość 
 
kontra = mam trapping pasa na kierach, ale nie boję się grać pika z kontrą 
 
2♥ = mam siłę 13-15 PC, kontry wywoławczej nie dałem, bo nie miałem trzech pików 
 
2♠ = mam trapping pasa na kierach, ale boję się kontrować 1♠ 
 
 Partner              Przeciwnik  Ja     Przeciwnik 
       1♥   pas  pas 
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    1♠     pas    ? 
 
2♥ = mam siłę 13-15 PC, kontry wywoławczej nie dałem, bo nie miałem trzech pików, kierów nie 
trzymam lub trzymam słabo 
2BA, 3BA = mam siłę 13-16 PC, kiery trzymam bardzo dobrze 
 
2) Po naszym otwarciu i wejściu przeciwnika 
 
 Trapping pasa po wejściu przeciwnika stosujemy do wysokości dwóch w kolor otwarcia. 
Przykłady: 
 
 Partner  Przeciwnik  Ja 
 
a)    1♠      2♥   pas 
 
b)    1♦      2♣   pas 
 
 W powyższych przykładach pas jest dwuznaczny – słabość lub trapping pas. Ale w 
sekwencjach: 
 
 Partner  Przeciwnik  Ja 
 
c) 1♥  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, że partner może spasować. 
 
 
2.2.3.2. 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 (może mieć) 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: 
 
 Partner              Przeciwnik  Ja     Przeciwnik 
    1♣      1♥   pas  pas 
    ktr      1♠     ? 
 
?: 
kontra = oznacza trapping pasa na kierach 
 
2♠ = oznacza trapping pasa na kierach, gdy nie chcemy grać pika z kontrą 
 
 
2.2.4. Kontry wznawiające 
 
 Kontry wznawiające (re-open) są bardzo ważne, pomimo że dla niektórych problem kontr 
wznawiających nie istnieje. Oni, po prostu, gdy przeciwnik z lewej otwiera licytację i następują dwa 
pasy, obligatoryjnie dają kontrę, prawie nie patrząc w karty. Czy taka postawa jest jednak właściwa? 
Musimy się temu problemowi dokładniej przyjrzeć. Zacznijmy od przypadku najbardziej 
rozpowszechnionego. 
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2.2.4.1. Kontra wznawiająca po otwarciu 1 w kolor 
 
 Przy ustalaniu rąk, z którymi właściwe jest wznowienie licytacji po otwarciu 1♦, 1♥, 1♠ - 
musimy kierować się pewną logiką. Na wstępie powinniśmy określić sytuacje, gdzie takie 
postępowanie okaże się korzystne dla naszej strony. 
 

Pierwszy przypadek, to oczywiście stworzenie sobie szansy wylicytowania gry własnej, która 
daje szansę uzyskania lepszego zapisu niż ten, który możemy osiągnąć pozwalając grać 
przeciwnikom. 

 
Drugi przypadek, to nie zaprzepaszczenie szansy skontrowania przeciwników w sytuacji, gdy 

jest to dla nas najbardziej opłacalna opcja. 
 
 Przypadek trzeci, który często w grze praktycznej bywa niezauważany, to sytuacja, gdy opłaca 
się pozwolić grać przeciwnikom kontrakt na wysokości jednego, za inny bowiem mogliby uzyskać 
zapis znacznie lepszy. 
 Te wszystkie możliwości trzeba mieć na względzie podejmując decyzję o wznowieniu 
obiegającej licytacji. Dla ilustracji tego mechanizmu posłużymy się przykładami. 
 

W  N  E  S 
1♥  pas  pas  ? 

 
 Czy i jak wznowimy licytację z następującymi kartami: 
 
1)  ♠Axxx  ♥xx ♦ Kxxx  ♣Dxx 
 
2)  ♠ADxxx  ♥Axx  ♦xxx  ♣xx 
 
3)  ♠xx  ♥xxx  ♦AWxx  ♣Kxxx 
 
4)  ♠xxx  ♥x  ♦Kxxxx  ♣Dxxx 
 
5)  ♠Adxxx  ♥x  ♦Axxx  ♣xxx 
 
6)  ♠Kxxx  ♥Kxx  ♦xx  ♣Dxxx 
 
 
 Aby podjąć właściwą decyzję musimy każdorazowo spróbować znaleźć odpowiedź na pytanie, 
w jakim celu z określoną ręką wznawiamy licytację. Ta metoda da z pewnością niezłe efekty. I tak: 
 
Ad 1) Kontra 
 
 Połączone ręce przeciwników są w przedziale siły od 12 PC (12 PC otwierający + 0 PC 
odpowiadający) do 23 PC (18 PC otwierający + 5 PC odpowiadający). Można zatem przyjąć, że 
średnio jest to ok. 18 PC. Zatem partner często powinien mieć siłę upoważniającą do dania kontry 
wywoławczej. Skoro jej nie daje można przyjąć, że jego głównym kolorem są kiery. Ta interpretacja 
wynika także z małej ilości kierów w naszej ręce. Jeśli nasze założenie jest słuszne, kontra na 1♥ 
będzie najlepszym interesem. Oczywiście, założenie nie zawsze będzie zgodne z rzeczywistością. W 
takim przypadku nasza ręka daje szansę grania w trzy pozostałe kolory. Z tego również powodu jest 
mała szansa, by przeciwnicy mieli lepszy kolor do gry niż kierowy. Zatem kontra daje największą 
możliwość wykorzystania wszystkich naszych szans w tym rozdaniu. 
 
 
 
Ad 2) 1♠ 
 
 Statystyczny bilans punktowy jest w tym przykładzie podobny, jednak trzeci as w kolorze 
otwarcia stawia pod dużym znakiem zapytania możliwość zastania u partnera trapping pasa. 
Statystycznie zatem partner ma rękę, z którą nie miał wejścia do licytacji w pierwszym okrążeniu ze 
względu na brak punktów lub odpowiedniego układu. W związku  z tym naszym celem jest osiągnięcie 
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najlepszego kontraktu do gry własnej. Kontra w tej pozycji opóźniłaby wskazanie naszego układu lub 
zrodziłaby późniejsze wątpliwości co do siły naszej ręki. Zatem optymalne będzie zgłosić 1♠ od razu. 
 
Ad 3) Pas 
 
 Większość testowanych brydżystów prawdopodobnie nie zastanawiałaby się nad problemem, 
czy wznowić licytację kontrą. Daliby tę kontrę nie zastanawiając się nad konsekwencjami. Jednak czy 
postąpiliby właściwie? Trzy kiery w naszej ręce na pewno obniżają szansę zastania tego koloru u 
partnera. wprawdzie zdarzają się przypadki, że partner pasuje wciągająco z dobrą czwórką, ale raczej 
tylko w określonej sytuacji taktycznej. Statystycznie w tym rozdaniu nie będziemy zatem mieć 
przewagi siły a ponadto możemy naprowadzić przeciwników na lepszy kontrakt pikowy. Możemy także 
mieć trudności z szybkim wycofaniem się z licytacji, co skończyć się może sporą wpadką i to z kontrą. 
Zatem dajmy im grać tego kiera, chyba że grając w turnieju chcemy jednak podjąć walkę o 
przepchnięcie naszego przeciwnika w zbyt wysoki kontrakt. Jednak wynik takiej akcji może być 
przykrą niespodzianką, rozkłady bowiem są dla przeciwników sprzyjające i nawet przelicytowanie 
przez nich karty może zakończyć się pełnym powodzeniem. 
 
Ad 4) Pas 
 
 W tym rozdaniu mamy prawie pewność, że partner ma trapping pasa. Czy nie należy zatem 
wznowić licytacji kontrą? Przeciwwskazaniem jest nasza prawie bezwartościowa ręka. Teoria trapping 
pasa mówi o tym, że nie należy pasować wciągająco ze zbyt silną ręką. Granice tej siły można w 
przybliżeniu określić na 18 PC. Zatem ze słabą ręką, z którą pasowalibyśmy na nieforsujące otwarcie 
partnera, powinniśmy pasować także w pozycji re-open. Argument, że możemy wygrać w rozdaniu 
częściówkę w młodszy kolor i tym samym wziąć lepszy zapis od uzyskanego za niską wpadkę 
przeciwników nie jest racjonalny, bowiem nie mamy praktycznie możliwości w tej częściówce stanąć. 
Grozi nam bowiem przelicytowanie karty, gdy zalicytujemy kolor, lub granie 1♥ z kontrą, gdy 
wznowimy licytację kontrą. 
 
Ad 5) Kontra 
 
 W odróżnieniu od przykładu 3), w którym proponowaliśmy wejście 1♠, tutaj preferujemy 
kontrę, choć ręka w tym przykładzie nie różni się ani siłą, ani ilością pików. Oczywiście przyczyną jest 
krótkość kierowa, która skłania do wykorzystania szansy zastania u partnera koloru kierowego. W 
takim przypadku nasza ręka z 2,5 lewami defensywnymi (2,5 LH) jest dla partnera wprost idealna. Gdy 
partner nie będzie miał ochoty na granie 1♥ z kontrą powinniśmy z łatwością znaleźć inny odpowiedni 
kontrakt. 
 
Ad 6) Pas 
 
 Z brzydką ręką, nie bardzo nadającą się do gry własnej i wykluczającą raczej możliwość 
zastania u partnera wciągającego pasa, należy bezwzględnie pasować. Nic dobrego nie jesteśmy w 
stanie osiągnąć licytując w tej pozycji kontrę lub 1BA. W najlepszym przypadku wygramy wyścig o 
małą wpadkę. 
 
 Przy wznawianiu licytacji powinniśmy brać pod uwagę także aspekt stosowanego przez 
przeciwników systemu. Gdy grają oni otwarciami do 21 PC nierozważna kontra może dać im szansę 
dogrania nawet końcówki lub zapłacimy za nią poważną wpadką. Przy systemie otwarć do 18 PC (lub 
tym bardziej do 16 PC) nasza sytuacja jest bardziej komfortowa, choć także musimy rozważyć 
odzywkę pas. 
 
 Ważnym problemem w dalszej licytacji po kontrze wznawiającej jest określenie charakteru i 
siły ręki wznawiającego. Byłoby błędem jego dalszą licytację rozumieć podobnie jak po kontrze 
wywoławczej. 
 

W  N  E  S 
1♥  pas  pas  ktr 
pas  1♠  pas  2♣ 

 
 Taka sekwencja nie oznacza od 16 PC na kolorze treflowym (kontra objaśniająca), tylko rękę 
z piątką trefli i maksimum dubletonem kierowym, np.: 
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1)  ♠Ax  ♥xx  ♦Kxxx  ♣DWxxx 
2)  ♠xxx  ♥x  ♦AKxx  ♣Kxxxx 
3)  ♠Kxx  ♥xx  ♦xxx  ♣ADxxx 
 
 Silną rękę oznacza przeskok, kolor przeciwnika lub zalicytowanie bez atu. 
 
 
2.2.4.2. Kontra wznawiająca po   otwarciu 1BA 
 
 Wznawianie obiegającego otwarcia 1BA to trudny i złożony problem, często występujący w 
grze praktycznej. Na ową złożoność składają się przede wszystkim duże widełki możliwego przedziału 
siły rąk przeciwników. Ich siła oscyluje bowiem od 15 do 24 PC. Wprawdzie niedawno stwierdziliśmy, 
że po otwarciu 1 w kolor mogą być one jeszcze większe, ale tu problem leży w tym, że jedna z rąk jest 
układowo i siłowo bardzo dobrze zbilansowania. Pozwala to na podjęcie przez przeciwników 
optymalnych decyzji licytacyjnych. Z drugiej strony niezwykle kusząca jest sytuacja, gdy otwierający 
1BA nie uzyskuje żadnego wsparcia ze strony partnera. Wówczas  jego los jest właściwie 
przesądzony i niezwykle korzystnie jest taką sytuację wykorzystać aplikując kontrę. 
 
 Optymalizując problem wznawiania obiegającego otwarcia 1BA możemy nakreślić 
statystyczne warunki początkowe: średnia siła połączonych rąk przeciwników około 20 PC i brak 
5-kartowego longera w ręce odpowiadającego. 
 
 Kiedy i jak zatem wznawiać, biorąc pod uwagę nasze priorytetowe cele: zagranie własnego 
kontraktu, który powinien przynieść znacznie lepszy zapis niż gdy pozwolimy przeciwnikom grać 1BA i 
wykorzystanie szansy skontrowania przeciwnika? 
 
 W warunkach wyjściowych możemy także umieścić pewną wiedzę o ręce naszego partnera. 
Jest to ręka, która nie upoważniała go do wejścia w pozycji bezpośredniej, czyli karta w dużym 
przedziale siły (0-18 PC) w układzie zrównoważonym lub układowa, ale słaba. 
 
 Jak nasze rozważania pomagają w podejmowaniu decyzji można zilustrować przykładami. 
 

W  N  E  S 
1BA  pas  pas  ? 

 
 Popatrzmy na kilka przykładowych rąk: 
 
1)  ♠Axxx ♥ Kwxxx  ♦xx  ♣xx 
 
2)  ♠ADxx  ♥AWxx  ♦Kxx  ♣xx 
 
3)  ♠ADxx  ♥xxx  ♦AWxxx  ♣x 
 
4)  ♠x  ♥KDWxxx  ♦DWx  ♣xxx 
 
5)  ♠KDxx  ♥xxx  ♦Axxx  ♣xx 
 
 Jakie należy podjąć decyzje w pozycji re-open? 
 
Ad 1) 2♦ 
 
 Bardzo ważne jest ustalenie systemu różnego rodzaju wejść po otwarciu 1BA w pozycji re-
open. Umożliwiają nam one zabranie głosu w licytacji z kartami o znacznie większych walorach 
układowych niż siłowych. W ten sposób nasz partner będzie miał więcej przesłanek do podjęcia 
właściwej decyzji, gdy dobiegnie do niego wznawiająca kontra na 1BA. 
 
 
Jeden z możliwych schematów to: 
 
 2♣ = monokolor 
 
 2♦ = kolory starsze  



WJ 2000 93 

 
 2♥ = kiery i młodszy 
 

2♠ = piki i młodszy 
 
2BA = oba młodsze 

 
 Z ręką w tym przykładzie wskazujemy kolory starsze przy niezbyt wielkiej sile. Naszym celem 
jest zagranie opłacalnej częściówki w kolor starszy. 
 
Ad 2) Pas 
 
 Musimy pasować, nie mamy bowiem ręki układowej a partner naszą kontrę z pewnością 
wyniesie, natomiast zbilansowani przeciwnicy będą mogli czasami zaaplikować nam celną kontrę. W 
zamian za to ryzyko nie zyskujemy prawie nic – jeśli mamy do wygrania kontrakt częściowy, 
zainkasujemy wpadkowe lewy na 1BA przeciwnika. 
Ad 3) Kontra 
 
 To jest podręcznikowa ręka na kontrę wznawiającą na 1BA. Układ dwukolorowy daje duże 
szanse na znalezienie ciekawego kontraktu do gry, a siła naszej ręki pozwala myśleć o położeniu 
przeciwnika na 1BA przy pewnym wsparciu partnera. Partner wiedząc o przedziale siły, w którym 
znajduje się nasza ręka (10-12 PC) może podjąć decyzję o daniu karnego pasa. Z ręką zbyt słabą 
będzie licytował do wariantu dwukolorowego kontry partnera. 
 
Ad 4) 2♣ 
 
 Monokolor i zdecydowana niechęć do kontrowania 1BA przeciwników. Chcemy grać sami i 
tylko w kiery. 
 
Ad 5) Pas 
 
 Ręka zbyt słaba i zbyt mało układowa, by mieszać się w licytacji. 
 
 Wznawianie obiegającego otwarcia 1BA jest sprawą delikatna i jeśli nie będziemy się 
stosować do określonych reguł, narazimy się na poważne straty lub, w wypadku niezwykłej 
skuteczności takich akcji, na uzasadnione podejrzenia co do czystości naszej gry. 
 
 Zwrócić należy także uwagę na aspekt założeń, który ma w omawianej pozycji kolosalne 
znaczenie. W założeniach korzystnych powinniśmy dążyć do wykorzystania możliwości skontrowania 
przeciwników, trochę pomijając aspekt gry własnej, która będzie na ogół mniej opłacalna od wpadki 
przeciwników. Dla odmiany w założeniach niekorzystnych nie opłaca się zbytnie ryzyko, aby złapać 
przeciwników na kontrę. Ręka w tych założeniach musi się dobrze nadawać do gry własnej i być 
odrobinę silniejsza. 
 
 
2.2.4.3. Kontra wznawiająca na otwarcie blokujące na wysokości dwóch 
 
 Wznawianie kontrą obiegającego otwarcia blokującego opiera się na innych zasadach niż 
wznowienie po otwarciu na poziomie jednego. Główną przyczyną jest znacznie rzadsze stosowanie, 
po takim otwarciu, trapping pasa. Wynika to z faktu, że rzadziej można spodziewać się u partnera ręki 
z kolorem otwarcia, bowiem blok opiera się z reguły na kolorze co najmniej sześciokartowym. Inną 
przyczyną, z powodu której poszukiwanie u partnera koloru otwarcia nie może być tak niefrasobliwe 
jest to, że partner otwierającego pasuje często z bardzo silną ręką z misfitem w kolorze otwarcia. 
Czyha on wówczas jak sęp na nieostrożnie wznawiającego licytację przeciwnika. Dlatego, dla 
uniknięcia pułapek, rzadko stosuje się pasa wciągającego. Z dostatecznie silną ręką z czwórką w 
kolorze otwarcia mówimy po prostu 2BA. 
 
 Czy nigdy zatem nie możemy skontrować karnie otwierającego? Otóż nie. Jeśli za otwarciem 
mamy średnią rękę z kolorem otwarcia, możemy zamienić na karną kontrę wznawiającą partnera. 
Jednak jeszcze raz należy podkreślić, że kontra wznawiająca po otwarciu blokującym jest próbą 
gry własnej. 
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W  N  E  S 
2♠*  pas  pas  ? 

 
* słabe dwa na pikach 
 
 Co zalicytujemy z następującymi kartami: 
 
1)  ♠x  ♥AKxx  ♦Axxxx  ♣Kxx 
 
2)  ♠ADx  ♥DWxx  ♦Kxx  ♣Kxx 
 
3)  ♠x  ♥Kxxx  ♦Wxxx  ♣Axxx 
 
4)  ♠xx  ♥KD10x  ♦DWx  ♣KW10x 
 
5)  ♠x  ♥ADxxx  ♦xx  ♣AWxxx 
 
 Czy i jak wznawiamy licytację? 
 
Ad 1) Kontra 
 
 Ręka wręcz idealna. Krótkość pikowa i duża ilość lew defensywnych powodują, że z 
zadowoleniem przyjmiemy karny pas partnera. jeśli partner nie zdecyduje się na grę 2♠ z kontrą, 
stwarzamy mu możliwość gry w pozostałe kolory. Gdyby przykładowo partner zgłosił 3♥ (pozytywne, 
bowiem gramy Lebensholem) z pewnością możemy zalicytować końcówkę. 
 
Ad 2) 2BA 
 
 Nasza ręka stwarza możliwość wygrania końcówki bezatutowej, bowiem partner z siłą ok. 10 
PC nie miał żadnej możliwości zabrania głosu w licytacji. Odzywka ta wnosi trochę ryzyka, bowiem 
nasza ręka nie jest zbyt piękna, ale stosowanie odzywek blokujących zmusza do pewnego ryzyka. 
Potulnie pasując bylibyśmy na straconej pozycji zawsze. 
 
Ad 3) Pas 
 
 Pomimo dużej szansy zastania u partnera opozycji w kolorze otwarcia nie należy wznawiać 
licytacji. Partner ma statystycznie rękę w sile 8-14 PC i tylko góra tego przedziału jest dla nas 
korzystna. Znacznie częściej przeciwnik będzie miał przewagę siły i skontrowane 2♠ zostanie 
wygrane. Szansy na grę własną prawie nie mamy, bowiem partner mając prawie pewną opozycję w 
kolorze otwarcia będzie pasował. 
 
Ad 4) Kontra 
 
 Tutaj szansa na to, że partner zostawi naszą kontrę jest znacznie mniejsza. Ciekawy układ w 
pozostałych kolorach pozwala myśleć o przyzwoitym kontrakcie. Dlatego możemy sobie pozwolić na 
podjęcie walki o częściówkę z relatywnie słabszą kartą. Nasza sytuacja byłaby jeszcze lepsza gdyby 
padło otwarcie 2♥. Wtedy często podejmuje się walkę o zagranie w piki na tym samym poziomie. 
 
Ad 5) Kontra 
 
 Nasza układowa ręka daje jednak dość duże wartości defensywne. Z tego powodu należy 
preferować kontrę, bowiem kontrakt 2 ♠ z kontrą nie jest dla nas niemiłą perspektywą. Gdyby było 
inaczej, powinniśmy zalicytować kiery lub układ dwukolorowy. 
 
 Podsumowując: kontra wznawiająca na otwarcie blokujące jest zbliżona do kontry 
wywoławczej, z tym że w określonych sytuacjach może być słabsza. 
 
 
2.2.4.4. Kontra wznawiająca na wyższe otwarcia blokujące 
 
 W przypadku, gdy dobiega do nas wysokie otwarcie blokujące przeciwnika, pozycja re-open 
niewiele się różni od pozycji bezpośredniej po bloku. Kontra w obu przypadkach ma charakter 
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wywoławczy i przyrzeka określone walory układowe i siłowe. Obniżanie limitów takiej kontry nie 
jest celowe, bowiem partner musi od razu podejmować decyzję o ewentualnej dalszej licytacji i w 
związku z tym musi mieć jakiś punkt odniesienia. Licytacja naciągana kończy się zazwyczaj 
przelicytowaniem karty. Czasami zatem będziemy stali na straconej pozycji, ale po to w końcu 
wymyślono bloki. 
 
 
2.2.4.5. Kontra wznawiająca, gdy przeciwnik po jednostronnej  
             licytacji staje w częściówce  
 
 Jest to jedna z najczęściej spotykanych sytuacji w grze w brydża. Przeciwnicy po 
jednostronnej licytacji stają w częściówce i dobiegają do nas dwa pasy. Oto kilka typowych sekwencji: 
 
1)   W  N  E  S 
   1♠  pas  2♠  pas 
   pas  ? 
 
2)   W  N  E  S 
   1♦  pas  1♠  pas 
   1BA  pas  2♦  pas 
   pas  ? 
 
3)   W  N  E  S 
   1♥  pas  1BA  pas 
   pas  ? 
 
4)   W  N  E  S 
   1♣  pas  1♥  pas 
   2♥  pas  pas  ? 
 
5)   W  N  E  S 
   1BA  pas  2♦  pas 
   2♥  pas  pas  ? 
 
 Spróbujmy podać typowe ręce, z którymi w podanych sekwencjach zgłosilibyśmy kontrę 
wznawiającą. 
 
Ad 1)  ♠xxx  ♥KDxx  ♦KW10xx  ♣x 
 
 Wznowić licytację możemy tylko z kartą, która daje szansę wygrania kontraktu na wysokości 
trzech. W pierwszym okrążeniu pasowaliśmy, czyli nie mamy karty nadającej się do bezpośredniego 
wejścia, a mimo to chcemy grać wysoką częściówkę. Powinniśmy mieć zatem układ 5-4 w sile ok. 10 
PC. Trzy karty w pikach są w takiej sytuacji sygnałem pozytywnym, bowiem rośnie szansa zastania 
dobrego fitu u partnera z przebitkową wartością w pikach. 
 
Ad 2)  ♠KDxx  ♥DWxx  ♦xxx  ♣Kx 
 
 Tutaj pasowaliśmy, wraz z partnerem, aż dwa razy. Jednak nie należy z tego powodu 
oddawać rozdania. Naszą szansą jest możliwość gry na wysokości dwóch przy prawdopodobnej 
równowadze siły. Mamy trzy kara i dwa kolory do gry – tak, dwa, ponieważ piki mogły być przez 
przeciwnika „zajęte”. Można sobie wyobrazić sytuację, że potulnie pasując zostaniemy wybici nawet z 
końcówki pikowej. Oczywiście, widać pewne ryzyko takiej kontry wznawiającej, gdy partner ma skład 
3-3-2-5 a przeciwnicy mają to, co licytowali + lekką nadwyżkę w sile. Ryzyko jednak jest właściwie 
skalkulowane. 
 
Ad 3)  ♠KW10x  ♥xxxx  ♦AKx  ♣xx 
 
 Chcemy zagrać częściówkę w piki, bowiem kolory młodsze powinien mieć odpowiadający. 
Duża ilość kierów zwiększa oczywiście szanse na zastanie fitu. Gdybyśmy mieli ich mniej, nasza 
kontra byłaby bardziej ryzykowna, bowiem rosną szanse misfitów. A kiedy one grożą, dobrze jest mieć 
lepszą rękę, by sensowną alternatywą gry własnej był kontrakt 1BA z kontrą. 
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Ad 4)  ♠AWxx  ♥xx  ♦DWxx  ♣Kxx 
 
 Typowa kontra wznawiająca mająca na celu zagranie 2♠ lub trzy w kolor młodszy. Jest to 
ręka o sile ok. 10 PC z czwórką pików i układem dwu lub trójkolorowym. Nie jest wymagany układ 5-4 
jak w przypadku wznawiania obiegających 2♠. 
 
Ad 5)  ♠DWxxx  ♥xx  ♦KDWxx  ♣x 
 
 Dwukolorowy układ z pikami o niezbyt dużej sile bardzo dobrze zalicytujemy właśnie za 
pomocą kontry wznawiającej na przyjęty transfer tj. w sytuacji gdy mamy już informacje o bilansie siły 
w rozdaniu. Wcześniejsze wejście 2♥ oznaczałoby lepszy skład lub większą siłę. 
 
 Te kilka przykładów powinno pozwolić na poznanie mechanizmu stosowania kontr 
wznawiających po jednostronnej licytacji przeciwników. Najważniejsze jest nakreślenie sobie jasnego 
celu naszej akcji. 
 
 
 
 
 
2.2.4.6.  Wznawiająca kontra negatywna 
 
 Wielokrotnie znajdujemy się w sytuacji, gdy po otwarciu partnera i interwencji przeciwnika, 
mamy kartę, z którą nie mamy dobrego wejścia. W takim przypadku nie ma potrzeby naciągania 
naszej karty do licytowanego od razu wariantu. Naszą rękę dobrze odda właśnie wznawiająca kontra 
negatywna. 
 
1)   W  N  E  S 
   1♠  ktr  pas  2♦ 
   pas  pas  ? 
 
2)   W  N  E  S 
   1♦  1♠  pas  2♠ 
   pas  pas  ? 
 
3)   W  N  E  S 
   1♥  1♠  pas  1BA 
   pas  pas  ? 
 
 Spróbujmy rozszyfrować, jakie ręce upoważniają do zalicytowania w powyższych przykładach 
kontry wznawiającej. 
 
Ad 1)  ♠xx  ♥KWxx  ♦xxx  ♣Axxx 
 
 Często w przytoczonej pozycji licytacyjnej mamy rękę, z którą bez kontry przeciwnika licytuje 
się 1BA. Po kontrze jednak 1BA oznacza rękę z fitem, którego nie mamy. W takiej sytuacji możemy 
zalicytować negatywną kontrę wznawiającą, która pozwala na wygranie walki o zapis częściowy. 
 
 Można spytać, co należy zalicytować mając cztery karty w kolorze II broniącego? Otóż wtedy 
po prostu pasujemy, gdyż partner mając krótkość w tym kolorze nie zalicytował nadwyżki układowej 
lub siłowej i w związku z tym prawdopodobnie jedyne co możemy osiągnąć w rozdaniu to próba 
położenia przeciwników. 
 
Ad 2 )  ♠xxx  ♥Kxx  ♦xx  ♣Axxxx 
 
 Jeśli gramy wejściami forsującymi po interwencji to w opisanej sytuacji nie możemy zgłosić 
2♣. Nie należy jednak licytować kontry Sputnik z trójką kierów ani 2♦ z dubletonem. Lepiej poczekać i 
precyzyjnie określić wartość naszej ręki. 
 
Ad 3)  ♠KW10xx  ♥x  ♦Axx  ♣Dxxx 
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 Ten przykład nakłania od odchodzenia od niebezpiecznych stereotypów. Można by 
potraktować licytację odpowiadającego jako przykład negatywnej kontry wznawiającej. Jednak taką ta 
kontra być nie może, bowiem kolory młodsze można było zalicytować wcześniej przy pomocy 
normalnej kontry negatywnej. Zatem przyczyną pasa w pierwszym okrążeniu była chęć karnego 
kontrowania pików. 
 
 Podsumowując rozdział kontr wznawiających można stwierdzić, że o ich zastosowaniu 
powinna decydować logiczna analiza możliwych do osiągnięcia celów i skalkulowane ryzyko 
ewentualnych strat. Gdy taka kalkulacja wskazuje możliwość wyjścia na plus w dystansie, powinniśmy 
śmiało wziąć udział w licytacji. 
 
 
2.2.5. Wywiad bezatutowy 
 
 Wywiad bezatutowy jest odzywką w kolor licytowany przez przeciwnika w celu sprawdzenia, 
czy partner posiada zatrzymanie w tym kolorze. W odpowiedzi na tę odzywkę partner licytuje bez atu, 
jeżeli posiada zatrzymanie w kolorze pytania, a bez niego – inny kolor. 
 
 Przypomnijmy, że w licytacji jednostronnej obowiązywała zasada wskazywania zatrzymań – a 
nie pytania o nie (patrz konwencja en passant). 
 
Przykłady: 
 
 Ja     Przeciwnik              Partner               Przeciwnik 
 1♣  pas     1♥       1♠ 
 2♣  pas     3♣       pas 
 3♠ 
 
 Gdyby przeciwnik nie wszedł do licytacji, to 3♠ oznaczałoby stopera pik (w domniemaniu bez 
trzymania w karo). Po wejściu przeciwnika pikami 3♠ jest pytaniem o zatrzymanie w pikach. 
 
 Celem takiej zamiany jest rozwiązanie sytuacji, gdy przeciwnicy licytują dwa kolory, np.: 
 
 Partner            Przeciwnik  Ja     Przeciwnik 
  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. 
 
a) 2♠ (kolor przeciwnika na niższym szczeblu) – „partnerze, czy trzymasz piki? Ja ich nie trzymam, a 
o kierach na razie nie wiadomo.” 
 
b) 3♥ (kolor przeciwnika na wyższym szczeblu) – „partnerze, czy trzymasz kiery? Ja trzymam piki.” 
 
 W przypadku a) jeśli otwierający trzyma oba kolory przeciwnika, to licytuje bez atu, jeśli zaś 
trzyma piki, a nie trzyma kierów, to uderza nas tą samą bronią: 3♥ - „partnerze, trzymam piki, czy 
trzymasz kiery?” 
 
 
2.2.5.1. 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 uzgodnionego koloru to krótkość w kolorze przeciwnika. 
 
Pas oznacza co najmniej dwie karty w kolorze przeciwnika. 
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 Pas umożliwia złożenie dwóch „półzatrzymań” (przez półzatrzymanie rozumiemy drugą damę 
lub trzeciego waleta). Mając półzatrzymanie pasujemy na kontrę (mam co najmniej dwie karty), a 
partner z półzatrzymaniem daje rekontrę. Jeśli także posiadamy półzatrzymanie, licytujemy 3BA, bez 
niego wracamy na kolor uzgodniony. 
 
 
2.2.6. Drury (w obronie) 
 

 Konwencja Drury dotyczy zarówno licytacji jednostronnej – wtedy stosuje się ją po 
trzecio- lub czwartoręcznym otwarciu kolorem starszym. W licytacji dwustronnej konwencja ta 
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 
(patrz konwencje w licytacji jednostronnej). 
 
 Należy zaznaczyć, że w przykładowej sekwencji: 
 
 Przeciwnik  Partner       Przeciwnik  Ja 
     1♦     1♠   pas   ? 
 
?: 
2♣ = jest konwencją Drury, przyrzekającą fit w pikach, natomiast kolor przeciwnika (w tym przypadku 
2♦) jest ogólnym forsingiem bez fitu. 
 
 
2.2.7. Cue bidy Michaelsa 
 
 Cue bidem Michaelsa nazywamy zalicytowanie na najniższej możliwej wysokości koloru 
przeciwnika, w celu pokazania układu dwukolorowego (co najmniej 5-5 poza kolorem przeciwnika). 
 
 Załóżmy, że w założeniach korzystnych dostaliśmy kartę: 
 

♠ADxxx  ♥x  ♦xx  ♣KDWxx 
 
przeciwnik otworzył 1♥, zgłosiliśmy 1♠, po czym drugi przeciwnik zalicytował 4♥ i nastąpiły dwa pasy. 
Co teraz? Są trzy możliwości: 
 

• partner ma fit trzykartowy w pikach (i nieciekawy układ, dlatego nie poszedł w obronę); 
wtedy trzeba bronić czterema pikami, 
 
• partner nie ma fitu pik, ale ma dobry fit treflowy; należałoby grać 5♣, 
 
• partner nie ma fitów w naszych kolorach i ma opozycję w kierach; wtedy trzeba obkładać 4♥. 

 
 Rozwiązaniem naszych bolączek jest cue bid Michaelsa. 
 
 Zalicytowanie koloru przeciwnika na najniższej wysokości oznacza układ co najmniej 5-5 z 
drugą starszą piątką. Standardowo przyjęło się grać, że siła wejścia powinna mieścić się w granicach 
8-15 PC. Lepiej chyba, gdy kryterium wejścia stanowią założenia połączone z wyobraźnią. Przykłady: 
 
a) Założenia korzystne. Przeciwnik otwiera 1♥, a my mamy: 
 

♠Axxxx  ♥x  ♦xx  ♣KDxxx 
 
 Wchodzimy 2♥. Duża szansa znalezienia obrony. 
 
b) Założenia niekorzystne. Przeciwnik otwiera 1♠, a my mamy: 
 

♠x  ♥KDxxx  ♦xx  ♣ADxxx 
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 Wejście 2♠ byłoby złe. Szanse znalezienia obrony w tych założeniach na wysokości pięciu są 
minimalne, a przy misfitach musimy grać wszystko na wysokości trzech z kontrą. 
 
c) Założenia dowolne. Przeciwnik otwiera 1♥, a my mamy: 
 
 ♠AKWxx  ♥x  ♦AKDxx  ♣xx 
 
 Wchodzimy 2♥. Jeśli partner powie 2♠, zgłaszamy 4♠. Jeśli partner zapowie 2BA (pytanie o 
drugi kolor), to zalicytujemy 4♦. Jeśli partnera ubiegną przeciwnicy licytując 4♥ i spasuje, dajemy 
kontrę, wskazując silną dwukolorówkę, a partner dokonuje wyboru kontraktu.  
 

a) N E S W  b) N E S W 
1♥ 2♥ pas 2BA   1♠ 2♠ pas 2BA 
pas 3♣ pas...    pas 3♦ pas 4♥ 

 
 W przykładzie b) po odpowiedzi 3♦ na pytanie o młodszy kolor partner doszedł do wniosku, 
że możemy wygrać końcówkę kierową. 
 
 Uzupełnieniem tej konwencji jest dwukolorowe 2BA. 
 
 Dwukolorowe 2BA oznacza dwa najniższe nielicytowane kolory, natomiast cue bid 
Michaelsa oznacza pozostałe układy, a więc dwukolorówkę z najniższym nielicytowanym kolorem. Po 
otwarciu 1♦ - 2BA oznacza dwa najmłodsze nielicytowane kolory, czyli ♣ i ♥. Dlatego wejście 2♦ 
oznacza po otwarciu 1♦ oznacza dwukolorówkę z pikami. 
 
 Częstym błędem jest mylenie wejścia 2BA z otwarciem 2BA. Otwarcie 2BA dajemy z siłą za 
słabą na otwarcie 1♦, natomiast siła wejścia 2BA jest taka, jak siła wejścia cue-bidem Michaelsa, czyli 
zależy od założeń – i może nawet oznaczać rękę silną honorowo. 
 
Przykłady: 
 
  Przeciwnik  Ja 
 
 a)     1♦   2BA 
 
 b)     1♦   2♦ 
 
 c)     1♥   2BA 
 
 d)     1♥   2♥ 
 
 e)     1♠   2BA 
 
 f)     1♠   2♠ 
 
 g)     2♥   3♥  
 
 h)     2♠   3♠ 
 
 W przykładzie a) odzywką 2BA sprzedajemy układ co najmniej 5-5 w treflach i kierach 
(najniższe nielicytowane kolory). W przykładzie b) pokazujemy pozostałe układy kolorów, czyli piki i 
trefle lub piki i kiery. 
 
 Analogicznie w przykładach c) i e) pokazujemy trefle i kara, a w przykładzie d) dwukolorówkę 
z pikami, a w przykładzie f) dwukolorówkę z kierami. W punkcie g) nasza licytacja oznacza 
dwukolorówkę z pikami, a w przykładzie h) dwukolorówkę z kierami. 
 
 Zauważmy, że po otwarciach 2♥ i 2♠ najniższym sposobem pokazania dwukolorówki na 
kolorach młodszych jest odzywka 4 BA (gdyż odzywki 2BA i 3BA są naturalne). 
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 Dodajmy w tym miejscu, że siła wejścia  dwukolorowego 2BA jest taka jak cue bidu 
Michaelsa, czyli zależy od założeń (patrz niżej) i nie ma nic wspólnego z otwarciem 2BA, które w 
naszym systemie oznacza siłę 6-10 PC. 
 
 
2.2.7.1. Z jaką kartą licytować cue bid Michaelsa? 
 
 Często spotykanym błędem jest stosowanie wariantowego cue bidu Michaelsa (albo słaby, 
albo silny). Zapytuję zwolenników takiego ustalenia, co rozumieją przez słabe wejście 2♠ po otwarciu 
przeciwnika 1♠ w założeniach niekorzystnych (jesteśmy po partii, a musimy grać na wysokości 
trzech)? 
 
 Moim zdaniem minimalna siła tej odzywki zależy wyłącznie od założeń – czyli innymi słowy 
decydujące są względy bezpieczeństwa. Karta tym bardziej nadaje się do wejścia cue bidem 
Michaelsa, im więcej figur i wysokich blotek mamy zgrupowanych w dwóch najdłuższych kolorach. 
 
 Popatrzmy na takie karty: 
 
 ♠Axxxxx ♥x ♦xx ♣KWxxx 
 
 Przeciwnik otwiera 1♥. W założeniach korzystnych licytujemy 2♥ - jest duża szansa 
znalezienia korzystnej obrony w pikach lub treflach. W innych założeniach wejście 2♥ jest 
niebezpieczne – proponuję 1♠. 
 
 Przeciwnik otwiera 1♠, a my posiadamy: ♠x ♥KDxxx ♦xx ♣AD10xx. Można zaryzykować 2♠ 
w każdych założeniach poza niekorzystnymi. 
 
 Załóżmy, że po otwarciu przeciwnika 1♥ otrzymaliśmy takiego „Acola”: ♠AKWxx ♥x ♦AKDxx 
♣xx. Licytujemy 2♥ w dowolnych założeniach i najprostszymi środkami zmierzamy do dogranej. Jeśli 
licytować będą przeciwnicy, to będziemy ich kontrować. Kontra po cue bidzie Michaelsa nie oznacza 
opozycji w kolorze przeciwnika, lecz kartę silną honorowo. 
 
 Posiadamy: ♠AKW10x ♥Ax ♦x ♣Wxxxx, a przeciwnik otwiera 1♥. W każdych założeniach 
wchodzimy 1♠, aby nie prowokować partnera do licytowania niepotrzebnie wysokiej gry w trefle. 
 
 Mamy: ♠A7652 ♥KWx ♦Dxxxx ♣-, a przeciwnik otwiera 1♥. Nie stosujemy cue bidu 
Michaelsa, bo partner nigdy się nie domyśli że mamy kartę defensywną (tzn. taką, która bardziej 
nadaje się do obkładania przeciwników niż do własnej gry). 
 
 
2.2.7.2. Dalsza licytacja po cue bidzie MIchaelsa 
 
 Z reguły żadne mądrości nie zastąpią w tym miejscu pewnego rodzaju wyczucia, niezbędnego 
do dalszej dobrej licytacji. Pewne podstawowe ustalenia mogą się jednak przydać. Przeanalizujmy 
dalszą licytację po początkowej sekwencji: 
 
 Przeciwnik  Ja      Przeciwnik      Partner 
 1♥   2♥  pas   ? 
 
?: 
2♠ = słaba licytacja, być może z dublem pik. 
 
2BA = pytanie o młodszy kolor wejścia, obiecuje pewne pozytywne wartości. Po tej odzywce można 
zalicytować swój kolor młodszy z przeskokiem w celu pokazania lepszego układu lub zalicytować 3♥ 
w celu pokazania dużej siły. 
 
3♣ = licytacja do koloru („partnerze pasuj z treflami”), słaba karta. 
 
3♦ = naturalne z własnego koloru – do pasa. 
 
3♥ = fit w pikach, inwit siłowy do 4♠.  
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3♠ = fit czterokartowy w pikach, słaba karta. 
 
 
2.2.8. Lebensohl 
 
 Konwencją Lebensohla nazywamy zalicytowanie odzywki 2BA po tym, jak przeciwnik 
zalicytował dwa w kolor starszy, w celu : 
 

a) sprzedania karty opartej na jednym kolorze, zbyt słabej na zalicytowanie koloru na 
wysokości trzech lub 

 
b) uzgodnienia starszej czwórki w drugim kolorze. 

2.2.8.1. Kiedy stosować Lebensohla? 
 
 Największe niebezpieczeństwo tej konwencji tkwi w możliwościach nieporozumienia: jeden z 
partnerów uważa, że pozycja wymaga użycia tej konwencji, a drugi nie. Dlatego należy dokładnie 
określić, kiedy Lebensohl jest stosowany. Proponuję taką sztywną regułę: 
 

Lebensohla stosujemy tylko i wyłącznie po otwarciu lub wejściu przeciwnika 2♥ lub 2♠. 
 
 Zasada ta dotyczy również sytuacji, gdy otwarcie (lub wejście) przeciwnika oznacza 
posiadanie innego koloru poza licytowanym, np. otwarcie 2♥ jako dwukolorówka na kierach. 
 
1) Licytacja po otwarciu 2♥ lub 2♠ 
 
 Konwencja dotyczy sytuacji, gdy jeden z przeciwników otworzył licytację 2♥ lub 2♠, a jeden z 
partnerów dał kontrę (na drugiej ręce lub re-open). 
 
 Rozważania oprzyjmy o następującą sekwencję: 
 
 Przeciwnik  Partner      Przeciwnik     Ja 
     2♠      ktr   pas      ? 
?: 
3♣, 3♦, 3♥ = naturalne wskazanie najdłuższego koloru z siłą 8-11 PC. Jeżeli partner ma klasyczny 
wariant kontry wywoławczej (13-15 PC), to właśnie zapowiedziany przez nas kontrakt powinno się 
grać i wygrać. 
 
3♠ = pytanie o zatrzymanie w pikach bez czwórki kier, karta przesądzająca dograną. 
 
2BA = Lebensohl - karta słaba: (0-7 PC) lub forsing do dogranej z czwórką kier. Partner po tej 
odzywce w zasadzie zobowiązany jest zalicytować 3♣. 
 
 Przeciwnik  Partner      Przeciwnik    Ja 
     2♠      ktr   pas   2BA 
    pas      3♣   pas     ? 
?: 
pas = negat (0-7 PC) 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 – partner może nie spełnić naszego życzenia i nie 
zalicytować 3♣, lecz naturalnie zgłosić swój kolor (albo 3BA, albo kolor przeciwnika). Powinien wtedy 
posiadać potężną kartę, taką, przy której nawet nasza negatywna ręka daje szansę wygrania 
dogranej. 
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2) Licytacja po wejściu 2♥ lub 2♠ 
 
 Należy wyróżnić dwie sytuacje: 
 
2a) Przeciwnik wchodzi po naszym otwarciu 1BA 
 
 Wtedy Lebensohl ma podobne zastosowanie jak po otwarciu przeciwnika 2♥, 2♠. 
 
 Partner       Przeciwnik     Ja 
  1BA   2♠      ? 
?: 
3♣, 3♦ = naturalne wskazanie najdłuższego koloru z siłą 7-9 PC. Partner z dobrym fitem i 
zatrzymaniem pik może zaryzykować 3BA. 
 
2BA = Lebensohl - sign off (słaba karta) na treflach, karach lub kierach, albo forsing do dogranej z 
czwórką kier. Dalsza licytacja jak po otwarciu 2♠. 
 

Przyjęło się uważać, że zalicytowanie drugiej starszej piątki na wysokości trzech (w tym 
przypadku kierowej) jest forsujące, a nie zaledwie inwitujące. Zatem w analizowanej sytuacji: 
 
3♥ = forsing na piątce kier, a poprzedzenie kierów Lebensohlem 2BA jest co najwyżej inwitujące. 
 
2b) Przeciwnik wchodzi po innym otwarciu niż 1BA 
 
 Wtedy zastosowanie tej konwencji ograniczone jest do rozróżnienia licytacji słabszej i 
silniejszej, np.: 
 Partner       Przeciwnik     Ja 
   1♣   2♠       ? 
?: 
3♣, 3♦, 3♥ = forsing na treflach, karach lub kierach. 
 
2BA = nieforsujące na pewnym kolorze poza pikami. 
 
 Zauważmy jeszcze, że konwencja Lebensohla umożliwia rozróżnienie bilansowego i 
wymuszonego podniesienia koloru partnera. 
 
 Partner     Przeciwnik Ja 
   1♥   2♠  ? 
?: 
3♥ = bilansowe podniesienie kierów – „mam na 3♥”. 
 
2BA = słabe na treflach, karach lub kierach – w tym ostatnim przypadku oznacza fit kierowy i kartę za 
słabą na bilansowe podniesienie kierów do wysokości trzech. 
 
 
2.2.9.  T.N.T. 
 
 Ten angielski skrót oznacza nie tylko trójnitrotoluen – materiał wybuchowy, będący wzorcem, 
do którego odnosi się moc niszczącą innych materiałów wybuchowych. Jest to też skrót określenia 
Total Number of Tricks, która w wolnym przekazie na polski oznacza „łączną liczbę lew”. Rozumie się 
przez to sumę liczby lew, jaką w danym rozdaniu może wziąć każda ze stron przy grze w swój 
najdłuższy kolor. Przykładowo, jeżeli w pewnym rozdaniu strona NS może wziąć 9 lew przy grze w 
piki, a strona WE 10 lew przy grze w trefle, to TNT wynosi 19. 
 
 Jakie znaczenie w praktyce może mieć taka wielkość? Wydaje się, że żadne. A jednak tak nie 
jest. francuski teoretyk Jean Renes Vernes stwierdził, że wielkość TNT jest równa „łącznej długości 
atutów”, tzn. sumie kart, posiadanych przez obie pary w swoich najdłuższych kolorach. Np. jeżeli para 
NS ma 10 pików, a para WE 9 trefli, to łączna długość atutów wynosi 19. 
 
 Dla poparcia swej tezy Vernes przeanalizował 2444 rozdań z Mistrzostw Świata z lat 1953 – 
1963. Wybrał 340, w których grano kontrakty w innych kolorach i na przeciwnych liniach. W 113 
rozdaniach łączna liczba lew była równa łącznej długości atutów, w 88 była niższa, a w 139 była 
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wyższa. Przy tym w 159 rozdaniach z 237 w których wystąpiła różnica, była to tylko jedna lewa. Po 
przeliczeniu na 340 rozdań, dało to średni wynik, że łączna liczba lew przewyższała łączną długość 
atutową o 0,275. Vernes przypisał to temu, że rozgrywający uzyskiwał wyraźną przewagę dzięki temu, 
że widział dwie ręce. 
 
 Vernes stwierdził ponadto, że istotny jest stopień sfitowania rąk. Np. gdy jedna ze stron 
posiada dwa kolory co najmniej ośmiokartowe, TNT należy zwiększyć dodatkowo o 1, a gdy obie 
strony mają po dwa kolory uzgodnione, TNT należy zwiększyć o 2. 
 
 Oto przykład funkcjonowania TNT: 
 

N-♠KD74 ♥W9 ♦ADW32 ♣104 
 
W-♠9 ♥AKD1085 ♦985 ♣985 E-♠A10652 ♥7642 ♦104 ♣K3 
 

S-♠W83 ♥3 ♦K76 ♣ADW762 
 
 Podczas turnieju teamów na obu stołach zagrano 5♦ bez jednej po przebitce pikowej. 
 
 Przeanalizujmy to rozdanie z punktu widzenia TNT. Strona WE ma 10 kierów, podczas gdy 
strona NS ma dwa kolory uzgodnione – trefle i kara. Daje to łączną liczbę lew równą 19. 
 
 Jak wygląda liczba lew, możliwych do wzięcia przez obie strony? NS wygrają 10 lew w kara 
lub w trefle, podczas gdy WE wezmą 9 lew przy grze w kiery. Daje to łączną liczbę lew (TNT) także 
19. rozważmy kilka zmian w powyższym rozdaniu: zamiana króla trefl z dziewiątką spowoduje, że NS 
weźmie tylko 9 lew przy grze w kolor młodszy, ale wtedy WE weźmie 10 lew przy grze w kiery – nadal 
daje to TNT = 19. Inna zmiana – przeniesienie blotki pik z ręki E do W, a blotki karo z ręki W do E 
spowoduje, że NS weźmie 11 lew w kara lub w trefle (brak możliwości przebitki), ale z kolei WE 
weźmie tylko 8 lew w kiery. TNT dalej pozostanie równe 19. 
 
 Jakie wynikają praktyczne wnioski ze zgodności łącznej liczby lew z łączną długością atutów? 
 

 Rozważmy poniższy przykład: po otwarciu partnera słabe 2♠ mamy rękę:  ♠K987 ♥ 2  
♦A8765  ♣D32. Co należy zalicytować? 
 
 Posiadanie przez naszą stronę 10 pików daje gwarancję, że strona przeciwna ma kolor 9-
kartowy lub dwa kolory ośmiokartowe. Wynika z tego, że łączna liczba lew wynosi co najmniej 19. Tak, 
że jedna ze stron ma do wygrania kontrakt na wysokości czterech lub wyżej. Jeżeli tą stroną jesteśmy 
my, to należy zalicytować jak najszybciej 4♠. Odzywka ta powinna być dobra także, jeżeli 10 lub 
więcej lew biorą przeciwnicy, 4♠ może im znacznie utrudnić znalezienie właściwego kontraktu; 
powinno też być opłacalną obroną. 
 
 Twórcy zasady TNT wysunęli następujące reguły postępowania: 
 

1) z kolorem 8-kartowym można bezpiecznie licytować do wysokości dwóch; przeciwnikom, 
nawet z przewagą siły będzie trudno ocenić, czy kontra jest właściwa, ponieważ jedna ze 
stron weźmie 8 lew i jeżeli my weźmiemy 7, to oni z reguły mogą wziąć dziewięć; 

 
2) z kolorem 9-kartowym powinno się licytować do wysokości trzech, ponieważ ktoś ma do 
wzięcie dziewięć lew i tym kimś możemy być my; 
 
3) z kolorem 10-kartowym, przy założeniu, że przeciwnicy nie mają znaczącej przewagi w sile, 
powinno się licytować do wysokości czterech. Jeżeli nasz kontrakt nie wyjdzie to 
przeciwnikom coś ucieknie. 

 
 Oto jeszcze jeden przykład zastosowania reguł TNT: 
 

Obie strony przed partią, masz rękę:  ♠AW6  ♥K52  ♦A94  ♣K1084 i licytacja przebiega: 
 

W  N  E  S 
1♣  pas  1♥  1♠ 
1BA  2♦  2♥  pas 
pas  2♠  pas  pas 
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? 
 
Co robić? Mimo, że partner nie obiecał wiele, można założyć, że strona WE ma przewagę siły. Co 
mówi reguła TNT? Na linii WE jet na pewno 8 kierów i łączna liczba lew wynosi najprawdopodobniej 
16. Wobec tego, jeżeli 2♠ jest bez dwóch (z kontrą za 300), to WE powinni wygrać 4♥; jeżeli 2♠ jest 
bez jednej za 100 z kontrą, to WE wygrają 3♥ za 140; jeżeli NS wygrają 2♠, to WE jest na 3♥ tylko 
bez jednej, nawet jeżeli z kontrą, to tylko za 100. Wynika z tego jasno – należy licytować dalej! 
Przemawia za tym to, że jeżeli partner ma 6-kartowy kolor, to łączna liczba lew wzrasta do 17. Dla 
sprawdzenia tych rozważań oto całość rozdania: 
 

N-♠K9 ♥643 ♦KD10873 ♣65 
 
W-♠AW6 ♥K52 ♦A94 ♣K1086 E-♠52 ♥DW1087 ♦652 ♣DW9 
 

S-♠D108743 ♥A9 ♦W ♣A732 
 
 Amsbury i Payne podają w swojej książce interesującą tabelę częstotliwości rozkładów 
połączonych rąk danej linii: 
 

8-7-6-5  23,5%   9-8-5-4  4,0% 
  7-7-6-6  10,5%   8-8-5-5  3,0% 
  9-7-6-4  7,0%   9-8-6-3  2,0% 
  8-7-7-4  6,5%   10-7-5-4 2,0% 
  9-6-6-5  6,5%   8-8-7-3  2,0% 
  7-7-7-5  5,0%   10-6-5-5 2,0% 
  8-6-6-6  5,0%   9-7-7-3  1,5% 
  8-8-6-4  5,0%   10-6-6-4 1,5% 

9-7-5-5 5,0% 
   

Wynikają z tego następujące wnioski: 
 
1) W 85% rozdań jedna ze stron posiada co najmniej 8 kart w jednym z kolorów. 
 
2) W 35% rozdań jedna ze stron ma co najmniej 9 kart w jednym z kolorów. 
 
3) Jeżeli przeciwnicy nie mają koloru 8-kartowego, mamy 33% szans na posiadanie takowego. 
 
4) Jeśli przeciwnicy mają kolor 8-kartowy, mamy 89% szans na posiadanie takowego. 
 
5) Jeżeli przeciwnicy mają kolor 9-kartowy, my mamy na pewno co najmniej 8-kartowy. 
 
6) Im lepiej sfitowane są ich ręce, tym lepiej sfitowane są także nasze. 
 Wnioski te są dobrymi wskazówkami do wyboru postępowania w sytuacjach wahliwych – np. 
wznowienie licytacji w sytuacji, gdy przeciwnicy uzgodnili kolor, np. w sekwencji: 
 

W  N  E  S 
1♥  pas  2♥  pas 
pas  ? 

 
jest mniej ryzykowne, niż w sytuacji, gdy nie znaleźli oni fitu, np. w sekwencji: 
 

W  N  E  S 
1♥  pas  1BA  pas 
pas  ? 

 
gdyż w sytuacji pierwszej mamy znacznie większe szanse znalezienia koloru uzgodnionego niż w 
drugiej. 
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2.2.10.  1 BA 5-4 
 
 Część par przyjęła do swoich systemów dwukolorowe 1BA w obronie zamiast wejścia 1BA 16-
18 PC obowiązującego w WJ 2000. 
 

Po otwarciu 1♣ - wejście 1BA naturalne, 15-17 PC. 
 

Po otwarciu 1♦/♥/♠ - 1BA: 4 – 5+ ze starszą czwórką i młodszą piątką, 10-15 PC. 
 
 Należy zachować naturalny charakter wejścia 1BA po otwarciu 1♣. Dlaczego? Otóż otwarcie 
1♣ jest sztuczne, wobec czego przeciwnicy nie są zorientowani w jaki kolor grać, w jaki kolor 
wistować. Wejście 1BA dokładnie określa rękę partnerowi, a jednocześnie blokuje licytację 
przeciwnikom. 
 
 Po otwarciu 1♣ szybka informacja o starszej czwórce nie jest konieczna, gdyż przeciwnicy nie 
wiedzą jeszcze sami w jaki kolor grać i początkowa wymiana informacji przebiega spokojnie, bez 
skoków. Po otwarciu 1♣ mamy też łatwość systemową uzgodnienia koloru starszego rozłożonego 4 – 
4, np.: 
 
 
 

W  N  E  S 
1♣  1♦  pas  ? 

 
?: licytujemy 1♥/♠ z kolorem 4+. W dalszej licytacji, w razie potrzeby, zdołamy poinformować partnera 
o długości naszego koloru. 
 
 Natomiast w sekwencji: 
 

W  N  E  S 
1♣  2♣  pas  ? 

 
mamy gotowy schemat dalszej licytacji stosowany po otwarciu 2♣ Precision: 
 
2♦ - pytanie o starszą czwórkę; 
2♥/♠ - naturalne 5+, nie forsuje; 
2BA – naturalne. 
 
 Znacznie trudniejszą sytuację mamy po otwarciach informacyjnych 1♦/♥/♠. Naturalne 1BA 
wymaga stopera w kolorze przeciwnika – rzadziej „chodzi”, przeciwnicy mają wskazany wist, łatwiej im 
powziąć decyzję co do dalszej licytacji. Z tych powodów rezygnacja z naturalnego 1BA na korzyść 
dwukolorowego wejścia „młodsza piątka – starsza czwórka” jest uzasadniona. 
 
 Dwukolorowe 1BA nie pozwala zgubić koloru starszego, zwłaszcza gdy przeciwnicy blokują, a 
także znacznie ułatwia licytację, gdy drugi atakujący spasuje, np.: 
 

W  N  E  S 
1♠  2♦  pas  ? 

 
 W klasycznej licytacji 2♦ nie wyklucza czterech kierów. Drugi obrońca posiadający cztery 
kiery nie bardzo wie jak je uzgodnić. Jeżeli bowiem przyjmiemy, że 2♥ możemy licytować z czwórki, to 
wystąpią kłopoty z uzgodnieniem koloru pięciokartowego. Sytuacja jest tym bardziej skomplikowana, 
że dalsza licytacja drugiego obrońcy (S) uwarunkowana jest także siłą ręki. Gdy stosujemy 
dwukolorowe 1BA wszystkie te problemy znikają. 
 

W  N  E  S 
1♦/♥/♠              1BA  pas  ? 

?: 
2♣ = 2+ trefle, do koloru partnera; 
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2♦ = sztuczne (relay), po otwarciach 1♥/♠ co najmniej inwituje końcówkę; N z minimalną kartą 
zgłasza swój kolor starszy przy układzie 5-4 lub młodszy przy układzie 6-4, z nadwyżką licytuje kolor 
przeciwnika,  
2BA  inwitujące, 3BA, kolor własny z przeskokiem. 
 
2♥/♠ - kolor ujawniony przez partnera, do pasa; 
 
2♥/♠ - kolor otwarcia, podgrywalna wartość w kolorze przeciwnika (BA niestety zajęte jest przez 
partnera); 
 
2BA – naturalne, inwitujące. 
 
 

W  E  W N E S 
♠A642  ♠7   -  1♦ 1BA pas 
♥95  ♥AK84  2♦ pas 2♥ pas 
♦AK  ♦W43  2♠ pas 3♦ pas 
♣D7432 ♣K10976 4♦ pas 4♥ pas 

      4BA pas 5♥ pas 
      6♣ pas... 
 
2♠ - przejściowe (analogiczne do licytacji 2♣ – 2♦ – 2♥ – 2♠ po otwarciu 2♣ Precision); 3♦ - opis ręki 
bez stopera karo (trójka kar) – ze stoperem karo należy licytować naturalne 2BA; 4♦ - cue-bid 
uzgadniający trefle (gdyby W miał 4 kiery, to po 3♦ uzgodniłby ten kolor licytując 3♥); 4♥ - cue-bid; 
4BA Blackwood. 
 
Uwaga! Przy uzgodnionym kolorze treflowym wskazane jest stosowanie odwróconej drabinki po 
odpowiedziach na Blackwooda: 5♣ - jedna wartość, 5♦ - 0-3 wartości, 5♥ - dwie wartości. 
 
 Jeszcze jedno ważne ustalenie służące znalezieniu najlepszej częściówki, gdy przeciwnik 
skontruje 1BA, np.: 
 

W  N  E  S 
1♦  1BA  ktr  ? 

?: 
pas = forsujący (N licytuje: rktr - z pikami; 2♣ - z kierami); 
2♣ = naturalne 5+. 
 
 
♣♦ ♥♠⇐ • 
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CZĘŚĆ III  –  LICYTACJA  JEDNOSTRONNA 
 
 
3.1. Otwarcie 1♣ 
 
Opis otwarcia 
 
a) 12-14 PC, bez starszej piątki, sześciu trefli i układu: pięć trefli z boczną czwórką. 
 
b) 15-17 PC, układ niezrównoważony z treflami. 
 
c) od 18 PC, układ dowolny. 
 
Wariant a) 
 
 Otwarcie 1♣ w sile 12-14 PC dajemy z ręką zrównoważoną (4-3-3-3 lub 4-4-3-2). Możemy 
posiadać pięć trefli tylko w układzie 5-3-3-2. Z pięcioma treflami i czwórką karo otwieramy 1♦, 
natomiast z sześcioma treflami lub piątką trefl i starszą czwórką otwieramy 2♣. 
 
 Powyższych zasad nie trzeba trzymać się jak Biblii. Z bardzo słabą szóstką trefl możemy 
otworzyć 1♣ (i w dalszej licytacji pokazywać szóstkę jako piątkę). Dobrze jest zrezygnować z otwarcia 
2♣ na korzyść1♣, gdy przy układzie 5-4 dużo figur posiadamy w krótkich kolorach, lub gdy kolor 
treflowy jest bardzo słaby (wtedy jednak w dalszych okrążeniach licytacji licytujemy piątkę trefl tak jak 
byśmy mieli tylko czwórkę). Z pięcioma dobrymi treflami i bardzo słabą czwórką karo możemy 
otworzyć 1♣ zamiast 1♦. 
 
 Przykłady kart na otwarcie 1♣ w wariancie a): 
 
 • otwarcie klasyczne: 
 

1) ♠Axx ♥KWxx ♦DWx ♣Dxx, 
 
2) ♠xxxx♥ Kxx ♦AKDx ♣xx – do otwarcia 1♦ musi być piątka  

     karowa lub układ 4-4-1-4 
3) ♠Ax ♥xxx ♦Dxx ♣KDWxx.  

 
 
 

• otwarcie z odstępstwem: 
 

4) ♠Kx ♥DWx ♦AD ♣Wxxxxx – za słaby kolor na otwarcie 2♣, 
 
5) ♠Kx ♥Kx ♦xxxx ♣ADWxx – bardzo słaba czwórka karo i pięć  

trefli upoważnia do otwarcia 1♣ zamiast 1♦, 
 

6) ♠DW10x ♥AD ♦Kx ♣Wxxxx – otwieramy 1♣ zamiast 2♣  
(dużo figur w kolorach krótkich). 

 
Po odpowiedzi partnera na wysokości jednego nie możemy zgłosić trefli ze słabym wariantem 

otwarcia, gdyż oznacza to rękę od 15 PC – wariant b) otwarcia 1♣. Po odpowiedzi 1♥ z rękami 3), 4) i 
5) rebidujemy 1BA, a z ręką 6) 1♠.  

 
Zasada ta nie dotyczy licytacji po odpowiedzi na wysokości dwóch. Licytacja 1♣ – 2♦ – 3♣ 

obiecuje piątkę trefl, lecz nie przyrzeka siły od 15 PC (to ustalenie jest spowodowane tym, że po 
odpowiedzi na wysokości jednego istnieje możliwość pokazania trefli przez otwierającego w 
następnym okrążeniu, a po odpowiedzi na wysokości dwóch takiej możliwości najczęściej nie ma). W 
tej sekwencji możemy odpowiedzieć 3♣ z ręką:  ♠Kxx  ♥KW  ♦xxx  ♣KDWxx. 
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Wariant b) 
 
 Otwarcie 1♣ z siłą 15-17 PC stosujemy z ręką opartą na treflach, która nie nadaje się do 
otwarcia 1BA. Możemy przyjąć, że wariant b) wyklucza układy 5-3-3-2 na treflach, obejmuje natomiast 
wszystkie pozostałe układy z piątką trefl. Oto przykłady kart, z którymi otwieramy 1♣ w sile 15-17 PC: 
 
 ♠Ax ♥DW10x ♦xx ♣AKWxx 
 ♠x ♥Axx ♦KDWx ♣KDWxx 
 ♠Ax ♥Ax ♦Axx ♣KW10xxx 
 
 Z poniższymi rękami można zdecydować się na otwarcie 1BA: 
 
 ♠AD ♥Kx ♦DWxx ♣DWxxx 
 ♠Dxxx ♥AD ♦AW ♣Dxxxx 
 ♠Dxx ♥AD ♦AD ♣Wxxxxx 
 
 Układ co prawda sugeruje otwarcie 1♣, lecz posiadanie „nożyc” w kolorach krótkich namawia 
do otwarcia 1BA, w celu „zajęcia„ bez atu z dobrej ręki. 
 
 Z kolei z kartą: 
 
 ♠xxx ♥xx ♦AKD ♣AKW10x 
 
zalecane jest otwarcie 1♣. W następnym okrążeniu wskażemy posiadanie trefli, informując przy okazji 
partnera o sile od 15 PC. Rezygnując z otwarcia 1BA zwiększamy szansę na to, że kontrakt 
bezatutowy będzie zagrany z ręki partnera, co przy naszych blotkach w kolorach starszych wydaje się 
korzystne. 
 
Wariant c) 
 
 Podstawowym kryterium zakwalifikowania ręki do otwarcia sinym treflem jest siła od 18 PC. W 
rzeczywistości jednak przy wyborze otwarcia silnym treflem powinniśmy kierować się bardziej 
skomplikowanym algorytmem rozumowania. Najbardziej generalna reguła może brzmieć 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♣. 
  

Sformułujemy jeszcze regułę bardziej szczegółową, która bierze pod uwagę fakt, że w 
systemie Wspólny Język przeskok drugim kolorem oznacza układ 5-5, np. w sekwencji: 
 

1♠  1BA 
3♦ 

 
otwierający zobowiązuje się do posiadania (oprócz pięciu pików) piątki karo. 
 
 Reguła ta może brzmieć tak: 
 

Posiadam układ 5-4 lub 6-4. Czy jeśli wybiorę inne otwarcie niż 1♣, partner zapowie 
1BA, 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♣. Szczególną czujność 
należy zachować z układem pięć – cztery w kolorach starszych, gdyż daje on największą szansę na 
wygranie dogranej. 
 
 Z powyższych dwóch reguł możemy wyciągnąć następujący wniosek: z kartami opartymi na 
długim kolorze lub na układzie 5-4 albo 6-4 należy otwierać 1♣ również z mniejszą siłą 
punktową. 
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 Pewien problem stanowią układy 5-5 (i lepsze). Z jednej strony dają one największą szansę 
wygrania dogranej przy małej liczbie punktów (więc zachęcają do „podlimitowego” otwarcia silnym 
treflem), z drugiej jednak strony otwarcie 1♣ sprawia kłopoty w sprzedaniu układu w dalszej licytacji. 
Przyjęło się uważać, że z układem 5-5 nie należy „przesadzać” z otwarciem silnym treflem. W 
rozdaniach układowych, jeśli otworzymy jeden w kolor, to licytacja najczęściej nie wygasa. 
 
 Przykłady kart nadających się do otwarcia silnym treflem: 
 

a) ♠AKDW ♥AKDW ♦AKD ♣AK 
b) ♠AWxx ♥AKW ♦DWxx ♣Dx 
c) ♠AKWxx ♥DWx ♦Kxx ♣Ax 
d) ♠xx ♥AKDxxx ♦ADWx ♣x 
e) ♠AKW10x ♥ADWx ♦Dxx ♣x 
f) ♠AKxxxxx ♥Axx ♦Axx ♣- 

 
Z ręką a) otwieramy 1♣, gdyż w naszym systemie nie mamy żadnego silniejszego otwarcia. 

Karta b) zawierająca 18 PC jest zbyt silna na otwarcie 1BA (15-17 PC). Karta c) nadaje się na 
otwarcie „silny trefl na pikach” (18 PC). W przykładzie d) mamy tylko 16 PC, jednak po alternatywnym 
otwarciu 1♥ mielibyśmy problem w następnym okrążeniu licytacji: licytować kiery z przeskokiem, czy 
kara bez przeskoku? Otwieramy więc 1♣, a potem sprzedajemy silnego trefla na kierach z czwórką 
karo. Z ręką e) polecane jest otwarcie 1♣. Po alternatywnym otwarciu 1♠ często pada odpowiedź 1BA 
i co mamy licytować? 2♥? Partner posiadać może zaledwie: ♠xx ♥Kxxx ♦Kxxx ♣Wxx i wychodzi 
prawie 5♥, a utknęlibyśmy w dwóch kierach. Z ręką f) na otwarcie 1♣ nie powinno nam przeszkadzać 
posiadanie zaledwie 15 PC. Jeden król u partnera daje nam szansę wygrania dogranej, a jeśli partner 
pomknie do szlemika, to też nic złego się nie stanie. Mamy i asy, i źródło lew. 

 
Jednak z ręką: 
 

 ♠KDWxx ♥Kx ♦KWxxx ♣x 
 
otwieramy 1♠ i liczymy na to, że jeśli partner spasuje z asem karo i dziesiątką pik, to licytację ożywią 
przeciwnicy (tego typu problemy zdarzają się znacznie częściej w systemach nie zawierających 
sztucznego silnego otwarcia). 
 
 
3.1.1. Jak pokazać „silny” wariant trefla? 
 
 Najprostszą metodą sprzedania silnego wariantu trefla jest przeskok nowym kolorem, np. 1♣ 
– 1♥ – 2♠ (silny trefl na co najmniej pięciu pikach) lub przeskok na 2BA, np. 1♣ – 1♥ – 2BA (silny trefl 
na składzie zrównoważonym bez trzech kierów). 
 
 Przyjęło się jednak uważać, że przeskok nowym kolorem nie jest 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 może zawierać inne warianty 
otwarcia, w tym również silnego trefla: 
 
 a) 1♣  1♥ 
  1♠  1BA 
  3BA 
 
 b) 1♣  1♥ 
  1♠  1BA 
  2♠ 
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 W licytacji a) otwierający ma silnego trefla (18-21 PC) w składzie zrównoważonym z czwórką 
pików. W przykładzie b) otwierający powtarzając piki poinformował, że ma w nich piątkę. Skoro z 
pięcioma pikami otworzył 1♣ (a nie 1♠), to znaczy, że ma silnego trefla (od 18 PC). Zatem licytacja: 
 
  1♣  1♥ 
  2♠ 
 
oznacza, że otwierający ma silnego trefla na bardzo dobrych (najczęściej sześciu) pikach. 
 
 Odpowiadający nie może również spasować na sekwencję: 
 
  1♣  1♥ 
  2♣ 
 
 Otwierający sprzedał kartę od 15 PC (patrz: 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. 

 Inną metodą pokazania silnego wariantu trefla jest zastosowanie odwrotki (patrz: Otwarcie 1♣. 
Odwrotka). Konwencję tę otwierający stosuje z siłą od 18 PC z trzykartowym fitem w kolorze 
odpowiedzi partnera. 

 

3.1.2. Jak pokazać „średni” wariant trefla (15-17 PC)? 
 
 „Średni„ wariant trefla otwierający wskazuje poprzez zalicytowanie trefli bez przeskoku, np.: 
 
  1♣  1♥ (1♠,1BA) 
  2♣ 
 

Licytacja otwierającego wskazuje siłę od 15 PC i jest forsująca! Otwierający może mieć 
jeszcze równie dobrze kartę od 18 PC. 

 
Wariant od 15 PC na pięciu treflach i czterech pikach po odpowiedzi 1♥ (lub 1♦) otwierający 

sprzedaje, zaczynając od pików: 
 
  1♣  1♥ 
  1♠  1BA 
  2♣ 
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lub 
  1♣  1♥ 
  1♠  2♥ 
  3♣ 
 
 W obu powyższych przypadkach otwierający sprzedał kartę na czterech pikach i co najmniej 
pięciu treflach od 15 PC. Odpowiadającemu nie wolno na razie pasować. 
 
 
3.1.3. Jak pokazać „słaby” wariant trefla (12-14 PC)  
 
 Jeśli otwierający nie wskazuje ani silnego ani średniego wariantu trefla, tzn. że ma kartę na 
składzie zrównoważonym w sile 12-14 PC. 
 
 
 
 
 
3.1.4. Odpowiedź 1♦ 
 
 Odpowiedź 1♦ ma we Wspólnym Języku trzy warianty znaczeń: 
 
a) 0-6 PC, skład dowolny, 
 
b) 7-11 PC skład niezrównoważony bez starszych czwórek, 
 
c) 17+ PC, skład bezatutowy bez starszych czwórek. 
 
 Dość popularne staje się ustalenie (nie jest to integralną częścią WJ 
2000), aby silny wariant odpowiedzi 1♦ stosować z siłą od 13 PC bez 
starszych czwórek i młodszych piątek z brakiem trzymania w którymś kolorze 
starszym. Jeżeli otwierający licytuje kolor starszy, którego odpowiadający 
nie trzyma, to następną odzywką jest 3BA. Jeżeli natomiast otwierający nie 
licytuje koloru „luki” odpowiadającego, to odpowiadający zgłasza kolor, 
którego nie trzyma, na wysokości trzech. 
 
 Z kartą S:  ♠xx  ♥ADx  ♦KWxx  ♣Axxx licytujemy: 
 

N  S   N  S 
1♣  1♦   1♣  1♦ 

  1♠  3BA   1♥  3♠ (pytanie o  
   zatrzymanie w ♠) 

 
 Z kartą S:  ♠Axx  ♥xx  ♦KDxx  ♣AWxx licytujemy: 
 

N  S   N  S 
1♣  1♦   1♣  1♦ 
1♥  3BA   1♠  3♥ (pytanie o  
                                                                   

zatrzymanie w ♥) 
 
 Jeżeli chcemy grać wariantem silnej odpowiedzi 1♦, od 13 PC to musimy 
to uzgodnić z partnerem. 
 
 
 
Wariant a) 
 
 Odpowiedź 1♦ dajemy ze wszystkimi rękami „negatywnymi”. Granicę odpowiedzi 
„negatywnej” najlepiej wyznaczyć jako 7 PC ze starszą czwórką (odpowiedź 1♥ lub 1♠) i 8 PC bez 
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starszej czwórki (odpowiedź 1BA). 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 5 PC.  
 
   1)  N S    2)  N S    3)  N S    4)  N S 

1♣ 1♦  1♣ 1♦  1♣ 1♦  1♣ 1♦ 
1♥ pas  1♠ 1BA  1♥ 1♠  1♠ 2♣ 

 
1) Z ręką:  xx xxxx  Dxxx  xxx – licytujemy pas. Partner może mieć trójkę kier i naszym zadaniem jest 
zatrzymanie się w licytacji na jak najniższym szczeblu. 
 
2) Z ręką jak w przykładzie 1) nie możemy spasować, gdyż partner mógł tak zalicytować z trójką pik 
przy dubletonie kierowym. Licytujemy więc 1BA. Jest to niebezpieczne ale nie mamy innego wyjścia. 
Oprócz ręki przygotowawczej może on mieć pięć trefli i cztery piki i 15-17 PC. Wtedy w trzecim 
okrążeniu zalicytuje 2♣. 
 
3) Z ręką:  ♠Dxxx  ♥xxx  ♦xx  ♣Kxxx – licytujemy 1♠. Partner może mieć jeszcze czwórkę pik w 
układzie 4♠-4♥-?-?. W najgorszym razie partner zalicytuje 1BA. 
 
4) Z ręką:  ♠xx  ♥xxx  ♦xx  ♣DWxxx – licytujemy 2♣ pokazując partnerowi negat na piątce treflowej. 
Partner przyjmuje to jako negat lub jako licytację półpozytywną 7-9 PC na pięciu treflach i z otwarciem 
przygotowawczym pasuje. Mając podobny układ z piątką kar licytujemy 2♦. W tej sekwencji jesteśmy 
pewni, że partner ma co najmniej trójki w kolorach młodszych. 
 
Wariant b) 
 
 Ten „półpozytywny” wariant odpowiedzi 1♦ stosujemy ze składami niezrównoważonymi na 
młodszych kolorach z siłą za małą na przesądzenie dogranej do wariantu „słabego trefla” 
otwierającego. Odpowiedzi 2♣, 2♦ forsują do dogranej, zatem nawet z 11 PC jesteśmy nieraz 
zmuszeni do zastosowania „półpozytywnego” wariantu odpowiedzi 1♦ (chyba, że z siłą 9-11 PC 
posiadamy dobry, sześciokartowy kolor młodszy, wtedy odpowiadamy kolorem na wysokości trzech). 
Układ ręki upoważniający do takiej odpowiedzi to: 
 

• szóstka trefli w składzie: 6♣-3-3-2, 6♣-3-3-1, 6♣-4♦-?-? lub dłuższe trefle; 
 
• szóstka kar w składzie: 6♦-3-3-2, 6♦-3-3-1, 6♦-4♣-?-? lub dłuższe kara; 
 
• pięć (sześć) trefli i cztery kara; 
 
• pięć (sześć) kar i cztery trefle. 

 
W dalszej licytacji odpowiadający ma następujące możliwości sprzedania wariantu 

półpozytywnego odpowiedzi 1♦: 
 
1) zalicytowanie koloru młodszego z przeskokiem, np.: 
 
  1♣  1♦ 
  1♠  3♣ 
 
 Licytacja odpowiadającego oznacza siłę 9-11 PC na nienajlepszej szóstce trefl (z dobrą 
szóstką odpowiadający licytuje 3♣ w pierwszym okrążeniu licytacji). 
 
2) zalicytowanie 2♠ po rebidzie 1♥ 
 
  1♣  1♦ 
  1♥  2♠ (!) 
 
 W powyższej sztucznej sekwencji odpowiadający sprzedał układ 5-4 w kolorach młodszych i 
siłę 9-11 PC. 
 
3) zalicytowanie koloru młodszego bez przeskoku 
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  1♣  1♦ 
  1♠  2♣ 
 
 Odpowiadający sprzedał kartę z siłą 5-11 PC 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. 
 
   1)  N  S    2)  N  S    3)  N  S 

1♣  1♦  1♣  1♦  1♣  1♦ 
1♥  2♠  1♠  3♦  1♥  3♣ 

 
1) Z ręką:  ♠xx  ♥xx  ♦ADxxx  ♣KWxx – licytujemy sztuczne 2♠ pokazując 5-4 w kolorach młodszych 
z siłą 9-11 PC. 
 
2) Z ręką:  ♠x  ♥xxx  ♦ADxxxx  ♣xxx – licytujemy 3♦ (dobra szóstka, dwie starsze figury, do 8 CP – z 
siłą 9-11 PC zalicytowalibyśmy bezpośrednio 3♦ po 1♣). 
 
3) Z ręką:  ♠x  ♥Kx  ♦xxxx  ♣AWxxxx licytujemy 3♣ (za słabe kara na pokazanie układu 5-4 na 
młodszych). 
 
Wariant c) 
 
 Ten wariant odpowiedzi 1♦ dotyczy rąk zrównoważonych bez starszych czwórek, które rokują 
nadzieje szlemikowe nawet przy słabym (przygotowawczym) wariancie otwarcia 1♣. Trudno sobie 
wyobrazić taką rękę o sile mniejszej niż 17 PC. W następnym okrążeniu odpowiadający sygnalizuje 
posiadanie silnego wariantu odpowiedzi poprzez licytację bezatutową z przeskokiem, np.: 
 
  1♣  1♦ 
  1♥ (1♠) 2BA 
 
 Sekwencja odpowiadającego oznacza siłę od (18) 19 PC. Gracze uzgadniają młodsze czwórki 
wg zasady, że zalicytowanie BA wyklucza posiadanie fitu czterokartowego w kolorze zgłoszonym 
przez partnera, zaś zgłoszenie koloru starszego informuje o ficie i wartościach w zgłoszonym kolorze: 
 
  1♣  1♦ 
  1♥  2BA 
  3♣  ? 
?: 
3♦ = odpowiadającego oznacza teraz próbę uzgodnienia kar, 
 
3♥, 3♠ = mówią o ficie czterokartowym w treflach i zgrupowaniu honorów, 
 
3BA = jest odzywką bez czterech trefli i „bez chęci”. 
 
  1♣  1♦ 
  1♥  2BA 
  3♣  3♦ 
  ? 
 
?:  Pokazanie koloru starszego informuje o czterech karach i figurach w tym kolorze starszym, 3BA 
oznacza brak fitu karo. 
 
 Z dolnym wariantem „silnego kara” (17-18 PC) odpowiadający licytuje w drugim okrążeniu 
3BA: 
 
  1♣  1♦ 
  1♥ (1♠) 3BA 
 
 Dalsza licytacja jest podobna do sekwencji, gdy odpowiadający licytował 2BA, z tą różnicą, że 
odpowiadający jest zlimitowany (maksimum 18 PC) i otwierający „rusza” tylko z ciekawą ręką. 
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3.1.5. Dalsza licytacja po odpowiedzi 1♦ 
 
Rebidy 1BA, 2BA 
 
 Rebidy 1BA i 2BA otwierającego oznaczają układ zrównoważony i siłę odpowiednio 18-20 PC 
(21PC), 21-23 PC (24 PC). Odpowiadający stosuje analogiczne metody, jak po otwarciu 1BA. 
 
    N   S 
    1♣   1♦ 
    1 BA (silne) 
 
oznacza siłę 18-21 PC i układ zrównoważony, np. rękę:  ♠Axx  ♥KWxx  ♦KDx  ♣ADx. 
 
 W rzeczywistości mogą się w tej sekwencji zdarzyć pewne odstępstwa. Taką sekwencję 
możemy zastosować: 
 

• ze słabą starszą piątką nie nadającą się na skok na wysokości dwóch, np.:  ♠Axxxx  ♥KDx  
♦AD  ♣KWx; 

 
• ze składem pięć kar i starsza czwórka i rozstrzelonymi figurami we wszystkich kolorach, np.:  
♠Kx  ♥DWxx  ♦ADxxx  ♣AD. 

 
    N   S 
    1♣   1♦ 
    1BA   ? 
 
? = 2♣ jest Staymanem, 2♦ i 2♥ to teksasy na starsze kolory, a pozostałe odzywki mają takie samo 
znaczenie, jak po otwarciu 1BA, lecz siłę uwarunkowaną odpowiedzią 1♦. 
 
 Licytacja w sekwencji 1♣ – 1♦ – 1BA odbywa się wg podobnych  zasad jak po otwarciu 1BA. 
Staymana rozkładowego nie należy nadużywać, gdyż układ otwierającego może odbiegać od 
standardu. 
 
  1♣  1♦ 
  2BA  ? 
 
?: 
 3♣ - Stayman 
 3♦, 3♥ - teksasy 
 3♠ - układ 5-4 w kolorach młodszych 
 4♣, 4♦ - odzywki naturalne (nie teksasy!), licytowana szóstka 
 
 Sekwencja: 
 

N   S 
1♣   1♦ 

     2♣ 
 
przyrzeka u otwierającego siłę 15-17 PC na pięciu treflach i bocznej czwórce lub pięć trefli z siłą od 18 
PC. Z siłą 15-17 PC na pięciu treflach i starszej czwórce możemy zamiast 2♣ zalicytować kolor 
starszej czwórki na wysokości jednego (1♥, 1♠), jeżeli trefle są słabe lub figury rozstrzelone po 
wszystkich kolorach. 
 
 
Rebidy 1♥, 1♠ 
 

Z siłą 12-14 PC 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. 
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Otwierający rozpoczyna sprzedawanie swojej ręki od starszej czwórki również z pięcioma 

treflami i siłą 15-17 PC. Od 18 PC lepiej zalicytować 2♣. 
 
Możliwe jest danie rebidu na wysokości jeden w kolor starszy również z silnym wariantem 

trefla. Czynimy to jednak tylko z taką kartą, że jeśli partner posiada mniej niż pięć punktów i spasuje, 
to nie powinna nam uciec gra kończąca. 
 

N   S 
1♣   1♦ 

     1♥ (1♠)    
 
 Zalicytowanie 1♥ (1♠) jest w tym momencie dwuznaczne: albo trefl przygotowawczy z 
licytowaną trójką, albo 15-17 PC z licytowaną czwórką i piątką trefl. Odpowiadający musi przyjąć 
wariant przygotowawczy i licytować do tego wariantu. Z negatem więc pasuje, licytuje 1BA, a po 1♥ 
może zalicytować 1♠. 
 
 Sekwencje: 1♣ – 1♦ – 1♥ (1♠) – 2BA (3BA) – oznaczają silny wariant odpowiedzi 1♦ (od 17 
PC skład bezatutowy bez starszych czwórek). 
 

N   S 
1♣   1♦ 

     1♥ (1♠)  2BA (od 19 PC) 
 
 Sekwencja odpowiadającego oznacza siłę od 19 PC. Partnerzy uzgadniają teraz młodsze 
czwórki wg zasady, że zalicytowanie BA wyklucza posiadanie fitu czterokartowego w kolorze 
zgłoszonym przez partnera, zaś zgłoszenie koloru starszego informuje o ficie i wartościach w 
zgłoszonym kolorze. 
 
 

N   S 
1♣   1♦ 

     1♥   2BA 
     3♣   ? 
?: 
3♦ = czwórka karo 
3♥ = czwórka trefli, wartości w kierach 
3♠ = czwórka trefli wartości w pikach 
 

N   S 
1♣   1♦ 
1♥   2BA 
3♣   3♦ 

     ? 
?: 
3♥ = czwórka karo wartości w kierach 
3♠ = czwórka karo wartości w pikach 
3BA = brak czwórki karo 
 
 Zakłada się tutaj, że w sekwencji 1♣ – 1♦ – 1♥ (1♠) – 2BA otwierający praktycznie w 
nielicznych przypadkach będzie miał średni wariant trefla (15-17 PC pięć trefli i starsza czwórka) i 
odpowiadający licytuje zawsze do wariantu przygotowawczego. 
 

N   S 
1♣   1♦ 

     1♥   3BA 
     ? 
?: Dalsza licytacja jest podobna do sekwencji, gdy odpowiadający licytował 2BA, z tym, że 
otwierający może spasować. 
 
   1)  N S    2)  N S    3)  N S    4)  N S 
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1♣ 1♦  1♣ 1♦  1♣ 1♦  1♣ 1♦ 
 1♥ 3BA  1♥ 3BA  1♥ 3BA  1♥ 3BA 
 4♣ 4♥  4♣ 4BA  4♣ 4♦  4♣ 4♦ 
       4♥   4BA 
 
1) S uzgodnił czwórkę trefli pokazując wartości w kierach. 
 
2) 4-3-3-3 z czwórką trefli inwit do szlemika. 
3) N uzgodnił czwórkę karo pokazując wartości w kierach. 
 
4) N nie ma czwórki karo. 
 
Rebid 2♦ 
 
 2♦ otwierającego jest odzywką sztuczną, informującą o posiadaniu przez otwierającego ręki 
przesądzającej dograną (czyli licytacja nie może wygasnąć przed osiągnięciem końcówki). Dalej 
licytacja toczy się wg zasad naturalnych za 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: ♠D10xxx (reszta nawet same blotki) lub ♠W10xxx 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) ♠D10xxx ♥xxx ♦xx ♣xxx 
b) ♠xxx ♥xx ♦xxx ♣DWxxx 
c) ♠xx ♥D10xxx ♦xxx ♣xxx 
d) ♠Wxx ♥Wx ♦xxxx ♣xxxx 
e) ♠Wxx ♥xx ♦W10xx ♣Dxxx 
f) ♠x ♥KW10xxx ♦xxx ♣xxx 

 
Z kartą a) zgłaszamy 2♠, z kartą b) 3♣, z kartą c) zalicytujemy 2♥, a następnie powtórzymy 

kiery w kolejnym okrążeniu, z ręką d) również licytujemy 2♥, ale jako „negat”, karta e) wystarcza do 
odzywki 2BA, z ręką f) licytujemy 3♥. 
 

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”). 
 
  1♣  1♦ 
  2♦  2♥ 
  2BA  ? 
 
? = Odpowiadający pokazuje swoje (słabe) kolory starsze teksasem, a 3♣ jest pytaniem o starsze 
czwórki. Z dwoma starszymi czwórkami otwierający licytuje 3♥, bez starszych czwórek 3♦. Po tej 
ostatniej odpowiedzi odpowiadający może zalicytować trzy w kolor starszy wskazując układ 5-4 w 
kolorach starszych. 
 

N   S    
1♣   1♦    

   2♦   2♥    



WJ 2000 117 

   2BA   3♣ = Stayman 
    ? 
?: 
3♦ = brak starszych czwórek  
3♥ = czwórka kier możliwa czwórka pik 
3♠ = czwórka pik brak czwórki kier 
 
    N   S 
    1♣   1♦ 
    2♦   2♥ 
    2BA   3♣ = Stayman 
    3♦ (brak)  ? 
?: 
3♥ = piątka kier i cztery piki 
3♠ = piątka pik i cztery kiery 
 

N   S 
1♣   1♦ 

   2♦   2♥ 
    2BA   ? 
?: 
3♦ = teksas na kiery 
3♥ = teksas na piki 

W sekwencji: 
   N   S 
   1♣   1♦ 

    2♥ (2♠) 
 
2♥ (2♠) = silny od 18 PC na licytowanej piątce. Dalsza licytacja jest naturalna. 
 
 W sekwencji: 
 
     N   S 
     1♣   1♦ 
     2BA 
 
2BA = 21-23 PC na składzie zrównoważonym. 
 
 Dalsza licytacja jak w sekwencji: 1♣ – 1♦ – 2♦ – 2♥ – 2BA. Dodatkowo 3♠ oznacza rękę z 
siłą 7-11 PC na układzie 5-4 na kolorach młodszych, a 4♣, 4♦ wskazują 8-11 PC i szóstkę na 
licytowanym kolorze młodszym, np.: 
 

N   S 
1♣   1♦ 

     2BA   ? 
?: 
3♣ = Stayman 
3♦ = teksas na kiery 
3♥ = teksas na piki 
3♠ = 7-11 PC układ 5-4 w kolorach młodszych 
4♣ = 8-11 PC sześć trefli 
4♦ = 8-11 PC sześć kar 
 
 W sekwencji: 
 

N   S 
1♣   1♦ 

     3♣ (3♦) 
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3♣ = od 18 PC na kolorze sześciokartowym. 3♦ = od 18 PC na dobrej piątce. 3♣ oznacza szóstkę, 
gdyż z piątką możemy w tej sekwencji zalicytować 2♣. Dalsza licytacja jest naturalna. 
 
Inne rebidy na wysokości dwóch i trzech 
 
 Pozostałe rebidy na wysokości dwóch i trzech są naturalne i wskazują silnego trefla z co 
najmniej piątką w licytowanym kolorze. 
 
 W sekwencji: 

N   S 
  1♣   1♦ 
  3♥ (3♠)  

 
3♥ (3♠) = Pewne 9 lew na licytowanym kolorze, np. z ręką:  ♠ADWxxxx  ♥Ax  ♦Kx  ♣AK. „Partnerze, 
jeśli masz jakiegoś asa lub króla, to podnieś do czterech”. Partner licytuje 4♥ (4♠) jeżeli posiada 
dowolnego asa lub króla. Przy braku takowych partner pasuje. 
 
 W sekwencji: 

N   S 
  1♣   1♦ 
  3BA 

 
 Próba wzięcia dziewięciu lew przy pomocy długiego i dobrego koloru młodszego (najczęściej 
będzie to pełny kolor co najmniej sześciokartowy). Np. ręka:  ♠Ax  ♥Ax  ♦Axx  ♣AKDWxx. 
 
 
3.1.6. Odpowiedzi 1♥, 1♠ 
 
 Odpowiedzi 1♥ i 1♠ oznaczają siłę od siedmiu punktów (nieograniczoną w górę) i licytowany 
kolor co najmniej czterokartowy.  
 
• Z dwiema starszymi czwórkami odpowiadamy 1♥ (w myśl generalnej zasady, że czwórki zgłasza się 
po kolei od młodszej).  
 
• Z piątką pik i czwórką kier licytujemy 1♠.  
 
• Z dwoma starszymi piątkami odpowiadamy 1♠ (w myśl zasady, że mając dwie piątki najpierw 
licytujemy starszą). 
• Mając starszą czwórkę młodszą piątkę zgłaszamy:  
 

- najpierw starszą czwórkę z siłą nie forsującą do dogranej (do 11 PC);  
 
- od 12 PC zgłaszamy najpierw kolor młodszy na wysokości dwóch. 

 
Ulubioną zagrywką polskich ekspertów (nie jest integralną częścią WJ 

2000) jest zalicytowanie koloru starszej czwórki, jeśli nie trzymany jest 
drugi kolor starszy. Plusem tej idei jest uniknięcie gry 3BA bez trzymania 
w kolorze starszym i zastąpienie go „włoskim” kontraktem na siedmiu atutach 
(4♥, 4♠ rozłożonych 4-3). Przy zaakceptowaniu tej metody niezbędne jest 
poczynienie ustaleń, że w sekwencji typu: 

N   S 
1♣   1♥ 

     2♥   3BA 
 
3BA = Odzywka 3BA mówi, że w uzgodnionym kolorze starszym posiadamy tylko 
trzy karty (i nie posiadamy trzymania w drugim kolorze starszym – tu w ♠). 
 
 Plusy wynikające z tej metody równoważone są przez straty. Kiedy 
otwierający ma silnego trefla, z dobrym fitem w kolorze „rzekomej” czwórki, 
gracze często nie potrafią się już wyplątać. 
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Dalsza licytacja po odpowiedziach 1♥, 1♠ 
 
  1♣  1♥ 
  1♠ 
 
 Zapowiedź 1♠ otwierającego jest forsująca. Przyrzeka ona czwórkę pik. 1♠ licytujemy: 

 
• z wariantem przygotowawczym (12-14 PC) i czwórką pik; 
 
• z silnym treflem na czterech pikach; 
• z silnym treflem na niezbyt dobrej piątce pik (następnie powtarzamy piki); 
 
• z ręką pięć trefli, cztery piki i siłą 15-17 PC (następnie zgłaszamy trefle); z ręką pięć trefli i 
cztery piki i siłą od 18 PC zgłaszamy najpierw 2♣. 

 
W sekwencjach: 
 

   1)  N S    2)  N S    3)  N S    4)  N S 
1♣ 1♥  1♣ 1♥  1♣ 1♠  1♣ 1♠ 

 1BA   2♥   1BA   2♠ 
 
1) Trefl przygotowawczy 12-14 PC, brak czwórki kier i czwórki pik. 
 
2) Trefl przygotowawczy 12-14 PC, czwórka kier. 
 
3) Trefl przygotowawczy 12-14 PC, brak czwórki pik. 
 
4) Trefl przygotowawczy 12-14 PC, czwórka pik. 
 
 W sekwencji: 
 

N   S   N   S 
1♣   1♥   1♣   1♠ 

 2♥   ?   2♠   ? 
 
odpowiadający S z nadwyżką może zainwitować końcówkę licytując kolor lukowy. Otwierający 
przyjmuje inwit, licytując końcówkę (odpowiednio 4♥/4♠), mając starszą figurę w kolorze lukowym. 
Otwierający może przyjąć inwit warunkowo. Wtedy z brakiem starszej figury w kolorze lukowym 
licytuje swój kolor wymagający uzupełnienia (sugestia dubletona w kolorze lukowym, z trzema 
blotkami lepiej licytować 3 w kolor uzgodniony). Zalicytowanie koloru lukowego nie wyklucza bardzo 
silnej ręki z aspiracjami szlemikowymi. Dlatego też otwierający mając starszą figurę w kolorze 
lukowym i silne zgrupowanie figur w kolorze bocznym powinien to pokazać, np.: 
 

N   S 
1♣   1♥ 

     2♥   3♦ 
     3♠ 
3♠ = to nie jest warunkowe przyjęcie inwitu , gdyż przesądza końcówkę lecz starsza figura w karach i 
zgrupowanie honorów w pikach, np. ręka:  ♠AKD10  ♥W985  ♦A86  ♣108. Partner mając np. rękę: 
♠W6  ♥AKD10  ♦K754  ♣AD9 dociągnie do szlemika. 
 
Rozszerzenie konwencji Magister 
 
 W części „Konwencje licytacji jednostronnej” omówiono konwencję Magister. Konwencja ta 
wymaga rozszerzenia dla sekwencji: 
 
  1♣  1♥ 
  1♠  2♣ 
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gdyż otwierający może posiadać jeszcze silnego trefla. Oto proponowany zestaw dodatkowych 
odpowiedzi (2♦, 2♥, 2♠, 2BA mają takie samo znaczenie, jak w każdej innej sekwencji Magister tego 
typu): 
 
3♣ - pięć trefli, cztery piki, od 15 PC 
 
3♦ - pięć kar, cztery piki, od 18 PC 
 
3♥ - pięć pików, trzy kiery, od 18 PC 
 
3♠ - pięć pików, bez trzech kierów, od 18 PC 
 
3BA – cztery piki, od 18 PC (brak trzech kierów, bo nie zadano odwrotki). 
 
 
3.1.7. Odwrotka 
 
  1♣  1♥ (1♠) 
  2♦      ? 
 
 Odzywka 2♦ otwierającego (odwrotka) oznacza silny wariant trefla z co najmniej 
trzykartowym fitem w kolorze odpowiedzi. Główną zaletą tej odzywki jest sprzedanie na niskiej 
wysokości informacji o tym, że bilans rąk wystarcza do dogranej i że jeden kolor starszy jest już prawie 
sfitowany. 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. 
 
 Odpowiadamy na odwrotkę wg schematu 4-4, 5-5, 6-6, czyli: 
2♥ - słaby (do 10 PC) na licytowanej czwórce, 
 
2♠ - silny (od 11 PC) na licytowanej czwórce, 
 
2BA – słaby na piątce, 
 
3♣ - silny na piątce, 
 
3♦ - słaby na szóstce, 
 
3♥ - silny na szóstce. 
 
 Odpowiedzi 3♠ w sekwencji 1♣ – 1♥ – 2♦ oraz na wysokości czterech to konwencja 
Splintera – krótkość w licytowanym kolorze + minimum pięciokartowy kolor odpowiedzi (patrz: 
Konwencje strefy szlemowej). 
 
 Dalsza licytacja po odwrotce jest naturalna (należy przypomnieć, że strefa cue bidów zaczyna 
się dopiero na wysokości czterech lub na odzywce 3♠, gdy uzgodniono kiery). Zgłoszenie pików przez 
otwierającego oznacza czwórkę w tym kolorze. Zalicytowanie odwrotki nie oznacza, że kolor starszy 
jest już uzgodniony. Przykłady sekwencji: 
 
  1♣  1♠ 
  2♦  2♠ (silny na czwórce) 
  2BA  3♦ (cztery kara) 
  4♦ 
 
 W powyższym przykładzie kolorem uzgodnionym są kara. 
 
  1♣  1♥ 
  2♦  2BA (słaby na piątce) 
  3♣  4♣ 
 
 Powyżej uzgodniono trefle pomimo posiadania ośmiu kierów. 
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  1♣  1♠ 
  2♦  2♥ 
  3♣  3♦ 
  3♠  4♠ 
 W powyższym przykładzie zagrano piki na siedmiu atutach, bo nie trzymano kierów. 
 
  1♣  1♥ 
  2♦  2BA 
  3♠  4♠ 
 
 Odzywką 3♠ otwierający pokazał czwórkę pik (z pięcioma pikami i trzema kierami lepiej nie 
licytować odwrotki, lecz pokazać piki). 
 
 
3.1.8. Podniesienie koloru starszego 
 
  1♣  1♥ (1♠) 
  2♥ (2♠) 
 
 Podniesienie koloru starszego wymaga czterech kart w tym kolorze. Dalsza licytacja jest 
analogiczna do licytacji po otwarciu jeden w kolor starszy i podniesieniu do dwóch (patrz: Otwarcie 
1♥). Odpowiadający może zastosować konwencję 2BA po uzgodnieniu koloru starszego (patrz: 
Konwencje licytacji jednostronnej). 
 
 
3.1.9. Inne sekwencje po odpowiedzi 1♥, 1♠ 
 
  1♣  1♥ (1♠) 
  1♠ (1BA)    2♦ 
 
 Licytacja 2♦ odpowiadającego wskazuje rękę 7-10 PC, co najmniej 5 kar, rękę nie nadającą 
się do gry bez atu. Otwierający najczęściej pasuje (z treflem przygotowawczym), 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 – obiecuje kolor pięciokartowy; 
• 2BA – brak koloru pięciokartowego i trójki trefl; 
• 3♣ trójka trefl. 

 
 
  1♣  1♥ (1♠) 
  2♣  2♦ 
 
 Odzywka 2♦ odpowiadającego jest sztuczna i forsuje do dogranej. Odpowiadający może 
zalicytować tak z dowolną ręką, z którą chce przesądzić końcówkę. Dalsza licytacja jest naturalna. 
 
  1♣  1♥ (1♠) 
  2BA 
 
 Otwierający sprzedał rękę w sile 18-23 PC bez trzech kart w kolorze odpowiedzi. 
Dopuszczalny jest natomiast singiel w kolorze odpowiedzi (np. w układzie pięć kar i cztery kiery po 
odpowiedzi 1♠). Dalsza licytacja jest naturalna. Odpowiadający powtarza swój kolor tylko z szóstką 
lub bardzo dobrą piątką. 
 
  1♣  1♥ (1♠) 
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  3♣ (3♦) 
 
 Licytacja powyższa 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: ♠Kxx ♥xx ♦Kx ♣AKDxxx lub ♠Ax ♥x ♦Dxx ♣AKDxxxx. 
 
 
3.1.10. Odpowiedź 1BA 
 
 Odpowiedź 1BA oznacza kartę w sile 8-11 PC bez starszych czwórek i krótkości. 
Dopuszczalne są młodsze piątki (nawet sporadycznie układ 5-4 na młodszych). Z zasady odpowiedź 
ta obiecuje 8 PC, w turnieju przed partią możemy zaryzykować tę odpowiedź na 7 PC. Partner w 
słabym wariancie trefla  nie ma nawet 15 PC (otworzyłby 1 BA), więc z niezbyt ładnymi 11 PC 
licytujemy 1 BA. 
 
Dalsza licytacja po odpowiedzi 1BA 
 
  1♣  1BA 
  2♣ 
 
 Sekwencja ta jest forsująca, przyrzeka 15 PC, ale nie forsuje do dogranej. Dalsza licytacja jest 
w miarę możliwości naturalna. Oczywiście zalicytowanie koloru starszego przez odpowiadającego ma 
znaczenie seminaturalne – wskazuje figurę (figury) w tym kolorze, gdyż odpowiadający wykluczył 
posiadanie starszych czwórek odzywką 1BA. 
 
 Po takim początku licytacji można zatrzymać się jeszcze w 2BA lub 3♣. 
  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. 
 
  1♣  1BA 
  3♣ (3♦) 
 
 Dobra szóstka w licytowanym kolorze, silny trefl, forsing do dogranej. 
 
  1♣  1BA 
  3♥ (3♠) 
 
 Uzgodnienie (samouzgodnienie) zalicytowanego koloru starszego. Wymaga od partnera 
zgłoszenia najbliższego cue bidu (asa lub króla). 
 
 
3.1.11. 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. 
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 Posiadanie młodszego koloru pięciokartowego w odpowiedniej sile nie oznacza, że musimy 
kolor ten zgłaszać. Karta ♠Kxx ♥DWx ♦AW ♣Wxxxx zachęca do zalicytowania bez atu, gdyż kolor 
treflowy jest słaby, a wszystkie kolory są trzymane. Gracz ostry zapowie 3BA, gracz ostrożny – 2BA. Z 
ręką ♠DWxx ♥KW ♦KD ♣Wxxxx licytujemy 1♠. Szansę na końcówkę widzimy w pikach lub w bez 
atu. Do pięciu trefli potrzeba 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. Bardziej szczegółowe ustalenia dotyczące licytacji po 
odpowiedzi na wysokości dwóch można znaleźć w części Konwencje licytacji jednostronnej w 
rozdziałach Trzeci kolor i Forsujace 2BA. 
 
 
3.1.12. Odpowiedzi 2♥ i 2♠ 
 
 Patrz: Konwencje licytacji jednostronnej. Odpowiedź z przeskokiem. 
 
Znaczenie: bardzo dobry kolor co najmniej sześciokartowy i aspiracje szlemikowe. Kolor powinien 
zawierać co najmniej dwa z trzech najstarszych honorów i mieć tylko jedną lewę przegrywającą: 
AKDWxx,  ADW10xx,   KDW10xx,  AKW10xx,   AKWxxxx,  KDWxxxx,  ADWxxxx. 
 
 Dalsza licytacja jest w zasadzie naturalna. Rebid otwierającego 2BA jest najsłabszą licytacją – 
mówi o braku fitu w kolorze przeskoku i karcie nie nadającej się do gry premiowej. 
 
 
3.1.13. Odpowiedź 2BA 
 
 Odpowiedź 2BA oznacza siłę 11-12 PC (13 PC) w składzie zrównoważonym bez starszych 
czwórek. 
 
 2BA odpowiadamy z taką ręką, że jeśli partner spasuje, to nie powinniśmy przegrać. Karta z 
„pustymi” 11 PC, np. ♠Axx ♥DWx ♦Axx ♣xxxx nie kwalifikuje się do takiej odpowiedzi (wystarczy 
1BA). Nie licytujemy 2BA po uprzednim pasie. Partner, który na trzeciej (czwartej) ręce otworzył 
słabiej, nie będzie z nas zadowolony. Na odpowiedź 2BA możemy mieć młodszą piątkę, wtedy 
„dodajmy” sobie jeden punkt. 
 
 Dalsza licytacja jest naturalna. Rebid otwierającego 3♣ jest forsujący i oznacza rękę od 15 
PC. Pozostałe rebidy (poza 3BA) oznaczają silnego trefla. 
 
 
3.1.14. Odpowiedzi 3♣, 3♦ 
 
 Są to odzywki nieforsujące oznaczające dobry kolor sześciokartowy z siłą 9-11 PC. Przez 
dobry kolor rozumiemy w tym miejscu taki kolor, że starsza figura u partnera daje dużą szansę na 
wzięcie wszystkich lew w tym kolorze. Kolor powinien więc zawierać dwie starsze figury (AK, AD, KD) 
lub dwie dowolne figury i dziesiątkę (AW10, KW10). 
 
Dalsza licytacja 
 
 W systemie Wspólny Język 95 dowolna odzywka kolorowa otwierającego oznaczała silnego 
trefla z licytowaną piątką. We Wspólnym Języku 2000 odnotowujemy zmianę ustaleń w tej sekwencji. 
Głównym celem dalszej licytacji jest sprawdzenie zatrzymań do 3BA. Odzywkę otwierającego na 
wysokości trzech należy traktować więc w pierwszej kolejności jako en passant  (patrz: Konwencje 
licytacji jednostronnej). 
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 Oczywiście otwierający z silnym wariantem trefla również pokaże swój kolor na wysokości 
trzech. Proponuje się rozwiązać ten problem w sposób następujący: dalsza licytacja odbywa się 
zgodnie z zasadami pokazywania zatrzymań (tak jak to opisano w konwencji en passant), ale 
odpowiadający zobowiązany 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). 
 
 
3.1.15. Odpowiedzi 3♥, 3♠ 
 
 Odzywki te oznaczają licytowany siedmiokart z dwoma starszymi honorami i nic z boku. 
 
 Partner z trzema „gołymi” asami (w tym z 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. 
 
 
3.1.16. Odpowiedź 3BA 
 
 Odpowiedź 3BA oznacza siłę 12-16 PC na składzie zrównoważonym bez starszych czwórek. 
 
 Zgodnie z systemem nie mamy inne licytacji niż 3BA z kartami, spełniającymi warunki tej 
odpowiedzi, nawet wtedy, gdy uważamy, że kontrakt ten powinien być grany z ręki partnera. 
Niebezpieczną metodą uniknięcia tej niedogodności jest odpowiadanie na wysokości jednego starszą 
trójką. Bezpieczniejszym odstępstwem jest zgłoszeni młodszej czwórki. 
 
Nie powinno się zajmować 3BA z następującymi rękami: 
 
 a) ♠xxx ♥xx ♦KDWx ♣ADWx 
 b) ♠xxx ♥xx ♦AKD10 ♣Axxx 
 
 Z ręką a) proponuje się licytować 2♣, a z ręką b) – 2♦. 
 
Dalsza licytacja po odpowiedzi 3BA 
 
 Otwierający licytuje tylko z silnym wariantem trefla (ewentualnie z wariantem „średnim” – 
treflowym). 
Uwaga: Licytacja 1♣ – 3BA – 4♣ oznacza silnego (lub „średniego”) trefla na piątce trefl. 4♦ 
odpowiadającego jest cue bidem na uzgodnionych treflach. Powyższe ustalenie różni się od koncepcji 
opisanej we „Wspólnym Języku 95”. Rebidy otwierającego 4♥ i 4♠ wskazują silnego trefla na 
licytowanej piątce i są forsujące. Odpowiadający licytuje teraz 4BA bez fitu trzykartowego lub 
wskazuje najbliższe zatrzymanie (cue bid) z fitem. Odzywka 4BA jest inwitem. 
 
 
3.2. Otwarcie 1♦ 
 
Opis otwarcia: 
 
a) 12-17 PC, co najmniej 5 kar lub układ 4-4-4-1 z czwórką karo 
 
b) 12-14 PC, 4 kara i pięć trefli 
 
Wariant a) 
 
 Otwarcie 1♦ w układzie zrównoważonym z piątką kar (układ 5-3-3-2) stosujemy tylko z siłą 
12-14 PC, gdyż w przedziale 15-17 PC otwieramy 1BA. Z układami niezrównoważonymi z piątką karo 
oraz z układami trójkolorowymi (4-4-4-1) otwieramy 1♦ w całym zakresie 12-17 PC. 
 
Wariant b) 
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 Z układem cztery kara i pięć trefli otwieramy 1♦ tylko z siłą do 14 PC. Z lepszą kartą 
otwieramy 1♣ i następnie powtarzamy trefle, wskazując kartę od 15 PC z piątką trefl, a partner w razie 
potrzeby może próbować jeszcze poszukiwania czwórki karowej. 
 
 
3.2.1. Dalsza licytacja po otwarciu 1♦ 
 
3.2.1.1. Odpowiedzi 1♥, 1♠ 
 
 Odpowiedzi 1♥ i 1♠ są naturalne. Oznaczają siłę od 7 PC i co najmniej cztery karty w 
licytowanym kolorze. Oczywiście możliwe są pewne odstępstwa od zasady punktowej (odstępstwa 
takie nie są jednak polecane po otwarciu 1♣), takie jak np. odpowiedź 1♠ z kartą ♠KW10xxxx i same 
blotki (po dowolnym rebidzie partnera licytujemy nieforsujące 2♠) lub „lżejsza odpowiedź” w 
przypadku posiadania fitu karo (możemy wyłączyć z licytacji przeciwników, a sami jeszcze zdążymy 
zatrzymać się w kontrakcie karowym). Nie zalecane są jednak odpowiedzi „ratunkowe” 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. 
 
 „Polską specjalnością” jest zajmowanie koloru starszego przez odpowiadającego z fitem 
karowym. Trzeba pamiętać o tym, że jeśli z partnerem umówiliśmy się na taki styl gry, to musimy o 
tym informować przeciwników (alertować odpowiedzi 1♥ i 1♠). Jeśli tego nie robimy, to partnerowi nie 
wolno pasować na „ucieczkę” typu: 
 
  1♦  1♥ 
  2♥  3♦ 
 
gdyż wg klasycznych wzorców licytacji ta ostatnia odzywka jest forsująca. 
 
 
3.2.1.2. Dalsza licytacja po odpowiedzi kolorem starszym 
 
  1♦  1♥ 
  2♥ 
 
2♥ = 12-14 PC czwórka. Odpowiadający z nadwyżką może zalicytować 2BA lub kolor do 
uzupełnienia. 
 
  1♦  1♥ (1♠) 
  1BA  2♣ 
 
 Sekwencja powyższa to Magister (patrz: Konwencje licytacji jednostronnej). 
 
Uwaga: Sekwencja: 
 
  1♦  1♥ 
  1♠  2♣ 
 
nie jest Magistrem lecz czwartym kolorem (patrz: Konwencje licytacji jednostronnej). 
 
  1♦  1♥ (1♠) 
  2♣ 
 
 Ta sekwencja oznacza układ pięć kar i cztery trefle w sile 12-17 PC lub układ cztery kara i 
pięć trefli w sile 12-14 PC. Informacje o układzie w kolorach młodszych odpowiadający może uzyskać 
poprzez zalicytowanie czwartego koloru. Otwierający wskazuje wtedy układ 4 kara i 5 trefli odzywką 
3♣. Pozostałe odpowiedzi świadczą o posiadaniu pięciu kar.  
 

N  S   N  S 
1♦  1♥   1♦  1♠ 

   2♣  2♠   2♣  2♥ 
   ?     ? 
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?: 
3♣ = układ ?-?-4♦-5♣ 12-14 PC; 
inne = 5 kar i cztery trefle. 
 

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 zdarzyć się, że zagrano kontrakt na sześciu atutach. Mając to na uwadze, 
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 otwierający po odpowiedzi 1♠ licytuje 1BA! 
 
  1♦  1♥ (1♠) 
  2♦ 
 
 Odpowiedź taka oznacza siłę 12-14 PC i przyrzeka sześć kar po odpowiedzi 1♥. Po 
odpowiedzi 1♠, otwierający może tak zalicytować również z układem pięć kar i cztery kiery, jeśli nie 
chce zająć bez atu z niewłaściwej ręki. Zgłoszenie przez odpowiadającego drugiego starszego koloru 
(np. 1♦ – 1♠ – 2♦ – 2♥) jest forsujące i nie oznacza koniecznie układu 5-4 w starszych kolorach 
(patrz: Konwencje licytacji jednostronnej. Trzeci kolor). 
 

N   S 
1♦   1♠ 

     2♦   2♥ 
 
2♥ = forsujące, konwencja trzeci kolor, niekoniecznie 5♠ i 4♥.  
 

N   S 
1♦   1♥ (1♠)  

     2♦   2BA 
 
2BA = forsujące 2BA 
 
 
3.2.1.3.  Rebid rewersem 
 
 Przez rebid rewersem będziemy rozumieli jedną z dwóch następujących sekwencji: 
 
  1♦  1♥ 
  2♠ 
lub 
  1♦  1♠ 
  2♥ 
 
 Licytacja taka oznacza siłę od 15 PC, przy czym pierwszą z tych sekwencji damy praktycznie 
tylko z szóstką karo. Z pięcioma karami i czwórką pik możemy zalicytować 1♠. 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, np.:  
 

1) N  S   2) N  S 
 1♦  1♥    1♦  1♠ 

  2♠  3♦    2♥  2♠ 
 
1) 3♦ = kiery + fit karowy, np. z ręką:  ♠x  ♥KW10xxx  ♦Wxxx  ♣xx 
 
2) 2♠ = długie piki, np. z ręką:  ♠KD10xxx  ♥xx  ♦xx  ♣xxx 
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Podniesienie koloru starszego na wysokość trzech jest forsujące (dalej stosujemy konwencje 
strefy szlemowej), forsujące jest również zalicytowanie 2BA: 
 
  1♦  1♠ 
  2♥  3♥ = forsujące 

2BA = forsujące 
 
 Po 2BA otwierający pokazuje swój trzeci kolor (trzykartowy), jeśli go posiada, powtarza kara, 
jeśli ma szóstkę, lub licytuje 3 bez atu. 
 
 
3.2.1.4.   Licytacja z fitem w kolorze partnera 
 
 Podniesienie koloru starszego obiecuje cztery karty w tym kolorze. Z nadwyżką punktową lub 
układową popieramy partnera z przeskokiem. Skok na wysokość czterech oznacza kartę słabą 
honorowo, ale bardzo układową. Z kartą przesądzającą dograną z fitem czterokartowym, ale bez 
krótkość licytujemy 4♦. 
 
Przykłady: 
 
  1♦  1♠ 
  ? 
?: 

a) ♠Wxxx ♥KD ♦DWxxx ♣AD 
b) ♠Kxxx ♥xx ♦AKxxx ♣Ax 
c) ♠KDxx ♥Axx ♦A109xx ♣x 
d) ♠KWxx ♥Axx ♦AW10xxx ♣– 
e) ♠KDxx ♥Axx ♦ADxxxx ♣– 
f) ♠xxxx ♥Ax ♦AKDxx ♣Kx 

 
Z ręką a) pomimo 15 PC nie licytujemy więcej niż 2♠. Z kartami b) i c) należy skoczyć w 3♠ - 

nawet minimalna ręka partnera (piąty as pik) daje szansę na końcówkę. Ręka d) wystarcza na 
zalicytowanie 4♠, zaś z ręką e) przesądzamy końcówkę, licytując po drodze Splintera 4♣ (patrz: 
Konwencje strefy szlemowej). Z ręką f) licytujemy 4♦ co oznacza dobre kara i fit czterokartowy w 
pikach. 
 
 
 
Inne sekwencje: 
 
  1♦  1♥ (1♠) 
  2BA 
  
2BA = Sekwencja taka obiecuje siłę 15-17 PC i kartę, która nie nadawała się do otwarcia 1BA. 
Otwierający ma najprawdopodobniej sześć kar, albo boczną czwórkę (nawet z singletonem w kolorze 
odpowiedzi) i kartę, która uzupełniona kolorem odpowiedzi nadaje się do bez atu, np. w sekwencji 1♦ 
– 1♠ licytujemy tak z rękami:  ♠W  ♥KWx  ♦Awxxxx  ♣ADx lub ♠D  ♥ADx  ♦ADWxx  ♣W10xx. 
 
 Odpowiadający ma tylko jedną nieforsującą odpowiedź: 3♦. Powtórzenie koloru starszego w 
tej sekwencji jest forsujące. 
 
  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 odpowiadającego jest negatywny wybór 
koloru – 3♦. 
 
  1♦  1♥ (1♠) 
  3♦ 
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 Sekwencja taka oprócz siły 15-17 PC obiecuje również dobry, sześciokartowy kolor karowy 
(ze słabym kolorem lepiej jest dać rebid 2BA). Dalsza licytacja odpowiadającego jest forsująca. 
 
  1♦  1♥ (1♠) 
  3BA 
 
 Jest to licytacja typu Gambling. Oznacza pełny kolor karowy i jednego pewnego stopera poza 
kolorem licytowanym przez odpowiadającego - kierami (pikami). Przykładowa ręka: 
 
 ♠xx ♥Ax ♦AKDxxxx ♣Dx – po odpowiedzi 1♠ licytuj 3BA 
 
 
 
 
 
3.2.2. Odpowiedź 1BA 
 
 Podobnie jak po otwarciu 1♣ odpowiedź ta oznacza 8-11 PC bez starszej czwórki. W 
przeciwieństwie do odpowiedzi po otwarciu 1♣ z pewnymi typami rąk (nie nadającymi się do „zajęcia” 
bez atu) mamy po otwarciu 1♦ alternatywę w postaci odpowiedzi 2♦ i 3♦ (patrz niżej). 
 
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♦. Rebid 3♦ jest inwitujący do 3BA, ale 
nieforsujący (z ręką 17 PC i szóstką kar musimy zalicytować inaczej). 
 
 
3.2.3. Odpowiedź 2♣ 
 
 Odpowiedź 2♣ jest absolutnie naturalna i oznacza posiadanie co najmniej pięciu trefli w sile 
forsującej do dogranej (od 12 PC) lub sześciu trefli w sile inwitu do dogranej (9-11 PC). Ten drugi 
wariant odpowiedzi sprzedajemy poprzez 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♦ odpowiadający ma możliwość skorzystania z 
najszerszego wachlarza innych forsujących odpowiedzi (1♥, 1♠, 2♦). 
 
Dalsza licytacja po odpowiedzi 2♣ 
 
 W stosunku do koncepcji opisanych w WJ 95 proponuje się w tym miejscu bardzo istotną 
zmianę (zmiana ta zgodna jest z ustaleniami większości znanych par polskiej czołówki). 
 
Rebid 2BA 
 
 Rebid 2BA oznacza układ trójkolorowy (4-4-4-1) z krótkością trefl i siłę 15-17 PC. Dalsza 
licytacja jest naturalna. 
 
 
 
 
 
Rebid 3BA 
 
 Ta odzywka również oznacza układ trójkolorowy (4-4-4-1) z krótkością trefl i siłę 12-14 PC. 
Dalsza licytacja odbywa się przy pomocy teksasów! 
 
  1♦  2♣ 
  3BA  ? 
 
?: 4♣ - uzgodnienie kar 
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 4♦ - uzgodnienie kierów 
 4♥ - uzgodnienie pików 
 4♠ - uzgodnienie trefli (i przy okazji pytanie o asy na treflach) 
 
Rebid 3♣ 
 
 Z założenia rebid ten oznacza fit czterokartowy w treflach i pewną nadwyżkę punktową (14+ 
PC). Wydaje się jednak, że z pięcioma treflami otwierający powinien podnieść kolor partnera również 
bez nadwyżek punktowych. Niekiedy stosowne wydaje się podniesienie koloru partnera z fitem 
zaledwie trzykartowym. Przykłady: 
 

a) ♠Dx ♥KW ♦A10xxx ♣DWxx 
b) ♠x ♥Kx ♦A10xxx ♣KDxxx 
c) ♠Ax ♥Ax ♦Axxxx ♣KDxx 
d) ♠x ♥ADx ♦Axxxx ♣KWx 

 
Z ręką a) licytujemy 2♦- minimum; z rękami b), c) i d) – 3♣. 

 
 W kolejnym okrążeniu licytacji partnerzy uzgadniają trzymania w kolorach starszych (en 
passant). 
 
1)     N   S 
     1♦   2♣ 
     3♣   ? 
?: 
3BA = trzymanie w ♥ i ♠. 
 
3♠ = trzymanie w ♠, brak trzymania w ♥. Po 3♠ otwierający z trzymaniem w ♥ licytuje 3BA, a bez 
trzymania w ♥ licytuje 4♣ – brak trzymania w ♥. 
3♥ = trzymanie w ♥, brak trzymania w ♠. Po 3♥ otwierający z trzymaniem w ♠ licytuje 3BA, bez 
trzymania ♠ licytuje 4♣, z półtrzymaniem lub słabym trzymaniem w ♠ (K, Dxx, Dx, Wxx, 10xxx) licytuje 
3♠, a odpowiadający z półtrzymaniem w ♠ licytuje 3BA, a bez półtrzymania – 4♣. 
 
4♣ = brak trzymania w ♥ i ♠. 
 
2)     N   S 
     1♦   2♣ 
     3♣   3♥ (stoper) 
     ? 
?: 
3BA = trzymanie w ♠. 
 
3♠ = półtrzymanie lub słabe trzymanie w ♠ - dalsza licytacja jak w przykładzie 1). 
 
4♣ = brak trzymania w ♠. 
 
3)     N   S 
     1♦   2♣ 
     3♣   3♠ 
     ? 
?: 
3BA = trzymanie w ♥. 
4♣ = brak trzymania w ♥. 
 
Pozostałe rebidy 
 
 Z powyższych ustaleń wynika bardzo istotna konsekwencja: wszystkie pozostałe odzywki 
otwierającego oznaczają posiadanie pięciu kar! Odzywki 2♥ i 2♠ to tzw. rewersy (zalicytowanie 
drugiego koloru o wyższym mianie niż kolor pierwszy) i oznaczają kartę nadwyżkową: 15-17 PC. 
Rebid 2♦ nie mówi nic o układzie (poza informacją o piątce karo) i wskazuje siłę 12-14 PC. Po 
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rebidzie 2♦ zalicytowanie przez odpowiadającego starszego koloru jest konwencją trzeci kolor. 
Zgłoszenie przez odpowiadającego 2BA jest konwencją forsujące 2BA.  
 
 

Sekwencja: 
 
  1♦  2♣ 
  2♦  3♦ 
 
jest forsująca. Z ręką inwitująca na treflach i karach odpowiadający mógł zalicytować w pierwszym 
okrążeniu 2♦. 
 
 Sekwencja: 

N   S 
1♦   2♣ 

     3♦ 
 
 Sekwencja ta wskazuje siłę 15-17 PC i co najmniej sześć dobrych kar. W następnym 
okrążeniu partnerzy uzgadniają trzymania (i ew. półtrzymania) w kolorach starszych wg konwencji en 
passant. 
 
 Sekwencja: 

N   S 
1♦   2♣ 

     3♥/♠ 
 
 Powyższa licytacja to konwencja Splinter z kartą nadwyżkową i singletonem lub renonsem w 
kolorze licytowanym. 
 
 Sekwencja: 

  N   S 
     1♦   2♣ 
     4♣ 
 
 Tego typu sekwencja (również po otwarciu 1 w kolor starszy) przyrzeka układ co najmniej ?-?-
5♦-5♣ i minimalną siłę otwarcia 11-12 PC, czyli rękę za słabą honorowo na podniesienie 3♣ lub 
konwencję Splintera, ale za dobrą na negatywną licytację 2♦ (2♦ licytujemy np. z ręką:  ♠x  ♥xx  
♦ADWxx  ♣AW10xx). Niektórzy teoretycy uważają jednak, że 4♣ powinno przyrzekać wyraźną 
nadwyżkę. W związku z tym sekwencję powyższą należy uzgodnić z partnerem. 
 
 
 
 
3.2.4. Odpowiedź 2♦ 
 
 Odpowiedź 2♦ jest forsująca. Oznacza co najmniej cztery kara, brak starszych czwórek i siłę 
od 10 PC. 
 
 Odpowiedź 2♦ jest forsująca, zatem dolnym limitem karty odpowiadającego jest ręka, 
umożliwiająca wygranie 2BA lub 3♦. Górny limit siły odpowiadającego nie jest ograniczony – może to 
nawet być ręka z aspiracjami szlemikowymi. Odpowiedź 2♦ wyklucza posiadanie starszych czwórek, 
nie wyklucza natomiast pięciu trefli w sile nie zapewniającej dogranej. 
 
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 odsprzedał już swój układ (brak starszych czwórek, 
najczęściej brak pięciu trefli), natomiast otwierający może mieć jeszcze wszystkie możliwe układy. W 
zależności od dopasowania figur odpowiadającego do układu otwierającego można przy tej samej sile 
zdecydować się na kontrakty na różnych wysokościach. Oto przykłady licytacji: 
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  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 trzymianie 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 zrównoważonym. 
Odpowiadający też nie miał zbyt wiele, tak więc skończyło się na częściówce. 
 
  1♦  2♦ 
  3♦  3♥ 
  3♠  3BA 
 
 Otwierający odzywką 3♦ wskazał słabe otwarcie nie nadające się do zajęcia bez atu. 
Odpowiadający zdecydował się na spróbowanie dogranej. Wskazał trzymanie odzywką 3♥. 
Otwierający pokazał trzymanie pik i skończyło się na trzech bez atu. 
 

N   S 
1♦   2♦ 

     2BA   pas 
 
 Otwierający zgłosił minimalną rękę 12-14 PC na składzie zrównoważonym. 
 

N   S 
1♦   2♦ 

     3♦   pas 
 

Otwierający zgłosił minimalną rękę 12-14 PC na składzie niezrównoważonym, nie nadającym 
się do zgłoszenia bez atu.     
 
3.2.5. Odpowiedź 2♥, 2♠, 3♣ 
 
 Patrz: Konwencje licytacji jednostronnej. Odpowiedź z przeskokiem. 
 
Znaczenie: siła z aspiracjami szlemikowymi na silnym sześciokartowym kolorze z maksimum jedną 
lewą przegrywającą (AKDWxx, AKW10xx, KDW10xx, ADW10xx). Z fitem karowym siła koloru może 
być nieco słabsza, a kolor może być pięciokartowy (AD10xx, AK10xx, KD10xx, AW10xx).  
 
 Licytacja z przeskokiem najczęściej wskazuje rękę jednokolorową. 
 
 Najsłabszym rebidem otwierającego, po przeskoku kolorem starszym, jest zalicytowanie 2BA, 
które mówi o braku fitu w kolorze odpowiedzi. Powtórzenie koloru otwarcia powinno wskazywać 
szóstkę. Zgłoszeni koloru bocznego jest seminaturalne. Po skoku 3♣ - najsłabszym rebidem 
otwierającego jest 3BA. 
 
 
3.2.6. Odpowiedź 2BA, 3BA 
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 Podobnie jak po otwarciu 1♣, odpowiedzi 2BA (11-12 PC) i 3BA (13-15 PC) wskazują skład 
zrównoważony bez starszych czwórek. Odpowiadający powinien czuć się zobowiązany do zatrzymań 
w obu starszych kolorach (bo wist pójdzie raczej w kolor starszy). Bez któregoś z zatrzymań 
odpowiadający mógł zalicytować 2♦ (lub 2♣). Dalsza (ewentualna) licytacja jest naturalna. 
 
Uwaga: sekwencja: 
 

1♦  2BA 
3♣ 

 
jest w systemie WJ 2000 nieforsująca (w systemie WJ 95 była forsująca) 
 
 
3.2.7. Odpowiedź 3♦ 
 
 Odpowiedź 3♦ jest blokująca i oznacza siłę od 5 PC (raczej przed partią) do 9 PC z co 
najmniej czwórką karo. Otwierający kontynuuje licytację (naturalnie) tylko z wyjątkowo ciekawymi 
rękami. 
 
 
3.2.8. Odpowiedzi 3♥, 3♠, 4♣ 
 
  1♦  3♥ (3♠,4♣) 
 
 Splinter (patrz: Konwencje strefy szlemowej) 
 
3.2.9. Odpowiedź 4♦ 
 
  1♦  4♦ 
 
 Licytacja blokująco-taktyczna. Otwierający pasuje prawie z każdą kartą. 
 
 
3.3. Otwarcie 1♥ 
 
 Otwarcie oznacza siłę 12-17 PC i co najmniej piątkę kier. Z układem młodsza szóstka i starsza 
piątka lepiej otwierać jest w kolor starszy. Górny limit otwarcia 1♥ ograniczony jest przez otwarcie 1♣. 
Z układem 5(6) kierów i boczną czwórką lepiej jest otworzyć 1♣ nawet z siłą 17 PC, gdyż po otwarciu 
1♥ przeskok otwierającego nowym kolorem (np. sekwencja 1♥ – 1BA – 3♣) obiecuje układ 5-5. Z 
kolei z układem 5-5-5 lepiej jest zacząć sprzedawanie kolorów na najniższej wysokości (aby uniknąć 
wyblokowania). Dlatego z piątką kierową i piątką młodszą  otwieramy 1♥ nawet z 18 PC. Nie polecane 
jest otwarcie 1BA z piątką kier w sile 15-17 PC. Jeśli już to tylko ze słabym kolorem kierowym i niskimi 
(walety, damy) honorami i tylko w układzie 5-3-3-2 (np. z ręką:  ♠KWx  ♥W10xxx  ♦AW10  ♣AD). 
 
 Z układem 6♦ + 5♥ i górą otwarcia (15-17 PC) można otworzyć 1♦. Dwukrotne zalicytowanie 
kierów w dalszej licytacji poinformuje partnera o tym składzie. 
 
Dalsza licytacja po otwarciu 1♥ 
 
 Dalsza licytacja po otwarciu 1♥ jest analogiczna do licytacji po otwarciu 1♦. Poniżej 
wyszczególnione zostaną tylko te sekwencje, które różnią się od tych opisanych przy otwarciu 1♦. 
 
 
3.3.1. Odpowiedź 1♠ 
 
 Odpowiedź 1♠ powinna przyrzekać siłę od 7 PC i co najmniej cztery karty w licytowanym 
kolorze. Dozwolona jest odpowiedź z sześciokartowym kolorem ♠ i siłą od 5 PC, a z kolorem 
siedmiokartowym nawet z 4 PC (np. z kartą:  ♠KW10xxxx  ♥xxx  ♦xx  ♣x – odpowiadamy 1♠ i po 
rebidzie partnera licytujemy nieforsujące 2♠). 
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 Wiele par gra po otwarciu 1♥ bluffem kontrolowanym. Ze słabą kartą i dobrym fitem kierowym 
odpowiadający licytuje 1♠, nie posiadając pików. Metoda taka jest dość skuteczna szczególnie 
przeciwko parom niedoświadczonym. Pary, które pragną stosować tę metodę powinny przyjąć 
następujące ustalenia: 
 

• po uzgodnieniu przez otwierającego koloru pikowego, zalicytowanie przez odpowiadającego 
kierów na najniższej wysokości jest licytacją typu sign off (np. 1♥ – 1♠ – 2♠ – 3♥ lub 1♥ – 1♠ 
– 3♠– 4♥); 
 
• odpowiedź 1♠, która może być bluffem kontrolowanym, musi być alertowana. 

 
 Problem który warto postawić w tym miejscu brzmi następująco: czy z trzykartowym fitem 
kierowym i czwórką (piątką) pik licytować 1♠ czy 2♥? 
 
 Proponuje się taką zasadę (stosowaną popularnie w Ameryce): odpowiadaj 1♠ wtedy, gdy 
stać cię na licytację 3♥ w następnym okrążeniu. Obowiązuje więc priorytet wskazywania fitu kier 
nad czwórką pik z siłą półpozytywną 6-9 PC. Wynikają z tego pewne konsekwencje w dalszej licytacji. 
 
 Dalsza licytacja odbywa się wg tych samych zasad jak po otwarciu 1♦ i odpowiedzi jeden w 
kolor starszy. Jedyna różnica pojawia się w znaczeniu uzgodnienia koloru otwierającego. 
 
Przykłady licytacji: 
 

W sekwencji:  N   S 
     1♥   1♠ 
     1BA 
 
1BA = Siła 12-14 PC, brak czwórki pik, brak szóstki kier, układ 5♥-3-3-2. 
 
 
 
 Sekwencja:  N   S 
     1♥   1♠ 
     1BA   2♣ 
 
2♣ = to konwencja Magister. 

 
Sekwencja:  N   S 

     1♥   1♠ 
     2♣ 
 
2♣ = ta sekwencja oznacza układ pięć kierów i cztery trefle z siłą 12-17 PC. 
 

Sekwencja:  N   S 
    1♥   1♠ 

     2♥ 
 
2♥ = oznacza siłę 12-14 PC i w zasadzie przyrzeka 6 kierów. 
 

W sekwencji:  N   S 
    1♥   1♠ 

     2♥   2BA 
 
2BA = forsujące 2BA 
 
 Podniesienie koloru starszego otwierającego na wysokość trzech jest forsujące (jeżeli gramy 
1♠ - bluff kontrolowany, nieforsujące). 

 
N   S 
1♥   1♠ 

     2♥   3♥ = forsujące 
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 Podniesienie koloru starszego partnera przez otwierającego obiecuje cztery karty w tym 
kolorze. Z nadwyżką punktową lub układową popieramy kolor partnera z przeskokiem. 
 
Przykłady: 
 

N   S 
1♥   1♠ 

     ? 
?: 
♠Wxxx  ♥DWxxx  ♦KD  ♣AD: pomimo 15 PC nie licytujemy więcej niż  2♠ 
 
♠Kxxx  ♥AKxxx  ♦xx  ♣Ax: ładne 14 PC, licytujemy 3♠ 
 
♠KDxx  ♥A109xx  ♦Axx  ♣x: nadwyżka układowa, licytujemy 3♠ 
 
♠KWxx  ♥AW10xx  ♦Axxx  ♣-: nadwyżka układowa I renons, licytujemy  

4♠; bardziej bojowi zawodnicy     
zaryzykują Splintera 

 
♠KDxx  ♥ADxxx  ♦Axx  ♣x: przesądzamy końcówkę licytując po drodze  

  Splintera 
 
 Sekwencja:   N   S 
     1♥   1♠ 
     2BA 
 
2BA = Sekwencja taka obiecuje siłę 15-17 PC z układem 5♥-3-3-2. 
 

Sekwencja:   N   S 
    1♥   1♠ 

     2BA   3♥ 
 
3♥ = Licytacja ta jest forsująca gdyż, ze słabą ręką odpowiadający nie musiał licytować 1♠ (nie ma 
zresztą innej możliwości silnego uzgodnienia kierów). 
 
 Sekwencja:   N   S 
     1♥   1♠ 
     3♣ 
 
3♣ = Sekwencja taka obiecuje siłę 15-18 PC i (tak jak inne sekwencje z przeskokiem drugim kolorem) 
przyrzeka układ: ?-5♥-?-5♣. 
 

 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♥ 
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 Licytacja ta jest forsująca, nie przyrzeka jednak jeszcze pełnego fitu kier. Być może należy 
jeszcze zagrać 3BA lub 4♠. 
 

Z ręką forsującą do dogranej: 
 

1) N  S   2) N  S 
  1♥  1♠    1♥  1♠ 
  1BA  2♣    2♣  2♦ 
 
licytujemy: 
 
1) 2♣ = forsing, konwencja Magister. 
 
2) 2♦ = forsing, konwencja czwarty kolor. 
 
 Sekwencja:   N   S 
     1♥   1♠ 
     3♥ 
 
3♥ = szóstka kierów i 15-17 PC. 
 

Sekwencja:   N   S 
    1♥   1♠ 

     3BA 
 
3BA = Jest to licytacja typu gambling. Oznacza pełny kolor kierowy i jednego bocznego stopera poza 
kolorem licytowanym przez odpowiadającego (tu: stoper poza pikami). 
 
 
3.3.2. Odpowiedź 1BA 
 
 Siła odpowiedzi jest mniej więcej taka jak po otwarciu 1♦ (7-11 PC). Odpowiedź 1BA 
wyklucza posiadanie czterech pików oraz fitu kier. Możliwe są odchylenia od układu zrównoważonego. 
Odpowiedź 1BA jest więc zbiornikiem słabych rąk z 7-11 PC bez fitu kierowego. Może to być ręka na 
młodszej szóstce, za słaba (7-8 PC) na odpowiedź dwa w kolor młodszy. Bez młodszego koloru 
sześciokartowego jesteśmy zmuszeni odpowiadać 1BA nawet z 11 PC, gdyż odpowiedź dwa w 
młodszy (nawet w przypadku posiadania przez nas piątki w tym kolorze) zaprowadziłaby nas zbyt 
wysoko. 
 
Przykłady: 
 

a) ♠KWx ♥x ♦Axxxx ♣Kxxx – licytuj 1BA 
b) ♠xx ♥x ♦KW10xx ♣KDxxx – licytuj 1BA 
c) ♠xxxx ♥x ♦x ♣KDW10xxx – licytuj 1BA  
d)  ♠Axx  ♥Kx  ♦Wxxx  ♣Wxxx – licytuj 1BA 

 e)  ♠Kxx  ♥x  ♦xxx  ♣KDWxxx – licytuj 2♣ 
 

Z kartą a) w zasadzie musimy powiedzieć 1BA. Alternatywna odpowiedź 2♦ zaprowadziłaby 
nas za wysoko, bo po najczęstszym rebidzie 2♥ nie mielibyśmy dobrej odzywki – zarówno 2BA, jak i 
3♣ byłyby forsujące. 

 
Z ręką b) odpowiedź 1BA nie chce przejść przez gardło, ale nie mamy innej możliwości. 

Zarówno odpowiedź 2♦, jak i 2♣ byłyby strzałami w ciemno – jeśli trafimy u partnera na dobrą rękę z 
fitem czterokartowym to sobie poradzimy, jeśli nie, to patrz przykład a). 

 
Z ręką c) podręczniki uczą licytować 1♠. Jednak powinno się odpowiedzieć 1BA. Kolorem, w 

który chcemy grać (i to możliwie najniżej) są trefle. Osiągniemy ten cel tylko, jeśli teraz zapowiemy 
1BA. Najprawdopodobniej nie obiegną pasy (gdy my mamy ciekawy układ, to inni najczęściej też) i za 
chwilę zgłosimy 3♣, a partner będzie wiedział, że chcemy, aby spasował. 
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 Ręka d) to klasyczna odpowiedź 1BA 
 
 Ręka e) nadaje się do odpowiedzi 2♣. Powtórzenie trefli w następnym okrążeniu poinformuje 
partnera o posiadaniu przez nas karty na sześciu treflach w sile 9-11 PC. 
 
 Dalsza licytacja prowadzona jest wg zasad licytacji naturalnej. Rebid 2♠ oznacza siłę 15-17 
PC. Natomiast skok nowym kolorem przyrzeka oprócz siły 15-18 PC układ co najmniej 5-5. 
 
 Niektóre pary przyjęły ustalenie (nie jest to integralną częścią systemu WJ 2000), że druga 
odpowiedź 2♠ jest sztuczna. Odzywka ta nie może mieć naturalnego znaczenia, gdyż pierwsza 
odpowiedź 1BA wykluczyła posiadanie czterech pików. 
 
Przykład: 
 

1) N  S   2) N  S 
 1♥  1BA    1♥  1BA 
 2♦  3♦    2♦  2♠ 

 
 W sekwencji pierwszej 3♦ miało na celu podtrzymanie licytacji z siłą 8-9 PC. W przypadku 
niezwykle ciekawej ręki partnera można zagrać końcówkę. Jeśli partner jest słaby odzywka 3♦ spełni 
funkcję blokującą. 
 
 W sekwencji drugiej odzywka 2♠ oznacza górę odpowiedzi 10-11 PC z fitem czterokartowym 
w karach. 
 
 
3.3.3. Odpowiedź two-over-one (2♣ i 2♦) 
 
 Przez odpowiedź two-over-one rozumie się odpowiedź nowym kolorem na wysokości dwóch 
bez przeskoku. Przyjmuje się, że odpowiedź 2♦ (po otwarciu 1♥ i 1♠) oraz 2♥ (po otwarciu 1♠) 
oznaczają kolor pięciokartowy. Wynika z tego, że: 
 
a) odpowiedź 2♣ po otwarciu 1♥ oznacza kolor co najmniej czterokartowy, 
 
b) odpowiedź 2♣ po otwarciu 1♠ oznacza kolor co najmniej dwukartowy (tylko w układzie 3-4-4-2 (i), 
gdy pomimo posiadania ośmiu pików chcemy spróbować uzgodnić kiery). 
 
 Siła tej odzywki jest taka jak odpowiedzi 2♣ po otwarciu 1♦ (od 12 PC na piątce lub od 10 PC 
na szóstce). 
 
Uwaga: oznaczenie układu 3-4-4-2 literką (i) oznacza konkretny układ kolorów (w tym przypadku 3♠-
4♥-4♦-2♣). 
 
Dalsza licytacja 
 

Sekwencja:   N   S 
    1♥   2♣ 
    2♦ 

 
2♦ = Zalicytowanie koloru poniżej koloru otwarcia pokazuje czwórkę w tym kolorze i siłę 12-17 PC. 
Odzywka ta jest forsująca. Odpowiadający z minimum odpowiedzi może zalicytować 2♥ (około 12 PC 
z dublem kier) lub 3♣ (10-11 PC na sześciu treflach). Odzywki 2♥ i 3♣ są nieforsujące. 
 
 Wszystkie inne zapowiedzi odpowiadającego są forsujące. 
 

Sekwencja:   N   S 
    1♥   2♣ 

     2♥ 
 
2♥ = 12-14 PC, pięć kierów, może być również czwórka trefl. Rebid ten jest nieforsujący. 
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 Z powyższej sekwencji wynikają następujące konsekwencje: 
 

• Odpowiadający mając ładne 11 PC, np. rękę: ♠xxx  ♥Kx  ♦xxx  ♣AKxxx, nie musi w 
pierwszym okrążeniu licytować 1BA. Może zgłosić swój kolor, a po rebidzie 2♥ spokojnie 
spasować. Z tą samą siłą, ale z krótkością kier lepiej w pierwszym okrążeniu zapowiedzieć 
1BA. 
 
• Otwierający podnosi kolor odpowiadającego na wysokość trzech tylko z czterokartowym 
fitem i kartą nadwyżkową. Z kartą minimalną otwierający licytuje negatywne 2♥. Kryterium, wg 
którego otwierający, posiadając cztery trefle, kwalifikuje swoją rękę do odpowiedzi negatywnej 
2♥ lub pozytywnej 3♣, powinna być odpowiedź na pytanie: „Czy jeśli zalicytuję 2♥, a partner z 
piątką trefl i 12 PC spasuje, to może uciec nam końcówka?” 
 
• Z układem 6-4 w kolorze otwarcia i kolorze bocznym o niższej randze (w tej sekwencji 6 
kierów i cztery kara), otwierający powtarza swój kolor ze słabą ręką (co od razu przekazuje 
informację o jego sile 12-14 PC), a kolor boczny pokazuje w miarę możliwości w następnym 
okrążeniu. Z ręką nadwyżkową 15-17 PC otwierający zgłasza najpierw boczną czwórkę a w 
następnym okrążeniu sprzedaje szóstkę w kolorze otwarcia. Ma to zastosowanie w 
następujących sekwencjach: 

 
1) N  S 2) N  S 3) N  S 
 1♥  2♣  1♥  2♣  1♥  2♣ 
 2♥  3♣  2♦  2♥  2♦  3♣ 

  3♦    3♥    3♥ 
 
1) 2♥ = słaby 12-14 PC na pięciu kierach (ukrycie szóstki kier i czwórki karo); 3♣ = 10-11 PC na 
sześciu treflach; 3♦ = układ ?-6♥-4♦-?. 
 
2) 2♦ = pięć kierów i cztery kara 12-17 PC (nie precyzuje siły, ukrywa szóstkę kier); 2♥ = negatywny 
wybór koloru może być z dubletonem kier; 3♥ = układ ?-6♥-4♦-? Z siłą 15-17 PC. 
 
3) 2♦ = pięć kierów i cztery kara 12-17 PC (nie precyzuje siły, ukrywa szóstkę kier); 3♣ = 10-11 PC na 
sześciu treflach; 3♥ = układ ?-6♥-4♦-? z siłą 15-17 PC. 
 
 Dalsza licytacja po rebidzie 2♥ odbywa się wg zasad opisanych w rozdziałach: Konwencje 
licytacji jednostronnej – trzeci kolor oraz czwarty kolor. 
 
Przykłady:  1) N  S  2) N  S 
    1♥  2♣   1♥  2♣ 
    2♥  2♠   2♦  2♠ 
    2BA     3♥ 
 
1) N odzywką 2♥ przekazał informację o słabości otwarcia 12-14 PC. Odzywka ta nic nie mówi o 
składzie. Po zalicytowaniu przez S 2♠ (trzeci kolor) N zalicytował 2BA przekazując informację o 
zatrzymaniu w ♦. Gdyby N zalicytował 3♦ zamiast 2BA to oznaczałoby to: brak trzykartowego fitu 
trefl, a kolor kierowy nie nadaje się do powtórzenia i N nie jest przekonany do gry bezatutowej. Jak z 
tego wynika po zalicytowaniu przez S trzeciego koloru otwierający nie ma możliwości jednoznacznego 
sprzedania składu: szóstka kier i czwórka karo. Mając taki skład N musi wybrać między 
zalicytowaniem 2BA a 3♥ (szóstka). 
 
2) N odzywką 2♦ przekazał informację o składzie pięć kierów i cztery kara. Odzywka ta nie precyzuje 
siły (dalej może być 12-17 PC). Po zalicytowaniu przez S 2♠ (czwarty kolor – forsuje do dogranej 
ponieważ zalicytowano go powyżej szczebla dwóch w kolor otwarcia). N zalicytował 3♥ co oznacza 
brak trzykartowego fitu w ♣, brak półzatrzymania w ♠. Kiery mogą nadal być pięciokartowe a siła 12-
17 PC. 
 
 Podniesienie trefli przez otwierającego mówi o czterech treflach. Kara 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 (1♥ – 2♣ – 2♥) oznacza najsłabsze otwarcie (12-14 PC) i nic nie 
mówi o ilości kierów. 
 
 Odpowiedź nowym kolorem z przeskokiem poniżej koloru otwarcia (np. 1♥ – 2♣ – 3♦) 
wskazuje układ 5-5 i górę otwarcia. Odpowiedź nowym kolorem z przeskokiem powyżej koloru 
otwarcia (np. 1♥ – 2♣ – 3♠) to Splinter (patrz również: Konwencje strefy szlemowej). 
 
 Z układem 6-4 w kolorze otwarcia i kolorze bocznym o niższej randze (np. po otwarciu 1♥ i 
odpowiedzi 2♣: z układem 6 kierów i 4 kara), otwierający powtarza swój kolor ze słabą kartą (co od 
razu przekazuje informację o jego sile), a zgłasza najpierw boczną czwórkę z ręką obiecującą. 
 

N   S 
1♥   2♣ 

 
 Wszystkie pozostałe rebidy otwierającego forsują do dogranej. Mają siłę 15-17 PC: 
2♠ = rewers, mówi o czterech pikach. 
 
2BA = mówi o składzie zrównoważonym 5♥-3-3-2. 
 
3♦ = sprzedaje skład co najmniej ?-5♥-5♦-?. 
 
3♥ = dobra szóstka kier. 
 
3♣ = trzykartowy fit treflowy; poparcie to można dać z nieco mniejszą siłą. Odpowiadający z fitem kier 
licytuje 3♥. 
 
3♠, 4♦ = Splinter. 
 
4♣ = przyrzeka rękę za słabą honorowo na odzywkę 3♣ i za dobrą układowo na rebid 2♥ (co najmniej 
układ ?-5♥-?-5♣).  
 
4♥ = mówi o siedmiu kierach i ręce słabej honorowo. 
 

Sekwencja:   N   S 
    1♥   2♦ 

     3♦ 
 
3♦ = fit trzykartowy (powinien być z figurą); nadwyżka 14-17 PC. Odpowiadający z fitem kier licytuje 
3♥. Partnerzy mogą też zastosować konwencję en passant, np.: 
 

1) N  S   2) N  S 
 1♥  2♦    1♥  2♦ 
 3♦  3♠    3♦  3♥ 
       3♠ 

 
1) 3♠ = trzymanie pikowe, brak trzymania trefl (z trzymaniami w ♠ i ♣ S powinien zalicytować 3BA; 
teraz N z trzymaniem w ♣ licytuje 3BA, a bez trzymania♣  licytuje 4♦. 
 
2) 3♠ = trójka pik z figurą. 
 
 
 
 
Uwaga: Licytacja: 
 
  1♥   2♣ (2♦) 
  2♥  3♥ 
 
jest forsująca, silnie zachęca do szlemika oraz wskazuje, że kolor odpowiedzi był pięciokartowy. 
Otwierający zagląda do ściągi: Konwencje strefy szlemowej. 
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1) N  S   2) N  S 
 1♥  2♣    1♥  2♦ 

  2♥  3♥    2♥  3♥ 
 
 W sekwencji 1) odpowiadający S jest zainteresowany tylko i wyłącznie tym, czy posiadamy 
wszystkie trzymania do gry premiowej. Otwierający N jest zobowiązany zgłosić swojego najbliższego 
stopera (trzymanie I lub II klasy: asa, króla, singleton, renons). 
 
 W sekwencji 2) otwierający N z misfitem w ♦ licytuje 4♥ (negat), a z fitem pokazuje swojego 
najbliższego stopera. Gdyby otwierającemu chodziło tylko o stopery, to zamiast 2♦ powinien 
zalicytować 2♣, czym zmusiłby N do pokazania swoich stoperów. 
 
 
3.3.4. Odpowiedź 2♥ 
 
 Znaczenie: 6-10 PC z co najmniej trzema kierami. 
 
 Ciekawym problemem jest określenie granicy między odpowiedziami: pas i 2♥ oraz 2♥ i 2BA 
(2BA = co najmniej inwit z fitem). Przykłady: 
 

a) ♠DWx ♥xxx ♦Dxx ♣Dxxx 
b) ♠x ♥Kxxx ♦Dxxxx ♣xxx 
c) ♠Dxx ♥KDW ♦Dxx ♣Wxxx 
d) ♠xx ♥KWxx ♦KD10xx ♣xx 

 
Z ręką a) powinno się spasować pomimo posiadania 7 PC. Jaką „bombę” musi mieć partner, 

aby wyszła końcówka?. Karta b) mimo tylko 5 PC daje dużą szansę wygrania końcówki (już przy ręce 
partnera ♠xxx ♥Axxxx ♦KWxx ♣A). Po partii licytujemy 2♥, przed partią możemy zalicytować 
blokujące 3♥. Karta c) to aż 11 PC, a mimo to chyba za mało na inwit 2BA – zatem tylko 2♥, karta d) 
to co najmniej 2BA (nie możemy zgłosić kar, bo potem 3♥ będzie forsujące). 
 
Dalsza licytacja po odpowiedzi 2♥ 
 
 Najczęstszymi i najbardziej skutecznymi rebidami otwierającego są pas i 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 jest to jednak godne polecenia). 
 
b) Bardziej wyszukany – zalicytowanie koloru do uzupełnienia. Kolor do uzupełnienia (kolor lukowy) 
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. 
 
Odpowiadający z górą poprzedniej zapowiedzi licytuje 4♥, niezależnie od uzupełnienia w kolorze 
lukowym. Z kartą pośrednią i uzupełnieniem w kolorze lukowym w postaci: starszej figury lub 
dubletona licytuje 4♥. Przy braku uzupełnienia licytuje 3♥. Z minimum poprzedniej odpowiedzi (tu: 
odpowiedzi 2♥) licytuje 3♥ niezależnie od uzupełnienia w kolorze lukowym. 
 
c) Najbardziej wyrafinowany - jest zalicytowanie 2BA (patrz: Konwencje: 2BA po uzgodnieniu koloru 
starszego). Odzywka ta jest z założenia naturalna, ale partner nie może na nią spasować. Zadaniem 
partnera jest powiedzenie czegoś ciekawego o swojej karcie. 
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 Licytacja kolorem do uzupełnienia daje możliwość zamieszania w szykach przeciwników. Z 
kartami, z którymi zdecydowani jesteśmy zalicytować końcówkę niezależnie od karty partnera, 
możemy po drodze zgłosić fałszywy kolor do uzupełnienia, np. singla, wyłącznie dla stworzenia 
przeciwnikom błędnego obrazu naszej karty. Jeśli partner zalicytuje negatywne 3♥, to dokładamy 4♥ - 
wtedy przeciwnicy mogą wykryć fałszywy kolor lukowy. Jeżeli jednak partner zalicytuje 4♥, 
przeciwnicy nie będą mieli najmniejszych powodów, aby podejrzewać, że licytacja była myląca. 
 
 
3.3.5. Odpowiedzi 2♠, 3♣, 3♦ 
 
 Patrz: Konwencje licytacji jednostronnej. Odpowiedź nowym kolorem z przeskokiem. 
 
Znaczenie: siła z aspiracjami szlemikowymi na silnym sześciokartowym kolorze z maksimum jedną 
lewą przegrywającą (AKDWxx, AKW10xx, KDW10xx, ADW10xx). Z fitem kierowym siła koloru może 
być nieco słabsza, a kolor może być pięciokartowy (AD10xx, AK10xx, KD10xx, AW10xx). 
 
 Licytacja z przeskokiem wskazuje najczęściej rękę jednokolorową. 
 
 Najsłabszym rebidem otwierającego jest zalicytowanie po 2♠ - 2BA, a po 3♣ i 3♦ – 3BA, które 
mówi o braku fitu w kolorze odpowiedzi. Powtórzenie koloru otwarcia powinno wskazywać szóstkę. 
Zgłoszenie koloru bocznego jest seminaturalne.  
 
 
3.3.6. Odpowiedź 2BA 
 
 W stosunku do WJ 95 nastąpiła bardzo istotna modyfikacja tej odzywki. Oznacza ona co 
najmniej inwit do dogranej z fitem w kolorze partnera. W strefie inwitu do dogranej układ kart jest 
nieokreślony. W strefie inwitu do szlemika odzywka ta informuje o braku dobrego bocznego koloru do 
pokazania. 
 
Przykłady: 
 
♠xxx  ♥Axxx  ♦AKxx  ♣xx – licytuje 2BA (strefa inwitu do 4♥). 
 
♠Kxx  ♥KWxx  ♦AWxx  ♣Kx – licytuj 2BA (typowa odpowiedź, strefa dograna – gra premiowa). 
 
♠Ax  ♥KWxx  ♦DW10xx  ♣Kx – licytuj 2♦ (lepiej poinformować partnera o możliwości wyrobienia lew 
w karach). 
 
♠x  ♥KDxx  ♦Axxx  ♣KWxxx – licytuj 3♠ (ręka idealnie nadaje się do zastosowania konwencji 
Splintera). 
♠A  ♥ADx  ♦Dxxxx  ♣KWxx – licytuj 2BA, ew. 2♦ (mamy tylko trzy atuty i singlowego asa; nie 
powinniśmy stosować Splintera). 
 
♠xx ♥ADxxx  ♦KD  ♣AKWx – licytuj 2♣ (przed szlemikiem może nas zatrzymać brak stopera 
pikowego). 
 
♠Kx  ♥Kxxxx  ♦Axxx  ♣DWx – licytuj 2BA (ręka dobrze pasuje na odpowiedź 2BA). 
 
♠Dxx  ♥DWxxx  ♦Ax  ♣DWx – licytuj 4♥ (statystycznie idzie nie więcej niż końcówka). 
 
 Odzywka ta ma służyć jednocześnie do sprawdzenie strefy: częściówka – dograna, oraz 
strefy: dograna – gra premiowa. W celu rozplątania tej dwuznaczności niezbędne jest zrobienie 
pewnych ustaleń: 
 
1) Jedyną możliwością zagrania częściówki jest sekwencja: 
 
  1♥  2BA 
  3♥ 
 
 Każda inna licytacja oznacza, że licytacja jest sforsowana do dogranej. 
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2) Po początkowej sekwencji: 1♥ – 2BA nie gra się 3BA. Ewentualny wyjątek: 
 
  1♥  2BA 
  3♥  3BA 
 
 Po dokonaniu tych ustaleń głównych można dokonać opisu poszczególnych sekwencji: 
 
  1♥  2BA 
  ? 
?: 
 
3♥ = dół otwarcia, układ dowolny, „chcę grać 3♥ do wariantu inwitu”, 
 
3♣, 3♦, 3♠ = czwórki, przesądzona dograna, 
 
3BA = ładna karta bez krótkości, 
4♣, 4♦, 4♠ = Splintery (wskazanie krótkości, brak bocznej czwórki), 
 
4♥ = 12-13 PC, sześć kierów. 
 
 Dalsza licytacja odpowiadającego po rebidzie innym niż 3♥, np.  
1♥ – 2BA – 3♣ jest następująca: 
 
4♥ = „mam słaby wariant odzywki 2BA” – inwit do dogranej, 
 
3♥ = „mam poważną kartę, partnerze pokaż krótkość” (patrz: Konwencje strefy szlemowej), 
 
3BA = „mam silny wariant odpowiedzi 2BA, ale kartę nienadzwyczajną. Możesz pokazać krótkość, 
jeśli masz naprawdę ładną kartę”. 
 
 
3.3.7. Odpowiedź 3♥ 
 
 W przeciwieństwie do WJ 95 odzywka ta w systemie WJ 2000 pełni funkcję blokującą. Jej siła 
uzależniona jest od założeń. Oto przykładowe ręce: 
 
a) założenia korzystne:   ♠x ♥Wxxx ♦xxxx ♣xxxx  

                    ♠xx ♥DWxx ♦Wxxx ♣xxx 
 
b) założenia równe:    ♠x ♥Kxxx ♦xxxx ♣xxxx 

       ♠xx ♥Kxxxx ♦Dxx ♣xxxx 
 
c) założenia niekorzystne:   ♠x ♥Dxxx ♦Kxxxx ♣xxx 

♠xx ♥Dxxx ♦Axxx ♣xxx 
 
 Jeśli pomimo bloku otwierający dostrzega szansę gry premiowej, to w następnym okrążeniu 
wskazuje krótkość. 
 
 
3.3.8. Odpowiedź 3BA 
 
 Sztuczne znaczenie odpowiedzi 3BA jest nowością w systemie WJ 2000. Odpowiedź ta 
oznacza „niewygodnego (podbródkowego) Splintera”: 
 

  1♥  3BA 
 
 W powyższej sekwencji 3BA oznacza krótkość karo i czterokartowy fit kierowy. 
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W sekwencji: 
 
  1♠  3BA 
 
odpowiadający pokazał krótkość kier (niewygodny Splinter) . 
 
 Motywacja wprowadzenia takiej sztuczności jest następująca: po Splinterze „podbródkowym” 
(4♦ po otwarciu 1♥ oraz 4♥ po otwarciu 1♠) otwierający nie ma przestrzeni do wskazania karty 
półpozytywnej (patrz: Konwencje strefy szlemowej. Konwencja Splintera) poniżej dogranej. 
 
 
3.3.9. Odpowiedź 4♦ (4♥ po otwarciu 1♠) 
 
 „Zwolniona” odzywka „podbródkowego” Splintera zostaje przeznaczona na bilansowe 
podniesienie do dogranej (9-13 PC z fitem w czterokartowym w kolorze otwarcia). 
 
 
3.3.10. Odpowiedź 4♥ (4♠ po otwarciu 1♠) 
 
 Podniesienie starszego koloru partnera do dogranej (1♥ – 4♥ oraz 1♠ – 4♠) ma w systemie 
WJ 2000 jednoznacznie znaczenie blokujące (0-8 PC w zależności od założeń). Licytacja taka często 
uniemożliwia przeciwnikom znalezienie opłacalnej obrony, może spowodować też nietrafienie wistu 
lub wyblokowanie przeciwników. 
 
 
3.3.11. Odpowiedzi po otwarciu trzecioręcznym 
 
 Odpowiedź 2♣ partnera będącego po pasie jest konwencją Drury (patrz: Konwencje licytacji 
jednostronnej). Odpowiedź 2♦ może być słabsza niż przed pasem (od 8 PC, ale na dobrym kolorze i 
bez fitu w kolorze otwarcia). Odpowiedzi 3♣ i 3♦ oznaczają 9-11 PC na dobrej szóstce bez fitu w 
kolorze otwarcia. Po pasie nie stosuje się konwencji Magister. 
3.4. Otwarcie 1♠ 
 

 Znaczenie otwarcia i dalsza licytacja jest analogiczna do otwarcia 1♥. Z dwiema starszymi 
piątkami otwieramy 1♠. Z sześcioma kierami i piątką pików i górą otwarcia możemy otworzyć 1, a 
następnie dwukrotnie powtórzyć piki wskazując skład 5♠-6♥-?-? 
 

 Sekwencją, którą warto omówić po otwarciu 1♠, gdyż nie występuje ona po otwarciu 1, jest 
sekwencja: 1♠ – 2♥. 
 
 

3.4.1. Odpowiedź 2♥ 
 
 Znaczenie: od 8 PC na sześciu kierach i od 10 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. 8 PC), to dysponujemy na tyle dobrym kolorem kierowym, że po 
rebidzie 2♠ będziemy mogli go powtórzyć na wysokości trzech? 
 

b) jeśli zalicytujemy 2♥ na pięciu kierach i mniejszej sile (np. 10 PC), to będziemy wiedzieli co zrobić 
po rebidzie 2♠? 
 

Dalsza licytacja po odpowiedzi 2♥ 
 

  1♠  2♥ 
  3♥ 
 
 Dół otwarcia, trzy kiery. Można spasować. 
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  1♠  2♥  
  4♥ 
 
 Lepsze otwarcie, fit 3- lub 4-kartowy. 
 
 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♥), 
 
c) zalicytowanie młodszego koloru, a w następnym okrążeniu 4♥ z układem: pięć pików, trzy kiery i 
młodsza czwórka. 
 
 
3.4.2. Odpowiedź 1BA 
 
Znaczenie: 7-11 PC bez fitu pik. 
 
 Odpowiedź 1BA wcale nie musi oznaczać układu zrównoważonego. . Odpowiedź 1BA jest 
więc zbiornikiem słabych rąk z 7-11 PC bez fitu pikowego. Może to być ręka na młodszej szóstce, za 
słaba (7-8 PC) na odpowiedź dwa w kolor młodszy. Bez młodszego koloru sześciokartowego jesteśmy 
zmuszeni odpowiadać 1BA nawet z 11 PC, gdyż odpowiedź dwa w młodszy (nawet w przypadku 
posiadania przez nas piątki w tym kolorze) zaprowadziłaby nas zbyt wysoko. 
 
Przykłady: 
 
♠Ax  ♥Kxx  ♦Wxxx  ♣Wxxx – licytuj 1BA (klasyczna odpowiedź 1BA). 
 
♠x  ♥KWx  ♦Axxx  ♣Kxxxx – licytuj 1BA (j.w.). 
 
♠x  ♥xx  ♦KW10xx  ♣KDxxx – licytuj 1BA (zarówno odpowiedź 2♦ jak i 2♣ byłoby strzelaniem w 
ciemno na trafienie). 
 
♠x  ♥xxxx  ♦xx  ♣KDW10xxx – licytuj 1BA (kolorem , który chcemy grać są trefle; osiągniemy ten cel 
tylko licytując 1BA). 
 
♠x  ♥KWx  ♦xxx  ♣KDWxxx – licytuj 2♣ (karta nadaje się do odpowiedzi 2♣; powtórzenie trefli w 
następnym okrążeniu poinformuje partnera o posiadaniu przez nas karty na sześciu treflach w sile 10-
11 PC). 
 Dalsza licytacja prowadzona jest wg zasad licytacji naturalnej. Rebid 3♠ oznacza siłę 15-17 
PC i sześć pików, natomiast skok nowym kolorem przyrzeka oprócz siły 15-18 PC układ co najmniej 5-
5. 
 
 
3.4.3. Odpowiedź 2♣ 
 
 Znaczenie: 10-11 PC na sześciu treflach lub od 12 PC z co najmniej dwoma treflami (tylko w 
układzie 3♠-4♥-4♦-2♣, gdyż chcemy ewentualnie uzgodnić czwórkę kierową). 
 
 Posiadając sześć dobrych trefli możemy zalicytować 2♣ już od 10 PC. W innym przypadku 
musimy mieć co najmniej 12 PC. Warunek posiadania przez odpowiadającego co najmniej dwóch 
trefli spowodowany jest tym, że odpowiedź 2♦ obiecuje 5 kart w tym kolorze, zatem odpowiedź 2♣ 
może być dana z układem 3♠-3♥-4♦-3♣ lub 3♠-4♥-4♦-2♣ (z innymi układami i fitem pikowym 
odzywkę 2♣ można zastąpić  odpowiedzią 2BA – co najmniej inwit z fitem). 
 
Dalsza licytacja 
 

Sekwencja:  N   S 
   1♠   2♣ 
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    2♦/2♥ 
 
2♦/2♥ = Zalicytowanie koloru poniżej koloru otwarcia pokazuje czwórkę w tym kolorze i siłę 12-17 PC. 
Odzywka ta jest forsująca. Odpowiadający z minimum odpowiedzi może zalicytować 2♠ (około 12 PC 
z dublem pik) lub 3♣ (10-11 PC na sześciu treflach). Odzywki 2♠ i 3♣ są nieforsujące. 
 
 Wszystkie inne zapowiedzi odpowiadającego są forsujące. 
 

Sekwencja:  N   S 
   1♠   2♣ 

    2♠ 
 
2♠ = 12-14 PC, pięć pików, może być również czwórka trefl. Rebid ten jest nieforsujący. 
 
 Z powyższej sekwencji wynikają następujące konsekwencje: 
 

• Odpowiadający mając ładne 11 PC, np. rękę: ♠Kx  ♥xxx  ♦xxx  ♣AKxxx, nie musi w 
pierwszym okrążeniu licytować 1BA. Może zgłosić swój kolor, a po rebidzie 2♠ spokojnie 
spasować. Z tą samą siłą, ale z krótkością pik lepiej w pierwszym okrążeniu zapowiedzieć 
1BA. 
 
• Otwierający podnosi kolor odpowiadającego na wysokość trzech tylko z czterokartowym 
fitem i kartą nadwyżkową. Z kartą minimalną otwierający licytuje negatywne 2♠. Kryterium, wg 
którego otwierający, posiadając cztery trefle, kwalifikuje swoją rękę do odpowiedzi negatywnej 
2♠ lub pozytywnej 3♣, powinna być odpowiedź na pytanie: „Czy jeśli zalicytuję 2♠, a partner z 
piątką trefl i 12 PC spasuje, to może uciec nam końcówka?” 
 
• Z układem 6-4 w kolorze otwarcia i kolorze bocznym o niższej randze (w tej sekwencji 6 
pików + cztery kara lub 6 pików i cztery kiery), otwierający powtarza swój kolor ze słabą ręką 
(co od razu przekazuje informację o jego sile 12-14 PC), a kolor boczny pokazuje w miarę 
możliwości w następnym okrążeniu. Z ręką nadwyżkową 15-17 PC otwierający zgłasza 
najpierw boczną czwórkę a w następnym okrążeniu sprzedaje szóstkę w kolorze otwarcia. Ma 
to zastosowanie w następujących sekwencjach: 

 
1) N  S 2) N  S 3) N  S 
 1♠  2♣  1♠  2♣  1♠  2♣ 
 2♠  3♣  2♦  2♠  2♦  3♣ 

  3♦    3♠    3♠ 
 
1) 2♠ = słaby 12-14 PC na pięciu pikach (ukrycie szóstki pik i czwórki karo); 3♣ = 10-11 PC na 
sześciu treflach; 3♦ = układ 6♠-?-4♦-?. 
 
2) 2♦ = pięć pików i cztery kara 12-17 PC (nie precyzuje siły, ukrywa szóstkę pik); 2♠ = negatywny 
wybór koloru może być z dubletonem pik; 3♠ = układ 6♠-?-4♦-? Z siłą 15-17 PC. 
 
3) 2♦ = pięć pików i cztery kara 12-17 PC (nie precyzuje siły, ukrywa szóstkę pik); 3♣ = 10-11 PC na 
sześciu treflach; 3♠ = układ 6♠-?-4♦-? z siłą 15-17 PC. 
 
 Dalsza licytacja po rebidzie 2♠ odbywa się wg zasad opisanych w rozdziałach: Konwencje 
licytacji jednostronnej – trzeci kolor oraz czwarty kolor. 
 
Przykłady:  1) N  S  2) N  S 
    1♠  2♣   1♠  2♣ 
    2♠  3♦   2♦  2♥ 
    3BA     2♠ 
 
1) N odzywką 2♠ przekazał informację o słabości otwarcia 12-14 PC. Odzywka ta nic nie mówi o 
składzie. Po zalicytowaniu przez S  3♦ (trzeci kolor) N zalicytował 3BA przekazując informację o 
zatrzymaniu w ♥. Gdyby N zalicytował 3♠ zamiast 3BA to oznaczałoby to: brak trzykartowego fitu trefl 
i N nie jest przekonany do gry bezatutowej (brak stopera kierowego – ze stoperem kierowym N 
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zalicytowałby 3♥). Jak z tego wynika po zalicytowaniu przez S trzeciego koloru otwierający nie ma 
możliwości jednoznacznego sprzedania składu: szóstka pików i czwórka karo (ew. szóstka pików i 
czwórka kierów). Mając taki skład N musi wybrać między zalicytowaniem 2BA a 3♠ (szóstka). 
 
2) N odzywką 2♦ przekazał informację o składzie pięć pików i cztery kara. Odzywka ta nie precyzuje 
siły (dalej może być 12-17 PC). Po zalicytowaniu przez S 2♥ (czwarty kolor – forsuje do dogranej 
ponieważ zalicytowano go powyżej szczebla dwóch w kolor otwarcia). N zalicytował 2♠ precyzując 
siłę na 12-14 PC. Po zastosowaniu przez S konwencji czwarty kolor zalicytowanie przez N 3♠ musi 
świadczyć o kolorze sześciokartowym i 15-17 PC. Ze składem 5♠ i 4♦ i siłą 15-17 PC N licytuje 2BA. 
 
 Podniesienie trefli przez otwierającego mówi o czterech treflach. Kara można podnieść z 
trzecią figurą w tym kolorze. Podniesienie koloru odpowiedzi świadczy o pewnej nadwyżce i forsuje do 
dogranej. 
 
 Powtórzenie koloru otwarcia (1♠ – 2♣ – 2♠) oznacza najsłabsze otwarcie (12-14 PC) i nic nie 
mówi o ilości pików. 
 
 Odpowiedź nowym kolorem z przeskokiem poniżej koloru otwarcia (np. 1♠ – 2♣ – 3♦) 
wskazuje układ 5-5 i górę otwarcia. Odpowiedź nowym kolorem z przeskokiem powyżej koloru 
otwarcia (np. 1♠– 2♣ – 4♣) to Splinter (patrz również: Konwencje strefy szlemowej). 
 Z układem 6-4 w kolorze otwarcia i kolorze bocznym o niższej randze (np. po otwarciu 1♠ i 
odpowiedzi 2♣: z układem 6 pików i 4 kara), otwierający powtarza swój kolor ze słabą kartą (co od 
razu przekazuje informację o jego sile), a zgłasza najpierw boczną czwórkę z ręką obiecującą. 
 

N   S 
1♠   2♣ 

 
 Wszystkie pozostałe rebidy otwierającego forsują do dogranej. Mają siłę 15-17 PC: 
 
2BA = mówi o składzie zrównoważonym 5♠-3-3-2. 
 
3♦ = sprzedaje skład co najmniej 5♠-?-5♦-?. 
 
3♥ = sprzedaje skład co najmniej 5♠-5♥-?-? 
 
3♠ = dobra szóstka pik. 
 
3♣ = trzykartowy fit treflowy; poparcie to można dać z nieco mniejszą siłą. Odpowiadający z fitem pik 
licytuje 3♠. 
 
4♦, 4♥ = Splinter. 
 
4♣ = przyrzeka rękę za słabą honorowo na odzywkę 3♣ i za dobrą układowo na rebid 2♠ (co najmniej 
układ 5♠-?-?-5♣). W dalszej licytacji partnerzy mogą zastosować konwencję en passant. 
 
4♠ = mówi o siedmiu pikach i ręce słabej honorowo. 
 

Sekwencja:   N   S 
    1♠   2♦ 

     3♦ 
 
3♦ = fit trzykartowy (powinien być z figurą); nadwyżka 14-17 PC. Odpowiadający z fitem pik licytuje 
3♠. Partnerzy mogą też zastosować konwencję en passant, np.: 
 
 
 

1) N  S   2) N  S 
 1♠  2♦    1♠  2♦ 
 3♦  3♥    3♦  3♥ 
       3♠ 
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1) 3♥ = trzymanie kierowe, brak trzymania trefl (z trzymaniami w ♥ i ♣ S powinien zalicytować 3BA; 
teraz N z trzymaniem w ♣ licytuje 3BA, a bez trzymania♣  licytuje 4♦. 
 
2) 3♠ = dobre piki, brak trzymania trefl. 
 
Uwaga: Licytacja: 
 
  1♠   2♣ (2♦) 
  2♠  3♠ 
 
jest forsująca, silnie zachęca do szlemika oraz wskazuje, że kolor odpowiedzi był pięciokartowy. 
Otwierający zagląda do ściągi: Konwencje strefy szlemowej. 
 

1) N  S   2) N  S 
 1♠  2♣    1♠  2♦ 

  2♠  3♠    2♠  3♠ 
 
 W sekwencji 1) odpowiadający S jest zainteresowany tylko i wyłącznie tym, czy posiadamy 
wszystkie trzymania do gry premiowej. Otwierający N jest zobowiązany zgłosić swojego najbliższego 
stopera (trzymanie I lub II klasy: asa, króla, singleton, renons). 
 
 W sekwencji 2) otwierający N z misfitem w ♦ licytuje 4♠ (negat), a z fitem pokazuje swojego 
najbliższego stopera. Gdyby otwierającemu chodziło tylko o stopery, to zamiast 2♦ powinien 
zalicytować 2♣, czym zmusiłby N do pokazania swoich stoperów. 
 
 
3.4.4. Odpowiedź 2♠ 
 
 Znaczenie: 6-10 PC z co najmniej trzema pikami. 
 
 Ciekawym problemem jest określenie granicy między odpowiedziami: pas i 2♠ oraz 2♠ i 2BA 
(2BA = co najmniej inwit z fitem). Przykłady: 
 

a) ♠ xxx ♥DWx ♦Dxx ♣Dxxx 
b) ♠Kxxx ♥x ♦Dxxxx ♣xxx 
c) ♠KDW ♥Dxx ♦Dxx ♣Wxxx 
d) ♠KWxx ♥xx ♦KD10xx ♣xx 

 
Z ręką a) powinno się spasować pomimo posiadania 7 PC. Jaką „bombę” musi mieć partner, 

aby wyszła końcówka?. Karta b) mimo tylko 5 PC daje dużą szansę wygrania końcówki (już przy ręce 
partnera ♠Axxxx ♥xxx ♦KWxx ♣A). Po partii licytujemy 2♠, przed partią możemy zalicytować 
blokujące 3♠. Karta c) to aż 11 PC, a mimo to chyba za mało na inwit 2BA – zatem tylko 2♠, karta d) 
to co najmniej 2BA (nie możemy zgłosić kar, bo potem 3♠ będzie forsujące). 
 
Dalsza licytacja po odpowiedzi 2♠ 
 
 Najczęstszymi i najbardziej skutecznymi rebidami otwierającego są pas i 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 jest to jednak godne polecenia). 
 
b) Bardziej wyszukany – zalicytowanie koloru do uzupełnienia. Kolor do uzupełnienia (kolor lukowy) 
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 
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licytować partner po zalicytowaniu koloru do uzupełnienia? Najlepszym uzupełnieniem jest drugi 
honor, najgorszym trzy blotki, pośrodku kształtuje się pusty dubleton lub trzecia figura.  
 
Odpowiadający z górą poprzedniej zapowiedzi licytuje 4♠, niezależnie od uzupełnienia w kolorze 
lukowym. Z kartą pośrednią i uzupełnieniem w kolorze lukowym w postaci: starszej figury lub 
dubletona licytuje 4♠. Przy braku uzupełnienia licytuje 3♠. Z minimum poprzedniej odpowiedzi (tu: 
odpowiedzi 2♠) licytuje 3♠ niezależnie od uzupełnienia w kolorze lukowym. 
 
c) Najbardziej wyrafinowany - jest zalicytowanie 2BA (patrz: Konwencje: 2BA po uzgodnieniu koloru 
starszego). Odzywka ta jest z założenia naturalna, ale partner nie może na nią spasować. Zadaniem 
partnera jest powiedzenie czegoś ciekawego o swojej karcie. 
 
 Licytacja kolorem do uzupełnienia daje możliwość zamieszania w szykach przeciwników. Z 
kartami, z którymi zdecydowani jesteśmy zalicytować końcówkę niezależnie od karty partnera, 
możemy po drodze zgłosić fałszywy kolor do uzupełnienia, np. singla, wyłącznie dla stworzenia 
przeciwnikom błędnego obrazu naszej karty. Jeśli partner zalicytuje negatywne 3♠, to dokładamy 4♠ - 
wtedy przeciwnicy mogą wykryć fałszywy kolor lukowy. Jeżeli jednak partner zalicytuje 4♠, 
przeciwnicy nie będą mieli najmniejszych powodów, aby podejrzewać, że licytacja była myląca. 
 
 
3.4.5. Odpowiedzi 3♣, 3♦, 3♥ 
 
 Patrz: Konwencje licytacji jednostronnej. Odpowiedź nowym kolorem z przeskokiem. 
 
Znaczenie: siła z aspiracjami szlemikowymi na silnym sześciokartowym kolorze z maksimum jedną 
lewą przegrywającą (AKDWxx, AKW10xx, KDW10xx, ADW10xx). Z fitem pikowym siła koloru może 
być nieco słabsza, a kolor może być pięciokartowy (AD10xx, AK10xx, KD10xx, AW10xx). 
 
 Licytacja z przeskokiem wskazuje najczęściej rękę jednokolorową. 
 

Najsłabszym rebidem otwierającego jest zalicytowanie 3BA, które mówi o braku fitu w kolorze 
odpowiedzi. Zgłoszenie koloru bocznego jest seminaturalne. Zgłoszenie 3♠ świadczy o kolorze 
sześciokartowym bez fitu w kolorze odpowiedzi. 
 
 
 
3.4.6. Odpowiedź 2BA 
 
 W stosunku do WJ 95 nastąpiła bardzo istotna modyfikacja tej odzywki. Oznacza ona co 
najmniej inwit do dogranej z fitem w kolorze partnera. W strefie inwitu do dogranej układ kart jest 
nieokreślony. W strefie inwitu do szlemika odzywka ta informuje o braku dobrego bocznego koloru do 
pokazania. 
 
Przykłady: 
♠Axxx  ♥xxx ♦AKxx  ♣xx – licytuje 2BA (strefa inwitu do 4♠). 
 
♠KWxx ♥Kxx ♦AWxx  ♣Kx – licytuj 2BA (typowa odpowiedź, strefa dograna – gra premiowa). 
 
♠KWxx  ♥Ax ♦DW10xx  ♣Kx – licytuj 2♦ (lepiej poinformować partnera o możliwości wyrobienia lew 
w karach). 
 
♠KDxx ♥x ♦Axxx  ♣KWxxx – licytuj 4♥ (ręka idealnie nadaje się do zastosowania konwencji 
Splintera). 
 
♠ADx  ♥A ♦Dxxxx  ♣KWxx – licytuj 2BA, (mamy tylko trzy atuty i singlowego asa; nie powinniśmy 
stosowac Splintera). 
 
♠ADxxx ♥xx ♦KD  ♣AKWx – licytuj 2♣ (przed szlemikiem może nas zatrzymać brak stopera 
pikowego). 
 
♠Kxxxx ♥Kx  ♦Axxx  ♣DWx – licytuj 2BA (ręka dobrze pasuje na odpowiedź 2BA). 
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♠DWxxx ♥Dxx ♦Ax  ♣DWx – licytuj 4♠ (statystycznie idzie nie więcej niż końcówka). 
 
 Odzywka ta ma służyć jednocześnie do sprawdzenie strefy: częściówka – dograna, oraz 
strefy: dograna – gra premiowa. W celu rozplątania tej dwuznaczności niezbędne jest zrobienie 
pewnych ustaleń: 
 
1) Jedyną możliwością zagrania częściówki jest sekwencja: 
 
  1♠  2BA 
  3♠ 
 
 Każda inna licytacja oznacza, że licytacja jest sforsowana do dogranej. 
 
2) Po początkowej sekwencji: 1♠ – 2BA nie gra się 3BA. Ewentualny wyjątek: 
 
  1♠  2BA 
  3♠  3BA 
 
 Po dokonaniu tych ustaleń głównych można dokonać opisu poszczególnych sekwencji: 
 
  1♠  2BA 
  ? 
?: 
 
3♠- dół otwarcia, układ dowolny, „chcę grać 3♠ do wariantu inwitu”, 
 
3♣, 3♦, 3♥ - czwórki, przesądzona dograna, 
 
3BA – ładna karta bez krótkości, 
 
4♣, 4♦, 4♥ - Splintery (wskazanie krótkości, brak bocznej czwórki), 
 
4♠ - 12-13 PC, sześć pików. 
 
 Dalsza licytacja odpowiadającego po rebidzie innym niż 3♠, np.  
 
1♠ – 2BA – 3♣ jest następująca: 
 
4♠ - „mam słaby wariant odzywki 2BA” – inwit do dogranej, 
 
3♠ - „mam poważną kartę, partnerze pokaż krótkość” (patrz: Konwencje strefy szlemowej), 
 
3BA – „mam silny wariant odpowiedzi 2BA, ale kartę nienadzwyczajną. Możesz pokazać krótkość, jeśli 
masz naprawdę ładną kartę”. 
 
 
 
 
 
3.4.7. Odpowiedź 3♠ 
 
 W przeciwieństwie do WJ 95 odzywka ta w systemie WJ 2000 pełni funkcję blokującą. Jej siła 
uzależniona jest od założeń. Oto przykładowe ręce: 
 
a) założenia korzystne:   ♠Wxxx ♥x ♦xxxx ♣xxxx  

                     ♠DWxx ♥xx ♦Wxxx ♣xxx 
 
b) założenia równe:    ♠Kxxx ♥x ♦xxxx ♣xxxx 

       ♠Kxxxx ♥xx ♦Dxx ♣xxxx 
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c) założenia niekorzystne:   ♠Dxxx ♥x ♦Kxxxx ♣xxx 
♠Dxxx ♥xx ♦Axxx ♣xxx 

 
 Jeśli pomimo bloku otwierający dostrzega szansę gry premiowej, to w następnym okrążeniu 
wskazuje krótkość. 
 
 
3.4.8. Odpowiedź 3BA 
 
 Sztuczne znaczenie odpowiedzi 3BA jest nowością w systemie WJ 2000. Odpowiedź ta 
oznacza „niewygodnego Splintera”: 
 
  1♠  3BA 
 
 W powyższej sekwencji 3BA oznacza krótkość kier i czterokartowy fit pikowy. 
  
 Motywacja wprowadzenia takiej sztuczności jest następująca: po Splinterze „podbródkowym” 
(4♥ po otwarciu 1♠) otwierający nie ma przestrzeni do wskazania karty półpozytywnej (patrz: 
Konwencje strefy szlemowej. Konwencja Splintera) poniżej dogranej. 
 
 
3.4.9. Odpowiedź 4♥ po otwarciu 1♠ ( 4♦ po otwarciu 1♥) 
 
 „Zwolniona” odzywka „podbródkowego” Splintera zostaje przeznaczona na bilansowe 
podniesienie do dogranej (9-13 PC z fitem w czterokartowym w kolorze otwarcia). 
 
 
3.4.10. Odpowiedź 4♠ (4♥ po otwarciu 1♥) 
 
 Podniesienie starszego koloru partnera do dogranej (1♥ – 4♥ oraz 1♠ – 4♠) ma w systemie 
WJ 2000 jednoznacznie znaczenie blokujące (0-8 PC w zależności od założeń). Licytacja taka często 
uniemożliwia przeciwnikom znalezienie opłacalnej obrony, może spowodować też nietrafienie wistu 
lub wyblokowanie przeciwników. 
 
 
3.4.11. Odpowiedzi po otwarciu trzecioręcznym 
 
 Odpowiedź 2♣ partnera będącego po pasie jest konwencją Drury (patrz: Konwencje licytacji 
jednostronnej). Odpowiedzi 2♦ i 2♥ mogą być słabsze niż przed pasem (od 8 PC, ale na dobrym 
kolorze i bez fitu w kolorze otwarcia). Odpowiedzi 3♣, 3♦ i 3♥ oznaczają 9-11 PC na dobrej szóstce 
bez fitu w kolorze otwarcia. Po pasie nie stosuje się konwencji Magister. 
 
 
3.5. Otwarcie 1BA 
 
 1BA oznacza kartę w sile 15-17 PC w składzie zrównoważonym. Dopuszczalne układy na 
otwarcie to: 4-3-3-3, 4-4-3-2 lub 5-3-3-2. jeśli posiadamy piątkę młodszą w układzie 5-3-3-2, to dla 
otwarcia 1BA nie ma w zasadzie alternatywy. Jeśli piątkę posiadamy w kolorze starszym, to we 
Wspólnym Języku preferowane jest otwarcie w kolor starszy, a otwarcie 1BA traktowane jest jako 
odstępstwo, które należy stosować ze słabym kolorem i silnymi „bokami” (w dalszej licytacji nie mamy 
możliwości poinformowania partnera, że otworzyliśmy na starszej piątce). 
 
Przykłady otwarć 1BA: 
 
• klasyczne: 
 

a) ♠DW98 ♥D106 ♦AW97 ♣KD10 
b) ♠Axx ♥42 ♦K73 ♣AKD53 

 
• z odstępstwami: 
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c) ♠KW7 ♥W9754 ♦KW3 ♣AD 
d) ♠AD ♥K10 ♦DW73 ♣KW653 
e) ♠AW ♥D874 ♦AW854 ♣KW 
f) ♠AD ♥D10 ♦W98754 ♣AKW 

 
Posiadanie niechronionego dubla w kierach w przykładzie b) nie jest przeszkodą do otwarcia 

1BA. Z kartą c) można pokusić się o otwarcie 1BA ze względu na słabe kiery i dobrze trzymane kolory 
boczne. Przykłady d) i e) wskazują, że możliwe jest posiadanie układu 5-4 (nawet z czwórką w kolorze 
starszym), jeśli figury w kolorach krótkich wskazują, że korzystnie jest grać ze swojej ręki. Otwarcie 
1BA z młodszą szóstką dopuszczalne jest tylko wtedy, gdy kolor sześciokartowy jest bardzo słaby. 
 
 Dalsza licytacja po otwarciu 1BA: 
 
 
3.5.1. Odpowiedź 2♣ 
 
Znaczenie: 
 
a) od 0 PC ze starszą czwórką (czwórkami) w składzie niezrównoważonym, 
 
b) od 8 PC ze starszą czwórką (czwórkami) na składzie zrównoważonym, 
 
c) forsing do dogranej na dowolnym układzie. 
 
 W wariancie a) pasujemy na każdą odpowiedź partnera lub licytujemy 2♠ po 2♥ wskazując 
słabą niezrównoważoną rękę z czterema pikami. 
 
 W wariancie b) podnosimy kolor partnera, jeśli „nam pasuje” lub licytujemy bez atu w 
przeciwnym razie. 
 
 W wariancie c) stosujemy tzw. Staymana rozkładowego. 
 
Dalsza licytacja po odpowiedzi 2♣ 
 
• 2♦ - brak starszych czwórek. Po tej odzywce następuje najczęściej jedna z odzywek 
odpowiadającego: 
 
 2BA, 3BA = naturalne, 
 

2♥ = słaba karta z czwórką kier (oraz z drugą starszą czwórką lub młodszą piątką), 
 
 2♠ = Stayman rozkładowy, 
 

3♣, 3♦ - naturalne (ze starszą czwórką), inwitujące do 3BA (7-9 PC), 
 
 3♥, 3♠ = konwencja 5-4-3-1 (patrz: odpowiedź 3♥, 3♠). 
 
• 2♥ - czwórka kier, możliwa czwórka pik. Po tej odzywce 2BA i 3BA odpowiadającego są naturalne, 
ale przyrzekają posiadanie czwórki pik (otwierający z czwórką pik jest zobowiązany poprawić kontrakt 
bezatutowy na pikowy). Inne warianty dalszej licytacji: 
  

2♠ = słaba karta z czwórką pik na układzie niezrównoważonym, 
 
 3♣ = Stayman rozkładowy, 
 
 3♦ = pięć kar, cztery kiery, inwit do dogranej (7-9 PC), 
 
 3♥ = inwit do 4♥, 
 
• 2♠ = czwórka pik, brak czwórki kier. Ciekawsze możliwości dalszej licytacji: 
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 3♣ = Stayman rozkładowy, 
 
 3♦ = pięć kar, cztery kiery, inwit do dogranej (7-9 PC). 
 
 
3.5.2. Stayman rozkładowy 
 
 Nadużywanie tej konwencji może doprowadzić do przykrych konsekwencji, jeśli partner lubi 
otwierać 1BA z nietypowym układem. Zakłada się bowiem, że otwierający ma jeden z typowych 
układów do otwarcia 1BA i jeśli tak nie jest, zmuszony jest do popełnienia „kłamstewka”. 
 
  1BA  2♣ 
  2♦  2♠ (pytanie o układ) 
2BA – brak młodszej piątki 
 
3♣ - pięć trefli (potem 3♦ jest pytaniem o dubletona) 
 
3♦ - pięć kar, dubel trefl 
 
3♥, 3♠ - pięć kar, licytowany dubel 
 

Po odpowiedzi 2BA (brak młodszej piątki) kolejnym pytaniem jest 3♣, po którym: 
 
  3♦ = 3-3-4-3 (i) (czwórka karo) 
 
  3♥ = 2-3-4-4 (i) (trójka kier, obie młodsze czwórki) 
 
  3♠ = 3-2-4-4 (i) 
 
  1BA  2♣ 
  2♥  3♣ (pytanie o układ) 
 
3♦ - czwórka karo (3♥ będzie pytaniem o trójkę) 
 
3♥ - brak bocznej czwórki (układ 3-4-3-3 (i)) 
 
3♠ - cztery piki 
 
3BA – cztery trefle 
 
  1BA  2♣ 
  2♠  3♣ (pytanie o układ) 
 
3♦ -  czwórka karo (3♥ będzie dalej pytaniem o trójkę) 
 
3♥ - cztery piki, cztery trefle, trzy kiery 
 
3♠ - cztery piki (4-3-3-3 (i)) 
 
3BA – cztery piki, cztery trefle, trzy kara 
 
 
 
 Po wypytaniu o układ odpowiadający (a faktycznie pytający) może zalicytować 4♦ - 
wywołanie końcowe Doroszewicza. Polega ona na tym, że pytający o skład, gdy zdecydował się 
zagrać końcówkę inną niż 3BA, licytuje 4♦. Jego partner obowiązkowo licytuje 4♥, a pytający ustala 
kolor i wysokość kontraktu końcowego licytując: pas, 4♠, 5♣, 5♦. Inne odzywki pytającego niż 4♦, to 
pytanie o 5 wartości (4 asy + król atutowy). Kolorem atutowym jest kolor pytania (4♣ – uzgadnia trefle, 
4♥ – uzgadnia kara, 4♠ – uzgadnia piki, 4BA – uzgadnia kara), np.: 
 

N   S 
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1BA   2♣ 
     2♠   3♣ 
     3♦   3♥ 

3♠   4♣ = pytanie o asy  
?         Doroszewicza  

      uzgadnia ♣ 
?: 
4♦ = 0 lub 3 wartości 
4♥ = 1 lub 4 wartości 
4♠ = 2 wartości bez damy atu 
4BA = 2 wartości + dama atu 
 
 Jeżeli po odpowiedzi na pytanie o pięć wartości odpowiadający licytuje kolor uzgodniony to 
następuje koniec licytacji (np. w powyższym przykładzie 5♣). 
 
 W celu uzyskania informacji o figurach w bocznym kolorze, pytający, po odpowiedzi na 
pytanie o pięć wartości, licytuje interesujący go kolor. Odpowiedzi są następujące, wg schematu 
Doroszewicza: 
 
1 szczebel = brak figur lub AKD 
2 szczebel = D lub AK 
3 szczebel = K lub AD 
4 szczebel = A lub KD 
 
 Zalicytowanie przez pytającego nowego koloru na wysokości sześciu lub siedmiu – różnego 
od uzgodnionego – nie jest pytaniem lecz kontraktem. 
 
 
 

N   S 
1BA   2♣ 

     2♠   3♣ 
3♦   3♥ 

     3♠   4♣ 
     4♠   5♦ 
     5♠   6♥ 
 
1BA = 15-17 PC skład zrównoważony 
2♣ = pytanie o starsze czwórki 
2♠ = czwórka pik 
3♣ = dalsze pytanie 
3♦ = czwórka karo 
3♥ = dalsze pytanie 
3♠ = trzy trefle, a więc układ 4♠-2♥-4♦-3♣ 
4♣ = pytanie o pięć wartości na uzgodnionych treflach 
4♠ = 2 wartości bez damy atu 
5♦ = pytanie o figury w karach 
5♠ = Dama lub As z Królem 
6♥ = zamykające (4♣ było fałszywym kolorem atutowym) 
 
 Inne odzywki poza 3BA i 4♦ mają znaczenie: pytanie o pięć wartości na zalicytowanym 
kolorze, np. 4♣ oznacza pytanie o pięć wartości na treflach, a 4♥ pytanie o pięć wartości na kierach. 
Odpowiedzi są „szczebelkowe” (patrz: Strefa szlemowa – Blackwood na pięć wartości). 
 
 
3.5.3. Odpowiedzi 2♦, 2♥ 
 
Znaczenie: tzw. teksasy – co najmniej pięć kart w kolorze bezpośrednio wyższym od zalicytowanego 
(2♦ oznacza zatem piątkę kierów, a 2♥ piątkę pików), siła dowolna. 
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 Konwencję Teksas powinniśmy stosować nawet ze słabymi piątkami, szczególnie ze słabą 
kartą. Z ręką silniejszą oraz mocnymi bokami i słabą starszą piątką możemy skorzystać z konwencji 
Staymana, i jeśli partner nie pokaże czwórki w naszym kolorze, zaryzykować kontrakt bezatutowy. 
 
 Dalszą licytację prześledźmy na przykładzie sekwencji: 
 
  1BA  2♥ 
 
 Z większością rąk otwierający licytuje 2♠. Po tej odzywce nowy kolor partnera forsuje do 
dogranej! Jest to zmiana w stosunku do WJ 95. Zatem w licytacji: 
 
  1BA  2♥ 
  2♠  3♣ 
  3♠ 
 
otwierający przez 3♠ pokazał chęci do gry premiowej (4♠ byłoby słabszą licytacją). 
 
  1BA  2♥ 
  2BA 
 
 Otwierający pokazał bardzo dobrą rękę z dobrym fitem pikowym, ale kartą sugerującą grę w 
bez atu. Po tej odzywce 3♥ odpowiadającego oznacza: „licytuj 3♠”. Odpowiadający może na 3♠ 
spasować (wtedy 3♥ nie mówiło nic o kierach) lub licytować dalej – w tym drugim przypadku 
informując, że 3♥ było naturalnym wskazaniem kierów. 
 
  1BA  2♥ 
  3♠ 
 
 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. 
 
 
 
 
 
 
3.5.4. Odpowiedź 2♠ 
 
Znaczenie: 
 
a) inwit do 3BA 
b) teksas na trefle 
 
2♠ odpowiadamy: 
 
 • z ręką zrównoważoną i siłą 8-9 PC; 
 

• z ręką niezrównoważoną na treflach 5+; może to być karta słaba na treflach 6+ (chcemy 
zagrać tylko 3♣) lub silna, z którą chcemy znaleźć najlepszą końcówkę, a nawet grę 
premiową. 

 
Dalsza licytacja po odpowiedzi 2♠ 
 
 Otwierający licytuje 2BA z dołem otwarcia (15 PC). Wtedy odpowiadający licytuje: 
 
 pas - z wariantem a) 
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 3♣ - ze słabą kartą na treflach 
 
 3BA – z silną kartą na treflach (inwit do gry premiowej) 
 
 3♦, 3♥, 3♠ - wskazanie krótkości przy długim kolorze treflowym 
 
 Po 2♠ otwierający z górą otwarcia 16-17 PC licytuje 3♣. 
 
 Po odzywce 3♣ otwierającego (sekwencja 1BA – 2♠ – 3♣) licytacja jest taka sama za 
wyjątkiem odzywki 3BA, która jest naturalna (wariant a) odpowiedzi). Przykład: 
 

N   S 
1BA   2♠ 

     3♣   ? 
?: 
pas = negat na treflach 6+ 
3BA = zamykające (2♠ było inwitem do 3BA z ręką zrównoważoną) 
3♦ = silny, krótkość ♦ 
3♥ = silny, krótkość ♥ 
3♠ = silny, krótkość ♠ 
 
 
3.5.5. Odpowiedź 2BA 
 
Znaczenie: teksas na kara 
 
 2BA licytujemy: 

 
• ze słabą kartą na długich karach 6+, kiedy sądzimy, że 3♦ będzie lepszym kontraktem niż 
1BA; 
 
• z kartą, dającą szansę na 3BA, pod warunkiem, że partner ma uzupełnienie karowe; 2BA 
licytujemy np. z kartą:  ♠xx  ♥xx  ♦KDxxxxx  ♣xx; 
 
• z silną kartą na karach, z którą chcemy ustalić najlepszą dograną (3BA lub 5♦) albo 
przymierzyć się do gry premiowej. 

 
Dalsza licytacja po odpowiedzi 2BA 
 
 Otwierający licytuje 3♣ z dobrym fitem karowym i niezłym otwarciem (generalnie 3♣ licytujemy 
z taką kartą, że jeśli partner posiada sześciokartowy kolor karowy z dwoma starszymi honorami i nic 
więcej, to możemy wygrać 3BA). Z pozostałymi kartami otwierający licytuje 3♦. Po 3♦ partner pasuje 
zarówno z wariantem słabym jak i inwitującym. Dalsza licytacja jest analogiczna do licytacji po 
teksasie 2♠. 
Zgłoszenie nowego koloru przez odpowiadającego to wskazanie krótkości przy karcie przesądzającej 
dograną. 
 

N  S   N  S 
1BA  2BA   1BA  2BA 

  3♣  ?   3♦  ? 
?: 
3♥ = silny, krótkość ♥ 
3♠ = silny, krótkość ♠ 
 
 
 
 
3.5.6. Odpowiedzi 3♣, 3♦, 3♥, 3♠ 
 
 Odpowiedzi te oznaczają krótkość w licytowanym kolorze i piątkę w kolorze młodszym. Nazwa 
konwencji „5431” pochodzi od najczęstszego układu, z którym konwencja jest stosowana (modelowy 
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układ to 5-4-3-1). Dopuszczalne są jednak inne układy (5-5-2-1, 5-5-3-0 - ale bez starszej piątki, czy 6-
4-3-0, 6-4-2-1). Ręce takie z siłą 10+ PC sprawiają duże kłopoty, jeżeli chcemy je licytować naturalnie. 
Siła na taką licytację musi wystarczyć na grę kończącą (nie można zatrzymać się przed dograną, a 
można próbować grę premiową, czyli 10-15 PC). Nie powinniśmy stosować tej konwencji z ręką zbyt 
silną (powyżej 15 PC), gdyż partner nie będzie w stanie wyobrazić sobie układu naszych figur. 
 
 Przy pomocy konwencji 5-4-3-1 sprzedajemy ręce dwu- lub trzykolorowe z krótkością w 
jednym z kolorów. Celem konwencji jest sprawdzenie, jakie wartości otwierającego trafiają do 
krótkości u odpowiadającego i w zależności od tego ustalenie najlepszego kontraktu (np. jeżeli ADx 
trafia na singletona to wartości te są nieprzydatne do gry kolorowej). 
 
 Nie polecane jest stosowanie tej konwencji z singlową figurą (lub odpowiadający nie liczy jej 
do siły swojej ręki). 
 
 Tak więc poszczególne odzywki oznaczają: 
 
3♣ - krótkość trefl (singiel lub renons), co najmniej pięć kar i dokładnie jedna starsza czwórka 
 
3♦ - krótkość karo, co najmniej pięć trefli i dokładnie jedna starsza czwórka 
 
3♥ - krótkość kier, układ co najmniej 5-4 w kolorach młodszych 
3♠ - krótkość pik, układ co najmniej 5-4 w kolorach młodszych 
 
Uwaga: Konwencję 5431 możemy zastosować również z krótkością w kolorze starszym i czwórka w 
drugim kolorze starszym. W tym przypadku musimy poprzedzić ją pytaniem o starsze czwórki: 
 
   1BA  2♣ 
   2♦  3♥ 
 
 Powyższa licytacja mówi o krótkości kier i czwórce pik. Zauważmy, że po każdej innej 
odpowiedzi niż 2♦ nasz plan wskazania krótkości musimy odłożyć do innego rozdania – chyba, że 
partner „trafił” w naszą starszą czwórkę, a my mamy siłę odpowiednią na konwencję Splintera. 
 
   1BA  2♣ 
   2♦  3♠ 
 
3♠ = krótkość pik i czwórka kier 
 
Dalsza licytacja – konwencja 5431 
 
Przykłady: 
 
  1BA  3♣ (krótkość trefl, pięć kar) 
    ? 
?: 
3♦ = uzgodnienie kar 
 
3♥ = cztery kiery, możliwe cztery piki 
 
3♠ = cztery piki bez czterech kierów 
 
 Powyższe rebidy oznaczają, że otwierający nie posiada „ciężkich” (nie marnujących się) 
walorów w treflach (typu: AD10x, KD10x, AK10x, KDWx). 
 
3BA = „chcę grać w bez atu – mam wysokie honory w treflach, nieprzydatne do singletona” 
 

N  S 
1BA  3♦ (krótkość karo, pięć trefli ) 
? 

?: 
3♥ = cztery kiery możliwe cztery piki 
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3♠ = cztery piki bez czterech kierów 
3BA = wybór kontraktu, układ dowolny + „ciężkie” walory w karach 
4♣ = uzgodnienie trefli, brak starszych czwórek 
 

N  S 
 1BA  3♥ (krótkość kier bez czterech pików) 

      ? 
?: 
 
3♠ = cztery (ew. pięć słabych) dobre piki – propozycja gry na siedmiu atutach 
 
3BA = „chcę grać w bez atu – mam wysokie honory w kierach” 
 
4♣ = uzgodnienie trefli (czwórka trefl) 
 
4♦ = uzgodnienie kar (czwórka kar) 
 
4♥ = fity czterokartowe w obu młodszych kolorach, maksimum – ręka zachęcająca do szlemika, brak 
wartości kierowych (wyłączenie kierowe - same blotki) 
 
4BA = fity czterokartowe w obu młodszych kolorach, karta nie nadająca się na 3BA 
 

1BA  3♠ 
  ? 
?: 
3BA = „chcę grać 3BA, mam wysokie honory w pikach” 
 
4♣ = uzgodnienie trefli (czwórka trefl) 
 
4♦ = uzgodnienie kar (czwórka kar) 
 
4♠ = fity czterokartowe w obu młodszych kolorach, maksimum – ręka zachęcająca do szlemika, brak 
wartości pikowych (wyłączenie pikowe - same blotki) 
 
4BA = fity czterokartowe w obu młodszych kolorach, karta nie nadająca się na 3BA 
  1BA  2♣ 
  2♦  3♥ 
  ? 
 
 Licytacja odpowiadającego oznacza czwórkę pików (bo sprzedanie singla było poprzedzone 
pytaniem o starsze czwórki), krótkość kier i układ 4-4, 5-3 (lub 6-3) w kolorach młodszych. Rebidy 
otwierającego: 
 
?: 
3BA = „chcę grać w bez atu – mam wysokie honory w kierach” 
 
4♣ = cztery trefle 
 
4♦ = cztery kara 
  
4♠ = dobra trójka pików, propozycja gry na siedmiu atutach 
 
4♥ = fity czterokartowe w obu młodszych kolorach, wyłączenie kierowe (blotki), karta nie nadająca się 
ani na 3BA, ani na 4♠  
 
4BA = fity w obu kolorach młodszych, ręka niezachęcająca  
 
  1BA  2♣ 
  2♦  3♠ 
   ? 
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 Licytacja odpowiadającego oznacza czwórkę kier (bo sprzedanie singla było poprzedzone 
pytaniem o starsze czwórki), krótkość pik i układ 4-4, 5-3 (lub 6-3) w kolorach młodszych. Rebidy 
otwierającego: 
 
?: 
3BA = „chcę grać w bez atu – mam wysokie honory w pikach” 
 
4♣ = cztery trefle 
 
4♦ = cztery kara 
  
4♥ = dobra trójka kier, propozycja gry na siedmiu atutach 
 
4♠ = fity czterokartowe w obu młodszych kolorach, wyłączenie pikowe (blotki), karta nie nadająca się 
ani na 3BA, ani na 4♥  
4BA = fity w obu kolorach młodszych, ręka niezachęcająca  
 
 Po raz pierwszy konwencja 5-4-3-1 została zastosowana w systemie 
Martens – Przybora. Oto ich szczegółowe ustalenia. 
 

N   S 
1BA   3♣ 
? 

?: 
3♦ = Jest to uzgodnienie kar. Nie wyklucza starszych czwórek, ani zatrzymań 
treflowych – otwierający zobowiązany jest wskazać starszą czwórkę. 
Wskazanie niezłego fitu ♦ przez otwierającego (jeżeli posiada nawet 
zatrzymanie treflowe i nie ma starszych czwórek)służyć ma przekazaniu 
pewnych możliwości szlemikowych, o ile partner posiada nadwyżki. 
 
3♥/3♠ = Naturalne – kolor czterokartowy. Ewentualność fitu karowego przy 
treflach niekorzystnych do krótkości. Odpowiadający zobowiązany jest, o ile 
nie może uzgodnić koloru, do zalicytowania 3BA. Uzgodnić kolor można 
podnosząc go na wysokość czterech lub dając cue bid, wskazując dobre kara 
(4♦), mając oczywiście ambicje szlemikowe. Cue bid 4♣ nie świadczy jeszcze 
o renonsie. 
 
3BA = Propozycja, wysokie honory w treflach. 
 
4♣ = Brak figur w treflach, fit karowy. 
 
4♦ = Niezła ręka. Fit karowy oraz as trefl, dobry do singletona, a kiepski 
do renonsu. 
 

N   S 
1BA   3♣ 
3♦   3♥ = czwórka ♥ 
? 

?: 
3♠ = Czwórka pik, propozycja zagrania kontraktu na siedmiu atutach. 
 
3BA = Nadwyżkowe, pewne możliwości szlemikowe o ile partner posiada 
nadwyżki. 
 
4♣ = Czwórka kierów, dobra ręka. 
 
4♦ = Niestety nie udało się uzgodnić koloru starszego. Dobry fit karowy, 
możliwości szlemikowe. 
 
5♦ = j.w. bez aspiracji. 

N   S 
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1BA   3♣ 
     3♥   ? 
?: 
3♠ = cztery piki (lub odzywka przygotowująca kontynuację) 
3BA = czwórka pików, ręka nadająca się do gry BA 
4♣ = uzgadnia kiery (czwórka), aspiracje szlemikowe 
4♦ = uzgadnia kiery (czwórka), dobre kara, aspiracje szlemikowe 
4♥ = brak aspiracji 
4BA = inwit bez czterech kierów ale z nadwyżką miltonową 
 

N   S 
1BA   3♣ 

     3♠   ? 
?: 
3BA = brak czterech pików, brak aspiracji szlemikowych 
4♣ = uzgodnienie pików, aspiracje 
4♦ = uzgodnienie pików, aspiracje, dobre kara 
4♥ = cue bid na pikach 
4BA = inwit, bez czterech pików, ale z nadwyżką miltonową 
 
Uwaga: W sekwencji 1BA-3♣-3♥-3♠, 3♠ może być odzywką przygotowującą 
kontynuację: 
 

N   S 
1BA   3♣ 

     3♥   3♠ 
     3BA   ? 
?: 
4♣ = układ 3♠-4♥-6♦-0♣ 
4♦ = dobre kara, aspiracje 
 

N   S 
1BA   3♦ 

     ? 
w tym przypadku będziemy mieć nieco mniejsze pole manewru. 
 
?: 
3♥/3♠ = próba uzgodnienia koloru, praktycznie może zawierać wszystkie ręce 
3BA = propozycja, wysokie honory w karach 
4♣ = uzgodnienie trefli, brak starszych czwórek; aspiracje, sugeruje 
posiadanie asa karo 
4♦ = pełne wyłączenie w karach, fit treflowy 
5♣ = brak aspiracji 

N   S 
1BA   3♦ 

     3♥   ? 
?: 
3♠ = czwórka pików (lub odzywka przygotowująca kontynuację) 
3BA = brak aspiracji 
4♣ = uzgodnienie kierów, dobre trefle, aspiracje 
4♦ = uzgodnienie kierów, aspiracje 
 

N   S 
1BA   3♦ 

     3♥   3♠ 
     3BA   ? 
?: 
4♣ = dobre trefle, sugeruje możliwość układu 4♠-2♥-♦1-6♣, aspiracje 
szlemikowe 
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4♦ = układ 4♠-3♥-0♦-6♣ 
4BA = inwit 
 

N   S 
1BA   3♦ 

     3♠   ? 
?: 
4♣ = uzgodnienie pików, dobre trefle, aspiracje 
4♦ = uzgodnienie pików, aspiracje 
4BA = inwit bez czterech pików 
 
 

N   S 
1BA   3♥ 

     ? 
?: 
3♠ = należy interpretować jako chęć poznania układu partnera 
3BA = propozycja, dobre zatrzymanie kierowe 
4♣ = uzgodnienie trefli, aspiracje szlemikowe 
4♦ = uzgodnienie kar, aspiracje szlemikowe 
4♥ = pełne wyłączenie kierowe, dobra ręka 
4BA = równe fity w kolorach młodszych, bez aspiracji 
5♣/5♦ = uzgodnienie koloru, brak aspiracji 
 

N   S 
1BA   3♥ 

     3♠   ? 
?: 
4♣ = układ 3♠-1♥-4♦-5♣ 
4♦ = układ 3♠-1♥-5♦-4♣ 
4♥ = układ 3♠-0♥-5♦-5♣ 
 

N   S 
1BA   3♠ 

     ? 
?: 
3BA = chęć gry, dobre zatrzymanie w pikach 
4♣/4♦ = uzgodnienie koloru, aspiracje 
4♥ = propozycja kontraktu na siedmiu atutach 
4♠ = pełne wyłączenie 
4BA = równe fity w kolorach młodszych, bak aspiracji 
5♣/5♦ = uzgodnienie koloru, brak aspiracji 
 
 Został jeszcze do rozwiązania problem dalszej licytacji z układem: 
czwórka starsza przy krótkości (singleton, renons) w drugim kolorze 
starszym. 
 
 Z taką kartą licytujemy 2♣. 
 
 
 

N   S 
1BA   2♣ 

     2♦   ? 
?: 
3♥ = krótkość kier, czwórka pik, piątka młodsza 
3♠ = krótkość pik, czwórka kier, piątka młodsza 
 

N   S 
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1BA   2♣ 
     2♥   ? 
?: 
3♠ = krótkość pik, czwórka kier, aspiracje szlemikowe 
3BA = zamykające (ręka może zawierać krótkość kier, ale partnera 
statystycznie przy czwórce powinien mieć zatrzymanie kierowe) 
 

N   S 
1BA   2♣ 

     2♠   ? 
?: 
3BA = zamykające (ręka może zawierać krótkość pik, ale partnera 
statystycznie przy czwórce powinien mieć zatrzymanie pikowe) 
4♥ = krótkość kier, cztery piki, aspiracje 
 

N   S 
1BA   2♣ 

     2♦   3 ♥ = krótkość ♥ 
     ? 
?: 
3♠ = pytanie o układ 
3BA = wybór kontraktu 
4♥ = pełne wyłączenie kierowe 
 

N   S 
     1BA   2♣ 
     2♦   3♥ 
     3♠   ? 
?: 
4♣ = układ 4♠-1♥-3♦-5♣ 
4♦ = układ 4♠-1♥-5♦-3♣ 
4♥ = układ 4♠-0♥-3♦-6♣ lub 4♠-0♥-6♦-3♣, dobra ręka 
 

N   S 
1BA   2♣ 

     2♦   3 ♠ = krótkość ♠ 
     ? 
?: 
4♣ = ciekawa ręka, oczywiście uzgadnia ten z kolorów partnera, który on 
posiada 
4♠ = pełne wyłączenie 
4♥ = układ 4♠-0♥-3♦-6♣ lub 4♠-0♥-6♦-3♣, dobra ręka 
 
 Dokładny opis konwencji 5-4-3-1 znajduje się w opracowaniu Krzysztofa Martensa: System 
licytacyjny pary Martens – Przybora, PZBS, W-wa 1982. 
 
 
3.5.7. Odpowiedź 4♣ - pytanie o asy (Gerber) 
 
 
3.5.8. Odpowiedzi 4♦, 4♥ 
 
 Odpowiedzi te. To tzw. duże Teksasy – chęć gry końcówki w kolor starszy, bezpośrednio 
wyższy od zalicytowanego. 
 
 Otwierający po Teksasie 4♦ zawsze licytuje 4♥, a po Teksasie 4♥ zawsze licytuje 4♠. 
 
 W sekwencji: 
 

N  E  S  W 
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1♣  1♠  pas  pas 
1BA  pas  4♦/4♥ 

 
4♦/4♥ = duży teksas ponieważ dalsza licytacja przebiega podobnie jak po otwarciu 1BA 
 
W sekwencji: 

N  E  S  W 
1♣  1BA  pas  4♦/4♥ 

 
4♦/4♥ = duży teksas ponieważ dalsza licytacja przebiega podobnie jak po otwarciu 1BA 
 
 
3.6. Otwarcie 2♣ (Precision) 
 
 2♣ otwieramy z siłą 11-14 PC z układem pięć trefli i starsza czwórka lub sześć trefli. Ilość trefli 
może być w obu wariantach większa, ale otwarcie ze starszą piątką jest niedopuszczalne. Uważnych 
czytelników odsyłam do opisu otwarcia 1♣ w celu przypomnienia, z jakimi kartami spełniającymi 
powyższe kryteria otwarcia 2♣, należy wybrać jednak otwarcie 1♣. 
 
Odstępstwa: 
 

• z bardzo słabą szóstką trefl możemy otworzyć 1♣, np. z kartą:  ♠Kx  ♥DWx  ♦AD  ♣Wxxxxx 
– za słaby kolor na otwarcie 2♣. 

 
• z układem pięć trefli i starsza czwórka, jeżeli dużo figur posiadamy w kolorach krótkich, 
możemy otworzyć 1♣, np. z kartą:  Dxxx  AD  Kx  Wxxxx – zamiast 2♣ otwieramy 1♣. 

 
Dalsza licytacja 
 
 Wszystkie odzywki odpowiadającego (poza odpowiedzią 2♦) są naturalne, przy czym: 
 
2♥, 2♠ - są nieforsujące na co najmniej dobrej piątce (7-11 PC) 
 
3♣, 4♣ - pełnią funkcję blokującą 
 
3♦, 3♥, 3♠ - są forsujące na kolorze sześciokartowym – konwencja  
                       Przeskok nowym kolorem 
 
 
 
 
 
 
 
3.6.1.Odpowiedź 2♦ 
 
Znaczenie: pytanie o układ 
 
 Po tej odzywce możemy jeszcze zatrzymać się w częściówce (2BA, 3♣), ale generalnie 
funkcją tej licytacji jest sprawdzenie gry końcowej. 
 
Dalsza licytacja po odpowiedzi 2♦ 
 
 Otwierający wskazuje swój układ następująco: 
 
2♥ - cztery kiery 
 
2♠ - cztery piki 
 
2BA – sześć trefli, ręka dobra do bez atu (brak singletona) 
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3♣ - sześć trefli, ręka niedobra do bez atu, dół otwarcia (singleton) 
 
3♦ - sześć trefli, cztery kara 
 
3♥, 3♠ - sześć trefli, krótkość w licytowanym kolorze (!), góra otwarcia 
 
3BA – pełne trefle 
 
 „Pytający” ma możliwość w następnym okrążeniu zadać kolejne pytanie poprzez zalicytowanie 
najbliższego szczebla licytacji (2♠ po 2♥, 2BA po 2♠, itp.), po czym otwierający zobowiązany jest: 
 
• pokazać swoją trójkę, jeśli dotychczas licytował układ 5-4 
 
• pokazać krótkość, jeśli dotychczas licytował układ 6-4 
 
• powtórzyć trefle, gdy ma ich sześć (3♦ jest potem pytaniem o krótkość) 
 

N   S 
2♣   2♦ 

     3♣   3♦(pytanie) 
     ? 
?: 
3♥ = krótkość ♥ 
3♠ = krótkość ♠ 
3BA = krótkość karo (!) 
 
1) N  S 2) N  S 3) N  S 
 2♣  2♦  2♣  2♦  2♣  2♦ 
 2♥  2♠  2♠  2BA  3♦  3♥ 
 ?    ?    ? 
 
1) Otwierający do tej pory sprzedał skład: 5♣ i 4♥. Drugi relay 2♠ odpowiadającego jest pytaniem o 
kolor trzykartowy. Odpowiedzi: 
 

2BA = brak koloru trzykartowego, układ 2♠-4♥-2♦-5♣. 
3♣ = sześć trefli + cztery kiery (po sprzedaniu składu 6-4 następny relay jest pytaniem o 
singla). 
3♦ = trójka karo, układ 1-4-3-5. 

 3♠ = trójka pik, układ 3-4-1-5. 
 
2) Otwierający do tej pory sprzedał skład 5♣ i 4♠. Drugi relay 2BA odpowiadającego jest pytaniem o 
kolor trzykartowy. Odpowiedzi: 
 
 3BA = brak koloru trzykartowego, układ 4-2-2-5. 

3♣ = sześć trefli + cztery piki (po sprzedaniu składu 6-4 następny relay jest pytaniem o 
singla). 

 3♦ = trójka karo, układ 4-1-3-5, 
 3♥ = trójka kier, układ 4-3-1-5. 
 
3) Otwierający do tej pory sprzedał skład 6♣ i 4♦. Po sprzedaniu składu 6-4 następny relay jest 
pytaniem o singla, kolor którego otwierający pokazuje (w miarę możliwości) naturalnie. Odpowiedzi: 
 
 3♠ = singleton ♠, układ 1-2-4-6, 
 3BA = singleton ♥, układ 2-1-4-6 
 

1) N   S  2) N   S 
  2♣   2♦   2♣   2♦ 
  2♥   2♠   2♠   2BA 
  3♣   3♦   3♣   3♦ 
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1) Otwierający odzywką 3♣ sprzedał skład 6♣ i 4♥. 3♦ jest pytaniem o singletona. Odpowiedzi: 
 
 3♥ = singleton ♦, układ 2-4-1-6 
 3♠ = singleton ♠, układ 1-4-2-6 
 
2) Otwierający odzywką 3♣ sprzedał skład 6♣ i 4♠. 3♦ jest pytaniem o singletona. Odpowiedzi: 
 
 3♥ = singleton ♥, układ 4-1-2-6 
 3♠ = singleton ♦, układ 4-2-1-6 
 
 Jak z powyższych sekwencji wynika, dokładne poznanie składu ręki otwierającego 2♣ 
(Precision) jest możliwe, gdy posiada on skład 5♣-4-3-1 lub 6♣-4-3-1. 
 
 Po wypytaniu o skład stosuje się Wywołanie końcowe Doroszewicza. Polega ono na tym, że 
pytający o skład, gdy zdecydował się zagrać końcówkę inna niż 3BA, licytuje 4♦. Jego partner 
obowiązkowo licytuje 4♥, a pytający ustala kolor i wysokość kontraktu końcowego licytując: pas, 4♠, 
5♣, 5♦. Inne odzywki pytającego niż 4♦, to pytanie o pięć wartości (4 asy + król atutowy). Kolorem 
atutowym jest kolor pytania (4♣ - uzgadnia trefle, 4♥ – uzgadnia kiery, 4♠ – uzgadnia piki, 4BA – 
uzgadnia kara). 
 
Przykłady:    N   S 
     2♣   2♦ 
     2♥   2♠ 
     3♣   3♦ 
     3♠   4♦ = wywołanie końcowe 
     4♥ = automat 
 
     N   S 
     2♣   2♦ 
     2♥   2♠ 
     3♣   3♦ 
     3♠   4♣ = pytanie o 5 wartości 

?         na uzgodnionych ♣ 
?: 
4♦ = 0 lub 3 wartości 
4♥ = 1 lub 4 wartości 
4♠ =  2 wartości bez damy atu 
3BA = 2 wartości + dama atu 
 
 Jeżeli po odpowiedzi na pytanie o pięć wartości odpowiadający licytuje kolor uzgodniony to 
następuje koniec licytacji. 
 
W celu uzyskania informacji o figurach w bocznym kolorze, pytający, po odpowiedzi na pytanie o pięć 
wartości, licytuje interesujący go kolor. Odpowiedzi są następujące, wg schematu Doroszewicza: 
 
1 szczebel = brak figur lub AKD 
2 szczebel = D lub AK 
3 szczebel = K lub AD 
4 szczebel = A lub KD 
 
Przykład: Ręka N:  ♠5  ♥DW72  ♦D8  ♣KDW742 
 
  Ręka S:  ♠A102  ♥AK3  ♦AKW4  ♣A108 
 
 

N   S 
2♣   2♦ 

     2♥   2♠ 
     3♣   3♦ 
     3♠   4♣ 
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     4♥   5♦ 
     5♠   5BA 
     6♦   7BA 
Wyjaśnienie licytacji: 
 
2♣ = Precision – pięć trefli i boczna czwórka lub sześć trefli 
2♦ = relay 
2♥ = cztery kiery (5♣ i 4♥) 
2♠ = relay 
3♣ = sześć trefli (6♣ i 4♥) 
3♦ = relay o singletona 
3♠ = singleton pik, układ 1♠-4♥-2♦-6♣ 
4♣ = pytanie o pięć wartości na uzgodnionych treflach 
4♥ = 1 lub 4 wartości 
5♦ = pytanie o figury w karach 
5 ♠= Dama lub As z Królem w ♦ 
5BA = pytanie konwencji atutowej o damę atu (damę ♣)  
6♦ = Dama w ♣ 
7BA = koniec, wyliczone 13 lew 
 
 Zalicytowanie przez pytającego nowego koloru na wysokości sześciu lub siedmiu – różnego 
od uzgodnionego – nie jest pytaniem lecz kontraktem. 
 
 Inne niż najbliższy szczebel licytacji odzywki – „pytającego” są naturalne i – jeśli wprowadzają 
do licytacji nowy kolor – forsujące. 
 
 Po zadaniu pytania 2♦ odpowiadający ma możliwość powrotu na tory licytacji naturalnej. 
Może on zalicytować naturalny inwit 2BA po rebidzie 2♥, naturalne 3♣ (10-12 PC z fitem), lub zgłosić 
nowy kolor co będzie odzywką forsującą. 
 
 
3.6.2. Odpowiedzi 2♥, 2♠ 
 
Znaczenie: Odzywki naturalne, nieforsujące, na co najmniej dobrej piątce z siłą 9-11 PC lub mniejszą 
(od 7 PC) z dobrym kolorem sześciokartowym. Partner może spasować nawet z singlem. 
 
 Dalsza licytacja jest naturalna. 
 
 Zamiast licytacji naturalnej można przyjąć następujące ustalenia, które jednak nie są 
integralną częścią systemu WJ 2000. Należy je ewentualnie uzgodnić z partnerem. W sekwencji 2♣ – 
2♥/2♠ otwierający licytuje w zależności od posiadanego fitu w kolorze odpowiedzi: 
 

1) N  S   2) N  S 
 2♣  2♥    2♣  2♠ 

  ?      ? 
 
1) N z singletonem ♥ licytuje: 
 
 pas = minimum siły 
 2♠ = czwórka pikowa 13-14 PC 
 2BA = sześć trefli, brak czterech pików 
 3♣ = sześć trefli i cztery kara 13-14 PC 
 
   N z dubletonem licytuje: 
 
 pas = minimum siły 
 3♦ = sztuczne – druga figura w kierach i maksimum otwarcia 
 
   N z trójką licytuje: 
 
 3♥ = minimum siły 11-12 PC 
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 4♥ = maksimum siły 
 
2) N z singletonem ♠ licytuje: 
 
 pas = minimum siły 
 2BA = układ 1♠-4♥-3♦-5♣ 
 3♣ = szóstka trefl 
 
    N z dubletonem licytuje: 
 
 pas = minimum siły 
 3♦ = sztuczne – druga figura w pikach i maksimum otwarcia 
 
    N z trójką licytuje: 
 
 3♠ = minimum siły 11-12 PC 
 4♠ = maksimum siły 13-14 PC 
 
 
3.6.3. Odpowiedź 2BA 
 
Znaczenie: inwit do 3BA bez starszych czwórek 11-12 PC 
 
 Otwierający z minimum siły pasuje lub licytuje 3♣ z kolorem sześciokartowym. Z maksimum 
zgłasza kolory boczne jako zatrzymania do bez atu (konwencja en passant). 
 
 
 
 
 
3.6.4. Odpowiedzi 3♣, 4♣ 
 
Znaczenie: Odzywki blokujące – sign off. Partner pasuje nawet z górą otwarcia. 
 
 
3.6.5. Odzywki 4♥, 4♠ 
 
Znaczenie: Chęć gry. 
 
 
3.7. Otwarcie 2♦ (Wilkosz) 
  
 Układ co najmniej 5-5 z przynajmniej jedną starszą piątką, siła poniżej otwarcia (6-10 PC). 
 
 
3.7.1. Dalsza licytacja – odpowiedź 2♥ 
 
 Znaczenie tej odzywki jest następujące: „partnerze, pasuj, jeśli masz piątkę kier”. Odpowiedź 
2♥ stosujemy najczęściej. Otwierający pasuje z piątką kier lub przenosi na 2♠ z piątką pik. W ramach 
ryzykownej akcji otwierający może zainwitować (rebid) 3♥ z sześcioma kierami i pięcioma pikami, 
zainwitować 2BA z sześcioma pikami i pięcioma kierami albo zgłosić kolor młodszej szóstki przy 
piątce kier. Przykłady rąk, z którymi licytujemy 2♥: 
 
 a) ♠x ♥Kxx ♦Dxxxx ♣KWxx 
 b) ♠xx ♥xx ♦AKxx ♣KDxxx 
 c) ♠Dxxx ♥xx ♦AKDxx ♣Dx 
 d) ♠Dxx ♥Kxx ♦KWxx ♣DWx 
 
 Z ręką a) być może od partnera usłyszymy 2♠ - wtedy zalicytujemy 2BA: „partnerze pokaż 
swoją młodszą piątkę”. Z ręką b) licytujemy 2♥, chociaż gra w młodszy kolor może być lepsza, gdy 
partner ma kiery i młodszy. W takim wypadku nic złego jednak się nie stanie – być może i tak 
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wygramy 2♥, a prawie na pewno przeciwnikom wychodzi gra w piki. Odzywką 2♥ asekurujemy się 
przeciwko najgorszemu wariantowi (te najmniej przyjemne warianty kolorów partnera mają tendencję 
przychodzić najczęściej), to znaczy takiemu, że partner ma oba kolory starsze. Z ręką c) licytujemy 
2♥, ale jeśli partner przeniesie na 2♠, to zainwitujemy go do dogranej w piki. Z kartą d) możemy 
rozpatrywać zalicytowanie odzywki 3♥ (blok z oboma fitami w kolorach starszych), ale jeśli 
przeciwnicy wyglądają sennie, można poprzestać na 2♥. 
 
 
3.7.2. Odpowiedź 2♠ 
 
 Znaczenie tej odzywki jest następujące: „partnerze pasuj, jeśli masz piątkę pik”. Wbrew 
pozorom odzywka ta wcale nie musi oznaczać, że odpowiadający ma lepsze piki niż kiery. Odzywka ta 
oznacza, że partner ma pasować z pikami lub zalicytować kolor młodszy, jeśli nie posiada pików. W 
tym drugim przypadku zmuszeni jesteśmy grać na wysokości trzech.  
 
 Partner z pikami pasuje; bez pików licytuje trzy w kolor młodszej piątki. 
 

Przykłady rąk, z którymi licytujemy 2♠: 
 

a) ♠xxx ♥x ♦KDxx ♣KWxxx 
b) ♠xx ♥Kxx ♦ADxx ♣KWxx 
c) ♠xx ♥ADxx ♦x ♣KDWxxx 

 
Z ręką a) albo partner spasuje na 2♠, albo przeniesie na kolor młodszy, a wtedy my 

spasujemy. Z kartą b) licytujemy 2♠ ryzykując zagranie gorszej częściówki, gdy partner ma kiery i piki. 
W zamian dajemy sobie szansę zagrania dogranej w kiery (po 3♣ lub 3♦ partnera licytujemy 3♥, co 
oznacza inwit do 4♥, bo ze słabą kartą zalicytowalibyśmy 2♥ w poprzednim okrążeniu). Gdy 
posiadamy kartę c), to podejrzewamy partnera o posiadanie kolorów „złośliwych”, czyli pików i kar. 
Licytujemy więc 2♠, a jeśli partner poprawi nas na kolor młodszy, to pospiesznie zalicytujemy 4♥. Po 
zalicytowaniu przez odpowiadającego systemowych 2♥ do końcówki kierowej dojdzie tylko wtedy, gdy 
otwierający ma skład 6-5 i górę otwarcia. Wadą odpowiedzi 2♠ jest to, że przy obu starszych piątkach 
otwierającego możemy grać gorszą częściówkę. 
 
 
 
 
 
3.7.3. Odpowiedź 2BA 
 
 To najsilniejsza odzywka po otwarciu 2♦. Przyjmijmy (dla uproszczenia dalszej licytacji), że 
odzywka ta forsuje do dogranej (w wersji WJ 95 po 2BA mieliśmy szansę jeszcze zatrzymać się w 
kontrakcie 3 w kolor starszy). 
 
 Odzywkę tę musimy stosować więc z rozwagą, aby po „złej” odpowiedzi partnera nie zabrnąć 
zbyt wysoko. Oto przykłady silnych rąk, z którymi nie powinniśmy licytować 2BA: 
 
♠xx ♥KDWx  ♦Kx  ♣KDxxx – nie licytujemy 2BA, bo po odpowiedzi 3♠ (piki i kara) jesteśmy już 
prawie na pewno za wysoko. Należy spokojnie zapowiedzieć 2♠. Jeśli partner ma kiery i piki, to 
zagramy gorszą częściówkę, ale końcówka prawie na pewno nam nie idzie. Jeśli partner przeniesie 
na kolor młodszy (kiery i młodsza piątka), to po 3♣ mówimy 4♥, a po 3♦ tylko 3♥. 
 
♠xx  ♥xx  ♦KDWx  ♣AKDxx – licytujemy spokojnie 2♥, a rebid 2♠ przenosimy na 3♣. Prawie na 
pewno nie wychodzi nam końcówka w kolorze młodszym (za dużo lew przegrywających), gdy partner 
ma piątkę młodszą. Jeśli zaś partner ma kiery i piki (statystycznie najbardziej prawdopodobna ręka), to 
każda gra na wysokości trzech (szczególnie zaś 3BA) będzie beznadziejna. 
 
Dalsza licytacja po odpowiedzi 2BA 
 
 Otwierający pokazuje swoje kolory następująco: 
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3♣ = pięć trefli. Następnie 3♦ jest pytaniem o starszą piątkę. Odpowiedzi: 3♥ = pięć kierów, 3♠ = pięć 
pików. 
 
3♦ = kara i kiery 
 
3♥ = kiery i piki 
 
3♠ = piki i kara 
 
 Dalsza licytacja jest naturalna, przy czym odzywka „pytającego” typu trzy w kolor starszy 
partnera lub cztery w kolor młodszy partnera jest forsująca – zachęca do wejścia w strefę szlemową 
(patrz: Strefa szlemowa. Cue bidy). 
 W wersji WJ 95 dalsza licytacja jest trochę inna. 
 

N   S 
2♦   2BA 
3♦   3♥ 

 
 Po tej sekwencji partnerzy mogą zatrzymać się jeszcze w kontrakcie 3♥ 
w kolor starszy. Znaczenie ostatniej odzywki S jest następujące: „twoje 
kiery mi nie odpowiadają - mam w nich dubletona , lepiej spasuj”. 

N   S 
2♦   2BA 
3♣/3♦/3♥ ? 

 
 Dalsza licytacja w WJ 95 jest następująca: 
 

• zalicytowanie koloru starszej piątki, którą posiada otwierający 
jest licytacją do pasa; 
 
• zalicytowanie koloru młodszego na wysokości czterech, pokazanego 
przez otwierającego, jest pytaniem o asy (na pięć wartości); 
 
• licytacja w kolor krótki otwierającego jest OSW włoskim; partner 
odpowiada, której klasy trzymanie posiada w kolorze pytania wg 
schematu: I szczebel – brak trzymania, II szczebel – trzymanie 
trzeciej klasy (Dama lub dubleton), III szczebel – trzymanie drugiej 
klasy (Król lub singleton), IV szczebel – trzymanie I klasy (As lub 
renons). 

 
 
3.7.4. Odpowiedź 3♣ (3♠) 
 
 Znaczenie: Sign off na własnym kolorze. Partner ma pasować 
 
 
 
 
 
3.7.5. Odpowiedź 3♦  
 
Znaczenie: inwit do dogranej z fitami w obu starszych kolorach. Otwierający licytuje trzy lub cztery w 
kolor swojej starszej piątki w zależności od siły otwarcia. Przy dwóch piątkach partner licytuje lepszą 
piątkę. 
 
 
3.7.6. Odpowiedź 3♥ 
 
Znaczenie: odzywka blokująca z fitami w obu starszych kolorach. Partner pasuje z kierami lub 
przenosi na piki z piątką pik. Otwierającemu nie wolno licytować na poziomie czterech nawet z górą 
otwarcia. 
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3.7.7. Odpowiedź 4♣  
 
Znaczenie: „Partnerze, mam fity w obu starszych, pokaż swój (lepszy) kolor starszy teksasem (czyli 
zalicytuj 4♦ z kierami lub 4♥ z pikami). Konwencja ta może przynieść zysk w rozdaniach, w których 
odpowiadającemu zależy na zagraniu kontraktu ze swojej ręki, co będzie szczególnie istotne, gdy w 
kolorach krótkich partnera ma podgrywalne wartości typu: Kxx(x) lub ADx(x). 
 
 
3.7.8. Odpowiedź 4♦ 
 
Znaczenie: „Partnerze, mam fity w obu starszych, zalicytuj swój (lepszy) kolor starszy. Odzywka ta 
może mieć charakter atakujący lub obronny. Partner zgłasza kolor swojej starszej piątki. Przy dwóch 
piątkach starszych zgłasza lepszą. 
 
 
3.7.9. Odpowiedź kolorem własnym 
 
 Jeżeli odpowiadający ma rękę opartą o własny kolor z misfitami w pozostałych kolorach, to 
może dążyć do gry we własnym kolorze na wysokości trzech: 
 

• z kolorem starszym licytuje odpowiednio 2♥ lub 2♠ i po dowolnym rebidzie otwierającego 
powtarza ten kolor; 
 
• z karami pasuje na otwarcie 2♦; 
• z treflami licytuje 3♣; 

 
• przy dużej sile i składzie odpowiadający może od razu zapowiedzieć końcówkę. 

 
 
3.7.10. Dalsza licytacja po wejściu przeciwnika kolorem na wysokości dwóch: 
 

N  E  S 
2♦  2♠  ktr 

 
 Kontra ma znaczenie tzw. kontry do długości. Dajemy ją z krótkością w kolorze wejścia. 
Polega ono na tym, że otwierający przyjmuje kontrę tylko wtedy, jeśli ma longera w kolorze 
skontrowanym. W innym przypadku licytuje kolor swojej piątki na najniższej wysokości. W podanej 
wyżej sekwencji kontrę dajemy z rękami: 
 

♠xx  ♥KDxx  ♦AKxxx  ♣xx 
♠K  ♥Dx  ♦A10xxx  ♣W10xx 

 
 Z przyjętych ustaleń wynika ważny wniosek. Otóż otwierający w sekwencji: 
 

N  E  S  W 
2♦  2♥ (2♠) pas  pas 

   ? 
 
ma wszelkie podstawy sądzić, że partner ma pewne wartości (inaczej przeciwnicy doszliby do 
końcówki) lecz nie zabrał głosu w licytacji, gdyż obawia się misfitów lub ma opozycję w kolorze 
wejścia 2♥ (2♠). Dlatego też otwierający nie powinien wznawiać licytacji przez zgłoszenie własnego 
koloru, lecz bądź pasować, bądź dać kontrę (do długości), którą odpowiadający często zamieni na 
karną. 
 
 
3.7.11. Po wejściu przeciwnika kolorem na wysokości trzech: 
 

N  E  S  
2♦  3♦  ? 
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?: 
 
3♥ = minimum trójka – forsing do końcówki 
3♠ = silne na pikach – forsing do końcówki 
ktr = do długości 
 
 
3.7.12. Po wejściu przeciwnika kontrą: 
 

N  E  S 
2♦  ktr  ? 

?: 
 
pas = możliwość gry w kara 
rktr = wezwanie do zalicytowania najbliższego koloru starszego 
2♥ (2♠) = sign off na własnym kolorze 
2BA = silne pytanie o skład 
wyższe = jak bez kontry 
 
 
2.7.8.  Otwarcie 2♦ - Multi 
 
 W większości imprez brydżowych na Zachodzie zakazane jest stosowanie konwencji 2♦ 
Wilkosza. Stąd większość brydżystów polskich stosuje w zamian 2♦  - Mutli. Niektóre pary na stałe 
włączyły do swoich systemów to otwarcie. 
 
 Jedną z najbardziej popularnych na Zachodzie konwencji jest 2♦ Multi. Istnieje wiele 
wariantów tej konwencji. Oto jeden z nich: 
 
1) Słabe dwa na dowolnym kolorze starszym, 6-10 PC. 
2) Ręka bezatutowa w sile forsingu do dogranej (24+ PC). 
3) Silne, acolowskie dwa na kolorze młodszym, 8-9 lew. 
 
 Włączenie silnych rąk bezatutowych do otwarcia 2♦ pozwala na precyzyjniejszą licytację po 
acolowskim otwarciu 2♣ (lub innej odzywce przeznaczonej na Acola). 
 
 Zaś włączenie silnych rąk opartych na kolorze młodszym do otwarcia 2♦, np.: 

♠3 ♥A74 ♦AKDW95 ♣AW5 
♠A107 ♥A ♦KD4 ♣ADW1074 

 
wyłącza te trudno licytowalne ręce, na pograniczu forsingu do dogranej, z otwarć 1 w kolor lub 2♣ 
(Acol). 
 
Dalsza licytacja po otwarciu 2♦ Multi 
 

W  E 
2♦  ? 

?: 
2♥ - sign-off do kierów partnera; 
2♠ - sign-off do pików lub inwit do końcówki kierowej (otwierający z pikami pasuje, a z longerem 
kierowym licytuje 3♥;  z longerem kierowym i maksimum siły licytuje 4♥); 
2BA – relay; 
3♣/♦ - naturalne, forsujące na jedno okrążenie; 
3♥/♠ - blokujące do kierów/pików. 
 

W  E 
2♦  2♥ 

      ? 
?: 
pas – 6 kierów; 
2♠ - 6 pików; 
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2BA – 24+ PC ręka bezatutowa (dalej Stayman lub Baron, transfery); 
3♣/♦ - silne na wskazanym kolorze. 
 

W  E 
2♦  2BA 
? 

?: 
3♣ - maksimum z kierami; 
3♦ - maksimum z pikami; 
3♥ - minimum z kierami; 
3♠ - minimum z pikami; 
3BA - 24+ PC ręka bezatutowa (dalej Stayman lub Baron, transfery); 
4♣/♦ - silne na wskazanym kolorze. 
 
 Po nadwyżkowym rebidzie 3♣/♦ można przyjąć, że licytacja sforsowana jest do dogranej, a 
ekonomiczne uzgodnienie koloru partnera jest zaproszeniem do szlemika (np. pytaniem o singletona). 
Zaś zgłoszenie drugiego koloru starszego jest naturalne i także forsuje do dogranej. 
 
 Uzupełnieniem otwarcia 2♦ Multi są otwarcia dwukolorowe. 
 
 
3.9. Otwarcia 2♥, 2♠ 
 
 Otwarcie oznacza kolor sześciokartowy w licytowanym kolorze i siłę poniżej otwarcia na 
wysokości jednego (czyli 6-10 PC). Otwarcie to ma na celu przede wszystkim utrudnić licytację 
przeciwnikom. Nie polecane jest to otwarcie ze słabym kolorem. Nie otwieramy w ten sposób (lecz 
pasujemy), gdy posiadamy niezłą drugą starszą czwórkę (gdyż grozi to zaprzepaszczeniem kontraktu 
na fitach cztery do czterech). Jeżeli kolor szóstki jest dobry, a kolor czwórki słaby możemy otworzyć 
dwa w kolor szóstki. 
 
 
3.9.1. Dalsza licytacja po otwarciu 2♥, 2♠ 
 
 Dalsza licytacja jest w zasadzie naturalna. Zalicytowanie nowego koloru przez 
odpowiadającego forsuje na jedno okrążenie. Podniesienie koloru otwarcia na wysokość trzech jest 
odzywką taktyczną (tzn. albo blokującą, albo „wciągającą przeciwnika w maliny”), na którą otwierający 
zobowiązany jest pasować. Podniesienie do czterech w kolor otwarcia dajemy z różnymi typami rąk. 
Może to być prewencyjna obrona; może też być atakiem i opierać się na dużej sile honorowej. 
 
 Odpowiedziami o nienaturalnym znaczeniu są odzywki na najbliższym szczeblu, czyli 2♠ po 
2♥ i 2BA po 2♠. Są one pytaniem o krótkość. Otwierający w odpowiedzi pokazuje naturalnie kolor 
swojej krótkości, np. 3 ♣ z krótkością trefl (2BA z krótkością pik po pytaniu 2♠), a bez krótkości 
powtarza swój kolor lub z bardzo dobrym otwarciem licytuje 3BA. Po wskazaniu krótkości „pytający” 
może powrócić na kolor otwarcia na wysokości trzech, informując, że kolor krótkości mu nie pasuje. 
Otwierający ma jednak wtedy prawo „dołożyć” końcówkę z bardzo dobrym otwarciem. 
 

N   S 
2♥   2♠ (pytanie o singla) 

     ? 
?: 
 
2BA = singleton pik (uwaga !) 
3♣ = singleton trefl 
3♦ = singleton karo 
3♥ = brak singletona 
 

N   S 
2♠   2BA 

     ? 
?: 
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3♣ = singleton trefl 
3♦ = singleton karo 
3♥ = singleton kier 
3♠ = brak singletona 
 
Uwaga: Jeśli przeciwnik wejdzie kolorem po pytaniu o krótkość, to: 
 

• kontra jest karna (co najmniej trzy karty w kontrowanym kolorze – raczej z figurą) 
 
• pas oznacza brak krótkości w kolorze wejścia przeciwnika (partner może skontrować) 

 
• powtórzenie swojego koloru oznacza krótkość w kolorze wejścia 

 
 Konwencję „pytanie o singletona” stosujemy w celu: 
 
 • ustalenia wysokości kontraktu (3 lub 4 w kolor otwarcia); 
 
 • ustalenia najlepszej dogranej; 
 
 • sprawdzenia możliwości gry premiowej. 
 
 Cel – ustalenie wysokości kontraktu – będziemy się starali osiągnąć wtedy, gdy końcówkę 
daje nam góra otwarcia partnera lub dół otwarcia z odpowiednim singletonem. Jeżeli singleton nam 
nie pasuje, to zakładamy, że partner ma dół otwarcia i licytujemy trzy w kolor otwarcia. 
 

N   S 
2♥   2♠ 

     3♣   3♥ 
 Partner z górą otwarcia zawsze dokłada cztery. Z dołem otwarcia pasuje. 
 
Uwaga: Jeżeli końcówkę zapewnia nam tylko góra otwarcia z odpowiednim singletonem to nie 
korzystamy z konwencji „pytanie o sigletona”. 
 
 Odpowiedź 2BA po otwarciu 2♥ jest sztuczna i oznacza kolor pikowy co najmniej 
pięciokartowy, ponieważ 2♠ jest pytaniem o singletona. Dalsza licytacja jest naturalna. 
 
 Mając rękę nie dającą możliwości szlemikowych i wskazującą wyraźnie, że kontrakt 
bezatutowy jest najlepszy, zgłaszamy zamykające 3BA. Odzywką tą ostrzegamy partnera przed 
zniesieniem na kolor starszy. Natomiast gdy po pytaniu o singletona odpowiadający zalicytuje 3BA, to 
jest to tylko propozycja i partner może przenieść na cztery w starszy, bo wie o ficie w kolorze otwarcia. 
 
 Z silną ręką możemy zgłosić własny kolor bez przeskoku. Odzywka ta jest na ogół 
poszukiwaniem końcówki, względnie szlemika w zgłoszonym kolorze i zazwyczaj jest stosowana przy 
braku fitu w kolorze otwarcia. Jedynie 3♠ po otwarciu 2♥ oznacza dobrą szóstkę pikową przy sile 
forsującej do końcówki. Dalsza licytacja otwierającego jest naturalna. Z fitem w kolorze 
odpowiadającego popiera ten kolor. Bez fitu licytuje kolor otwarcia lub bez atu. 
 
 
3.10. Otwarcie 2BA 
 
Znaczenie: 6-10 PC, układ co najmniej 5-5 w kolorach młodszych. 
 
 Jest to otwarcie na dwóch piątkach młodszych z siłą 6-10 PC. Otwarcie to jest na tyle 
informacyjne, że partner powinien na jego podstawie umieć podjąć decyzję co do wysokości i koloru 
kontraktu. 
 

Dalsza licytacja jest w zasadzie naturalna. Odpowiadający najczęściej licytuje 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 z układem lepszym niż 
5-5 możliwe jest zalicytowanie dogranej). 
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N   S 
2BA   ? 

 
3♣ (3♦) = negatywny wybór koloru 
4♣ (4♦) = blokujące 
3♠ = słabe kolor sześciokartowy 
zalicytowanie końcówki = zamykające 
4BA = Blackwood 
 

Jedyną 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 sześciokartowy (4♣, 4♦). 
 

N   S 
2BA   3♥ 

     ? 
?: 
 
4♣ (4♦) = kolor sześciokartowy 
3♠ = dwa piki (układ 2-1-5-5) 
3BA = dwa kiery (układ 1-2-5-5) 
4♥ = trzy kiery (układ 0-3-5-5) 
4♠ = trzy piki (układ 3-0-5-5) 
 
 
3.11. Otwarcia na wysokości trzech 
 
 Otwarcia są naturalne i oznaczają kolor co najmniej sześciokartowy przed partią (chociaż 
przed pasem partnera należałoby otwierać 3♥ i 3♠ na kolorze siedmiokartowym również przed partią) 
i co najmniej siedmiokartowy po partii. Siła otwarcia zależy od stylu gracza i ustaleń w parze. W 
przypadku braku takowych stosuje się metodę 4-3-2-2. Oznacza ona, że do zapowiedzianego 
kontraktu brakuje nam „na ręku”: czterech lew, jeśli jesteśmy w założeniach korzystnych, trzech lew w 
założeniach obie przed partią, dwóch lew jeśli jesteśmy po partii (niezależnie od założeń przeciwnika). 
Niektóre pary stosują prawo 5-3-2-2. 
 
 Dalsza licytacja jest naturalna na wysokości trzech (nowy kolor forsuje), lecz sztuczna – 
wskazanie cue bidu na uzgodnionym kolorze otwarcia – na wysokości czterech. 
 
 
 
3.11.1. Otwarcie 3 w kolor młodszy 
 
 Otwarcie 3 w młodszy, poza celami destrukcyjnymi, powinno nieść także szansę zagrania 
podlimitowego 3BA w oparciu o długi kolor roboczy – kolor otwarcia. 
 
 Z tego względu na pierwszej i drugiej ręce, otwarcie 3 w młodszy powinno obiecywać niezły 
kolor, standardowo z dwoma z trzech najstarszych honorów + walet lub dziesiątka. Długość koloru 
dyktują względy bezpieczeństwa – po partii samo AD10xxx to za mało - powinien być kolor 
siedmiokartowy; przed partią wystarczy sześciokart. Oto kilka modelowych rąk na otwarcie 3 w 
młodszy: 
 
♠32  ♥32  ♦AD10932  ♣W102 – przed partią licytuj 3♦, po partii pas; 
 
♠K2  ♥32  ♦AD10932  ♣854 – przed partią licytuj 3♦, po partii pas; 
 
♠2  ♥32  ♦754  ♣KD109876 – licytuj 3♣,zarówno przed partią jak i po partii. 
 
 Ręka otwierającego może zawierać honor w bocznym kolorze, przy czym nie powinno się 
otwierać 3 w kolor z tak silnymi rękami, jak np.: 
 

♠A32  ♥2  ♦AD109432  ♣32 
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 ♠K32  ♥62  ♦ADW987  ♣54 
 
 Powyższe ręce bliższe są otwarciu 1♦ niż otwarciom zaporowym. 
 
 Podobne wymagania należałoby postawić otwarciu trzy w kolor młodszy na ostatniej ręce, 
przy czy, aby w ogóle to otwarcie miało sens, przy kolorze z dwoma starszymi honorami powinien 
jeszcze być boczny as lub król – w przeciwnym razie, otwierając ze świadomością, że przewaga siły 
jest po stronie przeciwników, podejmujemy duże, niepotrzebne ryzyko. Na czwartej ręce można też 
otworzyć 3♣ lub 3♦ z pełnym kolorem, oczywiście bez bocznego honoru – z kartą, z którą na trzech 
pierwszych rękach otwieramy 3BA Gambling. Oto kilka przykładów otwarcia 3 w młodszy na ostatniej 
ręce: 
 

♠32  ♥432  ♦AKDW432  2 
 

♠2  ♥K2  ♦ADW8765  ♣965 
 Otwarcie na III ręce jest całkowicie niezobowiązujące i może być zarówno całkowicie 
destruktywne, jak i taktyczne, z dość silną ręką, szczególnie z krótkimi kolorami starszymi, aby 
maksymalnie utrudnić przeciwnikom znalezienie fitu i zwiększyć tym samym własne szanse na 
utrzymanie się przy grze. 
 
 Typowa ręka tego typu to np.:  ♠3  ♥A2  ♦DW106543  ♣KD2 – z kartą tą po otwarciu 1♦ 
prawie na pewno przeciwnicy zabiorą głos w licytacji, a otwarcie 3♦ powinno im skutecznie to 
utrudnić. Przy tym szanse na to, że ucieka nam końcówka są niewielkie 
 
 Krańcowo przeciwna ręka, z jaką otworzymy 3♣ na trzeciej ręce to: 
 

♠2  ♥32  ♦W1032 ♣DW9832 
 
 Czasami uzasadnione wydaje się otwarcie 3 w młodszy nawet z ręką dwukolorową na 
zasadzie „otwieram w to, co się mniej boję grać z kontrą” – np. na III ręce można zaryzykować 3 z 
ręką♣: 
 

♠K  ♥A7432  ♦-  ♣W1087654 
 
 Dalsza licytacja odpowiadającego powinna przebiegać na zasadach zdroworozsądkowych – 
dążenie do 3BA powinno być oparte na starszej figurze (nie singletonie) w kolorze otwarcia – tylko 
takie uzupełnienie gwarantuje, że kolor otwarcia może być kopalnią lew. Bez figury w kolorze partnera 
do możliwości wygrania 3BA należy podchodzić bardzo sceptycznie. Nawet ręka w sile otwarcia 1BA 
– ok. 15 PC z dwoma blotkami w kolorze otwarcia – jest niewiele warta: owszem jeżeli trafimy w kolor 
otwarcia typu AKWxxx lub AKxxxx, to 3BA  może mieć ręce i nogi, ale jeżeli partner dostawi tylko 
AD10xxx może być słabo, a przy KDWxxx nawet tragicznie. 
 
 Odpowiedź 3 w kolor starszy jest naturalna i forsuje na jedno okrążenie. Otwierający:  
 

• z trzema kartami lub niezłym dubeltonem może podnieść do czterech, 
 
• bez fitu, z wartością w nielicytowanym kolorze, powinien zalicytować 3BA, 
 
 
•  z krótkością w kolorze odpowiedzi i bez wartości w kolorach bocznych powraca na kolor 
otwarcia, 
 
•  z trzema kartami i krótkością w kolorze bocznym otwierający powinien zalicytować cue bid 
w kolor krótkości. 

 
 Przydatne jest ustalenie, opisane w systemie Martens – Przybora, zgodnie z którym 
odpowiedź drugim kolorem młodszym na wysokości czterech (4♦ po 3♣, a 4♣ po 3♦) jest pytaniem o 
krótkość. Jest to wygodny wstęp do ewentualnej licytacji szlemikowej. 
 

N   S 



WJ 2000 174 

3♣   4♦ 
     ? 
?: 
4♥/4♠ = krótkość w licytowanym kolorze 
4BA = krótkość karo 
5♣ = brak krótkości 
 

N   S 
3♦   4♣ 
? 

?: 
4♦ = brak krótkości 
4♥/4♠ = krótkość w licytowanym kolorze 
4BA = krótkość trefl 
 
 
3.11.2. Otwarcie 3 w kolor starszy 
 
 Otwarcie 3 w starszy powinno wskazywać rękę w sile poniżej otwarcia, zapewniającą ilość lew 
wynikającą z prawa 4-3-2-2. Przyjęcie innych ustaleń np. 5-3-2-2 bądź prawa 4-3-2-1 wymaga 
uzgodnień w parze. Ważne jest, aby partner otwierającego wiedział, czego może oczekiwać. Wydaje 
się jednak, że prawo 4-3-2-2 jest najbardziej sensownym kompromisem pomiędzy agresywnością, a 
ostrożnością. Ręka otwierającego powinna zabezpieczać przed wpadką większą niż bez czterech w 
korzystnych założeniach, bez trzech – gdy obie strony są przed partią, a bez dwóch – gdy jesteśmy po 
partii. Należy jednak zaznaczyć, że coraz więcej graczy hołduje zasadzie 5-3-2-2. 
 
 Przy rękach zawierających kolor sześciokartowy należy pamiętać, że często dysponujemy 
wtedy alternatywnym otwarciem „słabe dwa”. Kryterium kwalifikacji ręki do otwarcia „słabe dwa” bądź 
„słabe trzy” powinna być siła honorowa – ręka w sile 7(8) PC jest za ładna na otwarcie 3 w kolor – z 
taką kartą należy otwierać słabe dwa. Wydaje się to paradoksalne, ale otwarcie 3 w kolor obiecuje 
pewną liczbę lew wygrywających, natomiast może być dane nawet z zerem punktów honorowych. 
Natomiast otwarcie „słabe dwa” (bądź, w zależności od stosowanego systemu – „multi 2♦” czy inne 
tego typu) wskazują raczej siłę honorową – od 6(7) do 10(11) PC. Jest to istotne dla partnera 
otwierającego przy ocenie możliwości połączonych rąk i podejmowaniu decyzji o ewentualnej dalszej 
licytacji. 
 
 Z tych założeń widać, że przed partią wystarczy kolor sześciokartowy, a po partii powinien być 
siedmiokartowy. Oto przykładowe ręce, nadające się do otwarcia 3 w kolor starszy: 
 

♠DW106543  ♥543  ♦32  ♣2 – (5 lew wygrywających – LW lub inaczej 8 lew ujemnych  - LU) 
licytuj 3♠ w założeniach korzystnych, a pas w pozostałych, zgodnie z prawem 4-3-3-2; 

 
♠W1087654  ♥543  ♦32  ♣2 – (4 LW) licytuj 3 w założeniach korzystnych ale tylko jeżeli 
stosujesz prawo 5-3-2-2; 
 
♠DW10932  ♥32  ♦W1032  ♣2 – (praktycznie 5 LW) licytuj 3 w założeniach korzystnych (4-3-
2-2); 

 
♠DW10932  ♥32  ♦KW102  ♣2 – (praktycznie 6 LW) można by otworzyć 3♠ (prawo 4-3-2-2), 
ale jest to za ładna ręka – otwieramy z nią 2♠; 

 
♠KDW10543  ♥432  ♦32  ♣2 – (6 LW) w założeniach korzystnych otwieramy 4♠, w 
założeniach obie przed otwieramy 3♠, a po partii – 2♠; 

 
♠2  ♥KDW1032  ♦DW1032  ♣2 – o ile zdołamy zrobić użytek z kar, to ręka ta da 8 LW – 
można w stylu brydża totalnego otworzyć 4♥ w każdych założeniach licząc na zablokowanie 
pików przeciwnikom. 

 
 Oczywiście, otwarcie na III ręce może być słabsze, zwłaszcza w korzystnych założeniach. Nie 
powinno być wzmocnione, gdyż w przypadku zastania u partnera fitu i dobrego układu, może 
wychodzić końcówka, której partner nie zalicytuje. 
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 Odpowiadający najczęściej podnosi kolor otwierającego na wysokość, wynikającą ze 
zbilansowania liczby lew w ręce i obiecanych otwarciem. Może też podejmować akcję, mające na celu 
dalsze blokowanie przeciwników. 
 
 3BA odpowiadającego jest licytacją zamykającą. Może być oparte na solidnym kolorze 
młodszym. 
 
 Nowy kolor (3♠, 4♣/4♦ po 3♥) forsuje na jedno okrążenie – z fitem otwierający podnosi kolor 
odpowiedzi lub daje cue bid krótkościowy, a bez fitu powraca na kolor otwarcia. Licytuje się tak w celu 
znalezienia najlepszej końcówki, bądź z karta szlemikową. Odpowiedź 4♥ po otwarciu 3♠ jest sign off, 
oznacza bardzo dobry kolor i nie powinna być próbą wykazania partnerowi wyższości koloru własnego 
nad kolorem otwarcia, 
 
 
3.12. Otwarcie 3BA (Gambling) 
 
 Pełny, siedmiokartowy kolor młodszy bez bocznego dojścia. 
 
Dalsza licytacja po otwarciu 3BA 
 
 Odpowiedzi 4♣ i 5♣ to licytacja do koloru otwierającego – partner pasuje z treflami, a znosi w 
kara jeśli ma ten kolor. Odpowiedzi 4♥ i 4♠ są naturalne. 
 
 Odpowiedź 4♦ jest sztuczna – pytanie o krótkość. Otwierający licytuje kolor swojej krótkości w 
kolorze starszym, natomiast krótkość w kolorze młodszym licytuje poprzez 4BA. 5♣ i 5♦ oznaczają 
kolor i brak krótkości. 
 

N   S 
3BA   ? 

?: 
 
pas = akceptacja 
4♦ = pytanie o krótkość 
 
 

N   S 
3BA   4♦ 

     ? 
?: 
 
4♥ = krótkość ♥ 
4♠ = krótkość ♠ 
5♣ = brak krótkości – moim kolorem są trefle (układ 2-2-2-7) 
5♦ = brak krótkości – moim kolorem są kara (układ 2-2-2-7) 
4BA = krótkość ♦ jeżeli moim kolorem są trefle; krótkość ♣ jeżeli moim kolorem są kara 
 
Uwaga: Po kontrze na 3BA pas odpowiadającego oznacza akceptację kontraktu 3BA z kontrą i 
wymaga od odpowiadającego zatrzymań w kolorach bocznych. 
 
 
3.13. Otwarcia 4♣, 4♦ (teksas południowoafrykański) 
 
 Około dziewięciu lew na pełnym kolorze starszym – 4♣ na kierach, 4♦ na pikach. 
 
Dalsza licytacja po otwarciu 4♣, 4♦ 
 
 Kolor do gry jest uzgodniony. Odpowiadający najczęściej licytuje cztery we właściwy kolor 
partnera. Partner może zalicytować 4BA – pytanie o boczne asy (poza atutowym) – lub zalicytować 
kolor jako cue bid. 
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3.14. Otwarcia 4♥, 4♠ 
 
 Siła otwarcia i długość koloru atutowego zależy od stylu gracza i ustaleń w parze. Kolor 
otwarcia powinien być co najmniej siedmiokartowy. Powinno się stosować metodę 4-3-2-2. 
 
 Kolejne odzywki odpowiadającego są cue bidami (również 4♠ po otwarciu 4♥). Zasada ta 
odnosi się również do sytuacji, gdy do licytacji wkracza przeciwnik. Należy pamiętać przy kontynuacji 
cue bidów, że gdy odpowiadający pominął jakiś kolor, to nie ma w nim zatrzymania i dalsza wymiana 
cue bidów jest uwarunkowana posiadaniem zatrzymania w tym kolorze, np.: 

♠DW108765  ♥A32  ♦43  ♣2 – otwieramy w założeniach korzystnych 4♠; partner 5♦ – cue 
bid; teraz dajemy cue bid 5♥, który obiecuje także zatrzymanie treflowe – partner licytując 5♦ 
wykluczył stopera w treflach; mając odwrotne młodsze kolory (♦2  ♣43) należałoby 
zalicytować negatywne 5♠, pomimo posiadania asa kier. 

 
 
4. Licytacja dwustronna 
 
 Omówienie licytacji dwustronne podzielone zostało na dwie części. Pierwsza dotyczy sytuacji, 
w której nasza strona otworzyła licytację – wtedy będziemy mówić o licytacji po interwencji. 
Licytację, którą rozpoczęli przeciwnicy, nazwiemy licytacją w obronie, i omówiona zostanie w drugiej 
części. 
 
 
4.1.Licytacja po interwencji 
 
4.1.1. Licytacja po kontrze wywoławczej 
 
 Omawiane tutaj sekwencje dotyczą sytuacji, gdy licytację otworzył partner, a przeciwnik 
zainterweniował kontrą wywoławczą. 
 
Zasady ogólne 
 
 Rozwiązania przyjęte we Wspólnym Języku 2000 różnią się od proponowanych WJ 95. 
Przyjrzyjmy się generalnym zasadom: 
 
1) Po interwencji przeciwnika kontrą na nasze otwarcie 1♣ - pas przyrzeka co najmniej trzy trefle, a 
1♦ jest negatem bez trzech trefli. 
 
2) Po interwencji przeciwnika kontrą na nasze otwarcie – odpowiedzi na wysokości jednego są 
forsujące, a na wysokości dwóch nieforsujące. 
 
3) Po interwencji przeciwnika kontrą na nasze otwarcie – licytacja nowego koloru z przeskokiem 
oznacza konwencję kolor + fit 
 
4) Po interwencji przeciwnika kontrą na nasze otwarcie 1BA licytujemy kolory naturalnie. 
 
Ad1)  Zasada pierwsza może przydać się w sekwencji, gdy przeciwnicy próbują nas „złapać”: 

 My  Oni  My  Oni 
  1♣  ktr  pas  pas 
  ? 
 
? = Pas odpowiadającego mówił o posiadaniu co najmniej trzech trefli. Może to pomóc otwierającemu 
w podjęciu decyzji, czy pasować, czy szukać ratunku. 
 
Ad 2)  Zasada druga nie wymaga dłuższego wyjaśnienia. Przypatrzmy się sekwencji: 
 
  My  Oni  My 
 
 a) 1♥  ktr  2♣ 
 
 b) 1♥  ktr  1♠ 



WJ 2000 177 

 
 W sekwencji a) 2♣ nie jest forsujące (6-10 PC na co najmniej pięciu dobrych treflach). W 
sekwencji b) 1♠ jest forsujące. Obie odzywki wykluczają (w zasadzie) posiadanie fitu kier. 
 

N  E  S 
1♣  ktr  1♥ 

 
 Odzywka 1♥ przyrzeka 4 kiery, ale nie wyklucza czterech pików, dlatego partner nie powinien 
pasować. Siła takiej odzywki może być okazyjnie słabsza niż bez kontry – wtedy wymagany jest dobry 
kolor. 
 
Ad 3)  Zasada trzecia może znaleźć zastosowanie np. w sekwencji: 
 
  My  Oni  My  
  1♥  ktr  3♣ 
 
 Odzywka 3♣ obiecuje fit kierowy i dobry kolor treflowy. W pierwszym czytaniu odzywka ta ma 
pomóc partnerowi w ocenie, czy grać końcówkę, czy częściówkę. Może też przydać się do oceny, czy 
licytować wyżej, gdy przeciwnicy nas przelicytują. 
 
 Zauważmy jednak, że skok podwójny to Splinter 
 
  My  Oni  My 
  1♥  ktr  4♣ 
 Odzywka 4♣ wskazuje krótkość trefl (Splinter z fitem kierowym). 
 
 Zauważmy, że konwencję „kolor + fit” można z powodzeniem stosować po otwarciu 1♦ (a 
również licytując 2♠ po otwarciu 1♥). Jeśli mamy problem, czy licytować swój kolor (ryzykując, że 
odłożenie zgłoszenia fitu w kolorze partnera może w licytacji dwustronnej narazić nas na zgadywanie), 
czy też zgłosić najpierw fit (ryzykując tak samo), to możemy jedną odzywką sprzedać posiadanie 
licytowanego koloru i fitu w kolorze partnera: 
 
  My  Oni  My 
  1♦  ktr  2♥ 
  
 Odzywka 2♥ oznacza pięć kierów, fit karowy i jest forsująca na jedno okrążenie. 
 
 Pozostaje wybór znaczenia odzywki z przeskokiem po otwarciu 1♣. W WJ 2000 pozostaje 
wersja z WJ 95, czyli siła 9-11 PC na kolorze co najmniej pięciokartowym. 
 
 My  Oni  My 
 1♣  ktr  2♦/2♥/2♠ - 9-11 PC kolor naturalny 5+ 
 
 Zauważmy, że po kontrze przeciwnika na 1BA licytujemy kolory naturalnie (sytuacja się nieco 
zmienia po naszym wejściu 1BA). 
 
 
4.1.2. Rekontra 
 
 Rekontra na skontrowane przez przeciwników otwarcie partnera oznacza siłę od 10 PC. 
Celem rekontry jest albo próba złapania przeciwników na kontrakt z kontrą, albo ustalenie swojej gry 
kończącej. Z kartą bez swojego długiego koloru i fitu w kolorze partnera będziemy próbowali złapać 
przeciwników na kontrę już od 10 PC. Jeśli próba się nie powiedzie, to licytujemy bez atu lub kolor 
partnera (z dubletonem) na najniższym szczeblu wyjaśniając, że mamy dół rekontry. Rekontrę damy 
również z ręką forsującą do dogranej (od 12 PC) na własnym kolorze lub z fitem w kolorze partnera 
(istnieje jednak wtedy niebezpieczeństwo przyblokowania). Ten silniejszy wariant rekontry sprzedamy, 
licytując w następnym okrążeniu nowy kolor lub kolor przeciwnika. 
 
 Przyjmujemy, że rekontra forsuje do dwóch w kolor otwarcia, tzn. że w przypadku, gdy nie 
skontrujemy przeciwników, licytacja nie może wygasnąć poniżej dwa w kolor otwarcia. 
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N  E  S  W 
1♥  ktr  rktr  1♠ 
PAS  pas  ktr 

 
PAS = forsujący 
 
ktr = kontra silnie propozycyjna: 4 piki i siła od 10 PC. 
 
   N  E  S  W 
   1♥  ktr  rktr  1♠ 
   PAS  pas  2♦ 
 
2♦ = 5 kar, siła od 12 PC. Z mniejszą siłą należy zalicytować 1BA (lub w poprzednim okrążeniu 
należało zapowiedzieć 2♦ lub 3♦). 
 
   N  E  S  W 
   1♥  ktr  rktr  2♣ 
   PAS  pas  2♥ 
 
2♥ = siła około 10 PC, dubleton kier. Z fitem kierowym i 10-11 PC licytujemy 3♥, a z fitem od 12 PC 
licytujemy kolor przeciwnika (tu 3♣) lub kolor własny. 
 
   N  E  S  W 
   1♥  ktr  rktr  2♣ 
   PAS  pas  3♣ 
 
3♣ = forsing do dogranej bez własnego koloru (prawdopodobny fit w ♥). 
 
 Rekontrę możemy dać posiadając fit w kolorze otwarcia lub bez niego. W tym pierwszym 
przypadku powinniśmy „wyraźnie” dać znać o posiadaniu fitu. 
 
  My  Oni  My  Oni 
 
  1♠  ktr  rktr  2♥ 
  PAS  pas   ? 
 
?: 2♠ oznacza siłę około 10 PC z dublem pik (brak możliwości skontrowania 2♥), a 3♠ oznacza siłę 
około 10 PC z dokładnie trzema pikami. 
 
 
4.1.2.1.  Dalsza licytacja po rekontrze 
 
 Pierwszy pas strony, która dała rekontrę jest pasem forsującym. 
 

N  E  S  W 
1♦  ktr  rktr  1♠ 
PAS 

 
PAS = jest forsujący o znaczeniu „Ja nie mogę karnie skontrować, może tobie przyszły piki?” 
 

Podobnie: 
 
  N  E  S  W 
  1♦  ktr  rktr  pas 
  1♥  1♠  PAS 
 
PAS = forsujący o podobnym znaczeniu j.w. 
 
 Kontra po pasie forsującym jest karna (niektórzy teoretycy uważają, że kontra jest 
propozycyjna – 75% karności, raczej pasuj): 
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  N  E  S  W 
  1♦  ktr  rktr  1♠ 
  PAS  pas  ktr 
 
ktr = karna  
 

Drugi pas nie jest już forsujący: 
 

   N  E  S  W 
   1♥  ktr  rktr  1♠ 
   PAS  2♠  pas 
 
pas gracza S nie jest forsujący. Ma znaczenie: „Mamy niewielką przewagę siły, ale nie mamy koloru 
do gry, a kontrowanie jest zbyt niebezpieczne”. 
 
 Przyjęcie założenia, że rekontra forsuje do wysokości dwóch w kolor otwarcia, umożliwia w 
miarę bezpieczną, naturalną licytację z rękami dwukolorowymi, bez potrzeby sięgania po licytację w 
kolor przeciwnika. Przykładowo w sekwencji: 
 

W  N  E  S 
1♦  ktr  rktr  1♠ 

   PAS  pas  ? 
 
?: E z ręką  ♠A2  ♥DW98  ♦32  ♣KW987 może spokojnie zalicytować 2♣, nie obawiając się, że 
straci szansę uzgodnienia czwórki kierowej – partner jest sforsowany do wysokości 2♦. Bezpośrednie 
zalicytowanie 2♥ forsuje na jedno okrążenie i wskazuje siłę od 10 PC z kolorem pięciokartowym. 
 
 Otwierający może mieć słabe układowe otwarcie, z którym nie może zaakceptować żadnej 
propozycji skarcenia przeciwników. W takim przypadku powinien o tym poinformować jak 
najwcześniej: 
 
   N  E  S  W 
   1♥  ktr  rktr  pas 
   2♥ 
 
2♥ = „Mam słabe 12 PC otwarcie na bardzo dobrych 6 kierach, i tak nie zostawiłbym twojej kontry na 
ich kontrakt”. 
 
   N  E  S  W 
   1♠  ktr  rktr  2♣ 
   2♦ 
 
2♦ = „Mam słabe 12 PC otwarcie na pikach i karach z krótkością trefl. I tak nie zostawiłbym twojej 
kontry  na 2♣. 
 
 Z silniejszą układową ręką otwierający początkowo daje forsującego pasa: 
 
   N  E  S  W  
   1♠  ktr  rktr  2♣ 
   PAS  pas  ktr  pas 
   2♦ 
 
2♦ = „Nie utrzymuję twojej karnej kontry, ale nie ze strachu, lecz dlatego, że mam krótkość trefl i 
niezłą rękę układową, lepiej nadającą się do gry własnej”. Pas N w drugim okrążeniu był forsujący. 
 
 Po rekontrze partnera licytacja jest sforsowana (tzn. po odzywce przeciwnika jesteśmy 
zobowiązani licytować jeszcze raz). Przyjęło się uważać, że bezpośrednia licytacja po przeciwniku 
świadczy o dole otwarcia: 
  W  N  E  S 
 
 a) 1♠  ktr  rktr  2♥ 
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  3♣  pas   ? 
 
 b) 1♠  ktr  rktr  2♥ 
  PAS  pas  ktr  pas 
  3♣ 
 
 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 
kierach. W sekwencji b) pokazał jednak większą siłę (!). 
 
 Dodajmy, że nowy kolor odpowiadającego po rekontrze jest forsujący na jedno okrążenie: 
 
  My  Oni  My  Oni 
  1♠  ktr  rktr  2♥ 
  PAS  pas  3♣ 
 
 
 Odzywka 3♣ jest forsująca (ze słabszą karta należało w poprzednim okrążeniu licytować 2♣). 
 
 
4.1.3. Licytacja po otwarciu 1♣ i kontrze 
 
 Pas wskazuje negatywną rękę z 3+ treflami. 
 
  N  E  S 
  1♣  ktr  pas 
 
pas = negat 3+ trefle. „gdyby nie było kontry powiedziałbym 1♦.” 
 Otwierający powinien zdawać sobie sprawę, że przeciwnik z prawej (W) posiada na pewno 
bardzo dobre trefle i jeśli sam nie posiada dobrego koloru treflowego powinien szukać innego koloru 
do gry: 
 
  N  E  S  W 
  1♣  ktr  pas  pas 
  rktr (SOS) 
 
rktr = ma znaczenie rekontry SOS (ratunkowej). „Partnerze nie mam trefli, zalicytuj jakiś kolor”. 
 
  N  E  S  W 
  1♣  ktr  pas  pas 
  1♥ 
 
1♥ = może być odzywką ratunkową na czwórce kier (12-14) PC lub silnym treflem na 5+ kierach lecz 
z kartą za słabą na forsujące 2♥. 
 
  N  E  S  W 
  1♣  ktr  1♦ 
 
1♦ = negat bez trzech trefli 
 
 Rekontra odpowiadającego nie mówi nic o posiadaniu przez niego dobrych trefli. Z krótkością 
trefl odpowiadający może jednak wybrać forsujące zgłoszenie koloru na wysokości jeden zamiast 
rekontry. 
 
  N  E  S  W 
  1♣  ktr  rktr  pas 
  ? 
 
?: Sytuacja dosyć niepewna, gdyż po naszym pasie (N), sporadycznie spasować może również 
kontrujący (E). Dlatego z krótkością trefl, jeśli boimy się obrotu, możemy zalicytować swoją czwórkę. 
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 Zgłoszeni trefli przez odpowiadającego (1♣ – ktr – 2♣) jest naturalne i nieforsujące (nowy 
kolor na wysokości dwóch). Naturalne znaczenie ma również odzywka 1BA odpowiadającego: 
 
  N  E  S 
  1♣  ktr  1BA / 2♣  
        
1BA = (7-9 PC układ zrównoważony bez starszej czwórki) 
2♣ = (7-9 PC 5+ trefli) 
 

Czyli zalicytowanie 1BA/2♣ jest naturalne, nieforsujące licytowane do przygotowawczego 
wariantu otwarcia jeden trefl (z siła na 2BA odpowiadający może dać rekontrę). 
 
 Zalicytowanie przez odpowiadającego koloru z przeskokiem obiecuje dobry, co najmniej 
pięciokartowy kolor i siłę 9-11 PC, np.: 
 

W  N  E  S 
1♣  ktr  2♥ 

 
2♥ = 9-11 PC, 5+ kierów 
 
 Licytacja powyższa sprzedaje rękę „prawie na rekontrę”. Gdybyśmy dali rekontrę, to 
zgłoszenie nowego koloru w następnym okrążeniu byłoby forsujące. Jeśli przeciwnicy przyblokują nas, 
np.: 
 

W  N  E  S 
1♣  ktr  rktr  3♠ 

 
to strefa może być już za wysoka. Dlatego z ręką jednokolorową lepiej jest dawać rekontrę tylko z 
kartą forsującą do dogranej, a rękę trochę słabszą licytować bezpośrednio z przeskokiem. 
 
 W sekwencji: 
 

W  N  E  S 
1♣  ktr  rktr  pas 

   PAS 
 
PAS = forsujący, ale przyrzeka 3+ kolor treflowy – tolerancja grania kontraktu 1♣ z rekontrą 
 
 W sekwencji: 
 

W  N  E  S 
1♣  ktr  rktr  pas 
PAS  1♥  ktr 

 
kontra E jest kontrą propozycyjną (75% karności) sugerującą co najmniej czterokartowy kolor kierowy. 
 
 W sekwencji: po kontrze wywoławczej i rekontrze odpowiadającego, kontra dawana przez 
otwierającego, będącego „pod ręką”, która odeszła: 
 

W  N  E  S 
1♣  ktr  rktr  pas 
PAS  1♥  pas  pas 
ktr 

 
 W powyższej sekwencji kontra gracza W jest kontrą do wyboru (50% karności), może być 
dana już z dobrą trójką kier i lekką nadwyżką. Oto przykłady rąk W, nadających się do kontry: 
 
   ♠A8  ♠754  ♠KD4 
   ♥A85  ♥D843  ♥KD5 
   ♦KW75  KD5  ♦98 
   ♣D853  ♣AW3  ♣A7532 



WJ 2000 182 

 
 E przyjmuje kontrę z kartą typu: 
 
   ♠K876  ♠84  ♠A843 
   ♥K76  ♥D32  ♥A64 
   ♦A5  ♦AK72  ♦72 
   ♣D843  ♣D643  ♣K832 
 
natomiast powinien odejść z rękami: 
 
 ♠K762 ♥82  ♦A532  ♣K83 – licytuj 1♠ 
 

♠A9  ♥92  ♦K743  ♣A7543 – licytuj 2♣ (bezpośrednie  
                                                  zalicytowanie 2♣ to 7-9 PC) 

 ♠A864  ♥932 ♦D753  ♣A8 – licytuj 1♠ 
 
 
 
 
 
 
4.1.4. Licytacja po otwarciu 1♦ i kontrze 
 
 Podniesienie kar (2♦, 3♦) ma charakter blokujący. Odzywki bezatutowe mają charakter 
naturalny. Inne odpowiedzi jak po sekwencji: 1♣ - ktr. 
 

N  E  S 
1♦  ktr  2♦ - blokujące 
    3♦ - blokujące, 4+ kara 

 
 
4.1.5. Licytacja z fitem po otwarciach 1♥, 1♠ i kontrze 
 
 Po licytacji: 
 
  My  Oni   My 
  1♥  ktr   ? 
 

Istnieje kilka możliwości licytacji z fitem w kolorze partnera. O niektórych wspomnieliśmy 
powyżej. Uporządkujmy je wszystkie, obrazując przykładami: 
 
a) podniesienie koloru partnera (w powyższym przykładzie: 2♥) to najsłabsza odzywka: 4-7 PC w 
zależności od założeń 
 
b) podniesienie koloru partnera z przeskokiem (3♥, 4♥) – blokujące z czterema atutami 
 
c) 1BA: 7-10 PC z trzykartowym (co najmniej) fitem  
 
d) 2BA: 9-11 PC z czterokartowym fitem 
 
e) rekontra – od 10 PC z trzykartowym fitem 
 
f) nowy kolor z pojedynczym przeskokiem (2♠, 3♣, 3♦) – kolor + fit 
 
g) nowy kolor z podwójnym przeskokiem (3♠, 4♣, 4♦) - Splinter 
 
 Zalicytowanie 1♠ w sekwencji: 1♥ – ktr – 1♠ może ale nie musi zawierać fitu w kierach. 
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4.1.6. Licytacja bez fitu po otwarciach 1♥, 1♠ i kontrze 
 
 Z siłą do 6 PC pasujemy. 
 

Z siłą 6-9 PC bez fitu w kolorze partnera pasujemy lub licytujemy swój kolor pięciokartowy 
(jeżeli taki mamy). Zalicytowanie koloru własnego na wysokości dwóch jest nieforsujące. 
 
 Z siłą od 10 PC dajemy rekontrę. 
 

N  E  S 
1♥  ktr  1♠ 

 
1♠ = od 6 PC na czwórce pik – forsujące. 
 
 Fakt, że po kontrze nowy kolor na wysokości jednego forsuje można wykorzystać w celu 
zastosowania bluffa kontrolowanego, np. w sekwencji: 1♥ – ktr – 1♠, gdzie 1♠ jest odzywką forsującą. 
Można więc zażartować z fitem kierowym i krótkością pik – partner i tak nie spasuje. Pary, które chcą 
grać bluffem kontrolowanym powinny ustalić, że powrót na kolor otwierające jest licytacją typu sign off: 
 

N  E  S  W 
1♥  ktr  1♠  pas 
2♠  pas  3♥ 

 
3♥ = blokujące na kierach; 1♠ było bluffem kontrolowanym. 
 
 
Przykłady licytacji po otwarciu 1 w kolor i kontrze I broniącego 
 

W  N  E  S 
1♥  ktr  ? 

 
? - co należy licytować z pozycji E z następującymi rękami: 
 

1)  2)  3)  4)  5) 
 ♠65  ♠9754  ♠W9876 ♠DW876 ♠8 
 ♥D753  ♥D75  ♥DW54  ♥DW75  ♥K8642 
 ♦W864  ♦K2  ♦2  ♦K3  ♦W9753 
 ♣1092  ♣D642  ♣W102  ♣32  ♣65 
 

6)  7)  8)  9)  10) 
♠975  ♠DW876 ♠65  ♠65 ♠A65 

 ♥A8642 ♥54  ♥4  ♥65 ♥D3 
 ♦A864  ♦K862  ♦DW9832 ♦97  ♦K975 
 ♣2  ♣W10  ♣W1092 ♣KDW9876 ♣D1098 
 

11)  12)  13)  14)  15) 
 ♠K1032 ♠KD2  ♠A5  ♠A754  ♠DW102 
 ♥K97  ♥8  ♥K975  ♥K5  ♥2 
 ♦D975  ♦DW864 ♦K75  ♦A102  ♦KD102 
 ♣K2  ♣W1032 ♣A532  ♣DW75  ♣DW98 
 
Ad 1) 2♥ - odzywka ta poza fitem kierowym nic specjalnego nie obiecuje. 
 
Ad 2) 1BA – niezłe 7 PC z fitem i układ w pełni upoważniają do 1BA, które odpowiada solidnemu 
podniesieniu do 2♥ bez kontry. 
 
Ad 3) 3♥ - dobry fit i kawałek układu to dość, aby zgłosić 3♥, które nie obiecują żadnych walorów 
konstruktywnych. 
 
Ad 4) 2BA – inwit do 4♥, wskazujący na układową rękę I pewne walory defensywne. Partner może 
teraz zgłosić 3♣ lub 3♦ jako kolor lukowy. 
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Ad 5) 4♥ - odzywka taktyczna. Ostrożny partner może zalicytować 3♥. 
 
Ad 6) 2BA – inwit do 4♥. Alternatywą jest 4♥. 
 
Ad 7) 1♠ - od 6 PC na czwórce pik, forsujące. 
 
Ad 8) 2♦ - odzywka ratunkowa. W razie ukarnienia kontry na 1♥ przez II broniącego, partner z 
układem 5♥-3-3-2 może się nie ratować, a nasza ręka jest cokolwiek warta wyłącznie przy grze w 
kara (lub trefle, jeżeli partner ma je cztery – ale jak to sprawdzić?). 
 
Ad 9) 2♣ - nieforsujace, 6-10 PC na treflach. 3♣ w tej sekwencji oznaczałoby konwencję kolor + fit. 
 
Ad 10) rktr – sprzedamy posiadaną siłę, a potem układ – młodszy kolor skontrujemy, a po wejściu 1♠ 
zalicytujemy 1BA. 
Ad 11) rktr ewentualnie 1♠. Rktr pokaże siłę od 10 PC, a partner z czwórką pik może zalicytować 1♠. 
 
Ad 12) pas – na razie poczekamy. Posiadane wartości pozwalają nam nie obawiać się specjalnie 
karnego pasa, a może przeciwnicy spróbują coś zagrać – wtedy skontrujemy trefle i kara, a po ew. 1♠ 
zalicytujemy 1BA. 
 
Ad 13) rktr – następną naszą odzywką będzie 4♥ lub kolor przeciwnika. 
 
Ad 14) rktr – przesądzimy dograną lub skontrujemy przeciwników. 
 
Ad 15) rktr – skontrujemy każdy kontrakt zalicytowany przez przeciwników (chyba, że partner nam nie da!). 
 
 
4.1.7. Licytacja po otwarciu 1BA i kontrze 
 
 Jeżeli kontra ma charakter siłowy, to należy dalej licytować naturalnie (bez Staymana i 
teksasów). 
 
 Jeżeli jednak kontra może być dana ze słabą ręką układową (np. kontra BI) to najlepiej 
licytować tak, jakby kontry nie było (rekontra wskazuje siłę od 7 PC z układem zrównoważonym): 
 

a) N  E  S  b) N  E  S 
   1BA              ktr (silna) 2♣     1BA              ktr (Bi)             2♣ 

 
a) ktr E była silna. 2♣ S jest naturalne (boję się grać 1BA z kontrą). 
 
b) ktr (Bi: czwórka starsza + piątka młodsza – słabe). 2♣ S jest Staymanem. 
 

W  N   E  S 
1BA  ktr (siłowa)  ? 

 
 W systemie naturalnym, w sekwencji tej licytuje się prosto – kolor na wysokości dwóch to 
ratunkowe zniesienie z longerem co najmniej pięciokartowym, a rekontra jest silna – gwarantuje 
przewagę siły – po otwarciu 1BA o sile 15-17 PC wskazuje siłę od 6-7 PC. Rekontra w przypadku 
odejścia przeciwników jest forsująca, tzn. albo musi paść kontra na zalicytowany przez przeciwników 
kontrakt, albo strona otwierająca musi licytować dalej, np.: 

W  N  E  S 
1BA  ktr *  rktr  2♦ 
PAS  pas  ? 

 
* ktr = siłowa 
 
 Pas W jest forsujący. Gracz E musi albo skontrować (kontra karna), albo zalicytować coś 
innego (kolor bez przeskoku forsuje na jedno okrążenie). 
 
 Kolor na wysokości trzech – powinna to być odzywka inwitująca z dobrym kolorem 
sześciokartowym. 3♣ i 3♦ powinny wskazywać kolor z dwoma starszymi figurami – AK, AD, KD. 
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Przykładowo 3♣ licytujemy z ręką typu:  ♠xx  ♥xxx  ♦xx  ♣AD10xxx, a 3♥ z ręką typu:  ♠x  
♥KW10xxx  ♦Wxxx  ♣xx. 
 
 Z nieco inną sytuacją mamy do czynienia, gdy kontra siłowa na otwarcie 1BA pada na pozycji 
re-open: 
 

W  N  E  S 
1BA  pas  pas  ktr (siłowa) 

   ? 
 
 Otwierający zasadniczo powinien pasować. Niemniej z pewnymi typami rąk otwierający może 
zabrać głos w licytacji. Znaczenie jego wejść jest wtedy następujące: 
 
rktr = obie starsze czwórki 
2♣, 2♦= kolor pięciokartowy (ew. 6 kartowy jeżeli zrobił odstępstwo otwierając 1BA zamiast 
systemowego otwarcia 1♣ lub 1♦) 
2♥, 2♠ = kolor pięciokartowy jeżeli zrobił odstępstwo otwierając 1BA zamiast systemowego otwarcia 
1♥ lub 1♠ 
 
 Po ukarnieniu kontry re-open przez I broniącego: 
 

W  N  E  S 
1BA  pas  pas  ktr 
PAS  pas  ? 

 
każda licytacja odpowiadającego ma charakter ratunkowy. Rekontra wskazuje możliwość gry w co 
najmniej dwa kolory. Odejście w kolor jest także próbą znalezienia kontraktu, na który można 
oczekiwać mniejszej wpadki. 
 

W  N  E  S 
1BA  ktr (Bi)   rktr 

 
 Rekontra oznacza siłę od 7 PC i układ w miarę zrównoważony. Wyeliminowanie z rekontry 
silnych rąk jednokolorowych ułatwia decyzje o kontrowaniu przeciwników, np. w sekwencji: 
 

W  N  E  S 
1BA  ktr (Bi)  rktr  2♣ 
? 

 
W wiedząc, że odpowiadający ma rękę mniej więcej zrównoważoną, może kontrować już z silną 
trójką. 
 
 
4.1.8. Licytacja po interwencji kolorem 
 
Zasady ogólne 
 
1) Nowy kolor na wysokości jednego i trzech jest forsujący. Nowy kolor na wysokości dwóch nie jest 
forsujący. 
Przykłady: 
 
  My  Oni  My 
 
 a) 1♦  1♥  1♠ 
 
 b) 1♠  2♥  3♣ 
 
 c) 1♦  1♠  2♥ 
 
 d) 1♥  1♠  3♣ 
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 Odzywka 1♠ w sekwencji a) obiecuje co najmniej cztery piki i jest forsująca. Odzywka 3♣ w 
sekwencji b) przyrzeka ci najmniej pięć trefli i jest forsująca. W sekwencji c) 2♥ przyrzeka pięć kierów 
(z czwórką kier dalibyśmy kontrę) i jest nieforsująca (6-10 PC). Sekwencji d) nie należy mylić z 
konwencją „kolor + fit”, którą stosujemy tylko po kontrze przeciwnika. Tutaj nie mamy możliwości 
sprzedania silnej karty poprzez rekontrę, zatem stosujemy przeskok, aby partner nie mógł spasować. 
2) Skaczące poparcie w kolor partnera na wysokości trzech jest blokujące. 
 
  My  Oni  My 
 
 a) 1♦  1♠  3♦ 
 
 b) 1♠  2♥  3♠ 
 
 W obu powyższych sekwencjach odzywka na wysokości trzech jest blokująca i oznacza 
niewielką siłę i czterokartowy fit w kolorze partnera. 
 
3) 2BA po wejściu przeciwnika na wysokości dwóch jest „uogólnionym Lebensohlem”. Oznacza 
nieforsującą kartę na dowolnym kolorze niższym od zalicytowanego przez przeciwnika lub jest inwitem 
do dogranej z fitem w kolorze partnera: 
 
  My  Oni  My  Oni 
  1♠  2♥  2BA  pas 
  3♣  pas    ? 
?: 
 
pas = słaba karta na treflach 
3♦ = słaba karta na karach 
3♠ = inwit do dogranej na pikach 
 
 Należy rozróżniać dwie sytuacje: 
 
1)   N  E  S  W 
   1♥  2♠  3♥  pas 
 
3♥ = bilansowe podniesienie kierów 
 

N  E  S  W 
1♥  2♠  2BA  pas 
3♣  pas  3♥ 

 
3♥ = słaba karta na kierach 
 
2)   N  E  S  W 
   1♠  2♥  3♠  pas 
 
3♠ = blokujące na pikach (skaczące poparcie w kolor partnera na  
         wysokości trzech jest blokujące) 
 

N  E  S  W 
1♠  2♥  2BA  pas 

   3♣  pas  3♠ 
 
3♠ = inwit do dogranej na pikach 
 
 Jeżeli przeciwnicy blokują, to kartę inwitującą do dogranej wskazujemy poprzez kontrę: 
 

  My  Oni  My  Oni 
   1♠  2♥  2BA  4♥ 
   pas  pas  ktr 
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 Kontra oznacza, że 2BA zalicytowane było jako inwit do 4♠. Partner ma zdecydować, czy 
licytować 4♠, czy pasować na 4♥. 
 
4) Licytacja kolorem przeciwnika bez przeskoku oznacza forsing do dogranej z fitem w kolorze 
partnera: 
 
  My  Oni  My 
 
 a) 1♥  1♠  2♠ 
 
 b) 1♠  2♥  3♥ 
 
5) Zalicytowanie kontry – to kontra negatywna. 
 
  N  E  S 
  1♦  1♥  ktr (negatywna) 
 
 Kontra zalicytowana przez S jest kontrą negatywną świadczącą o braku czwórki pików i 
zatrzymania kierowego z siłą od 8 PC. Może to być również kontra objaśniająca z siłą od 12 PC. 
Zalicytowanie w następnym okrążeniu przez S koloru przeciwnika będzie świadczyć o kontrze 
objaśniającej (minimum 12 PC) bez zatrzymania w kolorze przeciwnika. Zalicytowanie przez S w 
następnym okrążeniu 2BA – to kontra objaśniająca z zatrzymaniem kierowym. Zalicytowanie w 
pierwszym okrążeniu 2BA świadczy o zatrzymaniu kierowym i sile 11-12 PC. 
 
1) W  N  E  2) W  N  E 

1♦  1♥  1BA   1♦  1♥  2BA 
 
3) W  N  E  4) W  N  E 
 1♦  1♥  3BA   1♦  1♥  ktr 
        2♦  pas  2BA 
 
1) 1BA = 7-10 PC z zatrzymaniem kierowym 
 
2) 2BA = 11-12 PC z zatrzymaniem kierowym 
 
3) 3BA = zamykające z zatrzymaniem kierowym (13-15 PC na układzie zrównoważonym lub nieco 
słabsza ręka z dobrymi treflami i zatrzymaniem kierowym) 
 
4) 2BA = 11-12 PC z zatrzymaniem kierowym i czwórką pików.  
 
6) W licytacji na pozycji re-open po wejściu przeciwnika stosujemy następujace metody: 
 
a) Kontra wznawiająca mówi o krótkości (maksimum dublu w kolorze kontrowanym). Nie mówi nic o 
nadwyżkach, jeżeli kolor przeciwnika nie przekracza poziomu dwóch w kolor otwarcia, np.: 
 
  My  Oni  My  Oni 
 
 a) 1♥  2♣  pas  pas 
  ktr 
 
 b) 1♥  2♠  pas  pas 
  ktr 
 
 W sekwencji a) kontra nie mówi 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 było obowiązkowe. 
 
 Decydując się na trapping pasa (patrz: Konwencje licytacji jednostronnej) musimy mieć tę 
zasadę na względzie. 
 
b) Zalicytowanie bez atu świadczy o nadwyżkach: 
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  My  Oni  My  Oni 
 
 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) zaprezentował silnego 
trefla (18-21 PC) – w obu przypadkach w składzie zrównoważonym. 
 
7) W licytacji po interwencji stosujemy następujące konwencje omówione w części: Konwencje licytacji 
dwustronnej: 
 
• kontra negatywna, Lebensohl, trapping pas, wywiad bezatutowy, Splinter. 
 
 Podkreślmy, że po wejściu przeciwnika podwójny przeskok nowym kolorem Jest Splinterem 
(a nie konwencją kolor + fit). 
 
Przykłady licytacji 
 
Co należy licytować jako E , z każdą z poniższych rąk, w sekwencji: 
 

N  E  S  W 
1♦  1♥  ? 

 
1)  2)  3)  4)  5 
♠K864  ♠K864  ♠K864  ♠K43  ♠D32 
♥754  ♥43  ♥AW2  ♥975  ♥K102 
♦D4  ♦A6  ♦102  ♦A62  ♦1083 
♣K1032 ♣AD987 ♣10864  ♣W975  ♣DW65 

 
 6)  7)  8)  9)  10) 
 ♠KD7  ♠KD7  ♠KD7  ♠K64  ♠K8765 
 ♥873  ♥A73  ♥32  ♥32  ♥A5 
 ♦A65  ♦873  ♦643  ♦D9  ♦K65 
 ♣AW103 ♣AW103 ♣KW1087 ♣ADW987 ♣DW8 
 
 
 

11)  12)  13)  14)  15) 
 ♠AKW987 ♠K86  ♠K86  ♠K86  ♠K86 
 ♥72  ♥32  ♥32  ♥2  ♥AD975 
 ♦2  ♦K1087 ♦K1087 ♦AD876 ♦32 
 ♣AW103 ♣W975  ♣A987  ♣A1098 ♣D87 
 
Ad 1) 1♠ - czwórka pików od 8 PC. 
 
Ad 2) 1♠ - w razie zgłoszenia 2♣ (zgłoszenie koloru własnego na wysokości dwóch nie forsuje – siłą 
6-10 PC) moglibyśmy mieć trudności ze zgłoszeniem pików. Problem ten jest jeszcze bardziej 
wyrazisty , gdy przeciwnik wchodzi pikami, a my mamy kiery (1♦ – 1♠ - ?). Ale tu przychodzi nam z 
pomocą kontra negatywna. 
 
Ad 3) 1♠ - można rozważać ewentualnie zalicytowanie mało zdyscyplinowanego 1BA. 
 
Ad 4) ktr (negatywna) – karta jest słaba, ale zbyt silna aby pasować. Żadna inna odzywka nie odda 
lepiej charakteru tej ręki. 
 
Ad 5) 1BA – całkiem naturalne, 6-9 PC z zatrzymaniem w kolorze przeciwnika. 
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Ad 6) ktr (negatywna) – licytując w drugim okrążeniu kolor przeciwnika sprzedamy silną rękę w 
układzie zrównoważonym bez czwórki pików i zatrzymania w kolorze przeciwnika. 
 
Ad 7) 3BA. 
  
Ad 8) 2♣ - słabe, nieforsujące. Być może ostatnia możliwość w miarę bezpiecznego zabrania głosu w 
licytacji. 
 
Ad 9) 3♣ - naturalne, forsujące do dogranej. Obiecuje niezły kolor treflowy. Wyklucza czwórkę pików. 
 
Ad 10) 1♠ - kolor 5+. Nie ma potrzeby forsować 2♠ z tak słabym kolorem; o trójce pików u partnera 
zdążymy się jeszcze dowiedzieć. 
 
Ad 11) 2♠ - naturalne, forsujące do dogranej, niezły kolor pikowy. 
 
Ad 12) 2♦ - jak najbardziej naturalne. Fit 4+ i 6-9 PC. 
 
Ad 13) ktr (negatywna) – zalicytowanie 3♦ świadczyłoby o bloku na karach (poparcie koloru partnera z 
przeskokiem). 
 
Ad 14) 3♥ - Splinter. Krótkość kier, bardzo dobry fit karowy, siła pozwalająca przesądzić dograną. 
 
Ad 15) pas – może partner da kontrę re-open. Przy stosowaniu kontry negatywnej powinien być 
szczególnie wyczulony. 
 
Dla porównania, podobne problemy w nieco innej sytuacji licytacyjnej: 
 

W  N  E  S 
1♥  2♣  ? 

 
1)  2)  3)  4)  5)  6) 
♠982  ♠A32  ♠2  ♠K2  ♠KW987 ♠K102 
♥DW76  ♥K73  ♥KW98  ♥KW7  ♥A987  ♥A987 
♦D987  ♦D9876 ♦DW987 ♦A987  ♦987  ♦AD87 
♣76  ♣87  ♣987  ♣7532  ♣2  ♣32 

 
 7)  8)  9)  10)  11) 
 ♠K102  ♠AD98  ♠KW65  ♠ADW32 ♠ADW32 
 ♥A9872 ♥74  ♥W2  ♥K6  ♥65 
 AD43  DW43  DW987  W1043  W102 
 ♣2  ♣987  ♣64  ♣75  ♣753 
 

12)  13)  14)  15)  16) 
♠KW2  ♠ADW987 ♠A83  ♠A102  ♠KW10 
♥102  ♥K3  ♥W10  ♥2  ♥W32 
♦KW1098 ♦DW32  ♦AKD987 ♦D10872 ♦D1097 
♣32  ♣2  ♣87  ♣AW97  ♣KW2 

 
Ad 1) 2♥ - nieco naciągnięte, ale nie wiadomo, czy byłaby drugi raz sposobność „zmieszczenia się” w 
licytacji. 
 
Ad 2) 2♥ - tutaj z kolei maksymalna ręka na półpozytywne uzgodnienie. 
 
Ad 3) 3♥ - blokujące. Optymista zalicytuje 4♥. Można też zaryzykować 2♥ i po ponownym zabraniu 
głosu przez partnera świadczącym o nadwyżce zalicytować 4♥. Trudno w tej sekwencji licytuje się 
inwit  z fitem. 
 
Ad 4) 3♣ - nieco naciągnięte. Licytacja kolorem przeciwnika bez przeskoku oznacza forsing do 
dogranej z fitem w kolorze partnera. Trudno w tej sekwencji licytuje się inwit z fitem. 
 
Ad 5) 4♥ - wydaję się, że przy odrobinie szczęścia powinno „pójść”. 
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Ad 6) 3♣ - ręka zrównoważona z fitem w kolorze otwarcia, forsing do dogranej. 
 
Ad 7) 4♣ – Splinter. 
 
Ad 8) ktr – negatywna, wskazanie czwórki pików. 
 
Ad 9) ktr – negatywna, wskazanie czwórki pików. Kara są mniej ważne. 
 
Ad 10) ktr – negatywna. Licytując potem piki wskażemy rękę w sile 11+ PC z kolorem pięciokartowym. 
Z kolorem 6+ w pierwszym okrążeniu licytujemy 3♠. 
 
Ad 11) 2♠ - naturalne, nieforsujące. 
 
Ad 12) 2♦ – j.w. 
 
Ad 13) 3♠ - forsujące do dogranej z dobrym kolorem 6+. 
 
Ad 14) j.w. ręka jednokolorowa. 
 
Ad 15) pas – z nadzieją, że partner ożywi kontrą. 
 
Ad 16) 2BA – naturalne inwitujące (10-11 PC). 
 
8) Zalicytowanie nowego koloru z podwójnym przeskokiem lub koloru przeciwnika z 
pojedynczym przeskokiem – to konwencja Splintera. 
 
 
4.1.9.  Inwitowanie a walka o zapis częściowy (M. Wójcicki) 
 
 Podczas walki w tzw. „przepychu”, najczęściej w strefie częściowego zapisu, niejednokrotnie 
dochodzi do przelicytowania karty z powodu niewłaściwego odczytania intencji partnera. najczęściej 
ma to miejsce, gdy jeden z partnerów zabiera głos w licytacji, chcąc grać tylko częściówkę, a jego 
partner przyjmuje tę licytację za inwit i zgłasza końcówkę, np. w sekwencji: 
 

W  N  E  S 
1♠  2♦  2♠  3♦ 

   3♠  pas  4♠  pas... 
 
 Gdy brak jest szczegółowych ustaleń, E może przyjąć 3♠ zgłoszone przez W za inwit i z ładną 
rękę zgłosić 4♠. 
 
 Co ma zrobić biedny W, gdy ma kartę, z którą widzi szanse wygrania 3♠ przy niezłej ręce 
partnera (czasem wystarczy sama wola walki), natomiast nie ma najmniejszych szans na końcówkę, 
nawet przy idealnych wartościach otwierającego? 
 
 Czy jest skazany na potulny pas i oddanie częściowego zapisu przeciwnikom? 
 
 Problem powyższy rozwiązuje przyjęcie poniższych ustaleń stosowanych przez większość par 
czołówki. 
 
 W tzw. „przepychu” zalicytowanie koloru uzgodnionego ma charakter sign off – do pasa. 
Wszelkie inwity licytuje się przez inne odzywki, włącznie z kontrą, np.: 
 

W  N  E  S 
1♠  pas  2♠  3♣ 

   ? 
?: 
3♦, 3♥ = inwit o charakterze naturalnym lub seminaturalnym 
3♠ = sign off – chęć gry wyłącznie 3♠ 
krt = propozycyjna 
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 W sekwencjach: 
 
1)   W  N  E  S 

1♠  pas  2♠  3♥ 
   ? 
lub 
 
2)   W  N  E  S 

1♥  2♦  2♥  3♦ 
   ? 
 
jedyną możliwością zainwitowania końcówki jest kontra – 3♠ w pierwszej, a 3♥ w drugiej sekwencji są 
sign off. Kontra nie mówi nic o kolorze kontrowanym (mimo, że w pierwszej sekwencji ma brzmienie 
wyraźnie propozycyjne), mówi tylko o chęci zagrania końcówki przy dobrych wartościach w ręce 
odpowiadającego. Oczywiście może zostać ukarniona, gdy odpowiadający ma opozycję w kolorze 
skontrowanym. 
 
 Ustalenia, analogiczne do powyższych można stosować we wszystkich sekwencjach licytacji 
dwustronnej, także na dużych wysokościach, np. w sekwencji: 
 

W  N  E  S 
1♥  1♠  2♠*  4♠ 

   ? 
 
* 2♠ = 13+ PC, fit kierowy 
 
?: 
ktr = zniechęcająca, wartość w pikach, brak nadwyżki, np. ręka typu:  ♠Kx  ♥KWxxx  ♦Dxx  ♣Kxx 
 
PAS = forsujący, karta zachęcająca z nadwyżką honorową lub układową, może być przekazaniem 
decyzji w ręce partnera lub przygotowaniem dalszej, silnej licytacji 
 
5♥ = sign off, ręka typu:  ♠x  ♥ADxxxx  ♦DWxx  ♣Kx 
 
5♣, 5♦ = cue bid, inwit szlemikowy, np. ręka na 5♣ typu:  ♠x  ♥ADxxxx ♦DWx  ♣ADxx 
 

Szczególna sytuacja powstaje, gdy pada kontra wywoławcza lub kontra odpowiedź przed rękę 
niezlimitowaną, np.: 
 

1) W  N  E  S 
1♥  pas  2♥  ktr 
? 

lub 
 

2) W  N  E  S 
1♠  ktr  2♠  ktr 
? 

 
 Jest tu możliwość wskazania siły przez rekontrę; wobec tego zgłoszenie nowego koloru ma 
charakter ma charakter wskazania wistu na grę przeciwników, a nie inwitu. Podniesienie koloru 
uzgodnionego jest blokujące. Przykładowo w drugiej z powyższych sekwencji (2♠ po kontrze 
wywoławczej jest nieco słabsze niż bez interwencji) z kartą: 
 
 ♠KDxxxx  ♥Axx  ♦Ax  ♣Kx  - licytujemy rktr 
 ♠KDxxxx  ♥Ax  ♦x  ♣Dxxx – licytujemy 3♠ 
 ♠Dxxxxx  ♥Ax  ♦xx  ♣AKWx – licytujemy 3♣ 
 
 Podobne zasady można przyjąć we wszystkich sekwencjach licytacji dwustronnej, nawet 
takich, które pozornie nie wyglądają na „przepych”. Umożliwiają one bardziej elastyczną licytację – 
blokowanie, przygotowanie ewentualnej obrony, wskazanie wistu itp. Przykładowo w sekwencji typu: 
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W  N  E  S 
1♣  1♥  1♠  2♥ 

   pas  ? 
?: 
3♥ = blokujące sign off 
3♣, 3♦ = wskazanie wistu lub bocznego koloru 
2♠ = inwit do końcówki 
 
 Ilustracją takiego stylu licytacji, umożliwiającego aktywną walkę może być rozdanie z 
rozgrywek ligowych z 1989 r.: 
 
Obie po partii:   N - ♠D102 ♥10432 ♦A732 ♣76 

     
W - ♠A765 ♥- ♦D109 ♣KDW954          E - ♠K98 ♥AW9 ♦W86 ♣A1083
    

 S - ♠W43 ♥KD8765 ♦K54 ♣2 
 

E  S    W     N 
  1♣  1♥    1♠     2♥ 

pas  3♥ (!)   4♥     pas 
4♠  pas    5♣     pas... 

i bez jednej. 
 
 Zgłoszenie przez S 3♥ postawiło W w bardzo trudnej sytuacji. Być może lepszym wyjściem 
byłaby kontra, a nie 4♥, mająca w tej sekwencji charakter wywiadu bezatutowego. Ale partner mógłby 
po niej zgłosić 3BA z ręką typu:  ♠Kx  ♥Kxx  ♦Kxxx  ♣Axxx, z którą można przegrać 3BA, a wygrać 
6♣. 
 
 Na drugim stole, po identycznym początku, gracz S spasował po 2♥ i para WE wylądowała w 
odgórnych 3BA. 
 
 
4.1.10.  Licytacja po wejściu cue bidem Michaelsa (M. Wójcicki) 
 
 Licytacja po wejściu dwukolorowym jest tak szczegółowym zagadnieniem, że w opisie 
żadnego systemu nie ma opisu licytacji w tego typu sekwencji. Także w WJ 2000. 
 
 Jest to jednak na tyle często zdarzająca się sytuacja licytacyjna, że warto jej poświęcić nieco 
uwagi. Propozycja M. Wójcickiego oparta jest na założeniu, że najwięcej uwagi należy poświęcić 
licytacji rąk z fitem w kolorze otwarcia. Natomiast z rękami bez fitu, zbyt silnymi, aby „odpuścić” 
licytację, nastawiamy się na kontrowanie z rękami zrównoważonymi, a zgłaszamy kolor własny z 
niezrównoważonymi. 
 
 Oto przykładowa sekwencja ze szczegółowym opisem: 
 

W  N  E  S 
1♠  2♠*  ? 

 
* 2♠ = piątka kier + piątka młodsza 
 
?: 
ktr = 8+ PC bez fitu pik, układ w miarę zrównoważony, można ją określić jako kontrę „intencjonalną” – 
przekazującą partnerowi intencje kontrowania przeciwników; oto kilka przykładowych rąk: 
 

♠82  ♠K2  ♠8  ♠5 
♥KW3  ♥A32  ♥DW32  ♥K32 
♦K1032 ♦DW32  ♦DW32  ♦D7532 
♣D765  ♣A642  ♣D987  ♣A975 

 
3♠ = fit pikowy, niezobowiązujące, a nawet blokujące, np.: 
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 ♠K1054  ♥765  ♦D1032  ♣54 
 
2BA = fit pikowy, inwit do końcówki, np.: 
 
 ♠K105  ♥A2  ♦DW54  ♣976 
 
3♥ = fit pikowy, 13+ PC, forsing do dogranej, układ w miarę zrównoważony, ręka bez krótkości i 
dobrego koloru, np.: 
 
 ♠K1054  ♥A3  ♦DW54  ♣K32 
 
4♠ = zamykające, słaba układowa ręka z co najwyżej jedną lewą defensywną, np.: 
 
 ♠AD654 ♥ 3  ♦98765  ♣65 
 
3BA = fit pikowy, niezbyt silna ręka układowa, co najmniej półtorej lewy defensywnej, np.: 
 
 ♠DW654  ♥3  ♦AD765  ♣65 
 
Ustalenie to uniemożliwia zalicytowanie 3BA – do gry, w pierwszym okrążeniu licytacji. Z ręką, z którą 
chcemy zagrać 3BA należy w pierwszym okrążeniu zalicytować kontrę – intencjonalną. 
 
4♣, 4♦, 4♥ = Splinter 
 
3♣, 3♦ = naturalne, forsujące; albo ręka niezrównoważona z dobrym kolorem, albo niezły kolor z fitem 
w kolorze otwarcia, np.: 
 
 1)♠A92  ♥32  ♦D76 ♣AK1065 
 
 2)♠32  ♥2  ♦A54  ♣KDW9865 
 
 Otwierający przyjmuje wariant drugi i z fitem w kolorze odpowiedzi podnosi ten kolor. 
 
 Analogicznie licytuje się w sekwencji: 
 
 

W  N  E  S 
1♥  2♥*  ? 

 
* 2♥ = pięć pików + piątka młodsza 
 
 Powyższe ustalenia są analogiczne do proponowanych przez M. Wójcickiego ustaleń w 
sekwencji: 

 
W  N  E  S 
1♥/1♠      ktr 

 
 Natomiast w sekwencji: 
 

W  N  E  S 
1♦  2*♦ 

 
* 2♦ = dwukolorówka: pięć pików + inna piątka 
 
dogodnie jest przyjąć, że jeżeli E licytuje 2 w starszy kolor, którego nie obiecuje dwukolorówka (tu: 
2♥), to jest to odzywka naturalna, nieforsująca, a 2 w starszy kolor wskazany dwukolorówką jest 
pytaniem o zatrzymanie do bez atu. 2BA i 3BA są naturalne. Przykładowo w sekwencji: 
 

W  N  E  S 
1♦  2♦*  ? 
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* 2♦ = piątka pików + inna piątka 
 
ktr = 8+ PC bez fitu pik, układ w miarę zrównoważony, można ją określić jako kontrę „intencjonalną” – 
przekazującą partnerowi intencje kontrowania przeciwników 
 
2♥ = naturalne, nieforsujące, np.: 
 
 ♠K6  ♥DW8765  ♦D32  ♣753 
 
2♠ = wywiad bezatutowy, np.:  ♠54  ♥K102  ♦KD65  ♣A1032 
 
2BA = nieforsujące, inwit do 3BA, z reguły z dobrym fitem karowym lub na treflach, np.: 
 
 ♠K6  ♥D32  ♦A9753  ♣W63 
 ♠K6  ♥K32  ♦86  ♣KW10765 
 
3♣ = naturalne, forsujące 
 
3♦ = 7-10 PC – dobry fit karowy 
 
3♥ = naturalne, forsujące do dogranej, dobry kolor, np.: 
 
 ♠32  ♥ADW987  ♦D32  ♣K2 
 
3♠, 4♣ = Splinter 
 
3BA = do gry 
 
 Często spotykanym wejściem dwukolorowym, uzupełniającym cue bidy Michaelsa jest 2BA, 
jednoznacznie wskazujące dwukolorówkę na kolorach młodszych (po otwarciu 1♦ , 2BA wskazuje 
dwukolorówkę ♥ i ♣).  Możliwe są różne rozwiązania licytacji po takim wejściu. Oto propozycja M. 
Wójcickiego: 
 

 Po otwarciu informacyjnym (1♥, 1♠) i wejściu 2BA (♦+ ♣): 
 
• kontra – wskazuje układ mniej więcej zrównoważony i siłę (8)9+ PC; 
 
• zalicytowanie przez odpowiadającego 3♣ jest silnym wskazaniem kierów (!) – koloru lub fitu; 
 
• zalicytowanie przez odpowiadającego 3♦ jest silnym wskazaniem pików (!) – koloru lub fitu; 
 
• 3♥ i 3♠ – naturalne, nieforsujące; 
 
• 3BA – odpowiada podniesieniu do 4 w kolor otwarcia i obiecuje co najmniej 1½ lewy defensywnej; 
 
• 4♣, 4♦ – Splinter; 
 
• 4 w kolor otwarcia – niezobowiązujące. 
 
 Przykładowo, w sekwencji: 
 

W  N  E  S 
1♥  2BA*  ? 

 

* 2BA = piątki ♦ + ♣ 
 
?: 
ktr = układ zrównoważony, pewna siła w honorach, np.: 
 
  ♠KD98  ♠AW32  ♠KD987 ♠A2 
  ♥A2  ♥32  ♥32  ♥D32 
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  ♦987  ♦K765  ♦D43  ♦K876 
  ♣W1032 ♣W102  ♣A32  ♣9865 
 
3♣ = fit kierowy, siła co najmniej inwitu do dogranej, ręka nie nadająca się do kontrowania 
przeciwników, np.: 
 
  ♠AW2  ♠KD43  ♠DW3  ♠AW32 
  ♥KD43  ♥AW32  ♥AK432 ♥KD54 
  ♦9876  ♦W102  ♦A32  ♦A32 
  ♣32  ♣32  ♣32  ♣K2 
 
3♦ = 5+ pików, silna ręka nie nadająca się do kontrowania przeciwników (inaczej – albo solidny kolor 
pikowy 6+, albo piki 5+ i solidny fit kierowy), np.: 
 
  ♠KDW987 ♠ADW987 ♠AK543 ♠AKD32 
  ♥A2  ♥A2  ♥KD32  ♥KD32 
  ♦32  ♦A2  ♦32  ♦A2 
  ♣432  ♣532  ♣32  ♣32 
 
3♥ = dobry fit kierowy, niezobowiązujące, wystarczy już: 
 
 ♠W1032  ♥KD32  ♦32  ♣432 
 
Należy pamiętać, że solidny inwit to 3♣! 
 
3♠ = naturalne, kolor 6+, nieforsujące; powinna to być ręka typu: 
 
 ♠DW10965  ♥W10  ♦A32  ♣32 
3BA = układowe podniesienie do 4♥, ale z lewami defensywnymi, np.: 
 
 ♠KW1032  ♥A9765  ♦2  ♣32 
 
4♣/4♦ = standardowy Splinter, np. – 4♣: 
 
 ♠KD32  ♥A9876  ♦K65  ♣2 
 
4♥ = niezobowiązujące, a więc ręka typu: 
 
 ♠W10987  ♥KW1032  ♦32  ♣2 
 
 Po otwarciu przygotowawczym (1♣): 
 

W  N  E  S 
1♣  2BA*  ? 

 
* 2BA = 5♦ + 5♣ 
 
?: 
ktr = wskazuje układ mniej więcej zrównoważony i siłę (8)9 PC; 
 
3♣ = wskazuje dwukolorówkę na kolorach starszych z przewagą kierów(!); 
 
3♦ = wskazuje dwukolorówkę na kolorach starszych z przewagą pików(!); 
 
3♥ i 3♠ = naturalne, forsujące; 
 
3BA = do gry. 
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4.1.11. Licytacja po otwarciu 1 w kolor i wejściu kolorem z przeskokiem 
 
 Zasady licytacji po wejściu kolorem z przeskokiem są zbliżone do zasad obowiązujących po 
wejściach bez przeskoku. 
 
 Nowy kolor zgłoszony na wysokości dwóch nie forsuje. 
 
 

W  N  E  S 
   1♣/1♦  2♥  2♠ 
 
2♠ = naturalne 5+, nieforsujace, siła 6-10 PC. Aby odsprzedać silną rękę z pikami należy przejść 
przez kontrę negatywną lub zalicytować forsujące do dogranej 3♠. 
 
   W  N  E  S 
   1♣  2♦  2♥/2♠ 
 
2♥/2♠ = naturalne 5+, nieforsujace, siła 6-10 PC (nawet jeżeli 2♦ oznacza dwukolorówkę). Aby 
odsprzedać silną rękę z kierami/pikami należy przejść przez kontrę negatywną (kontrę do długości) lub 
zalicytować forsujące do dogranej 3♥/3♠. 
 
 W sekwencji: 
 
   W  N  E  S 
   1♣/1♦  2♥/2♠  2BA 
 
2BA = Lebenshol 
 

Nowy kolor forsuje zawsze, gdy jest zgłoszony na wysokości trzech lub wyższej. 
 
Jeżeli mamy do wyboru kontrę negatywną i zgłoszenie nowego koloru, np. z układem czwórka 

starsza i młodszy kolor 5+, zasadniczo powinno się dawać kontrę. Niemniej z pewnymi rękami można 
odstąpić od tej zasady, np. po licytacji: 

 
 W  N  E  S 
 1♦  3♥  ? 

 
z ręką:  ♠AD102  ♥2  ♦62  ♣KDW1032 lepiej jest zalicytować forsujące 4♣ - piki i tak 
najprawdopodobniej zdążymy zgłosić, np. w sekwencji: 
 

W  N  E  S 
1♦  3♥  4♣  4♥ 
PAS  pas  ? 

 
bez problemu zgłosimy 4♠, sprzedając bardzo dobrze posiadaną kartę. 
 
 Tak licytować można, gdy nasz boczny kolor jest starszy od koloru przeciwników. Gdy wejście 
było pikami, a mamy czwórkę kierów, np. w sekwencji: 
 

W  N  E  S 
1♦  3♠  ? 

 
z ręką:  ♠2  ♥AD102  ♦62  ♣KDW1032 lepiej jest dać kontrę. Przecież w ew. sekwencji: 
 

N  E  S  W 
1♦  3♠  ktr  4♠ 
pas  pas  ? 

 
i tak zgłosimy 5♣. Natomiast jeżeli zaczniemy od 4♣, a nie od kontry, to w podobnej sekwencji: 
 

N  E  S  W 
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1♦  3♠  4♣  4♠ 
PAS  pas  ? 

 
kiery zginą bezpowrotnie. Teraz kontra nic już nie mówi o kolorze kierowym. 
 
 Kontra dana na wysokości trzech jest kontrą negatywną (kontrą negatywną w WJ 2000 gramy 
do wysokości 3♠). 
 
 Kontra na wysokości czterech powinna mieć specyficzny charakter. Zasadniczo jest ona 
karna. Trudno jednak przyjąć, że jest to kontra „nie do zniesienia”. Przecież np. w sekwencji: 
 

N  E  S  W 
1♦  4♥  ktr 

 
trudno oczekiwać, aby S miał kontrę, opartą głównie na lewach atutowych , np. rękę:  ♠7543  ♥AD102  
♦32  ♣432. znacznie częściej będzie to kontra, oparta na ogólnej sile w honorach, dawana np. z ręką 
typu:  ♠KW82  ♥K3  ♦1092  ♣KW32. z tego względu N, mając rękę znacznie odbiegającą od 
przeciętnej, np. układ 6-5 czy 7-4, albo 6-4-3-0 z dużą siłą może licytować dalej. Nie z obawy przed 
wygraniem skontrowanego kontraktu przez przeciwnika, ale z nadzieją na wyższą grę własną. 
 Odzywki w bez atu odpowiadającego mają różne znaczenie w zależności od wysokości na 
jakiej zostały zalicytowane. 
 
 W sekwencji: 
 
   W  N  E  S 
   1♣  2♦  2BA 
 
2ba = inwit, 11-12 PC bez starszych czwórek; przyrzeka zatrzymanie w kolorze (kolorach) 
zgłoszonych przez N. 
 

W  N  E  S 
1♣/1♦ 2♥/2♠ 2BA 

 
2BA = Lebenshol 
 

W  N  E  S 
1♥  2♠  2BA 

 
2BA = Lebenshol 
 
 Zalicytowanie 3BA jest zawsze zamykające (do gry). 
 
 Zalicytowanie 4BA po otwarciu naturalnym i wejściu na wysokości trzech – to konwencja 
Blackwooda. 
 
 W opracowaniu K. Jassema - WJ 2000 – nie ma nic na temat innych interpretacji odzywki 4BA 
w licytacji po interwencji. 
 
 Istnieją jednak sekwencje, gdzie interpretacja odzywki odpowiadającego 4BA budzi pewne 
wątpliwości. Porównajmy poniższe sekwencje: 
 
 

W  N  E  S 
 
1)   1♣  3♠  4BA 
 
2)   1♣  4♠  4BA 
 
3)   1♥  3♠  4BA 
 
4)   1♥  4♠  4BA 
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widać z ich porównania, że 4BA nie może mieć sztywnego znaczenia we wszystkich sekwencjach. 
 
 Oto propozycje M. Wójcickiego: 
 
• po otwarciu przygotowawczym bądź wieloznacznym i wejściu na wysokości 
trzech (jak w sekwencji 1) – 4BA jest naturalnym inwitem – wskazuje 17-18 
PC w układzie zrównoważonym; przy takiej sile, trafienie u otwierającego w 
15 PC lub w piątkę trefl przy ładnej ręce może dać łatwego szlemika, 
przykładowo może to być ręka: ♠AD  ♥KD3  ♦A1092  ♣D1032; 
 
• po otwarciu przygotowawczym bądź wieloznacznym i wejściu na wysokości 
czterech (jak w sekwencji 2) – 4BA wskazuje na dwukolorówkę, w zasadzie na 
kolorach niższych od koloru wejścia, np.:  ♠2  ♥8  ♦KD9876  ♣DW1032; 
 
• po otwarciu naturalnym i wejściu kolorem na wysokości trzech (jak w 
sekwencji 3) – 4BA jest pytaniem o asy (Blackwoodem); oto przykładowa 
karta:  ♠A  ♥DW932  ♦KDW42  ♣A2; 
 
• po otwarciu naturalnym i wejściu kolorem na wysokości czterech (jak w 
sekwencji 4) – za interpretacją 4BA jako Blackwooda jest mniej więcej tylu 
ekspertów, ilu za stosowaniem 4BA jako dwukolorówki; wydaje się, że biorąc 
pod uwagę częstość występowania, należy dać pierwszeństwo dwukolorówce. 
 
 Licytacja w kolor przeciwnika ma też różne znaczenia w zależności od wysokości na jakiej 
odzywka w kolor przeciwnika została zadana: 
 
• zalicytowanie koloru przeciwnika na wysokości dwóch to ręka forsująca do dogranej z fitem w 
kolorze otwarcia; 
 
• zalicytowanie koloru przeciwnika na wysokości trzech to w pierwszym czytaniu wywiad bezatutowy 
(może też być to ręka forsująca do dogranej z fitem w kolorze otwarcia, ale otwierający mając 
trzymanie w kolorze przeciwnika zobowiązany jest zalicytować 3BA); 
• zalicytowanie koloru przeciwnika z przeskokiem – to Splinter. 
 
 
4.1.12.  Licytacja po otwarciu 1♦/1♥/1♠ i wejściu 1BA 
 
 WJ 2000 w opracowaniu K. Jassema nic nie mówi na ten temat. Dalsza licytacja zostanie więc 
przedstawiona w oparciu o opracowanie M. Wójcickiego z książki „Licytacja dwustronna”. 
 
 Rozważając licytację po otwarciu 1 w kolor i wejściu 1BA, należy rozpatrywać dwie sytuacje: 
 

• po wejściu 1BA o charakterze naturalnym (16-18 PC), 
 

• po wejściu 1BA o charakterze sztucznym (bez atu 5-4, komiczne BA, itp.). 
 
 Po naturalnym wejściu 1BA wskazującym 16-18 PC z zatrzymaniem w kolorze otwarcia trudno 
oczekiwać, aby odpowiadający miał silną rękę. Wobec tego większość odzywek jest naturalna, 
nieforsująca. Z prawie każdą silną ręką dajemy kontrę. Zgłoszenie koloru powinno być oparte na 
zasadzie „im dłuższy, tym słabszy”. Przykładowo: 
 

W  N  E  S 
1♥  1BA  ? 

?: 
ktr = od 9 PC, układ praktycznie dowolny 
2♣, 2♦, 2♠ = naturalne, nieforsujące („im dłuższy, tym słabszy) 
2♥ = normalne, 7-9 PC, fit kierowy 
4♥ = sign off, słaba układowa ręka 
3♥ = inwit do końcówki kierowej, ręka układowa 
2BA = (5)6-9 PC dwukolorówka 
3♣, 3♦, 3♠ = naturalne, niezły kolor 6+, ręka układowa, inwit do końcówki 
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4♠, 5♣, 5♦ = sign off 
 
 Przykłady licytacji. Co zalicytujesz z rękami E w sekwencji: 
 

W  N  E  S 
1♥  1BA*  ? 

 
* 1BA = 16-18 PC 

1)  2)  3)  4)  5) 
 ♠KD64  ♠KDW973 ♠6  ♠AD3  ♠W102 
 ♥106  ♥7  ♥KD64  ♥W10  ♥6 
 ♦A75  ♦A964  ♦A965  ♦K643  ♦975 
 ♣10932  ♣32  ♣W1032 ♣864  ♣KD9876 
 
 6)  7)  8)  9)  10) 
 ♠86  ♠86  ♠86  ♠K9876 ♠6 
 ♥6  ♥K532  ♥K53  ♥D964  ♥DW975 
 ♦DW9632 ♦D987  ♦D1032 ♦2  ♦K8642 
 ♣W1032 ♣753  ♣DW32  ♣W102  ♣64 
 
 11)   12)   13) 
 ♠ADW987  ♠KDW10654  ♠64 
 ♥105   ♥32   ♥8 
 ♦2   ♦W103   ♦KW1032 
 ♣W1032  ♣2   ♣DW876 
 
Ad 1) ktr – najprawdopodobniej (o ile partner nie będzie licytował), będziemy kontrowali wszystko (2♦ 
bez entuzjazmu). 
 
Ad 2) ktr – jeżeli się utrzyma nie powinno być mało. Jeżeli ktoś „odejdzie”, zgłosimy piki, co będzie 
forsowało na jedno okrążenie. 
 
Ad 3) ktr – jeżeli się utrzyma nie ma problemu. Jeżeli przeciwnicy odejdą w piki, zalicytujemy 4♥. 
 
Ad 4) ktr – jeżeli się utrzyma nie będzie mało. Jeżeli przeciwnicy odejdą – też nie będzie mało. Jeżeli 
odejdzie partner – trudno. My też możemy odejść. 
 
Ad 5) 2♣ - naturalne, nieforsujące. 
 
Ad 6) 2♦ - ostatnia szansa, aby bezpiecznie zabrać głos w licytacji. 
 
Ad 7) 2♥ - ręka minimalna, ale zbyt ładna aby pasować. 
 
Ad 8) 2♥ - trochę za mało na kontrę. 
 
Ad 9) 3♥ - inwit układowy. 
Ad 10) 4♥ - odzywka statystyczna. 
 
Ad 11) 3♠ - inwit do końcówki pikowej – ręka zbyt ładna na praktycznie zamykające 2♠, a kontra w 
razie zastania u partnera singletona pik może być tragiczna. 
 
Ad 12) 4♠ - zamykające, nie widać innej sensownej odzywki. 
 
Ad 13) 2BA – dwukolorówka na młodszych z ręką zbyt słabą na kontrę. 
 
 Nieco inna sytuacja jest po wejściu 1BA o znaczeniu sztucznym. Trudno 
ustalać szczegółowe obrony przeciwko wszelkim stosowanym wejściom 1BA 
(komiczne, na młodszych 5-4, na jednym kolorze, dwuznaczne i wiele innych). 
Z reguły wejścia te nie obiecują zbyt dużej siły. Najczęściej sprzedają 
dość dokładnie układ i potencjał defensywny ręki wchodzącego i dają duże 
możliwości przeszkadzania w dalszej licytacji, o ile strona wchodząca uzna 
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to za sensowne. Nasza licytacja powinna więc być ustawiona pod kątem 
zabezpieczenia się przed wyblokowaniem w dalszej licytacji, a jednocześnie 
pozostawiać możliwość skutecznej walki w strefie częściowego zapisu. 
 
 Podniesienia koloru otwarcia po sztucznym wejściu 1BA są naturalnymi 
odzywkami z bilansu, przy czym zalicytowanie od razu końcówki obiecuje rękę 
układową. 
 
 Nie można na pewno pozostawić kontry w charakterze „omnibusa”. Czym 
to grozi? Np. jeżeli dalsza licytacja potoczy się jak niżej: 
 

W  N  E  S 
1♥  1BA*  ktr  4♠ 

   pas  pas  ? 
 
* 1BA = czwórka pikowa i piątka młodsza 
 
sytuacja jest niezwykle trudna. Nie ma problemu, jeżeli mamy zrównoważoną 
rękę bez fitu kier – po prostu kontrujemy. Ale jeżeli nasza ręka rokuje 
nadzieje na grę własną? Trzeba też wziąć pod uwagę, na ile utrudnioną 
licytację ma W. Praktycznie może on wkroczyć do akcji tylko z wyjątkową 
ręką. Z tego powodu nie kontrujemy z silnymi rękami układowymi – bądź to z 
fitem w kolorze partnera, bądź z dobrym kolorem własnym. Licytujemy wtedy: 
 
3 w nowy kolor – naturalne, forsujące do dogranej 
 
4 w nowy kolor – Splinter 
 
2BA – fit w kolorze otwarcia, ręka zrównoważona w sile dającej szansę na 
szlemika (jeżeli wejście wskazuje longera w określonym kolorze, to rękę 
tego typu należy licytować przez kolor przeciwnika, a 2BA pozostawić na 
ręce dwukolorowe). 
 
 Przy takim ustawieniu licytacji, kontrę dajemy z rękami w miarę 
zrównoważonymi, przy czym fit w kolorze otwarcia jest dopuszczalny tylko w 
sile wystarczającej na dograną, co nie stwarza problemów w drugim 
okrążeniu. Umożliwia także sensowną licytację otwierającemu z rękami, które 
nadają się do zabrania głosu przy najbliższej sposobności. 
 
 Oto propozycje M. Wójcickiego na licytację w sekwencji: 
 

W  N  E  S 
1♥  1BA*  ? 

 
* 1BA = czwórka ♠ i piątka młodsza 
 
?: 
 
ktr = od 9 PC, układ w miarę zrównoważony, jeżeli z fitem w kolorze 
otwarcia, to w sile 9-15 PC 
 
2♣, 2♦ = naturalne, nieforsujące 
 
2♠ (kolor przeciwnika) = od ładnych 15 PC z fitem w kolorze otwarcia, układ 
w miarę zrównoważony 
 
2BA = 6-10 PC, dwukolorówka minimum 5-5 na kolorach młodszych 
3♣, 3♦ = naturalne, forsujące do dogranej, układ niezrównoważony, albo 
bardzo dobry kolor, albo fit w kolorze otwarcia 
 
2♥ = 6-8 PC fit kierowy 
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3♥ = inwit do końcówki kierowej 
 
3♠, 4♣, 4♦ = Splinter 
 
4♥ = sign off 
 
 Po wejściu 1BA o innym znaczeniu można przyjąć analogiczne ustalenia. 
Czasem wymagają one szczegółowego omówienia, np. w przypadku wejścia 1BA na 
młodszych. Należy ustalić czy w sekwencji: 
 

W  N  E  S 
1♥  1BA*  3♠ 

 
* 1BA = na młodszych 
 
3♠ oznacza naturalny forsing czy Splintera. 
 
 Przykłady licytacji E w sekwencji: 
 

W  N  E  S 
1♠  1BA*  ? 

 
* 1BA = czwórka ♥ i piątka młodsza 
 

1)  2)  3)  4)  5) 
♠K97  ♠97  ♠2  ♠54  ♠KW32 

 ♥A2  ♥A1032 ♥DW32  ♥A52  ♥K2 
 ♦DW542 ♦KW2  ♦KD32  ♦KW9753 ♦AW85 
 ♣1092  ♣D543  ♣A864  ♣K4  ♣A75 
 
 
 
 
 

6)  7)  8)  9)  10) 
 ♠2  ♠63  ♠2  ♠K642 ♠52 
 ♥8642  ♥2  ♥7  ♥42  ♥A85 
 ♦86  ♦DW9864 ♦W98765 ♦A2  ♦3 
 ♣KDW987 ♣W1032 ♣KD864 ♣KDW54 ♣ADW9876 
 
 11)  12)  13)  14) 
 ♠KW753 ♠KD32  ♠K864  ♠D9876 
 ♥2  ♥A75  ♥864  ♥2 
 ♦AD64  ♦K10543 ♦K9753 ♦KD532 
 ♣K65  ♣2  ♣2  ♣76 
 
Ad 1) ktr – uzgadniając potem piki wskażemy rękę w sile 9-11 PC z fitem 
pikowym bez rewelacyjnego układu. 
 
Ad 2) ktr – będziemy kontrować wszystko. 
 
Ad 3) j.w. 
 
Ad 4) ktr – najprawdopodobniej w drugim okrążeniu zgłosimy kara, co będzie 
forsowało na jedno okrążenie. 
 
Ad 5) 2♥ - ręka z fitem w kolorze otwarcia w składzie zrównoważonym, przy 
sile dającej szansę na szlemika. 
 
Ad 6) 2♣ - naturalne, nieforsujace. 
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Ad 7) 2♦ – ostatnia szansa na zmieszczenie się w licytacji. 
 
Ad 8) 2BA – słaba dwukolorówka na kolorach młodszych. 
 
Ad 9) 3♣ - naturalne, forsujące do dogranej. W następnym okrążeniu 
sprzedamy fit pikowy. 
 
Ad 10) 3♣ - naturalne, forsujące do dogranej. W następnym okrążeniu 
powtórzymy trefle lub zdamy się na werdykt partnera. 
 
Ad 11) 3♥ - Splinter (jeżeli 1BA nie obiecywałoby kierów, np. oznaczałoby 
kolory młodsze, to 3♥ byłoby naturalnym forsingiem). 
 
Ad 12 4♣ - Splinter. 
 
Ad 13) 3♠ - układowy inwit do końcówki pikowej. 
 
Ad 14) 4♠. 
 
 
4.1.13. Licytacja po otwarciu 1BA i wejściu przeciwnika 
 
 Kontra jest karna (coraz bardziej popularne staje się ustalenie, że po wejściu przeciwnika 
kontra ma charakter wywoławczy – negatywny, nie jest to jednak integralną odzywką systemu WJ 
2000 i jej stosowanie należy uzgodnić z partnerem). 
 
 Po naturalnych wejściach 2♦, 2♥, 2♠ stosujemy konwencję Lebensohla.  
 
 

N  E  S  N  E  S 
1BA  2♠  2BA  1BA  2♦  2BA 

 
2BA = Lebensohl 
 

Znaczenie tej konwencji po otwarciu 1BA jest rozszerzone o karty ze starszą czwórką (gdyż 
po otwarciu 1BA nie gramy kontrą negatywną). 
 
 Po otwarciu 1BA i wejściu naturalnym przeciwnika zalicytowanie przez odpowiadającego 2BA 
ma więc znaczenie: 
 
 • słaby do 6 PC na własnym kolorze 6+ niższym od koloru wejścia, 
 

• czwórka (czwórki) w nielicytowanym kolorze starszym z siłą wystarczającą do końcówki od 9 
PC. 

 
 Przyjrzyjmy się tej konwencji po wejściu przeciwnika 2♠. 
 
 
 
a)   N  E  S  W 
   1BA  2♠  2BA  pas 
   3♣  pas  3♦  pas 
   pas 
 
b)    N  E  S  W 
   1BA  2♠  3♦  pas 
   3BA 
 
 W przykładzie a) odpowiadający sprzedał słabą (do 6 PC) kartę na karach. W przykładzie b) 
licytacja S wskazywała na niezłą – ale nie forsującą - rękę na karach (7-9 PC). 
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c)   N  E  S  W 
   1BA  2♠  2BA  pas 
   3♣  pas  3♠  pas 
   3BA 
 
 W przykładzie c) odpowiadający miał wariant z drugą starszą czwórką (kierową) bez trzymania 
♠ - nie mógł po 3♣ zalicytować 3♥, bo byłoby to zrozumiane jako słaba (do 6 PC) ręka na kierach. 3♠ 
było pytaniem o zatrzymanie w ♠. S nie trzymał pików. 
 
d)    N  E  S  W 
   1BA  2♠  2BA  pas 
   3♣  pas  3BA  pas 
   4♥ 
 
 W przykładzie d) odpowiadający miał czwórkę kier oraz trzymanie pikowe. Otwierający wybrał 
do gry kiery. 
 
e)    N  E  S  W 
   1BA  2♠  3♠  pas 
   3BA 
 
 W przykładzie e) 3♠ było pytaniem o zatrzymanie w pikach i wykluczało posiadanie czwórki 
kier (nie zastosowano konwencji Lebenshola). 
 
 Oto mechanizm działania tej konwencji po wejściu przeciwnika 2♥. 
 

W  N  E  S 
1BA  2♥  ? 

?: 
ktr = karna 
 
2♠ = naturalne, nieforsujące 
 
3♣, 3♦ = inwitujące do 3BA, w zasadzie bez czwórki pików 
 
3♠ = naturalne, forsujące do dogranej 
 
2BA = albo ręka słaba na treflach lub karach, albo czwórka pików z siłą 8+ PC, czyli np. ręce typu: 
 

1)  2)   3)  4)  5) 
 ♠A32  ♠32   ♠KD32  ♠K1092 ♠DW43 
 ♥3  ♥32   ♥43  ♥DW2  ♥2 
 ♦W102  ♦KW97532  ♦W102  ♦W1032 ♦K1092 
 ♣W98765 ♣W10   ♣K876  ♣A8  ♣K987 
 
 Jak licytujemy dalej z rękami każdego typu? 
 
 Otwierający, po 2BA odpowiadającego licytuje automatycznie 3♣, po których odpowiadający: 
ze słabą ręką na treflach – pasuje; ze słabą ręką z karami – licytuje 3♦;  z czwórką pików licytuje: 3♠ - 
bez zatrzymania kier; 3BA – z zatrzymaniem kier; dodatkowo jest jeszcze odzywka 3♥ - wskazująca 
czwórkę pików i krótkość kier. Czyli: 
 

W  N  E  S 
1BA  2♥  2BA  pas 

   3♣  pas  ? 
?: 
pas – z ręką typu 1) 
3♦ – z ręką typu 2) 
3♠ – z ręką typu 3) 
3BA – z ręką typu 4) 
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3♥ – z ręką typu 5) 
 
 Nieco bardziej skomplikowana jest sytuacja po wejściu 2♦,  gdyż licytujący 2BA może mieć 
każdą ze starszych czwórek. Trzeba sobie poradzić wprowadzeniem drobnej sztuczności (3♦). Brak 
jest tego opisu w opracowaniu K. Jassema. 
 

W  N  E  S 
1BA  2♦  2BA  pas 

   3♣  pas  ? 
?: 
 
pas = sign off na treflach 
 
3♦ = brak zatrzymania karo (!) i jedna lub dwie starsze czwórki 
 
3♥, 3♠ = czwórka licytowania z zatrzymaniem karo (z dwoma starszymi czwórkami – licytujemy 3♥) 
 
 Wg K. Jassema w WJ 2000 w sekwencji: 
 

W  N  E  S 
1BA  2♣  ? 

 
?: nie stosuje się konwencji Lebenshola 
 
 Jednak K. Jassem w swoim opracowaniu nie podaje dalszego schematu licytacji w tej 
sekwencji. Jedynie zaznacza, że dalsza licytacja jest naturalna. 
 
 Niektóre pary przyjęły więc ustalenia przyjęte w systemie Martensa-
Przybory. 
 
 Po naturalnym wejściu 2♣ 2BA staje się praktycznie Staymanem, z tym, 
że otwierający wskazuje nie tylko starsze czwórki, ale i zatrzymanie 
treflowe: 
 

W  N  E  S 
1BA  2♣  ? 

?: 
2♦,2♥,2♠ = naturalne, nieforsujące 
3♣ = pytanie o zatrzymanie 
3♦ = inwit do 3BA (z silną ręką z karami najczęśćiej  

 licytujemy 3♣) 
3♥,3♠, = forsujące do dogranej, kolor 5+ 
2BA = forsujące do dogranej z przynajmniej jedną  
      starszą czwórką 
 
W sekwencji: 
 

W  N  E  S 
1BA  2♣  2BA 
? 

 
?: licytuje się następująco: 
 
3♣ = brak zatrzymania trefl 
3♥,3♠, = czwórka licytowana i zatrzymanie trefl, po  
          3♥ może być również czwórka pik 
3BA = zatrzymanie treflowe bez starszej czwórki 
 
 W każdej z powyższych sekwencji z zastosowaniem konwencyjnego 2BA otwarta jest droga 
do poszukiwania najlepszej końcówki. niepodobna „zgubić” starsze czwórki ani zatrzymanie w kolorze 
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wejścia. W razie niemożności uzgodnienia koloru i bez zatrzymania w kolorze wejścia, licytacja jest na 
tyle informacyjna, że można próbować szukać optymalnego kontraktu na siedmiu atutach. 
 
 Wg M. Wójcickiego nie widać żadnych przeszkód, ani żadnego 
uzasadnienia, dla rezygnacji, po wejściu przeciwnika na wysokości dwóch, z 
tak wygodnej konwencji, jaką jest duży Teksas (na wysokości czterech). Tak, 
że po każdym wejściu, odzywki 4♦ i 4♥ są nadal Teksasami (z wyjątkiem 4♥ 
po wejściu 2♠). 
 
 Wprowadzenie licznych wejść dwukolorowych (kontra „bi”, Astro, Landy itp.) doprowadziło do 
tego, że wejścia kolorem szczególnie starszym dawane są z longerem co najmniej sześciokartowym, i 
to z reguły dość solidnym. W tej sytuacji wielu ekspertów przychyla się do stosowania nawet po 
otwarciu 1BA i wejściu na wysokości dwóch kontry negatywnej. Na pierwszy rzut oka wygląda to na 
herezję, ale w praktyce wydaje się być rozwiązaniem sensownym i umożliwiającym dużo bardziej 
elastyczną licytację, niż opisane na początku rozdziału schematy. 
 
 Wejście przeciwnika na wysokości trzech pozbawia przestrzeni, 
umożliwiającej tak precyzyjną licytację, jak przy użyciu opisanych powyżej 
ustaleń. Wieloletnie obserwacje wejść na wysokości trzech po otwarciu 1BA 
doprowadziły teoretyków amerykańskich do wysunięcia koncepcji stosowania w 
tej sytuacji kontry negatywnej. Koncepcja ta powoli zdobywa także 
zwolenników wśród par naszej czołówki. 
 
 Gdy stosuje się kontrę negatywną po otwarciu 1BA, to po wejściu na 
wysokości dwóch: 
 
 • nowy kolor bez przeskoku nie forsuje, 
 • kolor przeciwnika jest pytaniem o zatrzymanie, 
 • inne – są naturalne. 
 
 Po wejściu na wysokości trzech: 
 
 • nowy kolor forsuje, 
 • zgłoszenie końcówki jest sign off, 

• 3BA gwarantuje zatrzymanie w kolorze wejścia (bez zatrzymania dajemy 
kontrę negatywną). 

 
 Należy jeszcze omówić licytację w sekwencji: 
 

W  N  E  S 
1BA  pas  pas  2 w kolor 

   ? 
 
 Klasyczne kanony licytacji zabraniają otwierającemu 1BA powtórnego zabrania głosu w 
licytacji, jeżeli jego partner spasował. Jednak czasy się zmieniły i otwierający 1BA niejednokrotnie ma 
starszą piątkę, czy młodszą szóstkę. Można wtedy jeszcze raz zalicytować. Nie należy stosować tego 
nagminnie, ale niejednokrotnie pas zaprzepaści szanse uzyskania częściowego zapisu, np. po 
licytacji: 
 

W  N  E  S 
1BA  pas  pas  2♦ 

   ? 
 
z kartą:  ♠K32  ♥AD1086  ♦53  ♣AK6  można zaryzykować 2♥, wskazując pięć kierów i (co ważne!) – 
możliwość gry w pozostałe, niezgłoszone dotychczas kolory. Z ręką typu:  ♠KD98  ♥AD107  ♦32  
♣AW2 można dać kontrę, która musi oznaczać obie starsze czwórki (kontra po naturalnych 2♦ z ręką 
typu:  ♠A2  ♥K32  ♦AKW105  ♣D102 może tylko naprostować licytację przeciwników). 
 
 Także odpowiadający, po sekwencji typu: 
 
   W  N  E  S 



WJ 2000 206 

   1BA  pas  pas  2♦ 
   pas  pas  ? 
 
może niejednokrotnie mieć kartę, dającą szanse na osiągnięcie zapisu z gry własnej. Decyzja o 
zabraniu głosu może mieć szczególne znaczenie w turnieju na maksy, gdzie zapis +110 pobije na 
głowę +50 czy nawet +100 możliwe do uzyskania za ewentualną wpadkę przeciwników. Licytacja 
gracza E jest jednak utrudniona przez to, że kontra z jego pozycji jest karna. Niemniej jego pas w 
pierwszym okrążeniu stwarza pewien komfort licytacji przez to, ze wyklucza pewne ręce, np. starszą 
piątkę. Zgłoszenie w tej sytuacji koloru starszego wskazuje więc jednoznacznie czwórkę i gwarantuje 
jednocześnie możliwość sensownej gry w inny kolor. Np. w powyższej sekwencji z kartą: 
 
 ♠K1092  ♥D987  ♦32  ♣987 
 
można powiedzieć 2♥. Optymista może też spróbować tej odzywki z ręką: 
 ♠K76  ♥D987  ♦32  ♣W975 
 
licząc, że partner znajdzie którąś ze starszych czwórek. Wznowienie w tej sytuacji odzywką 2♠ 
sugeruje boczny kolor treflowy, raczej pięciokartowy, np.: 
 
 ♠K987  ♥32  ♦32  ♣D10954 
 
 Dla zilustrowania tematyki tego rozdziału, dziesięć problemów: 
 
 Po licytacji: 
 

 W  N   E  S 
 1BA  2♥ (naturalne) ? 

 
co zalicytujemy z każdą z poniższych rąk: 
 
 
 

1)  2)  3)  4)  5) 
 ♠A5  ♠A97  ♠DW876 ♠54  ♠54 
 ♥D864  ♥A32  ♥32  ♥32  ♥32 
 ♦W102  ♦98  ♦W1032 ♦K64  ♦W102 
 ♣W987  ♣98765  ♣87  ♣DW9876 ♣AD9876 
 
 6)  7)  8)  9)  10) 
 ♠K875  ♠K875  ♠K875  ♠KDW876 ♠32 
 ♥32  ♥K2  ♥2  ♥2  ♥32 
 ♦A987  ♦A987  ♦A987  ♦W1032 ♦AKW987 
 ♣K32  ♣432  ♣K876  ♣32  ♣W109 
 
Ad 1) ktr – N musi być ukarany za swój „wślizg”. 
 
Ad 2) ktr – nie wygląda tak solidnie jak w poprzednim problemie, ale zapis nie powinien być mniejszy 
(chyba, że partner ma:  ♠D32  ♥D2  ♦D32  ♣AKDW2). 
 
Ad 3) 2♠ - kolor 5+, nieforsujące. 
 
Ad 4) 2BA (Lebenshol) – z intencją spasowania na automatyczne 3♣ partnera. Trefle są zbyt słabe, 
aby zgłosić inwitujące 3♣ - mogłoby to sprowokować partnera do prawie beznadziejnych 3BA z ręką 
typu:  ♠AKW2  ♥K32  ♦DW2  ♣K2. 
 
Ad 5) 3♣ - inwitujące, porównaj z problemem poprzednim. 
 
Ad 6) 2BA (Lebenshol) – po automatycznych 3♣ zgłaszamy 3♠ (czwórka pik, brak zatrzymania kier). 
 
Ad 7) 2BA (Lebenshol) - po automatycznych 3♣ zgłaszamy 3BA (czwórka pik, zatrzymanie kier). 
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Ad 8) – po automatycznych 3♣ zgłaszamy 3♥ (krótkość kier, czwórka pików). 
 
Ad 9) 4♥ - Teksas – wygląda, że lepiej zagrać z ręki partnera. 
 
Ad 10) 3♥ - pytanie o zatrzymanie. Wydaje się, że przy zatrzymaniu kierowym u partnera 3BA będzie 
najlepszym kontraktem. 
 Przyjmując, że po wejściu na wysokości trzech gramy kontrą negatywną, 
po licytacji: 
 

W  N  E  S 
1BA  3♦  ? 

 
co należy zalicytować z każdą z poniższych rąk: 
 

1)  2)  3)  4)  5) 
♠753  ♠753  ♠K976  ♠K976  ♠K976 
♥32  ♥52  ♥A975  ♥W102  ♥2 
♦KD32  ♦AD32  ♦32  ♦2  ♦W32 
♣W1032 ♣K987  ♣D32  ♣AD987 ♣AD987 
 
6)  7)  8)  9)  10) 
♠K9876 ♠KD987 ♠KDW987 ♠A9876 ♠ADW32 
♥AD43  ♥A32  ♥32  ♥K9876 ♥KD1092 
♦32  ♦32  ♦2  ♦2  ♦2 
♣32  ♣W102  ♣W1032 ♣32  ♣W10 

 
Ad 1) pas – niestety, kontra jest negatywna i doprowadziła nas 
najprawdopodobniej do beznadziejnych 3BA. 
 
Ad 2) 3BA – kontra grozi tym, ze partner z dwoma starszymi czwórkami i 
słabymi karami nie pozostawi 3BA zgłoszonych przez nas w następnym 
okrążeniu licytacji. 
 
Ad 3) ktr – modelowa karta do tej odzywki. 
 
Ad 4) ktr – pozostawiająca otwartą drogę do wszystkich sensownych 
kontraktów. 
 
Ad 5) ktr – trochę nietypowa ze względu na singletona kier, ale z posiadaną 
siłą powinniśmy dać sobie radę w dalszej licytacji. 
 
Ad 6) ktr – pozostawia drogę do uzgodnienia obu starszych kolorów. Jeśli 
zalicytowalibyśmy teraz 3♠, to po ewentualnych 3BA partnera mielibyśmy 
„palcówkę” – zgłosić 4♥, czy pasować. 
Ad 7) 3♠ – forsuje, jednoznacznie sprzedaje kartę. 
 
Ad 8) 4♠ - w tej sekwencji stosowanie teksasu komplikuje życie (patrz 
problemy 9 i 10). 
 
Ad 9) 4♦ - zmuszamy partnera do wyboru starszego koloru. Można też zgłosić 
3♠, a w następnym okrążeniu 4♥, ale taka sekwencji, gdy dysponuje się 
odzywką 4♦, powinna być lekkim inwitem do szlemika. 
 
Ad 10) 4♦ - zmuszamy partnera do wyboru starszego koloru, a potem dają cue 
bid 5♦, sprzedamy siłę ręki i zatrzymanie w karach. 
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4.1.14. Licytacja po otwarciu 1BA i wejściu konwencyjnym (opr. M. Wójcicki) 
 
 K. Jassem w swoim opracowaniu WJ 2000 pomija ten temat. 
 
A.  Licytacja po wejściu określającym dwa kolory 
 
 Przykłady takiego wejścia to np. 2♣ Landy lub 2♦ z obrony Szuriga (oba wskazujące 
dwukolorówkę z kolorami starszymi). 
 
 Kontra po wejściu tego typu powinna wskazywać rękę, z którą możemy kontrować 
przynajmniej jeden kolor przeciwników. Nie może przy tym być to karta, z którą możemy kontrować 
wyłącznie jeden kolor i nic więcej, np. po wejściu 2♦ na starsze nie należy kontrować z ręką: 
 
 ♠-  ♥KDxxx  ♦xxxx  ♣xxx 
 
doprowadziłoby to do tego, że po wysoce prawdopodobnej kontrze partnera na 2♠ przeciwników 
moglibyśmy z rzeźników stać się baranami. 
 
 Może to być karta nieco silniejsza honorowo ze słabszymi kolorami wskazanymi przez 
przeciwników. Po dokonaniu przez II broniącego wyboru koloru, otwierający powinien kontrować z 
czwórką lub dobra trójką. Wskazówką, czy zostawić kontrę, czy licytować końcówkę, często będą 
założenia. 
 
 Kontra może być też dana z ręką w sile inwitu bez specjalnych wartości „kontrowych” – po 
ewentualnej kontrze partnera – wytrzymamy, a bez kontry – zalicytujemy 2BA. 
 
 Inne odzywki odpowiadającego oznaczają: 
 
• kolor własny na wysokości dwóch = naturalne, nieforsujace; 
 
• kolor własny (w tym także ewentualny sztuczny kolor wejścia) na wysokości trzech = naturalne, 
inwitujące; 
 
• 2BA (Lebenshol) = sign off na kolorze niższym od koloru wejścia lub na kolorze wejścia albo inwit na 
kolorze wyższym od koloru wejścia (otwierający licytuje automatycznie 3♣, po których odpowiadający 
zgłasza posiadany kolor); 
 
• kolor z przeskokiem = naturalne, forsing do dogranej; 
 
• kolor wskazany przez wchodzącego = silna sugestia starszej czwórki z krótkością w kolorze 
licytowanym; 
 
• kolor wskazany przez wchodzącego z przeskokiem na wysokości trzech = może to być odzywka wg 
konwencji 5-4-3-1 z systemu Martensa-Przybory. 
 
 Przykładowo: 
 

W  N   E  S 
1BA  2♣ (♥+♠)  ? 

 
ktr = chęć kontrowania 
2♦ = naturalne, sign off 
2♥, 2♠ = sugestia krótkości, forsing do dogranej 
2BA (Lebeshol) = sign off na treflach lub inwit na karach 
3♣ = naturalne, inwitujące 
3♦ = naturalne, forsing do dogranej 
3♥, 3♠ = konwencja 5-4-3-1 – krótkość licytowana, układ w kolorach młodszych co najmniej 5-4 
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B.  Licytacja po wejściu określającym jeden kolor 
 
 Wejścia tego typu to wejścia transferowe (z rękami jednokolorowymi obrońca wskazuje kolor 
posiadany teksasem), konwencja Astro (wejście 2♣ oznacza dwókolorówkę  co najmniej 5-4, kiery i 
młodszy kolor a 2♦ - dwukolorówkę z pikami). 
 
 Po wejściu tego typu: 
 
• Kontra powinna wskazywać chęć kontrowania przeciwników, a nie sztucznego koloru wejścia. Ręka 
kontrującego powinna być albo w miarę silna z układem zrównoważonym (aby kontrować samemu lub 
utrzymać propozycyjną kontrę partnera), albo nieco słabszą ale z opozycją w kolorze wskazanym 
przez przeciwnika. 
 
• Własny kolor na wysokości dwóch jest nieforsujący, a na wysokości trzech bez przeskoku – 
inwitujący. Własny kolor z przeskokiem – forsuje do dogranej. 
 

• 2BA – jeżeli odpowiadający ma do dyspozycji odzywkę w kolor przeciwnika na wysokości dwóch to 
2BA jest tylko przygotowaniem sign off na wysokości trzech w kolor niższy od koloru wejścia lub w 
kolorze wejścia (otwierający licytuje automatyczne 3♣, po których odpowiadający pasuje z treflami lub 
licytuje posiadany kolor). Drogą do znalezienia ewentualnych starszych czwórek jest wtedy licytacja w 
kolor przeciwnika na wysokości dwóch. Jeżeli odpowiadający nie może zalicytować faktycznego 
koloru przeciwnika na wysokości dwóch, to 2BA, poza przygotowaniem sign off może być także próbą 
uzgodnienia starszych czwórek, jak w konwencji Lebenshol. 
 

• Własny kolor na wysokości trzech bez przeskoku – naturalne, inwitujące. 
 
• Własny kolor z przeskokiem – naturalne, forsujące do dogranej. 
 
• Kolor wskazany przeciwnika na wysokości trzech z przeskokiem – konwencja 5-4-3-1. 
 
 Oto przykład: 
 

W  N  E  S 
1BA  2♦*  ? 

 
* 2♦ = dwukolorówka z pikami 
 
ktr = chęć kontrowania 
2♥ = naturalne, sign off 
2♠ = pytanie o czwórkę kierów, ewentualna karta z szansami na szlemika z longerem w kolorze 
młodszym 
2BA (odmiana Lebenshola) = sign off na treflach lub karach (otwierający licytuje automatyczne 3♣) 
3♣, 3♦ = naturalne, inwitujące 
3♥ = naturalne, forsing do dogranej 
3♠ = konwencja 5-4-3-1 – singleton lub renons pik, co najmniej 5-4 w kolorach młodszych 
4♦ = Teksas 
 
 
C.  Licytacja po wejściu nie określającym koloru 
 
 Przykład takiego wejścia to popularne 2♣ - ręka jednokolorowa z dowolnym longerem. 
 
 Po wejściu tego typu kontra też powinna wskazywać intencje kontrowania przeciwników, czyli 
układ w miarę zrównoważony z pewną siłą w honorach. Jednak trudności z licytacją pewnych typów 
rąk, spowodowane przez brak odzywki w kolor przeciwnika, zmuszają do kontrowania także z rękami 
dwu- i trzykolorowymi. Z taką ręką kontrujemy wejście, a następnie odchodzimy z ewentualnej kontry 
partnera, jeżeli trafi ona w naszą krótkość (jest to sekwencja forsująca). Przy przyjęciu takiego 
charakteru kontry, można przyjąć następujące ustalenia odnośnie odzywek w kolor: 
 
 • na wysokości dwóch  - nieforsujące, 
 • na wysokości trzech bez przeskoku – inwitujące, 

• na wysokości trzech z przeskokiem – forsujące do dogranej, ręka jednokolorowa. 
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2BA jest odmianą konwencji Lebenshol – otwierający licytuje automatyczne 3♣, po których zgłoszenie 
przez odpowiadającego koloru niższego od sztucznego koloru wejścia lub koloru wejścia (lub pasa) 
oznacza kolor licytowany i rękę słabą, a koloru powyżej sztucznego koloru wejścia (tzn. takiego, który 
mógł być zgłoszony na wysokości dwóch) – inwitujące. 
 Przykładowo: 
 

W  N  E  S 
1BA  2♣*  ? 

 
* 2♣ = dowolny kolor 5+ 
 
ktr = silna ręka zrównoważona, albo dwu- lub trzykolorowa 
2♦, 2♥, 2♠ = naturalne, sign off 
2BA = sign off na treflach lub ręka inwitująca na innym kolorze 
3♣ = naturalne, inwitujące 
3♦, 3♥, 3♠ = naturalne, forsujące do dogranej 
 
 Na zakończenie kilka przykładów. Po licytacji: 
 

W  N   E  S 
1BA  2♦ (♥+♠)  ? 

 
co zalicytujesz z kartą E: 
 

1)  2)  3)  4) 
♠A9  ♠A76  ♠65  ♠76 
♥D987  ♥D987  ♥975  ♥75 
♦W32  ♦W9  ♦KD987 ♦32 
♣D864  ♣K643  ♣987  ♣DW98765 

 
  5)  6)  7)  8) 
  ♠93  ♠98  ♠98  ♠2 
  ♥874  ♥W3  ♥D54  ♥D64 
  ♦DW97543 ♦AD9876 ♦AK864 ♦AK864 
  ♣2  ♣864  ♣D32  ♣D432 
 
Ad 1) ktr – jeżeli partner skontruje 2♠, to wytrzymamy. Jeżeli nie – zgłosimy 3BA. 
 
Ad 2) ktr – wytrzymujemy wszystkie kontry partnera lub kontrujemy sami. Jeżeli 2♦ z kontrą „ustoi”, to 
nie powinno być tanio. 
 
Ad 3) pas (ewentualnie 2BA jako przygotowanie sign off 3♦, ale grozi to „wygraniem walki o wpadkę”. 
 
Ad 4) 2BA – po automatycznych 3♣ partnera pasujemy. 
 
Ad 5) 2BA - po automatycznych 3♣ partnera zgłaszamy sign off 3♦. 
 
Ad 6) 3♦ - inwitujące do 3BA (można też „wziąć byka za rogi” i zalicytować od razu 3BA). 
 
Ad 7) 2♠ - wywiad bezatutowy. 
 
Ad 8) 3♠ - konwencja 5-4-3-1 (jeżeli się jej nie stosuje, należy licytować 2♠ – wywiad bezatutowy). 
 
 Po licytacji: 
 

W  N  E  S 
1BA  2♦*  ? 

* 2♦ = 5-4 z pikami 
 
co zalicytujesz z karta E: 
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9)  10)  11)  12)  13) 
♠A2  ♠A87  ♠54  ♠2  ♠8 
♥D976  ♥D864  ♥DW98  ♥DW98  ♥D74 
♦W32  ♦W2  ♦AK654 ♦AK654 ♦AK654 
♣D743  ♣K743  ♣765  ♣2  ♣W976 

 
 14)  15)  16)  17)     18) 
 ♠32  ♠32  ♠32  ♠32     ♠KD32 
 ♥65  ♥W6  ♥ADW876 ♥AD87654    ♥9753 
 ♦75  ♦AD9765 ♦KD32  ♦765        ♦32 
 ♣DW98765 ♣543  ♣2  ♣2     ♣W87 
 
Ad 9) ktr – jeżeli partner skontruje 2♠, to wytrzymamy. Jeżeli nie – zgłosimy 3BA. 
 
Ad 10) Ad 2) ktr – wytrzymujemy wszystkie kontry partnera lub kontrujemy sami. Jeżeli 2♦ z kontrą 
„ustoi”, to nie powinno być tanio. 
 
Ad 11) ktr – potem zgłaszamy kara lub 2♠ pytanie o czwórkę kierów. 
 
Ad 12) 2♠ - wskazanie krótkości z sugestią poszukiwania czwórki kierów. 
 
Ad 13) 3♠ - konwencja 5-4-3-1. 
 
Ad 14) 2BA – po automatycznych 3♣ pasujemy. 
 
Ad 15) 3♦ – inwitujące do 3BA. 
 
Ad 16) 3♥ - naturalne, forsujące do dogranej. 
 
Ad 17) 4♦ - Teksas – nie ma powodu z niego rezygnować w tego typu sekwencjach. 
 
Ad 18) pas – nie ma pewności, że obłożymy przeciwników na przykład na 2♥. 
 
 Po licytacji: 
 

W  N  E  S 
1BA  2♣*  ? 

 
* 2♣ = dowolny monokolor 
 
co zalicytujesz z kartą E: 
 
19)  20)  21)  22)  23)  24) 
♠A2  ♠2  ♠KD654 ♠KD654 ♠975  ♠975 
♥D876  ♥A654  ♥KD654 ♥A32  ♥54  ♥43 
♦W98  ♦K9876 ♦2  ♦W2  ♦D2  ♦2 
♣D975  ♣D975  ♣98  ♣987  ♣AW8765 ♣DW98765 
 
 
25)  26)  27)  28)  29) 
♠KD975 ♠975  ♠2  ♠AD1054 ♠AD98762 
♥754  ♥54  ♥765  ♥32  ♥654 
♦32  ♦AKD98 ♦AKD876 ♦W543  ♦32 
♣987  ♣987  ♣D98  ♣32  ♣2 
 
Ad 19) ktr - jeżeli partner skontruje 2♠, to wytrzymamy. Jeżeli nie – zgłosimy 3BA. 
 
Ad 20) ktr – wytrzymujemy wszystkie kontry partnera lub kontrujemy sami. Jeżeli 2♣ z kontrą „ustoi”, 
to nie powinno być tanio. 
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Ad 21) ktr (lub 3♠) – potem zgłaszamy piki, a następnie kiery. 
 
Ad 22) 3♠ - naturalne, forsing do dogranej. 
 
Ad 23) 3♣ – inwitujące do 3BA. 
 
Ad 24) 2BA (Lebenshol) – po automatycznych 3♣ pasujemy. 
 
Ad 25) 2♠ – to co chcemy grać. 
 
Ad 26) 3BA - j.w. 
 
Ad 27) 3♦ - naturalne, forsing do dogranej. Brak starszej czwórki. Ręka z pewnymi aspiracjami. 
 
Ad 28) 2BA – po automatycznych 3♣ zgłaszamy 3♠, sprzedając kolor pięciokartowy w sile inwitu do 
dogranej. 
 
Ad 29) 4♥ - Teksas na piki. 
 
 
4.1.15. Licytacja po otwarciu 2♣ i wejściu przeciwnika 
 
 Po kontrze przeciwnika odzywki nowym kolorem są nieforsujące, a podniesienie trefli ma 
charakter blokujący. 
 
 Po wejściu przeciwnika kolorem kontry są negatywne „do długości”, tzn. partner z czwórką w 
kolorze przeciwnika pasuje. Przykłady: 
 
  My  Oni  My 
 
 a) 2♣  2♥  ktr 
 
 b) 2♣  3♦  ktr 
 
 W przykładzie a) kontra jest negatywna (najczęściej z czwórką pik) i nie powinno się jej dawać 
z krótkością kier, gdyż otwierający z czwórką kierową ma pasować. W przykładzie b) kontra jest próbą 
uzgodnienia starszych kolorów. 
 
 Ponieważ K. Jassem nie podaje szczegółowej licytacji po otwarciu 2♣ i kontrze wywoławczej 
lub interwencji kolorem dalsza licytacja jest  oparta na opracowaniu M. Wójcickiego – Licytacja 
dwustronna. 
 
 Wg Wójcickiego w tej chwili najpopularniejsze są następujące ustalenia: 
 
1) W sekwencji: 
 

W  N  E  S 
2♣  ktr  ? 

?: 
 
rktr = jedyna silna odzywka – od 11 PC, układ dowolny, np. ręce: 
 
 ♠AW65  ♥KW2  ♦A987  ♣54 
 ♠K4  ♥ADW32  ♦A54  ♣1098 
 
2 w kolor = słabe zniesienie z misfitem trefl, np.: 
 
 ♠KDW987  ♥864  ♦752  ♣2 – licytuj 2♠ 
 
2BA = inwit do 3BA z fitem treflowym, 10-12 PC, np.: 
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 ♠K6  ♥AW3  ♦10932 ♣ K753 
 
3 w kolor = konwencja kolor + fit, czyli kolor licytowany z fitem treflowym, 8-11 PC, np.: 
 
 ♠2  ♥ADW54  ♦864  ♣K876 – licytuj 3♥ 
 
3♣/4♣/5♣ = zaporowe 
 
2) W sekwencji: 
 

W  N  E  S 
2♣  2♦/♥/♠ ? 

?: 
 
ktr = negatywna – od 8 PC, czwórka w nielicytowanym kolorze starszym otwierający może ją ukarnić z 
czwórką w kolorze wejścia, np. po wejściu  2♠ z rękoma: 
 
 ♠32  ♥KD54  ♦A976  ♣W43 – licytuj ktr 
 ♠A2  ♥KD54  ♦A976  ♣864 – licytuj ktr 
 
2BA = silne, praktycznie przesądzające dograną pytanie o układ (przede wszystkim o starszą 
czwórkę) 
 
kolor na wysokości dwóch = naturalne, kolor pięciokartowy, nieforsujące, np. po wejściu 2♦ z ręką: 
 
 ♠AD1087  ♥DW2  ♦865  ♣87 – licytujemy 2♠ 
 
kolor na wysokości trzech bez przeskoku = naturalne, forsujące na jedno okrążenie 
 
nowy kolor z przeskokiem = naturalne, forsujące do dogranej, dobry kolor 6+ kartowy, np. po wejściu 
2♦ z ręką: 
 
 ♠A2  ♥AKW1065  ♦32  ♣W102 – licytujemy 3♥ 
 
kolor przeciwnika = pytanie o zatrzymanie do bez atu (wywiad bezatutowy), ręka z dobrym fitem 
treflowym lub bardzo dobrym kolorem karowym po wejściu kolorem starszym, np. po wejściu 2♠ z 
rękami: 
 
 ♠32  ♥AK3  ♦DW98  ♣K1092 – licytuj 3♠ 
 ♠32  ♥K43  ♦AKD987  ♣32 – licytuj 3♠ 
 
3♣ = 7-10 PC, fit treflowy 
 
4♣ = blokujące, słaba ręka układowa 
 
3BA = do gry (na pewno z fitem treflowym) 
 
 
 
 
3) Po wejściu kolorem z przeskokiem: 
 
ktr = powinna być negatywna (do wysokości 3♠ gramy kontrą negatywną, a więc po wejściu 3♠ kontra 
jest karna) 
 
nowy kolor poniżej dogranej = naturalne, forsujące 
 
kolor przeciwnika = cue bid uzgadniający trefle 
 
inne = naturalne 
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4.1.16. Licytacja po otwarciu 2♦ i wejściu przeciwnika 
 
 Po kontrze przeciwnika na nasze otwarcie 2♦ pas jest akceptacją gry kontraktu 2♦, jeśli 
partner ma kolor karowy. Rekontra jest siłowa i powinna „zabezpieczać” kara – oznacza próbę 
skontrowania przeciwników przy misfitach. Pozostałe odzywki mają takie same znaczenie jak bez 
kontry (np. 2♥ - „pasuj, jeśli masz kiery”). 
 
 Po wejściu przeciwnika kolorem na wysokości dwóch kontry są „do długości”, tzn. otwierający 
ma spasować, jeśli posiada piątkę w kontrowanym kolorze, np.: 
 
  My   Oni   My 
  2♦   2♥   ktr 
 
ktr = „Pasuj, jeśli masz kiery, licytuj z pikami”. 
 
  W   N   E 
  2♦   2♥/2♠        ? 
?: 
 
pas = słaba karta lub ręka z longerem w kolorze wejścia z siłą nie gwarantującą końcówki 
 
2BA = pytanie o  kolory longerów 
 
kolor bez przeskoku = fit 3+ w kolorze zalicytowanym, nieforsujące; otwierający pasuje, gdy ma longer 
w kolorze zalicytowanym przez partnera, w przeciwnym razie zgłasza swój najbliższy kolor, np. w 
sekwencji: 
 

W  N  E  S 
2♦  2♠  3♣  pas 

   ? 
 
otwierający z treflami pasuje, mając kara i kolor starszy licytuje 3♦, z kierami i pikami licytuje 3♥. 
 
 Licytacje kolorem po otwarciu Wilkoszem i wejściu przeciwnika mają charakter „do koloru 
partnera”. Otwierający pasuje, jeśli posiada piątkę w licytowanym kolorze. Przykłady: 
 
  My  Oni  My 
 a) 2♦  2♥  2♠ 
 
 b) 2♦  3♣  3♦ 
 
 W przykładzie a) otwierający ma spasować z pikami lub zalicytować swój kolor młodszy, jeśli 
pików nie posiada (odpowiadający bał się dać kontrę „do długości”). W przykładzie b) otwierający bez 
piątki karo przenosi na swój najbliższy kolor. 
 
 Kontry po wejściu przeciwnika na wysokości trzech (i wyższej wysokości) są karne. 
 

N  E  S   N  E  S 
2♦  3♣  ktr   2♦  3♠  ktr 

 
ktr = karna 
 

W  N  E  S 
2♦  3♣  ? 

 
ktr = karna 
 
3BA = do gry 
 
kolor przeciwnika = zobowiązuje otwierającego do zgłoszenie najbliższego koloru, forsuje do dogranej 
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nowy kolor = fit 3+, otwierający pasuje z longerem w kolorze licytowanym, przeciwnym wypadku 
licytuje najbliższy posiadany kolor; w powyższej sekwencji 3♦ i 3♥ zalicytowane przez E obiecują 
jedynie fit 3+, a 3♠ jest naturalne, forsujące 
 
3♠ - nowy kolor (najwyższy) = naturalne, forsujące, dobry kolor 6+ 
 

W  N  E  S 
2♦  2BA  ? 
?: 

 
ktr = karna 
 
3♣, 3♦, 3♥ = fit 3+ w kolorze licytowanym – otwierający pasuje z longerem w kolorze zalicytowanym, 
a bez niego licytuje najbliższy posiadany longer 
 
3♠ = naturalne, forsujące – dobry kolor 6+ 
 
Przykłady licytacji: 
 
A.   W  N  E  S 
   2♦  2♠  ? 
 

Co należy licytować w powyższej sekwencji z rękami: 
 
 1)  2)  3)  4)  5) 

♠KD1043 ♠4  ♠-  ♠865  ♠9765 
 ♥K  ♥KW97  ♥KD6  ♥K86  ♥KD954 
 ♦AW987 ♦AW102 ♦DW1092 ♦DW98  ♦- 
 ♣32  ♣AD53  ♣K654  ♣A87  ♣A1098 
 
Ad 1) Pas – może partner zorientuje się, że mamy coś w karcie i ożywi licytację kontrą? Po naszej 
ewentualnej kontrze (kontra do długości) najprawdopodobniej nie wyplączemy się już z misfitów. 
 
Ad 2) Kontra – „do długości”. Jeżeli partner ma piki, to wpadka nie powinna być mała. Jeżeli partner 
odejdzie, to są szanse nawet na szlemika. 
 
Ad 3) 2BA – jeżeli partner nie ma pików, końcówka jest pewna. Jeżeli ma piki nie ma gwarancji, że 2♠ 
nie idzie (dlatego nie kontrujemy 2♠). Po odpowiedzi na 2BA wskazującej piki, zainwitujemy końcówkę 
w kolor młodszy. 
Ad 4) 3♦ – zagramy 3♦ lub w przypadku, gdy partner ma kiery z treflami 3♥. 
 
Ad 5) 4♥ - partner na 99% ma kiery. Licytujemy to co uważamy, że wygramy. 
 
B.   W  N  E  S 
   2♦  3♣  ? 
 

Co należy licytować w powyższej sekwencji z rękami: 
 
 1)  2)  3)  4)  5) 
 ♠75  ♠2  ♠ADW976 ♠ADW2 ♠KW102 
 ♥D2  ♥K92  ♥K2  ♥KD732 ♥ADW43 
 ♦AW932 ♦A9832 ♦AD4  ♦AW3  ♦532 
 ♣KD108 ♣K642  ♣32  ♣2  ♣2 
 
Ad 1) ktr – wygląda na to, że przeciwnicy weszli w misfity. Ewentualnie możemy spasować czekając, 
aż partner ożywi licytację kontrą. 
 
Ad 2) 3♦ - z tą ręką szkoda „odpuścić”. Przeciwnicy najprawdopodobniej wygrają 3♣, a my na pewno 
wygramy 3♦, jeżeli partner ma kara. Jeżeli nie ma – na 3♥ też nie będziemy bez szans. 
 
Ad 4) 4♣ - sprawdzimy kolory partnera. Przy kierach z karami są szanse nawet na szlemika. 
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Ad 5) 4♦ - chęć gry 4 w starszy kolor partnera. Jeżeli przeciwnicy nam pozwolą zagramy 4 w starszy 
kolor partnera. 
 
 
4.1.17. Licytacja po otwarciu 2♥/2♠ i wejściu przeciwnika  
             (M. Wójcicki) 
 
 Interwencja przeciwnika powinna zmieniać cele licytacji po bloku – mniejszy nacisk powinien 
być położony na licytację konstruktywną, a większy na licytację w obronie, na wskazywanie wartości 
pozwalających ocenić celowość dalszego blokowania, opłacalność ewentualnej obrony, szanse 
realizacji kontraktu zalicytowanego przez przeciwników. 
 
 
 W sekwencji: 
 

W  N  E  S 
2♥  ktr  ? 

?: 
rktr = silna ręka, najczęściej początek łapania przeciwników na kontrę 
 
2BA = pytanie o singletona (!) – bez kontry pytaniem o singletona jest 2♠ 
 
2♠, 3♣, 3♦ = zniesienie lub wskazanie wistu przy ficie kierowym (ta druga ewentualność zostaje 
ujawniona po ewentualnej kontrze – tak licytuje się z fitem bez specjalnego układu, z pewnymi 
wartościami defensywnymi, z którymi nie chcemy ryzykować wpadki po wysokim bloku) 
 
3♠, 4♣, 4♦ = kolor licytowany z fitem w kolorze otwarcia – taka licytacja zachęca otwierającego do 
współpracy – dalszej licytacja z fitem, a ewentualne kontrowanie z krótkością w zalicytowanym kolorze 
 
3♥ = sign off – zakazuje dalszej licytacji otwierającemu 
 
 W sekwencji: 
 

W  N  E  S 
2♥  2♠  ? 

?: 
ktr = karna 
2BA = pytanie o singletona 
3♣, 3♦ = naturalne, forsujące 
3♥ = sign off - zakazuje dalszej licytacji otwierającemu 
3BA = do gry 
4♣, 4♦ = kolor licytowany z fitem kierowym, podobnie jak po kontrze  
                wywoławczej 
 
 
4.1.18. Licytacja po otwarciu blokiem i wejściu przeciwnika kolorem lub kontrą 
 
 Kontry po wejściu przeciwnika są karne, a inne odzywki mają charakter naturalny. 
 
 Ustalenia zaproponowane poniżej nie są integralną częścią WJ2000 i należy je ustalić z 
partnerem. 
 
 Po kontrze przeciwnika nowy kolor nie jest ucieczką, lecz wskazanie dobrego koloru przy ficie 
lub półficie (dubleton) w kolorze partnera. Celem takiej odzywki jest ustawienie opłacalnej obrony (jeśli 
otwierający ma dużo kart w kolorze naszych wartości) lub wskazanie wistu (gdy nie ma w naszym 
kolorze wielu kart i przy grze utrzymają się przeciwnicy). Np. w założeniach korzystnych posiadamy 
następujące karty: 
 
a)  ♠xx  ♥KDWxxx  ♦W10xx  ♣x 
b)  ♠xx  ♥KDxxxxx  ♦x  ♣xxx 



WJ 2000 217 

c)  ♠xx  ♥KDxxxxx  ♦xxx  ♣x 
 
 Otworzyliśmy 3♥, przeciwnik dał kontrę, a partner powiedział 4♦, wskazując wartości karowe i 
co najmniej dubla kier. Z kartą a) licytujemy 5♦, z kartą b) pasujemy, a z kartą c) mówimy 4♥. 
 
 Po kontrze przeciwnika możemy mieć silną rękę, z którą chcemy kontrować przeciwników. 
Może zdarzyć się, że do skontrowania jednego z kolorów potrzebujemy jednak pomocy partnera 
(takiej, żeby partner w tym kolorze nie miał krótkości). Informujemy o takiej ręce poprzez rekontrę. 
Otwierający ma wtedy zadanie kontrowania zalicytowanego przez przeciwników koloru, jeśli nie ma w 
nim krótkości, np.: 
 

N  E  S  W 
2♥  ktr  rktr  pas 
pas  3♣  ktr  pas 

 
ktr = kontra S jest karna. Otwierający pasuje nawet z renonsem ♣. 

 
N  E  S  W 
2♥  ktr  rktr  pas 
pas  3♣  PAS  pas 
?  

 
pas = pas odpowiadającego S po 3♣ mówił: „Partnerze czy masz krótkość trefl”. ? = otwierający bez 
krótkości kontruje, a z krótkością licytuje swój kolor (3♥). 
 
 

N  E  S  W 
2♥  ktr  rktr  3♣ 
? 

 
?: pas = krótkość ♣; ktr = brak krótkości ♣. 
 
 Z fitem w kolorze otwierającego najczęściej podnosimy jego kolor do takiej wysokości, do 
jakiej uznamy to za opłacalne. 
 
 Dla ułatwienia sobie (i oczywiście partnerowi) późniejszych decyzji, należy dążyć do 
przekazania kluczowych informacji na niskich szczeblach licytacji, bezpośrednio po otwarciu. Temu 
powinna służyć początkowa faza licytacji, bezpośrednio po interwencji. 
 
 Zgłoszenie nowego koloru w takiej sytuacji jest dwuznaczne: 
 
 • albo solidny kolor własny, 
 

• albo wskazanie wartości defensywnych z fitem w kolorze otwarcia. 
 

W  N  E  S 
3♥  3♠/ktr ? 

 
4♣, 4♦ = albo naturalne, np. ręka typu: 
 

 ♠2  ♥32  ♦DW9  ♣ADW10873  (licytuj 4♣) 
 
         albo wskazanie wartości z fitem kierowym, np.: 
 
  ♠32  ♥A32  ♦9876  ♣ADW2 
 
 Po takich 4♣ czy 4♦ wymagana jest współpraca otwierającego, np. w sekwencji: 
 

W  N  E  S 
3♥  ktr  4♣  4♠ 

   ? 
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z ręką typu:  ♠A43  ♥DW109876  ♦32  ♣2  należy skontrować; 
 
z ręką typu:  ♠2  ♥KD109876  ♦32  ♣K98 należy zalicytować 5♣. 
 Należy tylko pamiętać, że takie 5♣ tylko pozornie jest licytacją w ataku i w dalszych 
okrążeniach ewentualne pasy naszej strony nie są forsujące. 
 
 Z drugiej strony, powolna licytacja i wstrzemięźliwość w blokowaniu pozostawia przeciwnikom 
swobodę w wymianie informacji i ułatwia im znalezienie się w najlepszym kontrakcie. 
 
 Czasem może to być dobry sposób postępowania, zwłaszcza z rękami, z którymi jesteśmy 
zdecydowani bronić „do upadłego”, np. po otwarciu partnera 3♥ z ręką: 
 
 ♠3  ♥DW9876  ♦W1032  ♣32 
 
można spasować i patrzeć, jak wysoko dojdą przeciwnicy o własnych siłach, uzyskując w ten sposób 
pewien obraz ich rąk, ewentualnie potem decydując się na obronę. Drugi sensowny sposób 
postępowania, to skok na maksymalną sensowną wysokość, z powyższą ręką na 6♥. 
 
 Niejednokrotnie łagodne blokowanie bardziej utrudnia przeciwnikom licytację, niż skok, np.: 
 
1) ♠A10  ♥AKW42  ♦87  ♣KW106  W N E    S 
      3♦ 3♥ 4♦ (!)      4♥ 
♠DW3  N  ♠9853  pas... 
♥- W  E ♥10863 
♦KDW9432 S  ♦A105 
♣743    ♣98 
 
  ♠K764  ♥D975  ♦6  ♣AD52 
 
 E licytując 4♦ „zajął” cue bid graczowi S. Gdyby E spasował, S miałby wygodną licytację 4♦. 
Gdyby teraz W zgłosił 5♦, N zalicytowałby 5♥ i w obu tych przypadkach para NS prawdopodobnie 
doszłaby do szlemika. 
 
 Oto diametralnie inny przykład, w którym miękka licytacja ułatwiła podjęcie decyzji 
przeciwnikom. 
 
Dunhill Cup 1990, mecz Polska – Dania. WE po partii, rozdawał S: 
 

2) ♠62  ♥63  ♦A987  ♣AKD102 
 

♠AKDW87  N  ♠1093 
♥854  W  E ♥AKDW102 
♦2   S  ♦W 
♣543     ♣987 

 
♠54  ♥97  ♦KD106543  ♣W6 

 
 Starkowski       Dam Kaczmarek       Mohr 

S  W  N  E 
  3♦  3♠  4♣  4♠ 
  pas  pas  5♦  PAS 
  pas  ktr  pas... 
 
i bez dwóch, 300 dla Danii 
 

     Blasket    Kwiecień      Blasket      Wójcicki 
S  W  N  E 

  3♦  3♠  5♦  5♠ 
  pas... 
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i bez dwóch, 200 dla Danii 
 
 4♣ Kaczmarka dało parze WE jedno okrążenie licytacji, co umożliwiło graczowi E 
odsprzedanie wartości ręki (4♠, a potem pas forsujący). Na drugim stole szybko zgłoszone 5♦ 
postawiło E w bardzo trudnej sytuacji. 
 
 Co może być wskazówką do postępowania w tego typu sytuacjach? Należy starać się ocenić 
perspektywy gry własnej i możliwości strony przeciwnej. 
 
 Karta E (przykład 1) wskazywała, że para NS prawie na pewno ma do wygrania szlemika. E 
słusznie ocenił, że skok może ich tylko w niego wpędzić. 
 
 Natomiast karta Kaczmarka (przykład 2) nie dawała wyraźnych wskazówek – można było 
przypuszczać, że na grę własną są 3-4 lewy do oddania w kolorach starszych, natomiast perspektywy 
gry przeciwników zależą od liczby trefli w ręce partnera. Niemniej wygląda, że 4♥ lub 4♠ wygrają bez 
problemu. (nawet przy aktualnej ręce S, częściej zdarzy się podział trefli 4-2; czasem kara podzielą się 
2-0), a nawet mogą wygrać 5  w starszy. Naukowe 4♣ pozwalało to sprawdzić. Niemniej pas partnera 
nic nie wniósł – wskazał tylko, że nie ma on singletona trefl. Była to dodatkowa przesłanka, aby 
licytować wyżej. 
 
 Ale czy nie bardziej sensowna była licytacja Blasketa na drugim stole? Przecież nawet po 
zgłoszeniu 4♣ i ewentualnej kontrze partnera na 4 w starszy przeciwników, nie mamy gwarancji 
obłożenia – wystarczy wtedy podział trefli u przeciwników 4-2 lub renons karo, aby zrealizowali oni 
zapowiedzianą końcówkę. Dlatego skok na 5♦ z ręki N jest lepszy. 
 
 Natomiast gdyby N miał tylko cztery trefle z AKD, wtedy potencjał defensywny ręki znacznie 
by wzrósł i 4♣ byłoby jak najbardziej sensowne. 
 
 Interesującą koncepcję wysunął K. Wągrodzki. Zaproponował on, aby po 
otwarciu blokującym i kontrze wywoławczej lub wejściu I broniącego, 
licytacja w bez atu (z wyjątkiem sekwencji 3♣/3♦ - coś – 3BA ⇐ do gry) 
wskazywała rękę z fitem w kolorze otwarcia z wartościami defensywnymi. 
Odzywka taka ostrzega: „Partnerze! Nie broń bez opamiętania, bo jedna lewa 
u Ciebie wystarczy, aby przeciwnicy przegrali kontrakt wyższy od tego, 
który zgłosisz w kolorze bloku po moim bez atu”. Oto ilustracja tego 
ustalenia: 
 

N  E  S  W 
1)   3♠  ktr  3BA 
 
2)   3♥  ktr  4BA 
 
Ad 1) 3BA mówi: „Partnerze, jeżeli masz jedną lewę,  

  przeciwnicy przegrają każdy kontrakt na     
  wysokości pięciu”. 

 
Ad 2)4BA mówi: „Jeżeli masz jedną lewę, przeciwnicy  
     przegrają ewentualnego szlemika.  
 

Co robić, gdy przeciwnicy uzgodnią piki? Autor koncepcji nakazuje 
następujące postępowanie: 
 

Jeżeli w sekwencji 2) W zgłosi 5♠, to N z jedną lewą kontruje, a S 
ocenia, czy są szanse na wpadkę, czy nie. 
 
 Wskazanie wartości może stanowić wstęp do dalszej licytacji, jak w poniższym przykładzie: 
 
NS po partii, rozdawał N: 
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♠W1087  ♥D2  ♦5  ♣AKW876 
         N E S W 

♠2        N  ♠6   pas pas 4♠ 4BA 
♥W019764  W E ♥K85   5♣ ktr pas pas 
♦AK10643       S  ♦D987   rktr pas 5♥ pas 
♣-      ♣D10932  6♠ pas 7♦ pas 

 
♠AKD9543  ♥A3  ♦W2  ♣54 

 
 Zgłoszenie przez N 5♣ wskazywało wartości, aby ułatwić decyzję po ewentualnym szlemiku 
przeciwników. Przecież ręka S mogła wyglądać następująco:   
 

♠KDW9543  ♥3  ♦75  ♣D1095 
 
wtedy trzeba byłoby bronić nawet szlema. Z drugiej strony trzecioręczne otwarcie 4♠ mogło też 
wyglądać tak, jak w rzeczywistości i wtedy 5♣ dawało szansę na dojście do ewentualnego szlemika. 
Drogę do niego otworzyła rekontra (wskazująca bardzo dobry kolor treflowy i interesującą kartę), która 
sprowokowała S do dania cue bidu 5♥ (na pewno I klasy), co pozwoliło na dojście do szlemika 
(obronionego za 300 przez parę WE). 
 
 Na drugim stole N zalicytował po 4BA sztampowe 5♠ i licytacja zgasła na 6♦ z kontrą - bez jednej. 
 
 W sytuacji, gdy strona blokująca jest jednoznacznie w obronie (ma to najczęściej miejsce nie 
po otwarciach, ale po wejściach blokujących), wskazywanie wartości defensywnych również jest 
niezwykle użyteczne. Istotne przy tym jest jedno zastrzeżenie – w kolorach, zgłoszonych wcześniej 
przez przeciwników, oraz w kolorach, które potencjalnie mogą stać się atutowymi, wskazujemy asy lub 
renonse. Natomiast po wskazaniu tego typu wartości, druga ręka może kooperować, wskazując 
wartości, które uzna za istotne w świetle dotychczasowej licytacji. 
 
 Oto przykład wzorowej współpracy z rozgrywek kadrowych. NS po partii, rozdawał N (N – 
Wilkosz, S – Leśniewski, W – Martens, E – Przybora): 
 

♠AW8  ♥2  ♦KW1092  ♣KD87 
 

♠543             N  ♠76 
♥10543  W E ♥DW9876 
♦A7543       S  ♦8 
♣2    ♣W1053 

 
♠KD1092  ♥AK  ♦D6  ♣A964 

 
 Oto początek licytacji: 
 

N  E  S  W 
1♦  3♥  3♠  4♦ 

   4♠  5♦ 
 
4♦ Martensa wskazywało asa karo. Przybora, licytując 5♦, przekazał partnerowi informację – na 
szlemika wistuj w karo, to prawdopodobnie obłożymy! Musiało to wskazywać singletona lub renons. 
(Niestety dla Martensa i Przybory, informacje te zdyskontowała para NS i pomimo uzgodnienia pików 
zalicytowała wykładane 6BA). 
 
 Gdyby rozdanie wyglądało nieco inaczej, np.: 
 

N–♠W982  ♥2  ♦AKW102  ♣KD8 
 
W–♠A43  ♥10543  ♦97543  ♣2 E-♠76  ♥DW9876  ♦8 ♣W1053 
 

S–♠KD105  ♥AK  ♦D6  ♣A9764 
 
To początek licytacji powinien przebiegać następująco: 
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N  E  S  W 
1♦  3♥  ktr*  3♠ 

   4♠  ? 
 
* ktr = negatywna 
 
 Po wskazaniu, przez 3♠, asa pik przez W, E będąc na wiście nie ma potrzeby zgłaszania 
singletona karo. Mając informację o asie atu u partnera, bez problemu zaatakuje w karo. Niepotrzebne 
wskazanie singla mogłoby ułatwić przeciwnikom decyzję o grze w bez atu, a nie w kolor. Natomiast, 
gdyby licytacja rozwijała się następująco: 
 

N  E  S  W 
1♦  3♥  ktr*  3♠ 

   ktr  ? 
 
* ktr = negatywna 
 
wskazanie krótkości karo byłoby niezbędne, gdyż nie wiadomo na razie, z której ręki przeciwnicy będą 
rozgrywali ewentualny kontrakt pikowy. W przypadku, gdyby na pierwszym wiście był W, mógłby nie 
trafić ataku w karo. 
 
 Oto jeszcze jeden przykład, jak skuteczna bywa naukowa licytacja w obronie: 
 

N-♠W93  ♥96  ♦AKW9654 ♣ 9 
 
W-♠KD42  ♥DW10532  ♦-  ♣K53        E-♠A1076  ♥K84  ♦D  ♣ADW64 
 

S-♠85  ♥A7  ♦108732  ♣10872 
 

W  N  E  S 
1♥  3♦  4♣  4♥ (!) 
ktr  pas  6♥  pas 

   pas  ktr  pas... 
 
i po ataku treflowym bez jednej. 
 
 
4.1.19. Licytacja po wejściu drugiego broniącego 
 
 Omawiana tutaj sytuacja ma miejsce, gdy po otwarciu z naszej strony pierwszy przeciwnik 
pasuje, następuje pozytywna odpowiedź i do licytacji wkracza drugi przeciwnik. 
 
4.1.19.1 Licytacja po interwencji kontrą 
 
 Licytuje się w zasadzie tak, jakby kontry nie było, ale: 
 
a) pas świadczy o braku krótkości w kolorze kontrowanym, 
 
b) poparcie ze skokiem w kolorze partnera możemy dać z mniejszą siłą, a dobrym układem – wszak z 
silną kartą dalibyśmy rekontrę, 
 
c) rekontra świadczy o chęci kontrowania przeciwników, lub o mocnej karcie z fitem czterokartowym w 
kolorze partnera. Jeśli otwarciem było 1♣, to rekontra nie mówi jeszcze o silnym treflu. 
 
a)   N  E  S  W 
   1♣  pas  1♠  ktr 
   3♠ 
 
 W przykładzie a) N sprzedał rękę układową bez nadwyżek (może być na 12 PC). 
 
b)    N  E  S  W 
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   1♣  pas  1♠  ktr 
   rktr 
 
 Sekwencja b) świadczy o co najmniej 14 PC. Może to być karta, z którą bez kontry 
zainwitowalibyśmy 3♠ (teraz zrobimy to okrążenie później), lub karta bez fitu – zachęta do 
kontrowania przeciwników. Rekontrę zalicytujemy również z silnym treflem. 
 
 
4.1.19.2. Licytacja po wejściu kolorem, kontra z fitem 
 
 W brydżu „standardowym” pozycję otwierającego po wejściu przeciwnika nazywało się 
„pozycją swobodną”, co oznaczało, że bez nadwyżki punktowej może on „swobodnie” spasować. 
Obecnie gra się inaczej. Otwierającego do zabrania głosu upoważnia przede wszystkim nadwyżka 
układowa. 
 
Przykłady: 
 
  My  Oni  My  Oni 
  1♥  pas  1♠  2♣ 
  ? 
 Otwierający z układem 5-5 w kolorach czerwonych zapowie 2♦ niezależnie od siły, odzywka 
2♥ też nie obiecuje nadwyżek punktowych, lecz dobrą szóstkę kier, natomiast 2♠ świadczy o czterech 
pikach i jest obowiązkowe nawet z zupełnym dołem otwarcia z fitem czterokartowym w pikach. 
 
 Dodajmy, że w omawianej sekwencji stosujemy również kontrę + fit (patrz: Konwencje 
licytacji dwustronnej). 
 

My  Oni  My  Oni 
  1♥  pas  1♠  2♣ 
  ktr 
 
ktr = trzykartowy fit pikowy + nadwyżka punktowa lub układowa 
 
 W przykładowej sekwencji: 
 
  My  Oni  My  Oni 
  1♣  pas  1♠  2♣ 
  2♦ 
 
2♦ = jest odwrotką, tak jakby wejścia nie było. 
 
 Jakie zasady powinny obowiązywać co do forsowania? Ponieważ K. Jassem nie rozwija tego 
zagadnienia przyjmujemy wersję zaproponowaną przez M. Wójcickiego (opisana w książce „Licytacja 
dwustronna” i miesięczniku „Brydż 7-8/98”) 
 
 Po odpowiedzi one over one i wejściu na wysokości jednego, sytuacja jest prosta. Naturalnym 
jest ustalenie, że odzywki, które nie byłyby forsujące bez wejścia, takimi pozostają. To samo dotyczy 
odzywek forsujących. Odzywki, które w licytacji jednostronnej służą głównie podtrzymaniu licytacji, jak 
np. 1BA, powinny teraz wskazywać lekką nadwyżkę punktową lub układową. 
 
 Po odpowiedzi one over one i wejściu na wysokości dwóch: 
 

1) Nowy kolor zgłoszony nierewersowo nie forsuje.  
 
   W  N  E  S 
   1♥  pas  1♠  2♣ 
   2♦  

2♦ = lekka nadwyżka punktowa lub układowa 
 

2) Nowy kolor zgłoszony rewersowo forsuje. 
 
 3) Powtórzenie koloru otwarcia nie forsuje. 
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4) Podniesienie koloru odpowiadającego - z przeskokiem, czy bez, jest też licytacją z bilansu, 
nieforsującą. 

 
5) Kolor przeciwnika – forsujący, albo silna ręka jednokolorowa bez zatrzymania w kolorze 
wejścia, albo silna ręka zrównoważona z fitem w kolorze odpowiedzi (odpowiadający z 
zatrzymaniem w kolorze przeciwnika licytuje dwa bez atu). 

 
 6) Kontra – to kontra z fitem. 
 
 Kontrę fit stosujemy po naszym otwarciu na wysokości jednego, odpowiedzi partnera kolorem 
starszym i wejściu przeciwnika poniżej poziomu dwa w kolor partnera. Kontra fit wskazuje lekką 
nadwyżkę z możliwością gry w nielicytowanych kolorach i bez możliwości podniesienia koloru 
otwierającego. Przykładowo w sekwencji: 
 

W  N  E  S 
1♦  pas  1♥  1♠ 

   ? 
 
ktr = kontra fit. Układ 1-3-5-4 lub 2-3-5-3, co najmniej lekka nadwyżka, przykładowo: 
 
  ♠2  ♠8  ♠A2  ♠43 
  ♥KD2  ♥A32  ♥KD2  ♥A43 
  ♦AK432 ♦KDW32 ♦A5432 ♦KD875 
  ♣D432  ♣A432  ♣W102  ♣AW2 
 
1BA = 13-14(15) PC, układ zrównoważony, dobre zatrzymanie pikowe 
 

np.:  ♠KD2  ♥D2  ♦A10932  ♣K53 
 
2♣ = naturalne, nie obiecuje specjalnych nadwyżek (lekka nadwyżka), ale z kartą typu: 
 
 ♠DW  ♥A2  ♦D5432  ♣K432 – licytujemy pas, a nie 2♣ 
2♦ = j.w., np.: 
 
 ♠32  ♥A5  ♦KD10954  ♣K109 
 
2♥ = czwórka kierowa. Z czwórką podnosimy kiery nawet z absolutnym minimum. W tej sekwencji nie 
ma potrzeby podnoszenia kierów z trójką, gdyż mamy do dyspozycji kontrę fit. 
 
2♠ = silna ręka bez zatrzymania pikowego. Możliwe maksimum otwarcia z czwórką kierów w układzie 
2♠-4♥-5♦-2♣, przykładowo: 
 

♠432      ♠2  ♠43  ♠2  ♠65 
♥A2      ♥A32  ♥KD2  ♥A32  ♥KDW2 

 ♦ADW1032    ♦AKW1032 ♦AKW32 ♦AKD9872     ♦AKW98 
 ♣AD  ♣A32  ♣AW2  ♣K2  ♣A2 
 
2BA = 15-17 PC, co najmniej półtora zatrzymania pik. 
 
3♣ = naturalne, forsujące. 
 
3♦ = zachęcające do 3BA. Dobry 6+ kolor karowy, ale ręka w sile 13-15 PC, np.: 
 
 ♠109  ♥K2  ♦ADW1054  ♣A76 
 
3♥ = inwit do 4♥ - 14-16 PC, czwórka kierów. 
 
3♠ = Splinter. 
 
3BA = chęć gry – dobry kolor karowy, zatrzymanie pikowe, raczej zamykające, np.: 
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 ♠K2  ♥2  ♦AKD10654  ♣DW2 
 
 W sekwencji: 
 

W  N  E  S 
1♣  pas  1♠  2♥ 

   ktr 
 
kontra oznacza siłę od 14 PC i układ 3♠-2♥-4♦-4♣ lub lepszy, np. ręce typu: 
 
 ♠A32  ♠KW2  ♠A32  ♠DW2  ♠AD2 
 ♥32  ♥2  ♥32  ♥2  ♥32 
 ♦KD32  ♦KD32  ♦AW2  ♦AK2  ♦AK2 
 ♣AW102 ♣A9876 ♣KD1032 ♣KW5432 ♣AD1032 
 

Można przyjąć, że w sekwencji: 
 

W  N  E  s 
1♣  PAS  1♥/1♠  2♦ 

 
ktr = jest odwrotką. 
 

Kontra z fitem forsuje na jedno okrążenie. 
 
 Jeżeli otwierający spasuje, to licytacja odpowiadającego jest naturalna, z tym, że nowy kolor 
bez przeskoku, o ile nie jest rewersem, nie forsuje, np.: 
 

W  N  E  S 
1♣  pas  1♠  2♣ 

   pas  pas  ? 
?: 
2♦ = nie forsuje – 7-10 PC, 4♠ i 5+♦ (!); ze słabą ręką w układzie 5♠ i 4♦ należy licytować 2♠. 
 
2♥ = 5♠ i 4♥, nie forsuje. 
 
 W sekwencji: 
 

W  N  E  S 
1♣  pas  1♥  2♣ 

   pas  pas  2♠ 
 
2 = 5♥ i 4♠, forsuje; może to być też skład 4♠-4♥-1♦- 4♣. 
 
 Kontra na pozycji re-open to tzw. „kontra wznawiająca”. Sygnalizuje od 10 PC bez krótkości 
(trzy karty) w kolorze wejścia. 
 
 Po odpowiedzi two over one sytuacja się nieco zmienia, ze względu na to, że strona 
otwierająca ma przewagę siły. Teraz do skontrowania przeciwników wystarczy już ocena, że karta jest 
misfitowa. Poza tym skontrowanie jest łatwiejsze, gdyż licytacja jest sforsowana, np. w sekwencji: 
 

W  N  E  S 
1♠  pas  2♣  2♥ 

 
2♥ nie może „obiec”. Z ręką typu: 
 
 ♠2  ♥A32  ♦DW32  ♣K9876 
 
po dwóch pasach można śmiało kontrować (kontra wznawiajaca). 
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4.1.19.3. Licytacja w sekwencji: 1 w kolor – pas – pas – ktr (1 w  
                kolor) - ? 
 

Zasady licytacji w sekwencji: 
 

W   N  E  S 
1♣/♦/♥/♠  pas  pas  ktr lub 1 w kolor 

 
muszą być w znacznym stopniu zdeterminowane przez ostrzeżenie o słabości odpowiadającego, 
przekazane przez pas w pierwszym okrążeniu. Z tego względu powtórne zabranie głosu przez 
otwierającego musi być uzasadnione posiadaniem odpowiedniego układu lub znacznych nadwyżek w 
sile. Można sformułować ogólna zasadę: o sile otwierający informuje, licytując kontrę po wejściu 
kolorem lub rekontrę po kontrze re-open, a inne odzywki obiecują jedynie układ, pozwalający na w 
miarę bezpieczną dalszą licytację. Nowy kolor, zgłoszony na wysokości dwóch, nawet poniżej koloru 
otwarcia, powinien zasadniczo wskazywać piątkę. 
 
 Należy przy tym pamiętać, że kontra otwierającego ma charakter wywoławczy i obiecuje fity w 
nielicytowanych kolorach. 
 
 Rozważając bardzie szczegółowo, w sekwencji: 
 

W  N  E  S 
1♦  pas  pas  ktr 
? 

?: 
rktr = maksimum otwarcia; mając rękę silną i honorowo, i układowo układ najprawdopodobniej 
zdążymy jeszcze odlicytować, np. z kartą typu: 
 
 ♠2  ♥A2  ♦ADW32  ♣KDW32 
 
rekontrujemy, a trefle zostawiamy „na potem”; 
 
1♥/1♠ = czwórka licytowana, ładna ręka, ale może być już tylko: 
 
 ♠AKW2  ♥32  ♦KD1092  ♣32 – licytujemy 1♠; 
 
2♣ = układ co najmniej 5♦-5♣; 
 
2♦, 3♦, 4♦ = zaporowe; 
 
3♣ = układ 6-5 lub lepszy, ręka niezbyt silna. 
 
 Zasady, że z ręką silną dajemy rekontrę nie należy traktować jako sakramentalnej. Z trudno 
sprzedawalnym układem ręki niejednokrotnie lepiej zacząć od wskazania drugiego koloru, a siłę 
sprzedać później. Czasem można znaleźć odzywkę, która dobrze odda i siłę, i układ, jak w poniższej 
sekwencji: 
 

W  N  E  S  
 pas  1♥  pas  pas 

   ktr  ? 
    
? N z kartą:  ♠AKD65  ♥AD10765  ♦W2  ♣- nie powinien dawać kontry wznawiającej lecz 
zalicytować 1♠. Oddaje to dobrze układ otwierającego, a jednocześnie sprzedaje też siłę – nie otwiera 
się 1♥ z układem 6♥ i 5♠ z ręką za słabą na rewers. Po takiej licytacji S z ręką:  ♠W74  ♥84  ♦976  
♣DW986 powinien podnieść do 3♠ i 4♠ od N zakończy licytację. Natomiast N z ręką:  ♠AKD2  
♥AK987  ♦32 ♣ K2 licytuje rktr, a piki ew. sprzedaje w następnym okrążeniu. 
 
 Po re-open kolorem, zgłoszenie przez otwierającego nowego koloru nie obiecuje nadwyżki 
honorowej – wskazuje jedynie układ i dobrą lokalizację figur. Silne ręce powinno się licytować przez 
kontrę. Jednak też nie wszystkie – kontra musi gwarantować fit w nielicytowanym kolorze starszym. Z 
tego powodu np. w sekwencji: 
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W  N  E  S 
1♥  pas  pas  2♦ 

   ? 
 
z ręką typu:  ♠A2  ♥ADW32  ♦2  ♣KDW102 należy zalicytować 3♣, a nie kontrę. Po ew. kontrze na 
2♦ E może zalicytować 4♠ z kartą:  ♠W10932  ♥54  ♦A876  ♣32, przy której szanse realizacji 
końcówki pikowej są niewielkie. 
 
 W powyższej sekwencji licytujemy: 
 
ktr = silna ręka, fity w kolorach nielicytowanych, np.: 
 
 ♠AD2  ♠KD52  ♠DW102 ♠AK2  ♠A32 
 ♥KDW98 ♥AD1097 ♥AKD975 ♥AK432 ♥AKW432 
 ♦32  ♦2  ♦2  ♦2  ♦32 
 ♣AW9  ♣AD3  ♣A2  ♣DW32  ♣A3 
 
2♥ = obiecuje niezły kolor 6+ I w zasadzie nic więcej, np.: 
 
 ♠K2  ♥ADW987  ♦32  ♣A109 
 
2♠ = w zasadzie powinno chyba wskazywać układ 6-5 i niezłą rękę, np: 
 
 ♠AKD32  ♥AD10987  ♦-  ♣D2 
 
2BA = naturalne, 16-17 PC z dobrym zatrzymaniem w kolorze wejścia, np.: 
 
 ♠K2  ♥AKW43  ♦AW10  ♣D43 
 
3♣ = co najmniej 5-5, niezła ręka, np.: 
 
 ♠32  ♥ADW98  ♦2  ♣AKW102 
 
3♥ = 71/2 – 81/2 lew wygrywających, np.: 
 
 ♠K2  ♥KDW9865 ♦2  ♣AW2 
 
 
 
4.1.15. Licytacja na pozycji re-open po wejściu drugiego broniącego 
 
 Mowa tu będzie o pozycji typu: 
 
  My  Oni  My  Oni 
  1♣  pas  1♥  2♣ 
  pas  pas  ? 
 
 W tego typu sytuacji gramy następującymi ustaleniami: 
 
1) Kontra jest „wznawiająca” – mówi o nadwyżce siłowej bez krótkości w kolorze przeciwnika. Partner 
pasuje z kartą, a którą sam by chętnie skontrował (ale nie mógł, bo gramy „kontrą fit”). 
 
2) Kolor przeciwnika wskazuje krótkość. 
 
3) Wszystkie pozostałe odzywki są nieforsujące (z silną ręką musimy wybrać albo kontrę, albo kolor 
przeciwnika). 
 
Uwaga: Po wejściu pierwszego lub drugiego przeciwnika nie gramy konwencją Magister. 
 
Przykłady: 
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  My  Oni  My  Oni 
 
 a) 1♣  1♥  1♠  pas 
  1BA  pas  2♣ 
 
 b) 1♣  pas  1♥  1♠ 
  pas  pas  2♣ 
 
 c) 1♣  pas  1♥  1♠ 
  1BA  pas  2♣ 
 
 W powyższych sekwencjach odzywka 2♣ jest naturalna, nieforsująca. Z kartą, z którą bez 
interwencji zastosowalibyśmy konwencję Magister, mamy odpowiednio do powyższych sekwencji 
takie możliwości: 
 
a) 2♥  
 
b) kontra lub 2♠ 
 
c) 2♠ 
 

W  N  E  S 
1♣  pas  1♠  2♦ 

   ? 
?: 
krt = trójka pików, ręka lepsza niż „okropne 12 PC”; 
 
2♥ = „silny trefl” na kierach; 
 
2♠ = czwórka pików, minimum; 
 
2BA = od 18 PC z zatrzymaniem karo i bez trzech pików; 
 
3♣ = od 16 PC na treflach; 
 
3♦ = od 18 PC, układ zrównoważony bez trzymania karo i bez trzech pików; 
 
3♥, 4♦ = Splinter; 
 
3♠ = czwórka pików, nadwyżka; 
 
4♣ = forsujące na treflach, ręka jednokolorowa; 
 
 Dalsza licytacja powinna być oparta na ogólnych zasadach.  
 

Dogodnie jest stosować i tutaj forsujące 2BA jako przesądzającą 
końcówkę odzywkę operacyjną (oczywiście z zatrzymaniem w kolorze wejścia). 
 

W  N  E  S 
1♣  pas  1♥  2♦ 

   ktr  pas  ? 
?: 
2♥ = sign off (do minimalnej ręki partnera); 
 
3♥ = inwitujące z kolorem 5+; 
 
2♠/3♣ = naturalne forsujące; 
 
2BA = forsujące z zatrzymaniem karo; 
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3BA = zamykające z zatrzymaniem karo (10-12 PC); 
 
4♦ = Splinter (5+ kierów). 
 
Przykład licytacji: 
 
W  N  E  S   W  E 
1♦  pas  1♠  2♥   ♠K73  ♠ADW98 
ktr  pas  2BA  pas   ♥2  ♥A654 
3♣  pas  3♥  pas   ♦AK1032 ♦76 
4♦  pas  4BA  pas   ♣DW92  ♣A10 
5♠  pas  6♠  pas 
 
2BA = forsujące 2BA 
3♣ = skład 3♠-1♥-5♦-4♣ lub 3♠-1♥-4♦-5♣ 
3♥ = cue bid 
4♦ = cue bid 
4BA = Blackwood 
5♠ = 2 asy + 1 król 
 
 3♥ uzgadniało piki. 3♦ lub 4♣ w tej pozycji (poprzedzone forsującym 
2BA) byłoby forsującym uzgodnieniem koloru. 
 
 Po otwarciu, odpowiedzi one over one i wejściu II broniącego na 
wysokości trzech kontra powinna oznaczać „forsing do dogranej w składzie 
nie dającym się inaczej sprzedać” (M. Wójcicki – Brydż 7-8/98). Przykładowo 
w sekwencji: 
 

E  S  W  N 
1♣  pas  1♠  3♦ 

   ? 
?: 
ktr = forsing do dogranej, ręka na treflach lub ręka zrównoważona od 18 PC 
(możliwa czwórka pików); 
 
3♥ = silny trefl na kierach; 
 
3♠ = czwórka pików, lekko więcej niż minimum; 
 
3BA = do gry, na dobrych treflach z zatrzymaniem karo; wystarczy lekka 
nadwyżka; 
 
4♣ = naturalne, nieforsujące; 
 
4♦ = czwórka pików, krótkość karo, karta szlemikowa. 
 

E  S  N  W 
   1♣  pas  1♥  3♠ 
   ? 
?: 
ktr = forsująca do dogranej; albo silna ręka z treflami, albo silna ręka 
zrównoważona (bez lub słabe zatrzymanie karo); 
 
3BA = do gry; albo na treflach, albo silna ręka zrównoważona z dobrym 
zatrzymaniem pikowym; 
 
4♣ = nieforsujące, naturalne; 
 
4♦ = rewers; 5+ trefli i 4 kara. 
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E  S  W  N 
   1♦  pas  1♥  3♣ 
   ? 
?: 
ktr = forsująca do dogranej, brak możliwości sprzedania karty odzywkami 
opisanymi poniżej; 
 
3♦ = nieforsujace, kolor 6+; 
 
3♥ = czwórka kierów, może być minimum; 
 
3♠ = rewers; forsujący do dogranej, 5+ kar i 4 piki; 
 
3BA = do gry; dobre kara, zatrzymanie trefl; wystarczy lekka nadwyżka; 
 
4♣ = czwórka kierów, krótkość trefl, karta szlemikowa; 
 
4♦ = solidne kara, karta szlemikowa, sugestia krótkości trefl. 
 
 Tak samo jest, gdy II broniący licytuje swój kolor, jak i wtedy, gdy 
uzgadnia kolor I broniącego: 
 

• powtórzenie koloru otwarcia nie forsuje, 
 
• licytacja w kolor przeciwnika uzgadnia kolor odpowiadającego, 
 
• nowy kolor na wysokości 3 lub 4 forsuje, 
 
•kontra wskazuje wszystkie silne ręce monokolorowe bez fitu w kolorze 
odpowiadającego, może być np. układ 8-3-2-0 – tak, że ukarnić można 
tylko z co najmniej gęstą czwórką, np.: 

 
W  N  E  S 
1♣  1♥  1♠(2♦) 3♥ 
? 

?: 
ktr = każda silna ręka bez fitu w kolorze odpowiedzi i bez możliwości dania 
naturalnej odzywki forsującej, np. rewersu; 
 
3BA = chęć gry, na treflach; 
 
3♠ (po 2♦), 4♦ (po 1♠) = naturalny rewers; 
 
4♣ = nieforsujące; 
 
4♥ = cue bid, uzgadnia kolor odpowiadającego. 
 

W  N  E  S 
1♥  1♠  2♦  3♠ 

   ? 
?: 
4♣ = naturalne, forsujące; 
4♠ = cue bid uzgadniający kara; 
3BA = do gry, bez ambicji; 
4♥ = do gry, bez ambicji; 
ktr = inne ręce. 
 
 Po otwarciu i odpowiedzi two over one, kontra powinna być 
propozycyjna, gdyż w takiej sytuacji pas otwierającego jest bez wątpienia 
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forsujący i gdy ma on problemy z odsprzedaniem swojej ręki, zawsze może 
wyczekująco spasować. 
 
 Dogodnie jest też nadać znaczenie wywoławcze kontrze otwierającego po 
otwarciu 1 w starszy, odpowiedzi 1BA i wejściu drugiego broniącego z 
przeskokiem, np.: 
 

E  S  W  N 
   1♥/1♠  pas  1BA  3♣ 
   ktr 
 
 Z tym, że tutaj należałoby rozróżnić kilka szczegółowych sytuacji: 
 

E  S  W  N 
1♥  pas  1BA  3♣ 
ktr 

 
 Czy tutaj kontra ma być wywoławcza? Jedynym kolorem jaki E może 
wywołać u partnera, są kara. Jednak co ma powiedzieć E z silną (16-17) PC 
ręką z układem 5♥-3♠-3♦-2♣ z dubletonem trefl? Wydaje się, że przyjęte 
ustalenia powinny być uzależnione od stylu gry pary. 
 
 Takich wątpliwości nie nastręcza sekwencja: 
 

E  S  W  N 
   1♥  pas  1BA  3♠ 
   ktr 
 
 Tutaj ręka W jest ukierunkowana do gry w kolory młodsze i żaden z 
nich nie został wykluczony wejściem N. Wobec tego kontra E bez wątpienia 
powinna być wywoławcza. 
 
 W sekwencji: 
 

 E  S  W  N 
   1♠  pas  1BA  3♣/3♦/3♥ 

  ktr 
 
także kontra powinna być wywoławcza, gdyż W ma rękę bez fitu pik – 
ukierunkowaną do gry we wszystkie trzy pozostałe kolory. Wobec tego po 
wejściu przeciwnika nadal pozostają dwa kolory, w których strona WE może 
poszukiwać fitu. 
 
 Szczególnie w tych sekwencjach (1♥/1♠ - 1BA) statystyka nakazuje 
przyjęcie wywoławczego znaczenia kontry – W na odpowiedź 1BA ma 
statystycznie 2-4 karty w kolorze N. Wchodzący praktycznie ma 7 kart w 
kolorze wejścia. Otwierający może więc posiadać boczną czwórkę lub niezłą 
trójkę. 
 

Jakie są granice układów, z którymi dopuszczalna jest taka kontra 
wywoławcza? Modelowa ręka to 5-4-3-1 z krótkością w kolorze wejścia lub 5-
3-3-2. Może też być większy układ. Przykładowo w sekwencji: 
 

E  S  W  N 
1♥  pas  1BA  3♣ 
? 

 
nie widać żadnego powodu, aby 3♦ miało forsować. 4♣ powinno być licytacją 
szlemikową na samodzielnym kolorze otwarcia (tu: kierach). Co wobec tego ma 
licytować E z silną dwukolorówką kierowo- karową, np.:  ♠A2  ♥AK1098  
♦ADW98  ♣2? Też kontrę! 
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 Takie ustalenie dotyczące kontry determinuje kartę, z jaką taka 
kontra może być ukarniona – z co najmniej dobrą czwórką w kolorze 
skontrowanym! 
 
 Dyskusyjne jest, czy po otwarciu 1♥/1♠, odpowiedzi 1BA i wejściu na 
wysokości dwóch kontra powinna być wywoławcza. Jest to kwestia stylu gry 
pary. Wydaje się, że wejście takie nie zabiera zbyt dużo przestrzeni 
licytacyjnej i można spokojnie pozostawić kontrze znaczenie propozycyjne. 
 
 Oczywiście, powyższe rozważania należy traktować jako pewną ideę 
licytacyjną. Na pewno przyjęcie tego typu ustaleń ułatwia poruszanie się w 
napiętych sytuacjach licytacyjnych. Niemniej sugerowanie takich, a nie 
innych uzgodnień wymaga dostosowania ich do stylu gry i upodobań partnerów. 
 
 
4.1.21.  Kontra kooperacyjna 
 
 Kontra kooperacyjna jest odmianą kontry do wyboru, sugerującą jednak dalszą licytację niż 
ukarnienie. Dopuszcza możliwość gry z kontrą, ale dawana jest z kartą, rokującą perspektywy gry 
własnej. Najczęściej wskazuje ona maksimum siły w ramach dotychczasowej licytacji, dobre wartości i 
układ, który nie daje możliwości zgłoszenia innej sensownej odzywki. Oto przykłady: 
 
 1)  W  N  E  S 
   1♥  2♣  2♥  3♣ 
   pas  pas  ktr 
 
 Ręka E jest dość dokładnie zlimitowana i trudno oczekiwać, aby miał on dużą liczbę lew 
defensywnych. Kontra wskazuje maksimum siły, słaby fit kierowy i szybkie lewy, a więc rękę typu: 
 
 ♠A864  ♥W53  ♦A653  ♣86 
 
 Kontrę kooperacyjną mogą też stosować obrońcy, np.: 
 

W  N  E  S 
1♦  1♠  2♦  ktr 1) 

pas  2♥  pas  pas 
3♦  ktr 2)  

 
1) ktr = negatywna ♥ + ♣ 
2) ktr = kooperacyjna, np. ręka:  ♠W8654  ♥A104  ♦A87  ♣KD 
 
 Po takiej kontrze S z 5+ kierami i krótkością karo powinien „odejść”, a z inną kartą może 
ukarnić kooperacyjną kontrę partnera. 
 
 
4.2. Licytacja w obronie 
 
Zasady ogólne 
 
1) Wejście kolorem na wysokości jednego oznacza kolor co najmniej pięciokartowy i siłę 8-16 PC. 
 
2) Wejście kolorem na wysokości dwóch oznacza co najmniej dobry kolor pięciokartowy i siłę 12-
16PC. 
 
3) Wejścia 1BA oraz 2BA (po otwarciu na wysokości dwóch) są klasyczne w sile 16-18 PC (zatem 
trochę silniejsze niż otwarcie) z zatrzymaniem w kolorze przeciwnika. 
 
4) Wejścia z przeskokiem są zawsze blokujące (w WJ 95 wejścia po partii były konstruktywne). 
 
5) Licytacja kontrą oznacza kontrę wywoławczą – siłę od 12 PC i uzupełnienie w kolorach 
nielicytowanych przez przeciwnika lub kontrę objaśniającą – kartę na dowolnym układzie w sile od 
17 PC. 
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6) Licytacja kolorem przeciwnika bez przeskoku to tzw. cue bid Michaelsa (patrz: Konwencje licytacji 
dwustronnej). 
 
7) Licytacja kolorem przeciwnika z przeskokiem to wywiad bezatutowy lub forsing do dogranej na 
własnym kolorze. 
 
 
4.2.1. Wejście kolorem na wysokości jednego 
 
 Przyjmujemy, że wejście kolorem na wysokości jednego obiecuje co najmniej 8 PC 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 licytacji 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 
 
 Podejmując decyzję o wejściu lub nie do licytacji powinniśmy mieć na względzie powyższe 
wskazówki. 
 
 Odstępstwa od zasad (kolor 5+ i 8+ PC) muszą być dobrze umotywowane. Przykłady 
odstępstw naszej ręki po otwarciu przeciwnika 1♦: 
 
a)   ♠xx  ♥KW10xx  ♦Kxx  ♣xxx – licytuj 1♥ 
b)  ♠KDW10  ♥Ax  ♦xxx  ♣xxxx – licytuj 1♠ 
c)  ♠Axxxx   ♥Kxx  ♦xx ♣Kxx – licytuj pas 
 
 Z ręką a) przed partią (po partii tylko po pasie partnera) wchodzimy 1♥. Jeśli przeciwnicy 
zagrają w BA, to bez naszego wejścia partner na pewno zawistuje w piki, a my mamy dobre kiery i 
dojście. 
 
 Z ręką b) z tych samych przyczyn wchodzimy 1♠. Co prawda wejście 1♠ obiecuje kolor 
pięciokartowy, ale dla tak dobrego koloru robimy wyjątek. Grozi nam jednak, że przeciwnicy będą 
licytowali kiery, a nasz partner będzie ich przelicytowywał pikami. 
 
 Z ręka c) nie powinno się wchodzić do licytacji. Układ jest nieciekawy, karta defensywna, a 
ewentualny wist partnera w piki przeciwko dowolnemu kontraktowi wcale nie będzie najlepszy. 
 
 Po wejściu partnera licytujemy wg następujących zasad: 
 
1) Nowy kolor bez przeskoku jest nieforsujący, zarówno na wysokości jednego jak i dwóch. 
Wchodzący może spasować, jeśli miał słabe wejście. 
 
2) Jeśli nie chcemy, aby partner spasował, licytujemy nowy kolor z przeskokiem. 
3) Jeśli mamy bardzo silną kartę, ale nie mamy dobrego koloru na przeskok, to licytujemy kolor 
przeciwnika. 
 
4) Odzywka 1BA oznacza po wejściu partnera siłę 9-12 PC, a 2BA 13-15 PC bez fitu. 
 
5) Po wejściu kolorem starszym z fitem w kolorze partnera licytujemy od 10 PC sztuczne 2♣ stosując 
w ten sposób konwencję Drury – fit (patrz: Konwencje licytacji dwustronnej).  
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6) Podniesienie koloru partnera z przeskokiem jest blokujące. 
 
 
4.2.1.1. Drury - fit 
 
 Po wejściu partnera 1♥ lub 1♠, odzywka 2♣ przyrzeka fit co najmniej trzykartowy w kolorze 
partnera i jest pytaniem o rodzaj wejścia. Odpowiedzi są następujące: 
 

• 2♦ – słabe wejście (8-10 PC), 
 
• powtórzenie koloru wejścia – średnie wejście (11-13 PC), 
 
• cztery w kolor wejścia – odzywka praktyczna, często najbardziej skuteczna, 

 
• pozostałe odzywki mają charakter inwitu do dogranej – z kolorem licytowanym 
wymagającym uzupełnienia w kolorze partnera. 

 
Przykład: 
 

N  E  S  W 
1♦  1♠  pas  2♣ (Drury – fit) 

   pas  ? 
 
?: 2♦ = słabe wejście 8-10 PC 
 2♠ = pośrednie wejście 11-13 PC 

2♥/3♣/3♦ = inwit do końcówki pikowej, pokazanie koloru lukowego; partner z uzupełnieniem 
w kolorze lukowym licytuje 4♠. 

 3♠ = pośrednie wejście na sześciu pikach 
 
 
Uzupełnienie konwencji Drury + fit:  
 
1) Można dołączyć do odpowiedzi 2♦ (po 2♣) karty układowe, rokujące nadzieje gry premiowej. 
Partner po odpowiedzi 2♦ z reguły licytuje dwa w kolor wejścia. Wtedy zgłoszenie bocznego koloru 
sygnalizuje rękę układową z możliwościami szlemikowymi. 
 
2) Ponadto z ręką przesądzającą końcówkę możemy zalicytować po 2♣ psychologicznie, wskazując 
jako kolor do uzupełnienia np. kolor naszej krótkości. Partner licytuje w dobrej wierze, a jeśli nie 
przyjmie inwitu, to końcówkę dopychamy samemu (wtedy przeciwnicy powinni domyśleć się, że „coś 
nie gra”, ale wciąż nie wiedzą co). 
 
 Uzupełnienia powyższe nie są integralną częścią systemu WJ 2000 i ich stosowanie należy 
uzgodnić z partnerem. 
 
 
4.2.2. Wejścia bez przeskoku na wysokości dwóch 
 
 Wejścia na wysokości dwóch powinny być solidne od 11-12 PC i obiecywać dobry kolor, 
szczególnie po partii. 
 
 Po takim wejściu nowy kolor forsuje na jedno okrążenie a kolor przeciwnika jest pytaniem o 
zatrzymanie. 
 
 
4.2.3. Wejście 1BA (po otwarciu na wysokości jednego) i 2BA (po  
          otwarciu na wysokości dwóch) 
 
4.2.3.1 Wejście 1BA po otwarciu przeciwnika na wysokości jednego 
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 Przyjmujemy wejście 1BA jako klasyczne z siłą 16-18 PC na składzie zrównoważonym z 
zatrzymaniem w kolorze przeciwnika. 
 
 Istnieje wiele różnic pomiędzy otwarciem 1BA i wejściem 1BA: 
 
a) Siła wejścia jest o jeden punkt przesunięta w stosunku do otwarcia. 
 
b) Na wejście wymagane jest zatrzymanie w kolor przeciwnika. 
 
c) W wejściu 1BA z założenia dopuszczalne są odchylenia od typowych składów bezatutowych – 
możliwe są układy 5-4, młodsze szóstki. Dlatego po wejściu 1BA nie stosuje się Staymana 
rozkładowego. 
 
d) Z kartą spełniającą kryteria otwarcia 1BA w zasadzie musimy otworzyć 1BA. W przypadku wejścia 
1BA mamy zawsze alternatywę: pas lub kontra. 
 
 Granie klasycznym 1BA ma wiele zalet pod warunkiem, że się go umiejętnie stosuje. Nie z 
każdą kartą spełniającą warunki wejścia 1BA należy wchodzić 1BA, a z kolei nie zawsze musimy mieć 
skład całkiem zrównoważony. 
 
 Zastanawiając się nad wejściem 1BA musimy mocno brać pod uwagę jakość trzymania w 
kolorze przeciwnika. Najbardziej do tego wejścia namawiają, tzw. „niskie trzymania” typu D10xx, 
DWxx, K109x, gdzie mała liczba punktów w kolorze przeciwnika praktycznie zapewnia dwa 
zatrzymania. Najgorszym zatrzymaniem z punktu widzenia wejścia 1BA jest as bez wysokich blotek. 
Wtedy lepiej jest zrezygnować z wejścia 1BA, bo lepiej się raczej będzie grało w kolor, a ewentualny 
kontrakt bezatutowy korzystnej jest grać z ręki partnera. 
 
 Przykłady wejścia po otwarciu przeciwnika 1♥ (Oni przed partią – My po partii): 
 
a)  ♠Dx  ♥KWx  ♦KDWx  ♣A10xx – licytuj 1BA 
b)  ♠KWxx  ♥Ax  ♦Axx  ♣Axxxx – licytuj ktr 
c)  ♠Dxx  ♥Kx  ♦AKWxxx  ♣Dx – licytuj 1BA 
d)  ♠Kxx  ♥KW10x  ♦K  ♣ADWxxx – licytuj 1BA 
e)  ♠AK85  ♥K5  ♦D2  ♣KW873 – 1BA (ew. ktr lub 2♣) 
f)  ♠DW84  ♥K85  ♦KW6  ♣AD65 - ktr 
 
 Z kartą a) wchodzimy 1BA. Jeśli przeciwnicy będą próbowali obkładać nas przez kiery, to 
wyrobimy kara. Jeżeli obłożą przez piki to w pikach mieli jakąś grę. 
 
 Z kartą b) możemy wpaść za 1100 , gdy przeciwnikom nic nie wychodzi. Karta lepiej nadaje 
się do gry kolorowej, a zatrzymanie w kierach jest najgorsze z możliwych. Lepiej dać kontrę, być może 
trzeba zatrzymać się w 1♠.  
 
 Z ręką c) wchodzimy 1 BA pomimo sześciu kar. Jeśli nas skontrują mamy na co uciec (chyba 
że lubimy ryzyko). 
 
 Ręka d) zawiera singletona. Mimo to wchodzimy 1BA. Nasze kiery sugerują, że najlepiej grać 
w BA, a wpadka przeciwników w tych założeniach nie może nam zrekompensować ewentualnej 
dogranej. 
 Ręce e) i f) są graniczne. Z pierwszą z nich można zarówno dać kontrę, jak i zalicytować 2♣. 
Jassem skłania się do odzywki 1BA, która dobrze ustala bilans rozdania. Z kartą f) należy mocno się 
zastanowić nad wejściem 1BA. Grozi „wypłata”. Na groźnych przeciwników należy dać „tchórzliwą” 
kontrę. 
 
 Dalsza licytacja po wejściu 1BA odbywa się tak, jak po otwarciu 1BA. Wyjątek stanowi 
przypadek kontry przeciwników. Po kontrze licytujemy w sposób naturalny swój kolor lub dajemy 
rekontrę SOS, wskazując słabą kartę i dwa kolory do gry, np.: 
 

N  E  S  W 
1♥  1BA  ktr  ? 

 
?: 2♣, 2♦, 2♠ = słaba karta jednokolorowa na licytowanym kolorze 
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 rktr = dwa kolory (rekontra SOS) 
 

N  E  S  W 
1♥  1BA  ktr  rktr 
pas  2♣  ktr  2♦ 

 
?: 2 = ręka dwukolorowa – pięć kar i cztery piki 
 

N  E  S  W 
1♥  1BA  ktr  rktr 

   pas  2♣  ktr  rktr 
 
? rktr = ręka dwukolorowa – kara i piki równej długości lub dłuższe    
                  piki 
 
 Powyższe uwagi odnoszą się również do wejścia 2BA po otwarciu na wysokości dwóch. 
Dalsza licytacja po takim wejściu jest analogiczna do licytacji po wejściu 1BA (3♣ jest Staymanem a 
3♦ i 3♥ teksasami). 
 
 
4.2.3.2. Wejście 2BA po otwarciu przeciwnika na wysokości dwóch.  
     Konwencja Wolfa. 
 
 Przyjmujemy, że wejście 2BA dajemy z siłą 16-18 PC na składzie zrównoważonym z 
zatrzymaniem w kolorze przeciwnika.  
 
 Dalsza licytacja przebiega tak samo jak po otwarciu 1BA (Stayman, Tekxasy). 
 Możemy również stosować konwencję Wolfa. Konwencja Wolfa nie jest integralną częścią 
systemu WJ 2000 i jej stosowanie należy uprzednio uzgodnić z partnerem. Punktem wyjścia jest 
założenie, że odzywka 3♣ jest sztuczna a inne są naturalne, forsujące, np.: 
 

N  E  S  W 
2♥  2BA  pas  ? 

 
?: 3♣ = sztuczna pytająca 
 3♦/3♠ = naturalne 
 3♥ = oznacza czwórkę pik i krótkość kier 
 

N  E  S  W 
2♥  2BA  pas  3♣ 
pas  3♦  pas  ? 

 
?: 3♦ = automat 
 
 Po 3♦ możemy spasować (jeśli 3♣ zapowiedzieliśmy po to aby grać 3♦), zalicytować 
nieforsujące (!) 3♠, lub zgłosić 3♥ (cztery piki bez krótkości kier), albo 3BA (dobra ręka na treflach). 
 
 
4.2.4. Wejścia z przeskokiem 
 
 Wejścia z przeskokiem są mniej więcej równoważne otwarciu (np. wejście 2♠ po otwarciu 1♥ 
oznacza kartę, z którą otworzylibyśmy 2♠). Dalej licytujemy tak, jak po naszym otwarciu (również 
pytanie o singletona). 
 
 
4.2.5. Interwencja kontrą 
 
 Interwencja kontrą może mieć dwa znaczenia: 
 

• może oznaczać kartę z siłą otwarcia 12-15 PC bez własnego koloru – kontra wywoławcza 
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• sygnalizować rękę za silną na wejście na wysokości jednego – od 16(17) PC – kontra 
objaśniająca 

 
 
 Kontra po otwarciu przeciwnika 1BA ma konwencyjne znaczenie. Przyrzeka układ co najmniej 
4-4 i z co najmniej jedną starszą czwórką. 
 
 
4.2.5.1. Kontra wywoławcza 
 
 Kontra wywoławcza ma na celu znalezienie koloru do gry własnej, a nie kontrowanie 
przeciwników. Dlatego też karta tym bardziej nadaje się do kontry wywoławczej, im mniej kart 
posiadamy w kolorze kontrowanym (wtedy mamy więcej kart w pozostałych kolorach, co zwiększa 
szansę znalezienia wspólnego koloru do gry). Im lepszy układ w kolorach pozostałych, tym słabsza 
honorowo może być nasza kontra. Jeśli np. przeciwnik otworzył 1♥, to z układem 4♠ – 1♥ – 4♦ - 4♣ 
kontrę możemy zaaplikować od 12 PC (okazyjnie od 11 PC), a z układem 4-3-3-3  nad kontrą trzeba 
się dobrze zastanowić nawet z 13 PC. 
 
 Decydując się na kontrę wywoławczą powinniśmy w myśl klasycznej definicji posiadać co 
najmniej po trzy karty w pozostałych kolorach (poza kolorem licytowanym przez przeciwnika). W 
rzeczywistości ten warunek trudny jest do spełnienia, co zmusza nas do następującego kompromisu: 
 

• kontra wywoławcza powinna przyrzekać co najmniej po trzy karty w każdym z 
nielicytowanych kolorów starszych, 
 
• kontra wywoławcza powinna przyrzekać co najmniej po dwie karty w nielicytowanych 
kolorach młodszych. 

 
 Nacisk na kolory starsze kładziony jest dlatego, że po otwarciu przeciwnika trudno spodziewać 
się, abyśmy często mieli bilans na końcówkę bezatutową. Większa jest szansa na dogranie gry w 
kolorze starszym na mniejszej ilości punktów, ale dobrym układzie. 
 
 A zatem kontra wywoławcza na 1♣ obiecuje co najmniej po trzy karty w pikach i kierach, i co 
najmniej po dwie karty w treflach i karach. Kontra na 1♦ przyrzeka trzykartowe fity w kolorach 
starszych i co najmniej dubletona w treflach. Aby skontrować 1♥ musimy mieć co najmniej trzy piki 
(lepiej mieć czwórkę) i nie mieć krótkości w żadnym kolorze młodszym, podobnie kontrując 1♠ 
obiecujemy co najmniej trzy kiery (najczęściej cztery kiery) i brak krótkości w treflach i karach. 
 
 Do dania kontry objaśniającej upoważniają nas punkty – układ może być praktycznie dowolny. 
 
 Rozróżnienie między oboma wariantami kontry następuje w kolejnym okrążeniu licytacji. 
 
 
4.2.5.2. Kontra objaśniająca 
 
 Kontrę objaśniającą stosujemy z następującymi typami rąk: 
 
1) Od 19 PC w składzie bezatutowym. Ten wariant kontry objaśniającej pokazujemy poprzez 
zalicytowanie w następnym okrążeniu bez atu, np.: 

 
 W  N  E  S 

   1♥  ktr  pas  2♣ 
   pas  2BA 
 

W  N  E  S 
1♦  ktr  pas  1♠ 
pas  1BA 

 
 W obu powyższych sekwencjach gracz N wskazał siłę 19-21 PC. Z siłą 16-18 PC 
zalicytowałby BA zamiast kontry w poprzednim okrążeniu, natomiast z siłą 13-15 PC 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: Powyższe uwagi nie dotyczą licytacji po kontrze na 1♣. 
 
2) Od 17 PC w składzie niezrównoważonym. Ten wariant kontry sprzedajemy licytując nowy kolor lub 
popierając kolor partnera: 
 
a)   W  N  E  S  
   1♦  ktr  pas  1♠ 
   pas  2♥ 
 
b)    W  N  E  S 
   1♥  ktr  pas  1♠ 
   pas  2♣ 
 
 
 
c)    W  N  E  S 
   1♥  ktr  pas  1♠ 
   pas  2♠ 
 
d)    W  N  E  S 
   1♥  ktr  pas  1♠ 
   pas  3♠ 
 
 W sekwencji a) i b) N pokazał kontrę objaśniającą odpowiednio na piątce kierowej (a) i 
treflowej (b). W przykładzie c) N ma około 16(17) – 18(19) PC z czterema pikami. W przykładzie d) N 
posiada 19-20 PC z czwórką pik. 
 
Uwaga: Powyższe uwagi nie dotyczą licytacji po kontrze na 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 bardzo silną kartę. Najsłabszą licytacją gracza S jest powtórzenie koloru (2♠ w tym 
przypadku), 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 ewentualnie poprze 
partnera (3♠), to oznacza, że ma dużo silniejszą kartę niż przewiduje dolny wariant kontry 
objaśniającej i bardzo mu zależy, żeby partner nie pasował. 
 
 Dodajmy w tym miejscu, że forsing do dogranej z jednokolorową ręką licytujemy inaczej (patrz 
Kolor przeciwnika z przeskokiem). 
 
 
4.2.5.3. Dalsza licytacja po interwencji kontrą 
 
 Jeżeli nasz partner zainterweniował kontrą, to musimy „w pierwszym czytaniu” założyć wariant 
pesymistyczny, czyli przyjąć, że partner ma kontrę wywoławczą. Dodając zakładane punkty do 
naszych możemy dokonać przybliżonego bilansu rozdania i zalicytować na takiej wysokości, na jaką 
upoważnia nas domniemana siła połączonych rąk. Oczywiście, niekiedy będziemy mieli kartę zupełnie 
beznadziejną – wtedy zmuszeni jesteśmy zalicytować nasz najlepszy kolor na najbliższej wysokości – 
i może to być wyżej niż wskazuje bilans. Na taką sytuację nie ma jednak rozwiązania, gdyż na kontrę 
partnera nie wolno spasować – chyba że mamy poważną opozycję w kolorze przeciwnika. 
 
 Załóżmy, że przeciwnik otworzył 1♥, a partner dał kontrę. Oto możliwe odpowiedzi z bilansu: 
 

• pas – siła nieokreślona, co najmniej pięć dobrych kierów (typu KDW10x, DW1098); 
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• 1♠ - co najmniej cztery piki siła 0-7 PC (patrz jednak uwaga poniżej); 

 
 • 1BA – 6-9 PC z zatrzymaniem kier; 
 
 • 2♣ (2♦) – co najmniej cztery trefle (kara) 0-9 PC; 
 
 • 2♠ - co najmniej cztery piki 7-10 PC; 
 

• 2BA – 10-11 PC z zatrzymaniem kier; 
 
• 3♣ (3♦) – 9-11 PC, co najmniej pięć trefli (kar); 
 
• 3♠ - 8-10 PC, co najmniej pięć pików 

 
Uwaga: W nieprzychylnych 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 trójką. Zatem sekwencja: 
 

N  E  S  W 
1♥  ktr  pas  1♠ 

 
może w nieprzychylnym rozdaniu oznaczać trójkę pik. 
 
 Oprócz odzywek bilansowych odpowiadający ma do dyspozycji kolor przeciwnika (w tym 
przypadku 2♥). Licytacja w kolor przeciwnika wskazuje rękę od 10 PC, nie nadającą się na żadną z 
odzywek bilansowych. 
 Po odpowiedzi bilansowej, kontrujący z wariantem kontry wywoławczej z reguły pasuje. 
 
 Kolejna odzywka kontrującego po odpowiedzi bilansowej świadczy o kontrze objaśniającej, 
np.: 
 

N  E  S  W 
1♥  ktr  pas  1♠ 
pas  ?  

 
?: Jeśli kontra była wywoławcza, to kontrujący pasuje. Inne odzywki kontrującego mają 
następujące znaczenie: 
 
 • 1BA – 18-20 PC z trzymaniem kier, układ zrównoważony; 
 
 • 2♣, 2♦ - naturalne, kolor 5+ od 16 PC; 
 
 • 2♠ - naturalne, czwórka pik 16-18 PC; 
 

• 2BA – 21-23 PC z trzymaniem kier, układ zrównoważony; 
 
• 3♠ - naturalne, czwórka pik 19-20 PC. 

 
 Kontrujący ma do dyspozycji również kolor przeciwnika (w tym przypadku 2♥). Odzywkę tę 
dajemy z bardzo silną kartą, z którą nie chcemy, aby partner spasował na naszą zapowiedź. 
Najczęściej jednak taka odzywka mocno komplikuje licytację i jeśli mamy tylko jakąś alternatywę, to 
korzystamy z niej zamiast koloru przeciwnika. 
 
 Inne zasady obowiązują po otwarciu 1♣ i kontrze. Odpowiedzi nasze są takie, jak po naszym 
otwarciu 1♣ i pasie przeciwnika, tzn. 1♦ jest negatem do 6 PC, a inne odzywki kolorowe są forsujące 
od 7 PC. 
 

N  E  S  W 
1♣  ktr  pas  1♥ 
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1♥ = co najmniej cztery kiery od 7 PC. Kontynuacja licytacji przez kontrującego (E) jest obowiązkowa. 
 
 
 
 
4.2.5.4. Licytacja po kontrze na 1♣ 
 
 Inne zasady obowiązują po otwarciu przeciwnika 1♣ i kontrze. Odpowiedzi nasze są takie, jak 
po naszym otwarciu 1♣ i pasie przeciwnika, tzn. 1♦ jest negatem – do 6 PC, a inne odzywki kolorowe 
są forsujące, od 7 PC. 
 
Przykład: 

W  N  E  S 
1♣  ktr  pas  1♥ 

 
 S wskazał posiadanie co najmniej czterech kierów i 7 PC. Kontynuacja licytacji przez 
kontrującego jest obowiązkowa, przy czym obowiązują takie same zasady licytacji jak, jak po naszym 
otwarciu 1♣, zatem: 

W  N  E  S 
1♣  ktr  pas  1♥ 
pas  ? 

 
1♠ = od 13 PC, cztery piki 
1BA = 13-15 PC bez starszej czwórki 
2♦ = odwrotka (!) 
 
 
4.2.5.5. Licytacja po kontrze jeżeli drugi przeciwnik nie spasował 
 
 Jeśli otwarciem licytacji było 1♣ i partner skontrował, to licytujemy tak, jak po naszym otwarciu 
1♣. A zatem: 
 

a) N E S W  b) N E S W 
  1♣ ktr 1♥ ktr   1♣ ktr 1♠ ktr 
 
 W przykładzie a) kontra jest negatywna (bez czterech pików), a w przykładzie b) kontra jest 
negatywna – przyrzeka czwórkę kierów. 
 
 Po innych otwarciach kontry na nowy kolor są karne  
 

N E S W  N E S W 
1♥ ktr 1♠ ktr  1♠ ktr 2♣ ktr 

 
W obu powyższych przypadkach kontry są karne (unikamy w ten sposób wyblefowania nas 

przez przeciwników). 
 Wyjątkiem od powyższej reguły jest kontra na kolor uzgodniony przez przeciwnika. Kontra na 
kolor uzgodniony – zwane kontrą odpowiedź – oznaczają punkty i brak pewności, który kolor będzie 
najlepszy do gry. Wymagają zalicytowania od partnera najbliższej czwórki: 
 

N E S W  N E S W 
1♥ ktr 2♥ ktr  1♠ ktr 3♠ ktr 

 
 W obu sekwencjach kontra ma na celu znalezienie najlepszego koloru atutowego i wymaga 
odpowiedniej siły. 
 
 
4.2.5.6. 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. 
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1) Kontra na otwarcie sztuczne 2♦ (Wilkosz lub Multi) ma takie samo znaczenie, jak kontra na 
naturalne otwarcie 2♠. Oznacza to, że w wariancie kontry wywoławczej nie jest wymagany fit pikowy 
(może być nawet krótkość w pikach), natomiast niezbędne jest posiadanie co najmniej trzech kierów. 
Jeżeli nie posiadamy co najmniej trzech kierów, to z siłą do 15 PC pasujemy i czekamy na dalszy 
rozwój wydarzeń. Jeśli przeciwnik po prawej opierał swoje otwarcie na kierach, to spasuje na 2♥ 
partnera (lub zalicytuje 3♥) – wtedy dajemy kontrę wywoławczą, wskazując maksimum dubla kier. 
Jeśli przeciwnik ma piki, to musimy dalej milczeć lub licytowac bez atu. 
 
2) Po otwarciu 2♥ i 2♠ i kontrze stosuje się konwencję Lebenshola (patrz Konwencje. Konwencje 
licytacji dwustronnej). 
 
 
4.2.5.7. Konwencja Lebenshola w obronie 
 
 Konwencję Lebenshola w obronie stosujemy tylko po otwarciu przeciwnika 2♥ lub 2♠ i kontrze 
wywoławczej partnera: 
 
 

N  E  S  W 
2♥  ktr  pas  2BA 

 
 Zasada jest taka sama jak po naszym otwarciu 1BA i wejściu przeciwnika kolorem starszym, 
tzn. zalicytowanie koloru oznacza pozytywną rękę w sile 7-10 PC, a 2BA jest dwuznaczne: 
 

• negat do 6 PC, 
 
 • fosing do dogranej z drugą starszą czwórką. 
 
 
4.2.5.8. Cue bid Michaelsa 
 
 Cue bidem Michaelasa nazywamy zalicytowanie koloru, w którym otwierał przeciwnik na 
najniższej możliwej wysokości, np. 1♥ – 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. Konwencje w licytajci dwustronnej. 
 
 
4.2.5.9. Licytacja kolorem przeciwnika z przeskokiem 
 
 Licytacja taka może mieć następujący przebieg: 
 

Oni  My 
 1♥  3♥ 
 
 Zalicytowanie koloru przeciwnika z przeskokiem ma następujące znaczenie: 
 
1) pytanie o zatrzymanie na pełnym kolorze młodszym 
 
2) forsing do dogranej na samodzielnym kolorze młodszym lub starszym. 
 

Załóżmy, że przeciwnik otworzył 1♥. 3♥ zalicytujemy z przykładowymi kartami: 
 

a)  ♠W43  ♥8  ♦A2  ♣AKD9865 
 b)  ♠AKW10653  ♥-  ♦AD3  ♣AW10 
 c)  ♠AW  ♥2  ♦KDW109765  ♣AK 
 
 Partner w pierwszej kolejności ustosunkowuje się do wariantu 1), czyli odpowiada, czy ma 
zatrzymanie w kolorze przeciwnika:  

• z zatrzymaniem licytuje 3BA, 
 
• bez zatrzymania licytuje inny kolor, przy czym 4♣ jest najsłabszą odzywką. 
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 Z kartą a) pasujemy na 3BA oraz 4♣, a po 3♠ partnera („coś mam”) licytujemy 4♣. Z kartą b) 
po dowolnej odzywce partnera licytujemy 4♠ wskazując „petardę” na samodzielnych pikach. Z kartą c) 
każdą odzywkę partnera poprawiamy na 5♦ (nie na 4♦!) żeby pokazać, że nie chodziło nam o 
zatrzymanie kierowe, lecz że chcieliśmy wskazać możliwości szlemikowe. 
 
 
4.2.6. Licytacja po otwarciu przeciwnika 1BA 
 
 W WJ 95) wejścia są naturalne, a kontra dwukolorowa – przyrzeka układ 
co najmniej 4-4 i z co najmniej jedną starszą czwórką. 
 
 Wejścia po otwarciu 1BA oparte są nie na sile karty lecz układzie. 
Ich celem jest wygranie częściówki, gdyż rzadko po bez atu przeciwnika 
wygra się końcówkę. Dlatego partner wchodzącego do licytacji stara się 
ustalić kontrakt na najniższej możliwej wysokości, chyba że ma układową 
kartę z bardzo dobrym fitem w kolorze partnera. 
 
 Po kontrze dwukolorowej licytujemy do koloru partnera: 
 

N  E  S  W 
1BA  ktr  pas  ? 

 
?: 2♣ = „Pasuj jeśli masz cztery trefle, licytuj dalej z innymi 
kolorami” 
 
 2♦ = „Pasuj z karami, licytuj dalej bez kar” 
 
 2♥ = Pasuj z kierami, licytuj dalej bez kierów” 
 
 2♠ = „Pasuj mam sześć pików” 
 
 W systemie WJ 2000 stosunku do systemu WJ 95 nastąpiła tutaj zmiana. Przyjęto konwencję, 
dzięki której możliwe jest wskazanie układów dwukolorowych: 
 
kontra = młodsza piątka (co najmniej) i starsza czwórka (ale nie piątka). Po tej odzywce 2♣, 2♦, 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) na 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 atu przeciwnika wygra się końcówkę. 
Dlatego partner wchodzącego do licytacji stara się ustalić kontrakt na najniższej możliwej wysokości. 
 
 
4.2.7. Licytacja po otwarciach na większych wysokościach 
 
 Kontra na wysokości trzech jest ściśle wywoławcza. Kontra na wysokości czterech jest 
bardziej „siłowo-wywoławcza”. 
 
 Przy pomocy „Konkursów licytacyjnych” ustalono następującą zasadę: zniesienie kontry na 
kontrakt na wysokości pięciu ma charakter konstruktywny: licytujący uważa, że ma szansę wygrać 
zapowiedziany kontrakt (nie licytuje w obronie). Inne zasady trudno jest ustalić, bo na „bloki nie ma 
mądrych”. 
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4.3.  Rekontra w licytacji dwustronnej 
 
 Kontra przeciwnika daje możliwość dwóch dodatkowych odzywek – pasa i rekontry. 
Niewybaczalnym marnotrawstwem byłoby niewykorzystanie możliwości, jakie w nich tkwią. Wskazaniu 
rezerw, tkwiących w wykorzystaniu rekontry w niektórych sytuacjach licytacyjnych, służy ten rozdział. 
 
 
4.3.1.  Rekontra karna 
 
 Rekontra karna jest stosowana po kontrze karnej na zalicytowany przez naszą stronę 
kontrakt. Z reguły jej powodem jest głównie chęć uzyskania wyższego zapisu, jak np. w poniższym 
rozdaniu: 
 

N – ♠DW9876543 ♥– ♦K62 ♣6 
 
W - ♠- ♥W109632 ♦A108 ♣7532        E – ♠K102 ♥K874 ♦73 ♣AKD10 
 

S – ♠A ♥AD5 ♦DW954 ♣W864 
 
Obie po partii:              N  E  S  W 
   4♠  ktr  rktr  pas (?) 
 
 Rekontra S miała na celu powiększenie zapisu za realizację popartyjnej końcówki. Mógł on też 
oczekiwać, że w razie odejścia przeciwników zapis za ich wpadkę nie będzie niski. Powyższe rozdanie 
ilustruje też dobrze pewne niebezpieczeństwo, jakie kryje w sobie karna rekontra – w razie zastania 
rozkładów, odbiegających od przeciętnych (w powyższym rozdaniu, na popartyjne 4♠ N mógł mieć 
mniej pików, a nieco lepsze wartości; tak samo układ ręki W 0-6-3-4 powodował niekorzystny rozkład 
pików u obrońców) ucieczka przeciwników może doprowadzić do tego, ze zapis uzyskany za ich 
wpadkę może być niższy od oczekiwanego (w powyższym rozdaniu - 5♥ mogłoby być tylko bez 
jednej) i nie zrównoważyć rezultatu uzyskanego za grę tylko z kontrą, która (bez rekontry) 
najprawdopodobniej zostałaby utrzymana. 
 
 Powyższy przykład uwidacznia dobitnie, że przed daniem karnej rekontry należy rozważyć 
dwa czynniki: 
 

• Czy na pewno zrealizujemy kontrakt? Należy też wziąć pod uwagę, że gra z rekontrą może 
paraliżować rozgrywającego – mając do wyboru zagranie na pewne bez jednej czy na 
wygranie kontraktu z ryzykiem wpadki bez dwóch czy bez trzech może nie zdecydować się na 
podjęcie ryzyka „postawienia” 1000. 
 
• Czy na pewno opłaci nam się kontra, gdy przeciwnicy „uciekną” po rekontrze? 

4.3.2.  Rekontra po kontrze wistowej 
 
 Ze szczególną sytuacją mamy do czynienia, gdy pada kontra wistowa – np. kontra Lightnera 
sygnalizująca przebitkę na szlemika lub szlema w kolor lub kontra na 3BA, żądająca określonego 
ataku. Nieopłacalne jest wtedy stosowanie karnej rekontry o bliżej nieokreślonym charakterze. 
Rekontra dana bezpośrednio po kontrze powinna ostrzegać partnera przed zniesieniem ze 
skontrowanego kontraktu, tzn. po kontrze na kontrakt bezatutowy powinna wskazywać (dobre) 
zatrzymanie w kolorze, w który wskazano atak, a po kontrze Lightnera – ostrzegać partnera przed 
zniesieniem na 6 lub 7BA, tzn. wskazywać albo nadbitkę, albo możliwość realizacji kontraktu pomimo 
sygnalizowanej przebitki. Natomiast rekontra na ostatniej ręce powinna sygnalizować obawę przed 
atakiem, wskazanym kontrą (odmiana rekontry SOS), np. po licytacji: 
 
   W  N  E  S 
   1BA  pas  3BA  ktr * 
   ? 
 
* ktr = wistowa na wist pikowy 
 
?: 
rktr = dobre zatrzymanie pikowe, np. Axx, A10x, AWx, DWx 
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pas = brak pewnego zatrzymania pik, co najwyżej Dxx 
 
 Po pasie W, E z zatrzymaniem pikowym pasuje, a bez niego rekontruje (karta, nadająca się 
do karnej rekontry przychodzi na tyle rzadko, że szkoda jest zrezygnować z rekontry w jej 
informacyjnym znaczeniu). Oto przykład takiej licytacji: 
 

N - ♠W64 ♥W109 ♦4 ♣AKD987 
 
W – ♠K1095 ♥D32 ♦AKW2 ♣102        E – ♠D87 ♥AK75 ♦D1093 ♣W3 
 

S – ♠A32 ♥864 ♦8765 ♣654 
 

W  N  E  S 
1♣  pas  1♥  pas 
1♠  pas  2BA  pas 
3BA  ktr *  pas  pas 
rktr  pas  4♦  pas... 

 
* ktr = kontra wistowa na wist w ♣ (pierwszy kolor dziadka) 
 
 Oto inny przykład takiego rozdania. Po licytacji: 
 
N  E  S  W  E  W 
3♥  ktr  pas  4♥   ♠AKW9 ♠D1064 
ktr  4♠  pas  4BA   ♥K832  ♥- 
pas  5♦  pas  6♠   ♦K4  ♦ADW85 
ktr *  pas (?)  pas  6BA   ♣A42  ♣KW65 
pas... 
 
* ktr = kontra Lightnera na wist w młodszy kolor 
 
 Po ataku treflowym 6BA zostało akrobatycznie wygrane, podczas gdy mimo przebitki karowej 
6♠ było z góry. Wydaje się, że pas E po kontrze na 6♠ był błędem, gdyż z jego ręki wyglądało, że są 
duże szanse wygrania 6♠ mimo przebitki karowej (wiedział o renonsie ♥ u partnera), a ewentualne 
zniesienie przez partnera w 6BA mogło okazać się tragiczne w skutkach. Należało więc zrekontrować 
6♠. 
 
 Drugi przykład pochodzi z olimpiady 1984 r. Jest to rozdanie, w którym prawdopodobnie 
zaprzepaszczono szansę uratowania 14 imp (Brydż 4/85): 
 
 W rozdaniu 11 kolejne nieszczęście. Mouiel po otwarciu Przybory 1♦ wchodzi 1♠ z ręką:  
♠K10752  ♥2  ♦864  ♣AK86. Gdy nasza para dochodzi do szlemika kierowego z ręki Martensa, 
Mouiel kontruje, żądając od partnera nietypowego wistu. Wszystko byłoby dobrze, gdyż Martens miał 
singletona trefl i szlemik był wykładany. Niestety Przybora, który posiadał:  ♠AD83  ♥A7  ♦KW1095  
♣DW uzyskał od Moiela wyjaśnienie, że jego kontra jest kontrą Lightnera. Obawiając się ewidentnej 
przebitki karowej, nasz zawodnik przeniósł na 6BA. Po kontrze Martens przytomnie uciekł na 7♦, ale i 
tak tracimy 14 imp., gdyż w pokoju otwartym Francuzi zrealizowali 6♥. 
 
 Trudno wydać werdykt, nie znając ręki Martensa i przebiegu licytacji. Ale jest wysoce 
prawdopodobne, że Martens mógł się domyślić, że kontra Mouiela jest oparta na asie i królu trefl 
(lokalizacja zatrzymań u partnera wskazana cue bidami) i zrekontrować, aby powstrzymać partnera 
przed ucieczką na 6BA. 
 
 
4.3.3.  Rekontra siłowa 
 
 Rekontra siłowa informuje, że rekontrujący ma nadwyżkę w sile honorowej ponad minimum, 
obiecane dotychczasową licytacją; z reguły gwarantuje to przewagę siły stronie rekontrującej i dalsze 
poczynania uzależnia od reakcji przeciwników i posiadanych rąk. Ma to miejsce, gdy przeciwnik 
interweniuje kontrą po otwarciu lub w bardziej zaawansowanej sekwencji. Oto przykłady: 
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W  N  E  S 
 
1)   1♥  ktr  rktr ⇐ 
 
2)   1♣  pas  1♥  ktr 
   rktr ⇐ 
 
3)   1♣  pas  1♥  pas 
   1♠  ktr  rktr ⇐ 
 
4)   3♥  ktr  rktr 
 
5)   pas  pas  1♣  pas 
   1BA  pas  pas  ktr 
   rktr ⇐ 
 
6)   1♠  pas  2♠  ktr 
   rktr ⇐ 
 
 Rekontra siłowa najczęściej przygotowuje grunt pod skarcenie przeciwników. Informacja o 
nadwyżce w sile w jednej z rąk ułatwia decyzję o skontrowaniu przeciwników, np.: 
 

N - ♠D10xxx ♥xx ♦AD10 ♣Kxx 
 
W – ♠Wxx ♥ADWx ♦xxxxx ♣x E – ♠Axxx ♥xxx ♦KW ♣W10xx 
 

S – ♠K ♥K10xx ♦xxx ♣ADxxx 
 
 
 
 
 

S  W  N  E 
1♣  pas  1♠  pas 
2♣  ktr  rktr  2♥ 
ktr  pas... 

 
po wiście atutowym bez dwóch za 300. 
 
 Rekontra N umożliwiła graczowi S skontrowanie mimo posiadania absolutnego minimum 
otwarcia. Inna licytacja N doprowadziłaby do przegranych kontraktów 3BA lub 3♣. 
 
 Rekontra może być też przygotowaniem dalszej silnej sekwencji, jak w poniższym rozdaniu: 
 

N – ♠xxx ♥Axxxx ♦xxx ♣xx 
 
W – ♠AKxx ♥x ♦xx ♣Akxxxx  E – ♠Dxxxx ♥xxx ♦Ax ♣Dxx 
 

S – ♠x ♥KDxx ♦KDWxxx ♣xx 
 

W  N  E  S 
1♣  pas  1♠  ktr 
rktr (!)             3♥  3♠  pas 
4♣  pas  4♦ *  pas 
4BA  pas  5♦  pas 
6♠  pas... 

 
* 4♦ = cue bid 
 
 Rekontra może też służyć sprzedaniu siły ręki, np. z ręką: 
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 ♠AKDWxx  ♥Axx  ♦Kxxx  ♣- 
 
w rozgrywkach kadry cztery razy padło otwarcie 1♠. Następowały dwa pasy i kontra. Teraz trzech 
otwierających dało rekontrę i osiągano odgórny kontrakt 4♠. Na czwartym stole zgłoszono anemiczne 
2♠ i licytacja zgasła na 3♠. 
 
 
 
 
4.3.4.  Rekontra ratunkowa (SOS) 
 
 Niejednokrotnie rekontrę można wykorzystać jako doskonałą odzywkę ratunkową po 
skontrowaniu przez przeciwników – umożliwia wskazanie ręki dwu- lub trzykolorowej. 
 
 Rekontra jest zawsze ratunkowa po karnej kontrze przeciwnika i po ukarnieniu kontry 
wywoławczej. Oto przykładowe sekwencje, w których rekontra jest SOS: 
 

W  N  E  S 
 
1)   1♣  1♦  ktr *  rktr ⇐ 
 
* ktr = karna 
 
2)   1BA  2♣  ktr  rktr ⇐ 
 
3)   1♦  pas  pas  ktr 
   pas  pas  rktr ⇐ 
 
4)   1♣  ktr  pas  pas 
   rktr ⇐ 
 
5)   1♥  ktr  rktr  pas 
   pas  1BA  ktr  rktr ⇐ 
 
 W tego typu sytuacjach rekontra karna miałaby sens bardzo rzadko. Lepiej jest tą odzywkę 
przeznaczyć na odzywkę ratunkową, wskazującą słabą rękę dwu- lub trzykolorową (z ręką 
jednokolorową ratujący po prostu licytuje kolor swojego longera). 
 
 W sytuacji, gdy nie jesteśmy w ewidentny sposób w defensywie, a rekontra pada przed 
ukarnieniem kontry wywoławczej, ma ona znaczenie karne, np.: 
 

W  N  E  S 
1♣  pas  1BA  pas 
pas  ktr  rktr 

 
 Niejednokrotnie poprzez rekontrę można dość dokładnie sprecyzować układ dwukolorowy, jak 
np. w poniższej sekwencji: 

W  N  E  S 
1BA  2♦ *  ktr  rktr (SOS) 
pas  2♥  ktr  ? 

 
* 2♦ = naturalne 
 
rekontra w tej sytuacji powinna oznaczać dwukolorówkę pikowo-treflową z kolorami rwnymi lub z 
przewagą trefli, a 2♠ z przewagą pików.  
 

Podobny styl rozumowania jest niezwykle użyteczny w przypadku 
stosowania „kontry Bi” po otwarciu przeciwnika 1BA. Umiejętność 
posługiwania się rekontrą SOS umożliwia lądowaine w bezpiecznych 
kontraktach. Oto kilka przykładów: 
 



WJ 2000 246 

W  N  E  S 
1BA  ktr(Bi) rktr  pas 
pas  2♦  ktr  pas 
pas  ? 

 
2♥ oznacza 5+♥ i 4♠, a rktr kolory starsze równej długości. Z układem 5♠ i 
4♥ należy licytować: 
 

W  N  E  S 
1BA  ktr(Bi) rktr  pas 
pas  2♣  ktr  pas 
pas  2♦*  ktr  pas 
pas  rktr 

 
*2♦ =  „w pierwszym czytaniu” oznacza 5♦ i czwórkę starszą 
 
 Rekontrę można stosować także po bardziej informacyjnych wejściach 
dwukolorowych w celu dokładniejszego wskazania układu lub możliwości gry w 
trzecim kolorze, np.: 
 

W  N  E  S 
1BA  2♣1)  ktr  pas2) 
pas  ? 

 
1)2♣ = Astro 
2)pas = fit w ♣  
 

Po wejściu 2♣, oznaczającym dwukolorówkę co najmniej 5-4 w kierach I 
kolorze młodszym, poszczególne odzywki otwierającego oznaczałyby teraz: 
 
pas = trefle i kiery 
2♦ = 5+♦ i 4♥ 
2♥ = 5+♥ i 4♦ 
rktr = możliwość gry w piki, raczej bez pięciu kar, czyli układ 3-5-4-1 
 

W  N  E  S 
1BA  2♦1)  ktr  pas2) 
pas  rktr3) 

 
1)2 = Astro, dwukolorówka co najmniej 5-4 z pikami 
2)pas = fit ♦ 
3)rktr = sugeruje układ 5♠ i 4+♥ 
 
 W pewnych sekwencjach rekontra wyraźnie sugeruje układ rekontrującego. Ma to miejsce 
wtedy, gdy miał on możliwość zgłoszenia innej odzywki ratunkowej, pozwalającej odlicytować 
dwukolorówkę, np. bez atu. Oto przykłady: 
 

W  N  E  S 
1♠  pas  pas  ktr 
pas  pas  ? 

 
w powyższej sekwencji, gracz E, chcąc ratować partnera, może dać rekontrę, lub zalicytować 1BA i 
potem rekontrę SOS po prawie pewnej kontrze. Zgodnie z powszechnie przyjętymi zasadami, rekontra 
poprzedzona zalicytowaniem 1BA sugeruje wyraźnie dwukolorówkę w kolorach młodszych, natomiast 
rekontra – rękę dwu- lub trzykolorową z kierami. Podobnie w sekwencji: 
 

W  N  E  S 
1♥  pas  pas  ktr 
pas  pas  ? 
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rekontra wskazuje możliwość gry w piki, natomiast 1BA – w kolory młodsze. Tutaj logika takiego 
ustalenia jest prosta. 
 Koncepcja rekontry ratunkowej SOS została wysunięta bardzo dawno. Literatura nie wskazuje 
twórcy tej idei. Rekontra SOS po kolorowym otwarciu przeciwnika, wejściu broniącego kolorem i 
karnej kontrze odpowiadającego jest zwana rekontrą Knock-Werner, od nazwiska szwedzkich graczy, 
którzy ją pierwi opisali. Oto przykład rekontry Knock-Werner: 
 

W  N  E  S 
1♥  2♣  ktr  rktr * 

 
* rktr = ♠ + ♦ 
 
 
4.3.5.  Rekontra jako inna odzywka informacyjna lub operacyjna 
 
 Możliwość zrekontrowania pojawia się, zawsze gdy pada kontra. Niejednokrotnie poszerza to 
znacznie możliwości licytacyjne. Przecież dwie dodatkowe odzywki: pas i rekontra w pozycji 
sforsowanej umożliwiają przekazanie dodatkowych informacji. Rozważmy, co mogą one znaczyć w 
różnych sytuacjach: 
 
1) Po skontrowaniu wywiadu bezatutowego: 
 

• Rekontra – oznacza dokładnie asa, można też ustalić, że może to być zatrzymanie w postaci 
Kxx, aby partner mógł teraz „zająć” bez atu ze swojej ręki, mając np. Dx w kolorze wywiadu. 
 
• Pas -  oznacza brak zatrzymania (teraz rekontra z pozycji pytającego o zatrzymanie jest 
pytaniem o półzatrzymanie). 
 
• Odejście w kolor  – sugeruje singletona w kolorze wywiadu. 

 
Przykładowo: 
 

W  N  E  S 
1♣  1♥  1♠  pas 
2♣  pas  3♣  pas 
3♥  ktr  ? 

?: 
pas = brak zatrzymania kier, brak krótkości kier 
rktr = as kier 
3♠ = piątka pików sugeruje singletona kier 
4♣ = singleton kier 
5♣ = renons kier 
3BA = zatrzymanie kier różne od asa 
 
2) Po skontrowaniu cue bidu: 
 
 Jeżeli 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, że przeciwnicy wezmą nam dwie 

lewy w skontrowanym kolorze (mamy krótkość lub damę), 
 
c) pas jest pytaniem o podgrywalność cue bidu; po tej odzywce partner: 

 
• daje rekontrę  z asem (ale nie wtedy, gdy był to Splinter) lub renonsem (szczególnie 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). 
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 Propozycje M. Wójcickiego – po skontrowaniu cue bidu: 
 

• Krótkościowego – rekontra oznacza brak figur w kolorze krótkości u 
partnera (pełne wyłączenie, a pas jest wyczekujący – stanowi 
akceptację próby szlemikowej. Po takim pasie, rekontra dającego cue 
bid krótkościowy oznacza renons, np.: 

 
W  N  E  S 
1♠  pas  4♣*  ktr 
pas  pas  rktr 

*4♣ = Splinter 
 
W powyższej sekwencji rekontra oznacza renons trefl. Cue bid w nowy kolor 
jest akceptacją próby szlemikowej i sugeruje asa w kolorze cue bidu 
krótkościowego (poprzez domniemanie – brak pasa, wyczekującego na rekontrę, 
wskazującą renons). Powrót na kolor uzgodniony jest normalnym negatem. 
 

• Honorowego – rekontra oznacza asa lub króla. Pas oznacza obawę przed 
podegraniem (teraz rekontra dającego cue bid będzie wskazywała na 
asa, a następny cue bid na mariaża). Cue bid – wskazuje na pewne 
zabezpieczenie przed podegraniem w postaci damy. Tak szczegółowe 
ustalenia mogą być bardzo pomocne przy wyborze ostatecznego 
kontraktu, jeżeli jest możliwość np. zagrania z jednej ręki w kolor, 
a z drugiej w bez atu. 
 
• Nieokreślonego – rekontra wskazuje asa, który jest wartością dobrą 
bez względu na rodzaj cue bidu. Pas oznacza obawę przed podegraniem w 
przypadku, gdy cue bid był honorowy, a kontynuowanie cue bidów – 
zabezpieczenie przed podegraniem w postaci króla lub damy. 

 
 
3) Po skontrowaniu pytania o asy: 
 
 Najprostsze ustalenie, to włączenie pasa i rekontry do drabinki odpowiedzi. Tak więc w 
klasycznej wersji Blackwooda lub Gerbera, po kontrze pas oznacza 0 lub 3 asy, a rekontra 1 lub 4. 2 
asy wskazujemy licytując 4♦ po Gerberze i 5♣ po Blackwoodzie. 
 
 Stosowane są także inne rozwiązania, np. konwencja ROPI, wg której 
rekontra oznacza 0 asów, a pas jednego (nazwa pochodzi od angielskiego 
opisu konwencji: Redouble – 0 asów, Pass – 1 as). Inna konwencja tego typu, 
to RIPO: rekontra – 1 as, pas – 0 asów. 
 
 Po skontrowaniu pytania o asy i pasie odpowiadającego rekontra 
pytającego powinna być pytaniem o króle wg konwnecji Hoyta. Sensowne także 
wydaje się także przyjęcie, że gdy pytaniem o asy było 4BA, rekontra 
oznacza chęć gry. 
 
 
 
4) Po skontrowaniu odpowiedzi na pytanie o asy: 
 

• Rekontra powinna być pytaniem o króle wg konwnecji Hoyta. 
 
• Pas - wskazuje pewną obawę o zabezpieczenie koloru skontrowanego i 
uzależnia dalsze poczynania od wartości w kolorze skontrowanym w ręce 
odpowiadającego. Przy podejmowaniu decyzji należy także wziąć pod 
uwagę wcześniejszą licytację (ewentualne cue bidy) oraz rękę, z 
której będzie rozgrywany ostateczny kontrakt). 

 
 Z. Szurig wysunął interesującą koncepcję (Brydż 1/84), według której: 
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• Pas to „pytanie asekuracyjne” – zatrzymanie w kolorze skontrowanym. 
 
• Rekontra to „pytanie z wyłączeniem” – sugeruje krótkość w kolorze 
skontrowanym – w odpowiedzi wskazuje się króle jedynie w pozostałych 
kolorach. 
 
• Następna odzywka (poza kolorem uzgodnionym) – normalne pytanie o 
króle. 

 
5) Po skontrowaniu pytania OSW: 
 

• Gdy skontrowane jest pierwsze pytanie – rekontra oznacza asa w 
kolorze pytania bez bocznych asów. 
 
• Gdy skontrowane jest drugie pytanie OSW po pozytywnej odpowiedzi na 
pierwsze, to rekontra oznacza zatrzymanie II klasy w kolorze pytania. 
 
• Po skontrowaniu powtórnego pytania OSW – gdy na pierwsze pytanie 
padła odpowiedź pozytywna, rekontra oznacza zatrzymanie III klasy w 
kolorze pytania. Gdy na pierwsze pytanie padła odpowiedź negatywna, 
rekontra oznacza zatrzymanie II klasy w kolorze pytania bez bocznych 
asów. 

 
6) Po skontrowaniu odzywki typu relay: 
 

• Gdy odpowiedzi na relay są drabinkowe – rekontra powinna stanowić 
drugi szczebel drabinki (pas – pierwszy). 
 
• Gdy odpowiedzi mają charakter naturalny – rekontra wskazuje 
największą możliwą w danej sytuacji liczbę kart w kolorze 
skontrowanym, pas – o jedną mniej, a inne jeszcze mniej kart w 
kolorze skontrowanym i są naturalne, np.: 

 
W  N  E  S 
1BA  pas  2♣1)  pas 
2♥2)  pas  3♣3)  ktr 
? 

1)2♣ = Stayman 
2)2♥ = 4♥ bez 4♠ 
3)3♣3) = relay 
 
?: 
rktr = czwórka trefli (następnym pytaniem E będzie 3♦ o kolor trzykartowy 
pas = trójka trefli (rekontra E będzie karna) 
3♦ = czwórka kar, dubleton trefl 
 
7) Po skontrowaniu odpowiedzi na na relay w licytacji jednokierunkowej: 
 

• Rekontra – karna, chęć gry skontrowanego kontraktu. 
 
• Pas – kolejne pytanie, relay. 

 
Przykład: 
 

W  N  E  S 
1BA  pas  2♣1)  pas 
2♥2)  pas  3♣3)  pas 
3♦4)  pas  3♥5)  pas 
3♠6)  ktr  ? 

1)2♣ = Stayman 
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2)2♥ = 4♥ 
3)3♣ = relay 
4)3♦ = 4♦ 
5)3♥ = relay 
6)3♠ = 3♠ 
 
?: 
pas = kontynuacja licytacji relayowej – w powyższej sekwencji uzgodnienie 
kar i pytanie o 5 wartości (wg konwencji „Wywołanie końcowe”) 
rktr = karna, chęć gry 
 
7) Rekontra Rosenkrantza: 
 
 Meksykański gracz i znany teoretyk, George Rosenkrantz zaproponował 
ustalenie, według którego, po wejściu obrońcy na wysokości jednego i 
kontrze negatywnej, rekontra wskazuje starszą figurę w kolorze wejścia, 
np.: 
 

W  N  E  S 
1♣  1♥  ktr  ? 

 
rktr = nic nie mówi o sile ani układzie, obiecuje jedynie starszą figurę 
kier 
 
 
4.4.  Pas  w szczególnych sytuacjach licytacji dwustronnej 
 
4.4.1. Pas forsujący 
 
 Pas forsujący – jest to jedno z najtrudniejszych zagadnień licytacji dwustronnej. Różnorodność 
sytuacji licytacyjnych, w których może on być stosowany, oraz możliwe różnice w interpretacji 
prowadzą często do nieporozumień. 
 
 Niejednokrotnie zdarzają się rozdania, nawet w wykonaniu doskonałych par, w których jeden z 
partnerów dawał pasa, w swoim mniemaniu forsującego, a jego partner również pasował, pogrążony 
w słodkiej nieświadomości co do intencji partnera. Jest niezmiernie trudno skodyfikować zasady 
postępowania we wszystkich sytuacjach, w których pas forsujący wchodzi w rachubę. 
 Dla zilustrowania skali trudności tego zagadnienia proszę porównać dwie poniższe sekwencje: 
 
1)  W   N   E   S 
 1♣   1♥   1♠   2♥ 
 2♠   3♥   4♠   5♥ 
 PAS 
 
2)  W   N   E   S 
 1♣   ktr   1♠   pas 
 2♠   3♥   4♠   5♥ 
 pas 
 
 Czy wyróżnione dużymi literami PAS-y w powyższych sekwencjach są forsujące? Czy każdy z 
nich? 
 
 Na pierwszy rzut oka, zgodnie z zasadami, które będą omówione w dalszym ciągu tego 
rozdziału, oba z nich powinny być forsujące – strona WE pierwsza doszła do końcówki w założeniach: 
my po partii, oni przed, a więc teoretycznie jest w ataku. Tak wygląda. A jednak, pomimo 
zewnętrznego podobieństwa, obie sekwencje znacznie się różnią. W sekwencji 1), ręka gracza E nie 
jest zlimitowana górą i należy przyjąć, że para WE jest w ataku (posiada przewagę siły w PC) i PAS 
gracza W jest forsujący. Natomiast w sekwencji 2) odzywka 1♠ po kontrze wywoławczej jest 
zlimitowana do maksimum 10-11 PC. Dlatego nie można przyjmować, że strona WE ma przewagę 
siły. Dalsza licytacja gracza E wskazuje raczej na niezbyt silną układową rękę. Wobec tego pas nie 
jest forsujący. 
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 W dalszej części pas forsujący będzie zaznaczany dużymi literami (PAS). 
 
 Mimo konieczności przeprowadzenia szczegółowej analizy licytacji w bardziej 
skomplikowanych sekwencjach, można pokusić się o sformułowanie generalnych zasad, dotyczących 
forsującego pasa, które dobrze sprawdzają się w typowych sytuacjach licytacyjnych. 
 
 
4.4.1.1. Pas po sforsowaniu do określonej wysokości i interwencji 
 
 Ta sytuacja jest oczywista – jeżeli w licytacji strony atakującej padła odzywka forsująca do 
określonej wysokości, np. do 2BA, do dogranej, a przeciwnik zainterweniował niżej, to licytacja nie 
może wygasnąć; przykładowo w sekwencji: 
 

W   N   E   S 
1♥   pas   2♣   2♦ 

 
2♦ nie może „obiec” – albo będzie grane 2♦ z kontrą, albo przy grze utrzyma się strona WE (2♣ w 
większości systemów forsuje do 2 w kolor otwarcia lub do 2BA, a w WJ 2000 , poza nielicznymi 
przypadkami, do końcówki); wobec tego, jeżeli W teraz spasuje, to jego pas będzie forsujący; 
podobnie: 
 

W   N   E   S 
1♣   pas   2♥   2♠ 

 
Po forsujących do dogranej 2♥, 2♠ bez kontry nie może stać się kontraktem finalnym. Wobec tego 
ewentualny pas W byłby forsujący. 
 
 Z podobną sytuacją mamy do czynienia w sekwencji: 
 
 W   N   E   S 

1♣/♦/♥/♠  ktr   rktr 
 
w każdym systemie jest to sekwencja forsująca (w WJ 2000 rktr stosuje się od 10 PC)  - po 
ewentualnym odejściu S pas otwierającego też jest forsujący – licytacja nie może wygasnąć za 
zgłoszonej przez S odzywce. 
 
 W powyższych sytuacjach forsujące pasy były takimi z formalnego punktu widzenia. Jednak z 
reguły po nieskaczącym wejściu przeciwnika pas, mimo, że formalnie forsujący, jest oznaką słabości 
bądź braku wartości w kolorze wejścia, wystarczających do skontrowania. Bardziej skomplikowana 
sytuacja, ma miejsce gdy przeciwnik wchodzi na takiej wysokości, że do skontrowania wystarcza 
sama siła w honorach, nie potrzeba specjalnej opozycji atutowej. 
 
 Przedmiotem naszych rozważań jest forsujący pas nie tylko formalnie, ale pas forsujący, 
zachęcający do dalszej licytacji, wskazujący nadwyżki. 
 
 
 
 
 
 Dla zilustrowania tego problemu porównajmy dwie sekwencje: 
 

W   N   E   S 
 
1) 1♣   pas   2♥   2♠ 
 PAS 
 
2) 1♣   pas   2♥   4♠ 
 PAS 
 
 Oba wyróżnione PAS-y są forsujące z formalnego punktu widzenia. Ale wystarczy odrobina 
logiki, nie trzeba chyba żadnych szczegółowych ustaleń, aby odróżnić te pasy – w sekwencji 1) pas 
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oznacza po prostu brak fitu kier i nienadzwyczajną rękę; natomiast w sekwencji 2) pas zachęca do 
dalszej licytacji – powinien wskazywać ładną rękę i fit kierowy. 
 
 Podstawą do takiego rozróżnienia jest wysokość interwencji – po interwencji na niskich 
wysokościach – dwóch, a nawet trzech – na kontrę potrzebne są wartości w kolorze wejścia; wtedy 
pas jest po prostu oznaką słabości i forsuje jedynie na podstawie wcześniejszej licytacji. Natomiast po 
interwencji na wysokości czterech i wyżej można domniemywać, że ujawniona wcześniej siła w 
honorach pozwoli na obłożenie przeciwników nawet bez opozycji w ich kolorze. Wobec tego pas 
zachęca do dalszej licytacji i obiecuje wartości przydatne do gry własnej. 
 
 W dalszych rozważaniach przez pas forsujący będziemy rozumieć pas w znaczeniu drugim – 
zachęcającym do dalszej licytacji. 
 
 
4.4.1.2. Ogólne zasady dotyczące forsującego pasa 
 
 Do rozważań na ten temat wygodnie jest oszacować liczbę lew defensywnych w typowych 
sytuacjach licytacyjnych. W tym celu należy przyjąć liczbę lew defensywnych, której można oczekiwać 
po najczęstszych odzywkach: 
 

• otwarcie zwykłe (12+ PC) – 2 lewy 
 

• otwarcie silne (17+ PC) – 3 lewy 
 

• otwarcie forsujące do dogranej – 4 lewy 
• odpowiedź półpozytywna (7+ PC) – 1 lewa 

 
• odpowiedź pozytywna (10+ PC) – 1, 5 lewy 

 
• odpowiedź forsująca do dogranej (12+ PC) – 2 lewy 

 
 Mamy teraz dane do sformułowania następującej zasady: 
 
 Pas jest forsujący (tzn. zachęca do dalszej licytacji) jeżeli przeciwnicy zalicytowali na takiej 
wysokości, że możemy ich kontrować z definicji, tzn. na podstawie liczby lew defensywnych 
obiecanych naszą dotychczasową licytacją. 
 
 Oto kilka przykładów jej stosowania: 
 
1) W   N   E   S 
 1♦   pas   1♥   4♠ 
 pas 
 
Pas W nie jest forsujący – wcześniejsza licytacja pary WE obiecuje tylko 3 lewy defensywne (2 – 
otwarcie + 1 – odpowiedź półpozytywna) – do obłożenia kontraktu na wysokości czterech potrzeba 
czterech lew. Kontra, zalicytowana przez W, obiecywałaby kartę, pozwalającą liczyć na obłożenie 4♠, 
byłaby sugestią pewnych wartości pikowych. 
 
2) W   N   E   S 
 1♥   pas   2♣   4♠ 
 PAS 
 
Pas W jest forsujący – dotychczasowa licytacja pary WE obiecuje 3 1/2 lewy defensywne (2 - otwarcie 
+ 1 1/2 – odpowiedź pozytywna). U W można oczekiwać rąk typu: 
 

1) ♠2   2) ♠5    3) ♠8 
  ♥KD987   ♥ADW76  ♥AKDW76 
  ♦AD42    ♦A32   ♦A32 

 ♣A43    ♣AW43   ♣K43 
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 Z ręką 1) gracz W przyjmie decyzję E za ostateczną – po ewentualnej kontrze, spasuje; z 
rękami 2) i 3) odejdzie po kontrze odpowiednio w 5♣ i 5♥, inwitując szlemika. 
 
 Kontra, zalicytowana przez W zamiast pasa, wskazywałaby kartę, nie rokującą szans na 
wyższą grę własną. Nie obiecywałaby też specjalnych wartości pikowych. Oto przykład ręki, 
kwalifikującej się do kontry w tej sekwencji: 
 
 ♠75  ♥AD832  ♦K87  ♣DW2 
 
3) W   N   E   S 
 1♦   pas   2♣   3♥ 
 pas 
 
Pas nie jest forsujący – 2 lewy defensywne otwierającego + 1,5 lewy odpowiadającego to razem tylko 
3,5. Para NS może nawet utrzymać się w 3♥, jeżeli ręce WE wyglądają np. następująco: 
 

♠KD2   ♠A876 
♥54   ♥D2 
♦AW654  ♦87 
♣D2   ♣KW987 
 

4) N   E   S   W 
 1♥   1♠   4♥   4♠ 
 pas 
 
Czy pas jest forsujący? – powyższa sekwencja – „kiery przeciw pikom” jest jednym z najtrudniejszych 
problemów, dotyczących forsującego pasa. Większość zawodników przyjmuje tutaj ustalenie pomysłu 
K. Martensa: w sekwencjach takiego typu, jak powyżej, pas jest forsujący tylko w założeniach 
niekorzystnych – my po partii, oni przed. W takich założeniach odzywka E 4♥ nie powinna być 
prewencyjną obroną, ale licytacją w ataku. Można wobec tego przyjąć, że jego ręka zawiera pewne 
walory defensywne – 1 1/2 lewy. W innych założeniach bezpośrednie zalicytowanie końcówki przez 
odpowiadającego, nie obiecuje żadnych wartości defensywnych. Konsekwencją tego jest znaczenie 
kontry, zalicytowanej przez otwierającego zamiast pasa – w założeniach niekorzystnych jest ona tylko 
zniechęceniem do dalszej licytacji, natomiast w innych założeniach jest „ręczna” – oznacza, że 
kontrujący sam obłoży 4♠. 
 
5) N   E   S   W 
 2♣ (Acol)  4♥   PAS 
 
Pas S jest forsujący (otwarcie forsujące do dogranej obiecuje 4 lewy defensywne) zachęca N do 
licytacji – może być dany z ręką dwu- lub trzykolorową z krótkością kier, albo z ładną ręką 
zrównoważoną bez specjalnych wartości w kierach. 
 
6) W   N   E   S 
 2♣ (Acol)  2♥   pas   4♥ 
 PAS 
 
Pas W jest forsujący (patrz 5) – zachęca odpowiadającego do licytacji – sugeruje rękę dwu- lub 
trzykolorową z krótkością kier. 
 
7) (System Wspólny Język) 
 

W   N   E   S 
 1♣   1♠   ktr(negatywna) 2♠ 
 3♦   4♠   PAS 
 
Pas jest forsujący – silna ręka W wskazuje na 3 lewy defensywne, odpowiedź połpozytywna na 1, 
razem daje to cztery. Wobec tego pas zachęca W do dalszej licytacji. Przy czym nie może to być 
nadwyżkowa ręka z krótkością pik – wtedy odpowiadający poszedłby do przodu sam. Raczej jest to po 
prostu nadwyżka honorowa w „grających miltonach”. Oczywiście E może spasować nawet z bardzo 
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silną ręką z zatrzymaniem pik, ale wtedy po ewentualnej kontrze otwierającego sam będzie licytował 
dalej. 
 
8) W   N   E   S 
 1♣   2♥   ktr (negatywna)     5♥ 
 PAS 
 
Pas otwierającego jest forsujący – otwarcie i odpowiedź półpozytywna (taką jest kontra negatywna) to 
razem 3 lewy defensywne. Wobec tego pas powinien wskazywać ładną rękę, najprawdopodobniej z 
czwórką pików i krótkością kier. 
 
 Jak widać z powyższych przykładów, określona na wstępie reguła daje dobrą zgodność z 
intuicyjnym pojmowaniem problemu forsującego pasa. Jest przy tym prosta, logiczna i w miarę 
uniwersalna. Oczywiście, niejednokrotnie zdarzy się, że przeciwnicy wygrają kontrakt, skontrowany na 
jej podstawie. Ale niestety – statystyczny charakter brydża sprawia, że w skrajnych wypadkach 
zawodzą nawet najdoskonalsze reguły. Należy wybierać optimum pomiędzy stopniem komplikacji 
stosowanych ustaleń a ich niezawodnością. Jeżeli chodzi o zagadnienie forsującego pasa, to ze 
znanych w literaturze rozwiązań, opisane powyżej wydają się być najrozsądniejsze. 
 
 
4.4.1.3. Pas forsujący w licytacji strefy szlemowej 
 
4.4.1.3.1. Pas forsujący jako wskazanie renonsu 
 
 Niejednokrotnie po zalicytowaniu szlemika, zwłaszcza po szybkiej licytacji z udziałem obu 
stron, gdy przeciwnicy pójdą w obronę, jest możliwość wskazania zatrzymania I klasy w ich kolorze, 
najczęściej renonsu. Oczywiście można to zrobić tylko z ręką, dającą szanse na wygranie wyższej gry. 
 

Oto rozdanie z rozgrywek I ligi z 1990 roku. 
 
NS po partii, rozdawał S: 
 

N - ♠A5 ♥KD32 ♦K65 ♣A1092 
 

W - ♠KW32 ♥A10965  ♦W104 ♣5 E - ♠D10964 ♥W874 ♦32 ♣43 
 

 S - ♠87 ♥- ♦AD987 ♣KDW876 
     

S   W   N   E 
1♦   1♥   ktr   2♠ 

 5♣   5♠   6♣   6♥ 
 PAS   6♠   7♣   pas 
 pas   7♠   ktr   pas... 
 
Pas po 6♥ wskazywał renons – dopuszczał możliwość gry szlema. Z pozycji N było oczywiste, że 
powinien on być bezproblemowy. Końcowa kontra wskazywała, że E nie widzi  szans na wygranie 
7BA. Gdyby miał on kartę typu: 
 
 ♠Ax  A♥xx  ♦KWxx  ♣Axxx 
 
powinien spasować po 7♠ i byłaby szansa na zalicytowanie odgórnych 7BA. 
 
 
4.4.1.3.2. Pas jako pytanie o zatrzymanie 
 
 Niejednokrotnie forsujący pas wskazuje zatrzymanie w kolorze przeciwnika. W licytacji w 
strefie dogranej jest to sytuacja bardzo częsta – wskazanie krótkości poprzez forsujący pas. W licytacji 
strefy szlemowej pas może niejednokrotnie wskazywać zatrzymanie w kolorze, zalicytowanym przez 
stroną przeciwną. Szczególnie ewidentnie widać to w sytuacji, gdy przeciwnicy wkroczą w trakcie 
wymiany cue bidów, np. w sekwencji: 
 

W   N   E   S 
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1♣   1♥   2♠   3♥ 
 3♠   pas   4♣   pas 
 4♦   4♥   ? 
 
?: Pas, będący w myśl ogólnie stosowanej logiki brydżowej, zachętą do dalszej licytacji, 
wskazuje chęć dalszej licytacji do szlemika, ale uzależnia jej kontynuację od posiadania przez W 
zatrzymania kierowego. Kolejny cue bid (a także np. Blackwood) wskazuje automatycznie na 
posiadanie przez E zatrzymania w kierach. Kontra byłaby mocno propozycyjna, sugerująca, że jest 
najlepszym interesem w razie zastania u W ręki zrównoważonej. 4♠ byłoby zniechęcające – 
wskazywałoby brak nadwyżek ponad dotychczasową licytację. 
 

 
4.4.2.  Pas wciągający 
 
 Pas wciągający, zwany z angielska „trapping pas” (trap = pułapka) stosowany jest w sytuacji, 
gdy chętnie skontrowalibyśmy ostatnio zgłoszoną odzywkę przeciwników, ale kontra nie miałaby 
charakteru karnego, lecz informacyjny. Jedynym wyjściem w takiej sytuacji jest spasowanie i czekanie 
na wznawiającą kontrę partnera. 
 
 Najczęstsze sytuacje, w których stosujemy pas wciągający, to pozycje w których nasza kontra 
byłaby wywoławcza lub negatywna, np. po otwarciu przeciwnika, po wejściu I broniącego, gdy stosuje 
się kontrę negatywną. Oto kilka przykładów. 
 
 Po licytacji: 
 

W   N   E   S 
 1♠   ? 
 
z rękami typu: 
 

1)   2)   3)   4) 
 ♠KD1092  ♠AD987  ♠DW982  ♠ADW9 
 ♥A3   ♥KW32   ♥AW2   ♥D65 
 ♦DW2   ♦A32   ♦AD   ♦K54 
 ♣W102   ♣2   ♣K32   ♣AW10 
 
pasujemy, czekając na kontrę re-open partnera, aby zamienić ją na karną. Z ręką 4) w założeniach my 
po partii, oni przed można zamiast ukarnienia kontry zalicytować 3BA, gdyż wysokość wpadki może 
nie zrekompensować zapisu za końcówkę, która wydaje się być pewna. 
 
 Podobnie jest, gdy stosujemy kontrę negatywną (Sputnik), w sekwencji typu: 
 
 W   N   E   S 
 1♣   1♠   ? 
 
z rękami podobnymi do poniższych: 
 

1)   2)   3)   4) 
 ♠KD1092  ♠AD987  ♠DW982  ♠ADW9 
 ♥K54   ♥32   ♥K86   ♥K75 
 ♦32   ♦W1032  ♦D32   ♦DW2 
 ♣1092   ♣K2   ♣A2   ♣W102 
 
należy pasować, czekając na wznowienie licytacji przez partnera lub na dalszą licytację przeciwników. 
 
 Z ręką z przykładu 4), podobnie jak wyżej, w założeniach niekorzystnych należy raczej 
zalicytować 3BA niż czekać na kontrę, gdyż wpadka może nie zrekompensować końcówki. 
 
 Należy pamiętać, że partner nie ma stuprocentowego obowiązku wznowienia licytacji, i pas 
wciągający z kartą gwarantującą końcówkę, szczególnie w założeniach niekorzystnych jest 
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niebezpieczny. Natomiast nie grozi niczym specjalnym z ręką, która przy minimum u partnera daje 
częściówkę. 
 
 
 
 Oto rozdanie z rozgrywek kadrowych 1989 r: 
 

N - ♠AW982 ♥864 ♦D2 ♣K108 
 

W - ♠D10765 ♥102 ♦65 ♣AD92             E - ♠3 ♥KW93 ♦109874 ♣543 
 

 S - ♠K4 ♥AD75 ♦AKW3 ♣W76  
     
NS po partii, rozdawał S: 
 

S   W   N   E 
1♣   1♠   pas (!)  pas 

 ktr   pas... 
 
Bez pięciu, za 1100. 
 
 Gdyby licytacja zgasła na 1♠, to S powinien mieć rękę, dającą końcówkę przy aktualnej ręce 
N. 
 
 Stosowanie trapping pasa pozwala także na zwiększenie bezpieczeństwa licytacji. Np. po 
otwarciu przeciwnika 1♠ wejście 1BA z ręką: 
  ♠AD109  ♥D54  ♦AW2  ♣K43 
 
może narazić wchodzącego na dotkliwa wpadkę. Natomiast gdy partner może spodziewać się 
wciągającego pasa, można spokojnie spasować – jeżeli partner jest zbyt słaby na wznowienie licytacji, 
to wygranie końcówki jest mało prawdopodobne. Partner, spodziewając się, że może wystąpić 
przypadek trapping pasa, ożywi już z ładnymi 8-9 PC i w zależności od sposobu wznowienia licytacji, 
założeń itp. złapie się przeciwników na kontrę lub dojdzie do końcówki. 
 
 Gdy gra się przeciwko parze, stosującej system bezpasowy, pas wciągający może być dany 
także na pierwszej ręce. Ma to sens wtedy, gdy posiada się silną rękę w układzie zrównoważonym, 
bogatą w szbkie lewy. Oto przykład takiej licytacji z rozgrywek kadry 1989 r: 
 

N - ♠DW3 ♥A642 ♦A2 ♣AK109 
 

W - ♠A102 ♥D8 ♦W10864 ♣543 E - ♠K74 ♥109 ♦KD975 ♣W87 
     

S - ♠9865 ♥KW753 ♦3 ♣D62 
WE po partii, rozdawał N: 
 

N   E   S   W 
pas (!)   1♥ *   pas   2♦ 
ktr   3♦   pas   pas 

 ktr 
 
* system „Bez Nazwy”: 8-12 PC 0-2 lub 6+ kierów 
 
i bez trzech. 
 
 
4.4.3.  Pas karny 
 
 Z formalnego punktu widzenia „karnym” można nazywać każdy pas po kontrze partnera, bez 
względu na jej znaczenie. Jednak z logicznego punktu widzenia, przez karny pas rozumiemy pas po 
kontrze o charakterze informacyjnym, nie mającej znaczenia karnego. Oto kilka przykładów: 
 

W   N   E   S 
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1) 1♥   ktr   pas   pas (karny) 
 
2) 1♥   2♣   ktr (negatywna)  pas 
 pas (karny) 
 
3) 1♣   1♥   pas   pas 
 ktr   pas   pas (karny) 
 
4) 1BA   ktr (Bi)   pas   pas (karny) 
 
 Ostatnie pasy w powyższych sekwencjach są pasami karnymi, tzn. takimi, które powodują, że 
po kontrze partnera o charakterze informacyjnym, skontrowany kontrakt jest grany (o ile strona 
przeciwna nie będzie próbowała się ratować). 
 
 Jest rzeczą oczywistą, że karny pas wskazuje długość i siłę w kolorze skontrowanym, 
odpowiednio w powyższych sekwencjach ręce typu: 
 
 
 

1)   2)   3)   4) 
 ♠32   ♠2   ♠65   ♠KD5 
 ♥KW1092  ♥AD1098  ♥KW987  ♥AW10 
 ♦A32   ♦A43   ♦A54   ♦D543 
 ♣W102   ♣KD102  ♣543   ♣D102 
 
 Pas karny po informacyjnej kontrze partnera nie nastręcza żadnych problemów, głównie 
dlatego, że nie ma możliwości jego błędnej interpretacji – gdy pasujemy, partner nie ma wątpliwości, 
że mamy longer w kolorze skontrowanym. 
 
 Natomiast z bardzo niejednoznaczną sytuacją mamy do czynienia, gdy po kontrze 
informacyjnej (najczęściej wywoławczej) pada rekontra, np. w sekwencjach: 
 

W   N   E   S 
 
1) 1♣   ktr   rktr   pas 
 
2)  1♠   ktr   rktr   pas 
 
3)  2♥   ktr   rktr   pas 
 
4)  3♦   ktr   rktr   pas 
 
 Czy pasy gracza S są pasami karnymi? 
 
 Powinno to być przedmiotem ustaleń pary. Dogodnie jest jednak przyjąć, że po otwarciu 
sztucznym (jak w sekwencji 1)), kontrze i rekontrze, pas obiecuje długość w kolorze skontrowanym, 
natomiast po otwarciu naturalnym pas świadczy po prostu o braku sensownej odzywki, a więc np. w 
sekwencji 3) o braku czwórki pików i młodszej piątki. 
 
 Bardziej skomplikowana sytuacja występuje, gdy rekontra jest dawana przez otwierającego po 
kontrze re-open, np.: 
 

W   N   E   S 
 
1) 1♥   pas   pas   ktr 
 rktr   pas 
 
 
2) 3♣   pas   pas   ktr 
 rktr   pas (karny) 
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3) 1BA   pas   pas   ktr 
 rktr   pas (karny) 
 
 Tutaj można przyjąć ustalenie następujące: gdy sekwencja jest „normalna”, tzn. rekontra jest 
licytowana przez rękę niedokładnie zlimitowaną (np. po otwarciu 1 w kolor), to pas nie jest karny, 
świadczy jedynie o braku sensownej, w miarę bezpiecznej licytacji. Natomiast gdy sekwencja jest 
„załapańcza”, jak w przykładzie 2) i 3), tzn. rekontra jest dawana przez rękę w miarę dokładnie 
zlimitowaną, pas jest karny. 
 
 Brak takich ustaleń bywa niezwykle kosztowny. Przykładem tego może być poniższe rozdanie 
z rozgrywek Kadry Mistrzowskiej 1985: 
 

N - ♠D10 ♥1096 ♦KW97 ♣D984 
 

W - ♠AKW986 ♥A5 ♦32 ♣A52 E - ♠532 ♥W432 ♦10854 ♣K7 
 

 S - ♠74 ♥KD87 ♦AD6 ♣W1063 
      

W   N   E   S 
1♠   pas   pas   ktr 

 rktr   pas (?)... 
 
i 10 lew za 1470. 
 
 
4.5.  Kolor przeciwnika w licytacji dwustronnej 
 
 Wejście przeciwnika do licytacji zmienia znacznie sytuację strony licytującej. Z reguły wybija 
licytację z utartych torów i pozbawia pewnych możliwości, jakie daje stosowany bez interwencji system 
licytacyjny. Dla zrekompensowania tych utrudnień niejednokrotnie stosuje się licytację w kolor 
przeciwnika. Odzywka ta często stwarza szansę odzyskania utraconych możliwości, jakie daje 
licytacja naturalna, nie zakłócona interwencją. 
 
 Przy stosowaniu licytacji naturalnej, licytacja w kolor przeciwnika powinna być jednak 
ostatecznością, stosowaną tylko wtedy, gdy nie znajdziemy sensownego rozwiązania napotkanego 
problemu pomiędzy dostępnymi odzywkami naturalnymi. 
4.5.1.  Kolor przeciwnika jako odzywka naturalna 
 
 Licytacja w kolor przeciwnika jako odzywka naturalna jest stosowana bardzo rzadko, gdy para 
przeciwna stosuje system mniej lub bardziej naturalny. 
 
 Kiedy w takim przypadku jest sens nadawać naturalne znaczenie licytacji w kolor przeciwnika? 
 
 Są pewne sytuacje licytacyjne, w których szczególnie często zdarza się zajęcie koloru – 
licytacja psychologiczna, mająca na celu utrudnienie przeciwnikom uzgodnienia koloru zajętego. 
Typowa sekwencja tego typu to: 
 

W  N  E  S 
1♦/1♥ ktr  ? 

 
gracz E z fitem w kolorze otwarcia i słabą ręką może zalicytować blefowo – kolor, którego faktycznie 
nie posiada. W tej sytuacji dogodnie jest przyjąć, że licytacja S w kolor odpowiadającego, np.: 
 

W  N  E  S 
1♦  ktr  1♥  2♥, 3♥, 4♥ 

 
jest naturalna i oznacza kolor co najmniej pięciokartowy z siłą wynikającą z bilansu. Z czwórką w 
kolorze zgłoszonym S powinien kontrować lub licytować bez atu (które obiecuje także zatrzymanie w 
kolorze otwierającego). Gdyby S chciał dać sztuczną odzywkę w kolor przeciwnika w jakiejkolwiek 
intencji, powinien zalicytować 2♦. 
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 Powyższe ustalenie, stosowane po kontrze wywoławczej jest jak najbardziej uzasadnione – 
zarówno tym, że po kontrze wywoławczej zajmowanie koloru jest szczególnie częste, jak i tym, że 
kontra wywoławcza obiecuje fit w kolorze zajmowanym, a w końcu także i tym, że do dyspozycji 
pozostaje sztuczna licytacja w kolor otwierającego (blef na otwarciu jest niezwykle rzadkim 
wydarzeniem). Z powyższych przyczyn jest ono dość znane. Natomiast niewiele par rozszerzyło tę 
ideę także na wejście drugiego broniącego. Z przecież po naturalnym otwarciu, odpowiadający, nawet 
bez interwencji I broniącego, także czasem zajmuje kolor na wysokości jednego. 
 
 Czyli: licytacja w kolor otwierającego to kolor przeciwnika (dwukolorówka), a w kolor 
odpowiadającego – odzywka naturalna, np.: 
 

W  N  E  S 
1♦  pas  1♠  ? 

 
2♠ = naturalne, dobry kolor, siła podyktowana zdrowym rozsądkiem 
 
2♦ = dwukolorówka co najmniej 5-5 kiery i trefle 
 
 Ustalenie powyższe można traktować jako obowiązkowe w sekwencjach: 
 

W  N  E  S 
1♦  pas  1♥/1♠  ? 

?: 
2♥/2♠ = naturalne, dobry kolor, siła podyktowana zdrowym rozsądkiem 
2♦ = dwukolorówka co najmniej 5-5 kiery/piki i trefle 
 
   W  N  E  S 
   1♥  pas  1♠  ? 
?: 
2♠ = naturalne, dobry kolor, siła podyktowana zdrowym rozsądkiem 
2♥ = dwukolorówka co najmniej 5-5 piki i trefle 
 
 
4.5.2.  Kolor przeciwnika jako bliżej nieokreślona odzywka forsująca 
 
 Licytację w kolor przeciwnika stosuje się najczęściej w sekwencji: 
 
  W   N   E 
  1 w kolor   1/2 w kolor  kolor przeciwnika 
 
 Kolor przeciwnika licytuje się z silną od 12 PC ręką z układem w miarę zrównoważonym, bez 
koloru nadającego się do forsującego jego zgłoszenia. Licytacja w kolor przeciwnika powinna 
wykluczać starszą czwórkę, którą sygnalizuje się kontrą negatywną. 
 
 Po otwarciu w kolor młodszy, ręce z fitem licytuje się przez kolor przeciwnika w trzech 
przypadkach, gdy: 
 

• ręka jest wystarczająco silna, aby przesądzić dograną, a nie ma zatrzymania w kolorze 
wejścia; 

 
• chce się „ustawić” ewentualny kontrakt bezatutowy z właściwej ręki; 

 
• są szanse na szlemika. 

 
Przykładowo, w sekwencji: 

 
W  N  E  S 
1♦  1♠  2♠ 

 
typowe ręce E to: 
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 ♠54   ♠653         ♠7543          ♠A43              ♠A43 
 ♥AD2              ♥AW2         ♥A32          ♥K2   ♥AD2 
 ♦KW3              ♦KD43         ♦K43          ♦A5432  ♦KD43 
 ♣K9876 ♣A43         ♣AD2          ♣D32              ♣W102 
 
 Wiele par stosuje ustalenie następujące: kolor przeciwnika licytowany przez odpowiadającego 
to albo pytanie o zatrzymanie, albo silna ręka dwukolorowa (co najmniej 5-5) na kolorach 
nielicytowanych, np.: 
 
   W  N  E  S 
   1♦  1♥  2♥ 
 
przykładowe ręce E to: 
 
 ♠AW2  ♥542  ♦AD2  ♣KD32 
 ♠KDW32  ♥2  ♦K2  ♣AD876 
 
wyjaśnienie charakteru ręki następuje w następnym okrążeniu – zgłoszenie koloru starszego 
wskazuje rękę dwukolorową. 
 
 Sekwencja taka nie jest bezwzględnym forsingiem do dogranej – po stwierdzeniu, że brak 
zatrzymania w kolorze wejścia, można wyhamować w częściówce, np. w sekwencji: 
 

W  N  E  S 
1♣  1♠  2♠  ktr 

   pas*  pas  ? 
 
* pas = brak zatrzymania w pikach 
nie widać powodu, dla którego 3♣ czy 3♦ miałoby być forsujące. Przy zgubnych trzech lewach w 
kolorze przeciwnika, nawet posiadane łącznie 25-26 PC nie daje dużych szans na końcówkę. Aby 
sforsować do dogranej, odpowiadający musi zalicytować jeszcze raz bezwzględnie forsująco (w 
powyższej sekwencji – w kolor przeciwnika 3♠ lub rekontrę). 
 
 Nie budzi natomiast żadnych kontrowersji licytacja w kolor przeciwnika po pasie – zawsze 
wskazuje ona maksimum pasa (10-11 PC) i fit w kolorze otwarcia (po otwarciu 1♣/1♦ – bez starszej 
czwórki), np.: 
 

W  N  E  S 
pas  pas  1♥  1♠ 

   2♠ 
 
2♠ = 10-11 PC z fitem kierowym 
 
   W  N  E  S 
   pas  pas  1♣/1♦      1♥ 
   2♥ 
 
2♥ = 10-11 PC bez czterech pików 
 
 Licytacja otwierającego w kolor przeciwnika, po naturalnej odpowiedzi partnera, wskazuje 
silną rękę (przesądza dograną) i ma na celu uzyskanie bliższych informacji – o ręce odpowiadającego 
– o długości w kolorze odpowiedzi, ficie w kolorze otwarcia, zatrzymaniu w kolorze wejścia itd. Np. w 
sekwencji: 
 

W  N  E  S 
1  1♥  1♠  pas 

   2♥ 
 
typowy układ ręki otwierającego to silna ręka zrównoważona bez zatrzymania w kolorze wejścia. 
Wobec tego odpowiadający musi licytować tak, aby przekazać otwierającemu kluczowe informacje o 
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swojej ręce – informacje, umożliwiające w pierwszym rzędzie wybranie najlepszej końcówki, a więc 
powinien: 
 

• powtórzyć piki z piątką 
 

• zgłosić bez atu z zatrzymaniem kier 
 

• zgłosić boczny kolor nawet z czwórką 
 
 Zalicytowanie w tej sekwencji przez E 3♥ nic nie obiecuje – ma charakter „rozpaczliwy” – 
wskazuje na brak możliwości zgłoszenia innej, sensownej odzywki. 
 
 Podobnie może być po otwarciu informacyjnym, np. 1♦, należy jedynie pamiętać o tym, że np. 
w sekwencji: 
 

W  N  E  S 
1♦  1♠  ktr  pas 

   2♠ 
 
rozrzut rąk otwierającego może być dużo większy – od silnych rąk zrównoważonych typu: 
 
 ♠32  ♥A32  ♦AKDW2  ♣A32 
 
po ręce z bardzo dużą ilością lew wygrywających typu: 
 
 ♠2  ♥32  ♦AKDW543  ♣A32 
 
 Może to też być ręka w układzie 5-4-2-2 z czwórką w kolorze odpowiedzi za silna na 
bezpośrednie zalicytowanie dogranej, np.: 
 
 ♠A2  ♥KD98  ♦AKW102  ♣K2 
 
 
4.5.3.  Kolor przeciwnika jako wskazanie krótkości 
 
 W systemach współczesnych sytuacje, w których licytacja w kolor przeciwnika jest 
wskazaniem krótkości są jednoznacznie określone w ramach ustaleń dotyczących licytacji strefy 
szlemowej. Na niższych szczeblach licytacji kolor przeciwnika jest najczęściej odzywką operacyjną, 
mającą na celu rozpoznanie układu ręki partnera, sprawdzenie zatrzymania itp., np.: 
 
   W  N  E  S 
   1♦  1♥  ? 
?: 
2♥ = forsujące do dogranej, pytanie o zatrzymanie kierowe, układ, itp. 
 
3♥ = Splinter, singleton lub renons kier; bardzo dobry fit karowy, siła  
         dająca szanse na szlemika 
 
 
4.5.4.  Kolor przeciwnika jako pytanie o zatrzymanie 
 
 Jako jednoznaczne pytanie o zatrzymanie kolor przeciwnika najczęściej stosuje się, gdy 
partnerzy zgłosili wcześniej odzywki naturalne i jeden z nich ma podstawy, aby stwierdzić, że jest 
wystarczająca siła (lub ilość lew) na końcówkę bezatutową, a jedyną przeszkodą na drodze do jej 
zalicytowania jest brak zatrzymania w kolorze wejścia. Oto kilka przykładów tego typu sekwencji: 
 

W  N  E  S 
 
  1) 1♦  1♥  2♣  pas 
   3♣  pas  3♥⇐ 
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  2) 1♥  1♠  2♣  pas 
   2♦  2♠  3♣  pas 
   3♠⇐ 
 
  3) 1♦  1♠  3♦  pas 
   3♠⇐ 
 
  4) 1♦  1♠  ktr *  pas 
   3♦  pas  3♠⇐ 
 
* ktr = negatywna 
 
 Niejednokrotnie kolor przeciwnika jest jedyną sensowną odzywką w licytacji naturalnej, gdy 
licytujący jest na pozycji sforsowanej, a układ i siła ręki nie dają możliwości zgłoszenia sensownej 
odzywki naturalnej, lub odzywka taka byłaby niebezpieczna, np. w sekwencji: 
 

W  N  E  S 
1♣  2♠ *  3♥ *  pas 

   3♠ 
* 2♠= słabe 
* 3♥= forsujące 
 
otwierający licytuje 3♠ z ręką typu: 
 

  ♠432  ♥D2  ♦A432  ♣KDW2 
 
aby zagrać 3BA w przypadku, gdy odpowiadający ma zatrzymanie pikowe; a także z ręką typu: 
 
 ♠32  ♥65  ♦D32  ♣AKD1032 
 
gdyż przekroczenie 3BA odzywką 4♣ mogłoby być fatalne. 
 
 Oczywiście 3♠ może być „krytym cue bidem” z ręką typu: 
 
 ♠2  ♥A32  ♦ADW2  ♣KD976 
 
ale wyjaśni się to w dalszej licytacji (po ewentualnych 3BA odpowiadającego licytujemy 4♥ (lub może 
nieco zbyt ostro kolejny cue bid 4♦). 
 

Inny przykład „rozpaczliwej” licytacji w kolor przeciwnika: 
 

W  N  E  S 
1♣  1♥  1♠  pas 
3♦  pas  ? 

 
co może innego niż 3♥ zalicytować biedny E z ręką typu: 
 
 ♠KD32  ♥432  ♦32  ♣D1032 
 
 Nieco bardziej skomplikowana sytuacja ma miejsce po zalicytowaniu przez przeciwników 
dwóch kolorów. Przy pytaniu o zatrzymanie, pominięcie jednego z kolorów zgłoszonych przez 
przeciwników, wskazuje na zatrzymanie w nim, np.: 
 

W  N  E  S 
1♦  1♠  2♣  2♥ 
3♣  pas  ? 

 
 
3♥ = pytanie o zatrzymanie kierowe, nic nie mówi o zatrzymaniu  
         pikowym 
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3♠ = pytanie o zatrzymanie pikowe, gwarantuje zatrzymanie kierowe 
 
3BA = zatrzymania w obu kolorach starszych 
 
 W sekwencji: 
 
   W  N  E  S 
   1♦  1♠  2♣  2♥ 
   3♣  pas  3♥  pas 
   ? 
 
3♠ = brak zatrzymania pikowego, zatrzymanie kierowe 
 
3BA = zatrzymania w obu kolorach starszych 
 
 
4.5.5.  Kolor przeciwnika jako dwukolorówka 
 
 Po otwarciu naturalnym trudno sobie wyobrazić sensowną sekwencję, w której kolor 
przeciwnika wskazywałby jednoznacznie rękę dwukolorową. Często natomiast może mieć to miejsce 
po otwarciu 1♣ jeżeli licytacja odpowiadającego jest nieinformacyjna. Przykładowo sekwencje: 
 
   W  N  E  S 
 
  1) 1♣  1♥  pas  pas 
   2♥ 
 
  2) 1♣  pas  1♦  1♠ 
   2♠ 
 
mogą być interpretowane jedynie jak wskazanie silnych (17+ PC) rąk w układzie co najmniej 5-5 z 
nielicytowanym kolorem starszym. 
 
 Powyższa interpretacja pokazanych licytacji jest konsekwencją tego, że silne ręce z układami 
trzykolorowymi lub dwukolorowymi 5-4 licytuje się przez kontrę, która w tego typu sekwencjach ma 
znaczenie wywoławcze, lub naturalnie od najdłuższego koloru. 
4.5.6.  Kolor przeciwnika jako odzywka forsująca o określonym  
          charakterze 
 
 Spotykane są ustalenia licytacyjne, w których kolor przeciwnika ma znaczeni ściśle 
sprecyzowane, pozostając przy tym głównie odzywką operacyjną – domagającą się od partnera 
przekazania ściślejszych informacji o posiadanej ręce. Oto kilka przykładów tego typu ustaleń: 
 
 K. Martens zaproponował, aby po otwarciu 1♣/1♦ i wejściu I broniącego 1♦/1♥ zalicytowanie 
przez odpowiadającego koloru przeciwnika wskazywało chęć „ustawienia” ewentualnego kontraktu 
3BA z właściwej ręki w przypadku posiadania w kolorze przeciwnika konfiguracji typu: 
 

otwierający  odpowiadający 
    

Dx   Ax 
   Dx, Dxx   Axx. Kxx 
   Wx, Wxx  Axx, Kxx 
   Wxx   Ax 
 

We wszystkich powyższych przypadkach, lepiej, aby ewentualny atak w kolor wejścia nastąpił 
do ręki otwierającego. Przy w pełni naturalnej licytacji, z podobną konfiguracją w kolorze wejścia, 
najczęściej zajmowano bez atu z ręki odpowiadającego. 
 

Wg koncepcji Martensa, w sekwencjach: 
 

W  N  E  S 
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1) 1♣  1♦, 1♥ ? 
 
 2) 1♦  1♥  ? 

 
bez zatrzymania w kolorze wejścia (i bez czwórki starszej od koloru wejścia) daje się kontrę 
negatywną bez względu na siłę. Natomiast licytacja w kolor przeciwnika oznacza siłę wystarczającą 
do przesądzenia końcówki i zatrzymanie w kolorze przeciwnika w postaci drugiego (lub dłuższego) 
asa bądź trzeciego króla. Umożliwia to otwierającemu zajęcie bez atu ze swojej ręki z wartościami w 
kolorze wejścia takimi jak druga dama bądź trzeci walet (rozwiązanie to kłóci się z przyjęty wejściem w 
kolor przeciwnika w systemie WJ). 
 
 Drugie ustalenie tego typu można pokrótce określić jako „kolor przeciwnika – forsing do 
dogranej z fitem”. Można przyjąć, że po otwarciu 1♥/1♠ i wejściu I broniącego kolorem, licytacja 
odpowiadającego w kolor przeciwnika oznacza siłę od (12)13 PC z fitem w kolorze otwarcia i układ 
mniej więcej zrównoważony. Oto przykład: 
 

W  N  E  S 
1♥  1♠  2♠ * 

 
* 2♠ = 12+ PC, fit kierowy 
 
 Interesujące ustalenie o zbliżonym charakterze przyjęła para Chomicz – Poletyło. W ich 
systemie, po otwarciu 1♥/1♠ i wejściu I broniącego kolorem, licytacja odpowiadającego w kolor 
przeciwnika oznacza fit w kolorze otwarcia i siłę co najmniej inwitu do dogranej. Otwierający z 
minimum licytuje 3 w kolor otwarcia, a z nadwyżką sprzedaje układ ręki. 
 
 Przyjęcie takiego ustalenia umożliwia lepszą licytację w innych sekwencjach – przy 
stosowaniu kontry negatywnej eliminuje się jeden z jej wariantów – ręce zrównoważone z fitem w 
kolorze otwarcia w sile inwitu do dogranej, a skok w kolor otwarcia można przeznaczyć na odzywkę 
blokującą. Przykładowo: 
 

W  N  E  S 
1♠  2♣  ? 

 
3♣ = fit pikowy, co najmniej inwit do końcówki 
ktr = jednoznaczna, 4+ kierów, 7+ PC 
3♠ = blokujące 
 
 Do tej kategorii można też zaliczyć opisane w rozdziale „Licytacja po wejściach 
dwukolorowych” ustalenia dotyczące sekwencji po wejściu I broniącego 2BA (dwukolorówka na 
młodszych). 
 
 
4.6. Bez  atu w licytacji dwustronnej 
 
 W wielu sytuacjach w licytacji dwustronnej odzywki bezatutowe w swoim naturalnym 
znaczeniu – jako wyrażenie chęci gry w bez atu na zadeklarowanej wysokości – nie mają sensu. 
Nadaje się im wtedy specjalne znaczenie, z reguły logicznie wynikające z szerszego kontekstu 
licytacji. Oto przykład: 

W  N  E  S 
1♠  ktr  4♠  4BA 

 
 Trudno wyobrazić sobie rękę S, z którą chciałby on grać tylko i wyłącznie 4BA, nie żadną inną 
końcówkę, a nie satysfakcjonowałaby go kontra na 4♠. Czyli 4BA nie jest odzywką naturalną. Co 
wobec tego oznacza? 
 
 Gdyby S sam mógł wybrać kolor do gry, to by go zgłosił. A co ma zrobić gdy ma ich dwa? 
Przerzuca wybór na partnera, licytując 4BA, oznaczające dwukolorówkę, w tym przypadku na dwóch 
nieokreślonych, nielicytowanych dotychczas kolorach. W powyższej sekwencji, u S można oczekiwać 
ręki typu: 
 
  ♠2  ♠-  ♠A2  ♠2 
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  ♥K2  ♥AW987 ♥DW654 ♥KW654 
  ♦DW987 ♦987  ♦DW654 ♦DW9876 
  ♣A10987 ♣DW765 ♣2  ♣2 
 
 Po dwukolorowych 4BA licytacja kontrującego jest prosta – wybiera on do gry kolor, przy 
założeniu, że partner ma dwa najniższe z nielicytowanych (jeżeli nie trafi w kolor – partner przeniesie 
na najbliższy posiadany, jest to analogia do odpowiedzi 2♥/2♠ po otwarciu 2♦ Wilkosza). 
Przykładowo, z ręką: 
 
 ♠98  ♥ADW3  ♦K987  ♣A42 
 
należy zalicytować 5♦ (jeżeli partner kontrującego ma kiery z treflami to przeniesie na 5♥). 
 
 Należy pamięta, że pominięcie koloru z dobrym fitem może być złym posunięciem w sytuacji, 
gdy mamy kiepskie uzupełnienie w najwyższym z potencjalnych kolorów partnera, np. z kartą: 
 
 ♠2  ♥K32  ♦AW987  ♣KD32 
 
nie powinno się w powyższej sekwencji, wybierać kar, gdyż w przypadku, gdy partner ma trefle z 
kierami będziemy skazani na granie kontraktu 5♥, na pewno gorszego od 5♣. W turnieju na maksy 
zalicytowanie 5♦ jest dopuszczalne. 
 
 Należy zwrócić uwagę na oczywisty fakt, że w sekwencji typu: 

W  N  E  S 
1♥  ktr  4♥  4BA 

 
4BA jednoznacznie wskazuje kolory młodsze (z dwukolorówką z pikami należy licytować 4♠). 
 
 Inny przykład, nieco trudniejszy. Czego możemy się spodziewać u N po licytacji: 
 

W  N  E  S 
1♥  2♣  2♥  pas 
pas  2BA 

 
 Tutaj także trudno oczekiwać, aby N, z siłą nie większą niż 16 PC (określoną przez zwykłe 
wejście 2♣) chciał nagle grać 2BA. Co prawda można sobie wyobrazić, że ma on kartę typu: 
 
 ♠32  ♥K2  ♦D2  ♣AKDW432 
 
ale: po pierwsze – czy jest gwarancja, że miłosierni przeciwnicy wyjdą w kiery; po drugie – czy z tą 
ręką należy wchodzić anemiczne 2♣? 
 
 Co wobec tego ma znaczyć owo zagadkowe 2BA? Najwyraźniej N chce walczyć dalej. Ale z 
czym? Jego ręka to nie są tylko trefle (powtórzyłby je), nie ma z boku pików (dałby kontrę), wobec 
tego pozostaje tylko jedna ewentualność – jego bocznym kolorem są kara. Powinien on mieć układ 5-
6 trefli (raczej sześć) i 4 kara, czyli rękę typu: 
 
 ♠2  ♥76  ♦AD87  ♣ADW987 
 
 Jeszcze jeden przykład. Co może mieć S po licytacji: 
 

W  N  E  S 
 
1) 1♥  ktr  3♥  3BA 

lub 
  2) 1♠  ktr  3♠  3BA 
 
 Tutaj trudno dopatrzyć się czegokolwiek dziwnego w licytacji S. Jego 3BA jest jak najbardziej 
naturalne. Co prawda może on być posiadaczem pięknej dwukolorówki, na kolorach młodszych, ale 
wtedy musi się zdecydować na samodzielny wybór koloru (lub zalicytować kolor przeciwnika), gdyż 
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trudno się dobrowolnie pozbawiać możliwości zagrania najniższej końcówki. tak więc typowe ręce S 
(w przykładzie 1) to: 
 
 ♠D32  ♥AD  ♦KW32  ♣W1032 
 ♠65  ♥K2  ♦AD9876  ♣W32 
 
 Generalnie można stwierdzić, że 3BA zwykle jest odzywką naturalną (podobnie zresztą jak 
1BA), natomiast 2BA i 4BA najczęściej wykorzystywane są na odzywki sztuczne, z reguły informujące 
o układzie dwukolorowym. 
 
 Nie jest to jednak żelazna reguła. Czasem może być oczywiste, że 3BA w danej sekwencji nie 
jest naturalne. Oto przykład, pochodzący z turnieju par (NS po partii, rozdawał W): 
 

W  N  E  S 
pas  pas  1♣  1♥ 
pas  2♥  ktr  pas 
3♦  pas  pas  3♥ 
3BA 

 
 Czy w powyższej sekwencji 3BA może być odzywką „do gry”? odpowiedź na to pytanie jest 
jednoznaczna – nie! Dlaczego? 
 
 Przecież W mógł zadeklarować zainteresowanie kontraktem bezatutowym od razu po kontrze 
licytując 2BA; poza tym, a może nawet przede wszystkim: turniej jest na maksy, a przeciwnicy są po 
partii – lepszym interesem od podejrzanego kontraktu 3BA na pewno byłaby kontra. Wobec tego u W 
można oczekiwać słabej (w świetle pasa na 1♥) ręki w układzie 6♦ i 4♣, przykładowo: 
 
 ♠32  ♥2  ♦DW8765  ♣W1032 
 
 Tak rozumując E z kartą: 
 
 ♠AK65  ♥86  ♦AK  ♣KD987 
 
zalicytował 5♣, zrealizowane bez trudu, gdyż partner miał rękę podaną poniżej. 
 
 
4.6.1.  Bez atu jako odzywka naturalna 
 
 Jak już zostało wspomniane wyżej, 1BA i 3BA są najczęściej odzywkami naturalnymi, 
wskazującymi po prostu na chęć gry zadeklarowanego kontraktu. Wyjątki od tej reguły są łatwe do 
odróżnienia w drodze prostego wnioskowania, którego jaskrawy przykład został podany wyżej. 
 
 Jest wiele pozycji licytacyjnych, w których odzywka bezatutowa na pierwszy rzut oka wygląda 
dziwnie, a jest naturalna, i łatwo to uzasadnić. Oto kilka przykładów tego typu sekwencji: 
 
1. Zalicytowanie 4BA po otwarciu przygotowawczym bądź wieloznacznym i bloku na wysokości trzech, 
np.: 
 

W  N  E  S 
1♣  3♠  4BA 

 
 Sekwencja wygląda dziwnie – gdyby otwarcie było naturalne, nie byłoby żadnych wątpliwości 
– byłby to po prostu Blackwood. Ale po wieloznacznym (lub przygotowawczym) treflu? Jeżeli 
Blackwood, to na jakim kolorze? Przecież z ręką, nadającą się na Blackwooda można na razie po 
prostu zgłosić kolor. A co zrobić z ręką zrównoważoną, z dobrym zatrzymaniem w kolorze wejścia, z 
siła 17-18 PC, zwłaszcza w sytuacji, gdy nie dysponujemy kontrą negatywną? Przy ustaleniach 
pomiędzy kontrą (propozycyjną), 3BA (rażące niedolicytowanie) i 6BA (co najmniej lekkie 
przelicytowanie). Problemy te rozwiązuje 4BA o charakterze naturalnego inwitu. Oto przykładowe 
ręce, nadające się do zalicytowania 4BA w powyższej sekwencji: 
 
 ♠AD  ♥K54  ♦AD102  ♣K1092 
 ♠AW2  ♥KD3  ♦AW98  ♣KW3 
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 Partner może przyjąć inwit nawet bez specjalnych nadwyżek honorowych, ale z interesującą 
ręką układową. Nie musi się on zbytnio obawiać marnowania się wartości pikowych, gdyż niechęć do 
kontrowania przeciwników świadczy o tym, że piki nie są zbyt potężne. Przykład: 
 

W  N  E  S 
1♦  3♠  ? 

 
E z ręką:  ♠AW2  ♥D102  ♦AK3  ♣K1092 – licytuje 4BA 
a partner z kartą:  ♠-  ♥KW98  ♦D1092  ♣ADW87 – licytuje 6♣ 
 
2. Zalicytowanie 4BA po wcześniejszym zalicytowaniu w ataku 3BA i dalszej licytacji przeciwników 
 
 
 Przykładowo (turniej na maksy: WE po partii, NS przed): 
 

W  N  E  S 
1♥  2♣  2♦  3♣ 
3♦  pas  3BA  pas 
pas  4♣  4BA 

 
 Typowa ręka gracza E to: 
 
 ♠A102  ♥32  ♦AD9876  ♣K3 
 
 Pomimo niezobowiązujących 3♦ partnera, może on oczekiwać, że na bez atu weźmie 10-11 
lew z góry. Szlemik jest mało prawdopodobny, a zapis za 5♦, zwłaszcza w turnieju na maksy na 
pewno będzie mniej korzystny. 
 
 Przykład (mecz: WE po partii, rozdawał N): 
 

N-♠62 ♥ADW632 ♦A53 ♣104 
 
W-♠K75 ♥9875 ♦K84 ♣W96 E-♠A4 ♥K4 ♦D6 ♣AKD8752 
 

S-♠DW10983 ♥10 ♦W10972 ♣3 
 
Licytacja: 
 

N  E  S  W 
1♥  3BA  4♠  4BA (!) 

   pas... 
 
 W słusznie ocenił, że 3BA partnera w niekorzystnych założeniach musi być solidne i dwa króle 
powinny wystarczyć do wygrania kontraktu o oczko wyżej. 
 
 Przykład (mecz: obie po partii, rozdawał W): 
 

N-♠KD1098 ♥10432 ♦– ♣DW92 
 
W-♠432 ♥8 ♦AKDW9876 ♣6 E-♠A65 ♥D975 ♦54 ♣A875 
 

S-♠W7 ♥AKW6 ♦1032 ♣K1043 
 
Licytacja: 
 

W  N  E  S 
3BA *  ktr  4BA  pas... 

 
* 3BA - Gambling 
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 Niejednokrotnie stosuje się odzywki bezatutowe jako ratunkowe, w taki sposób, że 
wyjaśnienie rzeczywistego ich charakteru następuje dopiero w dalszej licytacji, np. poprzez rekontrę 
ratunkową (SOS). Oto przykład takiej licytacji: 
 

W  N  E  S 
1♠  pas  pas  ktr 
pas  pas  1BA  ktr 
pas  pas  rktr * 

* rktr = SOS 
 
 Można oczekiwać, że E ma układ co najmniej 5-4 (jeżeli 5-4 to z dłuższymi karami – patrz 
rozdział o rekontrze SOS) w kolorach młodszych z krótkością pik (z kierami i kolorem młodszym 
powinien licytować rekontrę SOS od razu, zamiast 1BA). 
 
 
4.6.2.  Bez atu jako wskazanie układu dwukolorowego 
 
 Pokazane na wstępie przykłady wykazały przydatność odzywek bezatutowych do 
wskazywania układów dwukolorowych. Oto kilka typowych zastosowań odzywek 2BA i 4BA w tym 
celu: 
 
1) Wskazanie dwukolorówki na kolorach młodszych 
 
 Jest to najbardziej typowe zastosowanie. Oto kilka przykładów tego typu sekwencji: 
 
 
 

W  N  E  S 
   

1) 1♥  ktr  4♥  4BA ⇐ 
 
  2) 1BA  pas  pas  2♥ 
   pas  pas  2BA ⇐ 
 
  3) 1♣ *  4♥  4BA ⇐ 
 
* 1♣ = przygotowawczy lub wieloznaczny 
 
  4) 1♣ 1)  1BA 2) 2BA ⇐ 
 
 1) 1♣ = przygotowawczy lub wieloznaczny 
 2) 1BA = 16-18 PC, układ zrównoważony 
 
  5) 1♠  ktr  2♠  2BA ⇐ 
 
 Zaznaczona strzałką odzywka w każdej z powyższych sekwencji oznacza dwukolorówkę z 
kolorami młodszymi. 
 
 Jak odróżnić naturalną odzywkę bezatutową od wskazania dwukolorówki? 
 
 Należy przyjąć następującą regułę:  2BA jest dwukolorówką, gdy jest oczywiste dla obu 
partnerów, że nie ma ono znaczenia naturalnego. 
 
 W świetle powyższej definicji, wątpliwości budzi interpretacja znaczenia odzywki 2BA w 
sekwencji 5). W pewnych sekwencjach, rachunek prawdopodobieństwa przemawia za tym, aby 
odzywkom nadawać pewne znaczenia, nie zawsze zgodne z logiką licytacji. Tak jest w omawianym 
przypadku. Znacznie częściej partner kontrującego dostanie rękę z układem 5-5 (nawet 4-4) w 
kolorach młodszych (układ dwukolorowy z czwórką kierów licytujemy przez kontrę odpowiedź) niż 10-
11 PC z zatrzymaniem pikowym (zwłaszcza po podniesieniu przez odpowiadającego do 2♠).  
 
 Poza tym, biorąc pod uwagę, że przy modnym obecnie, agresywnym stylu gry, kontra 
wywoławcza na otwarcie 1♥/1♠ gwarantuje fit jedynie w nielicytowanym kolorze starszym, natomiast 
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często zaniedbuje się wymóg posiadania fitów w kolorach młodszych, ważna jest możliwość 
„wywołania” młodszego koloru z ręki kontrującego w przypadku posiadania układu 5-4 w treflach i 
karach. Licytacja bezpośrednio w kolor pięciokartowy z takim układem mogłaby niejednokrotnie 
doprowadzić do zagrania gorszej częściówki – w kolorze rozłożonym 5-2 zamiast na dwóch 
czwórkach. 
 

Sprawa jest jednak dyskusyjna, gdyż obecnie dobre podniesienie z pikami licytuje się przez 
1BA, a słabe przez 2♠ i interpretacja takich sekwencji musi być przedmiotem ustalenia w parze. 

 
W pozostałych z powyższych sekwencji znaczenie odzywki 2BA wynika z logiki. W przykładzie 

2) trudno przypuszczać, aby odpowiadający, decydował się na granie kontraktu 2BA (po uprzednim 
pasie na 1BA), mogąc skontrować 2♥. W przykładzie 4) – dla każdego oczywiste jest, że nie może to 
być naturalne. Dlaczego jednak ma to być dwukolorówka tylko na kolorach młodszych? Nie ma 
żadnego innego uzasadnienia poza „brzmieniem” odzywki 2BA. Takie rzeczy też powinny być raczej 
przedmiotem wewnętrznych ustaleń danej pary. 

 
Z reguły łatwiejsza jest interpretacja znaczenia odzywki 4BA w licytacji dwustronnej. 

Dlaczego? Po prostu znaczenia, jakie można jej przypisywać są bardziej zróżnicowane. Praktycznie 
wchodzą w rachubę tylko trzy: 
 
 • wskazanie ręki dwukolorowej (lub inne, pokrewne znaczenie); 
 
 • naturalne, do gry 4BA; 
 

• Blackwood. 
 
 Łatwiej je odróżnić chociażby na podstawie oceny siły, jakiej możemy spodziewać się w danej 
sekwencji u licytującego 4BA. Druga wskazówka – to inne możliwości, jakie miał licytujący 4BA w 
danej sekwencji, a z których nie skorzystał. Ta ostatnia przesłanka jest też zwykle wskazówką dla 
odróżnienia, czy 4BA, interpretowane jako dwukolorówka wskazuje jednoznacznie kolory młodsze, 
czy też jest mniej dokładnie określone. 
 
2) Bez atu jako wskazanie dwukolorówki na dwóch dowolnych kolorach 
 
 Jest to sytuacja podobna do opisanej powyżej. Występuje jednak nieco rzadziej – wtedy, gdy 
licytujący, zgłaszając bez atu nie pomija możliwości zagrania w żaden kolor o szczebel niżej, a więc 
np. w sekwencji: 
 

W  N  E  S 
1♠  pas  4♠  4BA 

 
gracz S może mieć każdą z możliwych dwukolorówek: trefle z karami, trefle z kierami lub kara z 
kierami. 
 
3) Bez atu jako wskazanie bocznego koloru 
 
 Zastanówmy się nad poniższą sekwencją, nieco zbliżoną do omawianej we wstępie: 
 

W  N  E  S 
1♠  2♦  2♥  pas 
4♥  4BA 

 
 Oczywiste jest, że jest to „dziwne” bez atu. Co N chciał przez to powiedzieć? Sprawa jest 
prosta – ma on boczny longer treflowy. Czemu wobec tego nie licytuje po prosu 5♣? Aby 
odpowiedzieć na to pytanie, porównajmy trzy poniższe sekwencje: 
 

W  N  E  S 
   

1) 1♠  2BA 
 
  2) 1♠  2♦  2♥  pas 
   4♥  5♣ 
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  3) 1♠  2♦  2♥  pas 
   4♥  4BA 
 
 Wszystkie sekwencje N wskazują układ karowo-treflowy. Czym się różnią od siebie? 
Sekwencja 1) wskazuje rękę niezbyt silną honorowo, z longerami mniej więcej tej samej klasy, np.: 
 
 ♠2  ♥32  ♦KD1087  ♣KW1032 
 ♠9  ♥3  ♦AW1065  ♣DW8765 
 
sekwencja 2) wskazuje też longery o zbliżonej wartości, z tym, że bezpośrednie wejście 2♦ a nie 2BA 
sugeruje rękę silniejszą honorowo niż na wejście 2BA (informacja ta może mieć znaczenie przy 
podejmowaniu decyzji w przypadku, gdy para przeciwna pójdzie wyżej, (jednak w WJ 2000 wejście 
2BA można dać z siłą 8-15 PC, w zależności od założeń), czyli np.: 
 
 ♠2  ♥32  ♦ADW87  ♣KDW32 
 ♠9  ♥8  ♦KDW765  ♣AD1087 
 
natomiast sekwencja 3) – wskazanie trefli poprzez 4BA sugeruje przewagę koloru zalicytowanego w 
pierwszej kolejności, a więc układ 6♦ i 4♣ ew. pięć słabych trefli), np.: 
 
 ♠2  ♥32  ♦ADW987  ♣KDW3 
 ♠2  ♥2  ♦AKD987  ♣K5432 
 
 Należy zwrócić uwagę, że tak precyzyjne rozróżnienie nie zawsze jest możliwe, np. w 
sekwencji: 
 

W  N  E  S 
1♠  2♣  2♥  pas 
4♥  4BA 

 
4BA licytujemy z każdą ręką z karami z boku. Jedyną przesłanką jest to, że wejście nastąpiło treflami, 
a nie karami i zgodnie z zasadą sygnalizacji długości kolorów, trefle powinny być dłuższe. Ale ilu 
graczy wejdzie 2BA z ręką: 
 
 ♠2  3♥2  ♦98765  ♣AKDW10 
 
 Oto inna sekwencja, w której występuje podobny motyw rozumowania: 
 

W  N  E  S 
1♠  2BA *   4♠  pas 
pas  ? 

 
* 2BA = 5♦ + 5♣ 
 
gracz N chcąc licytować dalej ma do wyboru trzy odzywki: kontra, 4BA i 5♣. Czym powinny się one 
różnić od siebie? 
 
 
?: 
ktr = powinna wskazywać rękę, bogatą w lewy defensywne, np.: 
 
 ♠2  ♥A  ♦W107654  ♣AK987 
 
4BA = wskazuje na przewagę kar, czyli np.: 
 
 ♠2  ♥2  ♦KD10987  ♣AW1032 
 
5♣ = wskazuje na przewagę trefli, czyli np.: 
 
 ♠2  ♥2  ♦KD987  ♣AW10543 
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 Można pokusić się o następujące uogólnienie: gdy poprzez odzywkę bezatutową wskazujemy 
longer w bocznym kolorze, to: jeżeli jest to kolor wyższy od koloru zgłoszonego wcześniej, to różnica 
w sile kolorów wynika jedynie z ogólnych zasad sygnalizacji długości kolorów; gdy jest to kolor niższy 
od zgłoszonego w pierwszej kolejności, to zalicytowanie bez atu wskazuje na znaczną przewagę 
koloru zgłoszonego wcześniej (z kolorami równymi licytujemy naturalnie). 
 
 Na podobnej zasadzie niejednokrotnie stosuje się odzywki bezatutowe (najczęściej 4BA) dla 
wskazania własnego koloru z fitem w kolorze partnera, aby umożliwić mu wybór ostatecznego 
kontraktu. Oto przykład takiej sekwencji: 
 

W  N  E  S 
1♥  2♣  4♥  4BA 

 
4BA wskazuje kolor karowy z fitem treflowym i chęć dalszej licytacji. Jaka powinna być długość kar i 
rozmiar fitu treflowego? Modelowo jest to longer 6-7 kartowy i fit trzykartowy, czyli ręka np. taka: 
 
 ♠2  ♥976  ♦KD10876  ♣A54 
 
z krótszymi karami, a z lepszym fitem treflowym, np. z ręką: 
 
 ♠2  ♥976  ♦KD1087  ♣A543 
 
lepiej powiedzieć od razu 5♣, aby nie sprowokować partnera do wyboru kar z trójką. 
 
 Gdy bez atu służy do wskazania koloru niższego od koloru partnera, np. w sekwencji: 
 

W  N  E  S 
1♥  2♦  4♥  4BA 

 
mamy większą swobodę manewru. Partner musi interpretować nasze 4BA podobnie jak w przykładzie 
poprzednim – jako wskazanie 6-7 trefli z fitem karowym. Ala jeżeli dalsza licytacja potoczy się 
następująco: 
 

W  N  E  S 
1♥  2♦  4♥  4BA 

   pas  5♣  pas  5♦ 
 
partner ma szanse domyślić się, że 4BA służyło głównie wskazaniu wartości treflowych, a nie longera. 
Czyli u S można spodziewać się ręki typu: 
 
 ♠2  ♥765  ♦ADW2  ♣KW765  
 
a nawet 
 
 ♠2  ♥765  ♦K9876  ♣AD102 
 
 Przekazanie takich informacji może mieć bardzo duże znaczenie przy podjęciu celnej decyzji 
w razie dalszej licytacji przeciwników lub przy wyborze pierwszego wistu. 
 
4) Bez atu jako „wywołanie” młodszego koloru partnera 
 
 Niejednokrotnie po sprzedaniu przez partnera dwukolorówki wiemy, że ma on jeden z 
młodszych kolorów, ale nie wiemy który. Ma to miejsce np.:  

 
• po wejściu 1BA oznaczającym czwórkę w kolorze starszym i co najmniej piątkę w kolorze 
młodszym , 
 
• po wejściu w obronie wskazującym dwukolorówkę z nielicytowanym kolorem starszym i 
nieznanym kolorem młodszym,  
 
• czasem także po otwarciu 2♦ Wilkosza. 
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 Chcąc zmusić partnera do zalicytowania koloru młodszego licytujemy bez atu na odpowiedniej 
wysokości. Oto kilka przykładowych sekwencji tego typu: 
 

W  N  E  S 
 
  1) 1♥  1BA *  2♥  2BA ⇐ 
 
* 1BA = 4♠ + piątka młodsza 
 
  2) 1♠  2♠ *  pas  2BA ⇐ 
 
* 2 = 5♥ + piątka młodsza (cue bid Michaelsa) 
 
  3) 2♦ *  2♥  pas  4♥ 
   pas  pas  4BA ⇐ 
 
* 2♦ = Wilkosz 
 
  4) 1BA  2♣ *  4♠  4BA ⇐ 
 
* 2♣ = Astro 
 
 W każdej z powyższych sekwencji ostatnia odzywka jest żądaniem, aby partner zgłosił 
posiadany longer młodszy, którego posiadanie zadeklarował we wcześniejszej licytacji (lub jak w 
przykładzie 3), jego posiadanie jest efektem wnioskowania. 
 
 
5. Licytacja na pozycji re-open 
 
 W tej części omawiamy sytuację, gdy po otwarciu przeciwnika następują dwa pasy i do nas 
należy głos, np.: 
 

W  N  E  S 
1 w kolor pas  pas  ? 

 
 Licytujemy wg następujących zasad: 
 

• Kontra wywoławcza może być słabsza, nawet od 8 PC (ze słabą kartą dajemy kontrę 
wywoławczą tylko z krótkością w kolorze kontrowanym). Nasz partner musi sobie zdawać 
sprawę z możliwości słabszej kontry i z 14 PC nie może licytować 3BA (a raczej 2BA). 
 
• 1BA na pozycji re-open oznacza siłę 11-15 PC z kartą bezatutową. Dalsza licytacja jest 
naturalna. 
 
• 2BA oznacza siłę 19-21 PC z kartą bezatutową. 
 
• Siłę 16-18 PC na równym układzie sprzedajemy poprzez zalicytowanie kontry i zgłoszenie 
bez atu po odpowiedzi partnera. 
 
• Zalicytowanie koloru z przeskokiem (nawet przed partią) ma charakter konstruktywny, czyli 
obiecuje dobrą szóstkę i siłę 11-15 PC (ponieważ WJ 2000 nic mówi o licytacji re-open 
ustalenie to trzeba uzgodnić z partnerem). 

 
♣ ♦  ♥ ♠ 
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K O N W E N C J E   B R Y D Ż O W E 
 

             KONWENCYJNE OTWARCIA          
 
2♣ PRECISION 
 
 Otwarcie to (z systemu Precision) zyskało dużą popularność w Polsce i obecnie stosowane 
jest w systemie Wspólny Język. Oznacza ono: 

• 5-kartowy kolor treflowy oraz czwórkę starszą i siłę 11-14(15) PC; 
 
• 6+ trefli, a wtedy starsza czwórka nie jest konieczna. 

 
Odpowiedzi po 2♣: 
 
2♦ - sztuczne pytanie o starszą czwórkę; 
2♥/♠- 5+ naturalne, 8-11 PC; 
2 BA – z bilansu, bez starszej czwórki; 
3♣ - z bilansu; 
3♦/♥/♠ - 6+, inwit do końcówki na dobrym kolorze (w wersji oryginalnej były to odzywki forsujące do 
dogranej). 
 

W  E 
2♣  2♦ 
? 

?: 
2♥/♠ - cztery kiery/piki; 
2 BA – 6+ trefi ze stoperami w dwóch kolorach; 
3♣ - 6+ trefli z zatrzymaniem w jednym kolorze 
3♦/♥/♠ - układ 6-4, maksimum siły; 
3 BA – solidny sześciokart, maksimum siły. 
 

Po rebidzie otwierającego 2 BA/3♣, pytaniem o stopery jest konwencyjne 3♦. 
W  E 
2♣  2♦ 
2BA  3♦ 

      ? 
?: 
3♥ - stopery w kierach i karach; 
3♠ - stopery w pikach i karach; 
3BA – stopery w kolorach starszych. 
 

W  E 
2♣  2♦ 
3♣  3♦ 

      ? 
?: 
3♥/♠/BA – stopery w ♥/♠/♦. 
 
Przykład: 
 

W   E 
♠AD2   ♠K83  2♣  2♦ 
♥107   ♥AW93  3♣  3♦ 
♦83   ♦W2  3♠  4♣ 
♣AD8765  ♣K653  pas 

 
3♣ - 6 trefli z jednym stoperem; 3♦ - pytanie o stopera; 3♠ - stoper pik; pas – gdyby W miał singletona 
w karach, zgłosiłby końcówkę treflową. 
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2♣ PRECISION PO POLSKU 
 
2♣ = a) 5+♣ - 4♥/♠ 11-14 PC; 
 b) 6+♣ 11-14 PC. 
 

W  E 
2♣  ?  

?: 
2♦ - pytanie o układ 9+ PC; 
2♥/♠ - naturalne 5+, nie forsuje; 
2 BA – naturalne, inwitujące; 
3♣ - taktyczne, do pasa; 
3♦/♥/♠ - naturalne 6+, na solidnym kolorze, inwit; 
3 BA – naturalne. 
 

W  E 
2♣  2♦ 
? 

?: 
2♥/♠ - cztery kiery/piki; 
2BA – 6 trefli bez singletona (3♣ odpowiadającego nie forsuje); 
3♣ - 6+ trefli z singletonem (3♦ - pytanie o krótkość); 
3♦/♥/♠ - 6-4 maksimum otwarcia); 
3BA – pełny kolor treflowy. 
 

W  E 
2♣  2♦ 
3♣  3♦ 

      ? 
?: 
3♥ = singleton♥; 3♠ = singleton♠; 3BA = singleton♦. 
 

W  E 
2♣  2♦ 
2♥   ? 

?: 
2♠ - relay, forsuje do dogranej; 
2BA – naturalne, nie forsuje; 
3♣ - naturalne, nie forsuje. 
3♥ - cztery kiery, inwit; 
3♠/4♦ - splinter. 
 

W  E 
2♣  2♦ 
2♥  2♠ (relay) 
? 

?: 
2BA – 2-4-2-5, ręka dobra do BA; 
3♣ – 6♣; 
3♦ - 1-4-3-5; 
3♥ - 2-4-2-5, zachęta do gry kolorowej, typowy miltonaż (honory skupione w kierach i treflach). 
3♠ - 3-4-1-5; 

W  E 
2♣  2♦ 
2♠  2BA (relay) 
? 

 

?: Odpowiedzi analogiczne jak po rebidzie 2♥. 
W  E 
2♣  2♦ 
3♣  ? 
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?: 
3♦ - pytanie o singletona; 
3♥/♠ - naturalne 5+, próba uzgodnienia koloru. 
 
 
2♦ WILKOSZA 
 
2♦ - 7(6)-10 PC, układ 5-5+, co najmniej jeden longer starszy. 
 

W  E 
2♦  ? 

?: 
2♥/♠ - 2+, do longera partnera; 
2BA – relay, forsuje do dogranej; 
3♣ - 6+ trefli, nie forsuje; 
3♦ - fity w kolorach starszych, inwit do końcówki; 
3♥ - fity w kolorach starszych, blokujące; 
3♠ - układ trójkolorowy, przy krótkości kierowej; 
4♦ - fity w kolorach starszych, wywołanie longera partnera; 
4♥/♠ - zamykające na własnym kolorze. 
 
 Z ręką nie zapewniającą gry kończącej, odpowiadający licytuje zwykle 2♥ lub 2♠, na które 
otwierający pasuje z longerem w tym kolorze, np. z ręką ♠K72 ♥54 ♦K1076 ♣KW65 licytujemy 2♠. 
Otwierający mając longer pikowy pasuje, a bez pików zgłasza longer młodszy. 

 
W   E 
2♦   2BA 
?  

?: 
3♣ - trefle i starszy; 
3♦ - kara i kiery; 
3♥ - kiery i piki; 
3♠ - piki i kara. 
 
 

W  E 
2♦  2BA (pytanie) 

     3♣  3♦ (pytanie) 
      ? 
?: 
3♥ – kiery; 
3♠ – piki. 
 
Licytacja dwustronna po otwarciu 2♦ 
 
 Jeżeli obrońca wejdzie kolorem na wysokości dwóch, stosujemy kontrę do długości – 
otwierający pasuje z longerem w kolorze przeciwnika. Na wysokości trzech kontra jest karna. 
 
 Po interwencji kontrą: 
 
pas = możliwość gry w kara, fit karowy; 
rktr = brak fitu karowego, wywołanie longera partnera; 
2♥/♠ - własny longer; 
2BA i wyższe bez zmian. 
 
 
2♦ MULTI 
 
 Jedną z najbardziej popularnych na Zachodzie konwencji jest 2♦ Multi. Istnieje wiele 
wariantów tej konwencji. Oto jeden z nich: 
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1) Słabe dwa na dowolnym kolorze starszym, 6-10 PC. 
2) Ręka bezatutowa w sile forsingu do dogranej (24+ PC). 
3) Silne, acolowskie dwa na kolorze młodszym, 8-9 lew. 
 
 Włączenie silnych rąk bezatutowych do otwarcia 2♦ pozwala na precyzyjniejszą licytację po 
acolowskim otwarciu 2♣ (lub innej odzywce przeznaczonej na Acola). 
 
 Zaś włączenie silnych rąk opartych na kolorze młodszym do otwarcia 2♦, np.: 

♠3 ♥A74 ♦AKDW95 ♣AW5 
♠A107 ♥A ♦KD4 ♣ADW1074 

 
wyłącza te trudno licytowalne ręce, na pograniczu forsingu do dogranej, z otwarć 1 w kolor lub 2♣ 
(Acol). 
 
Dalsza licytacja po otwarciu 2♦ Multi 
 

W  E 
2♦  ? 

?: 
2♥ - sign-off do kierów partnera; 
2♠ - sign-off do pików lub inwit do końcówki kierowej (otwierający z pikami pasuje, a z longerem 
kierowym licytuje 3♥;  z longerem kierowym i maksimum siły licytuje 4♥); 
2BA – relay; 
3♣/♦ - naturalne, forsujące na jedno okrążenie; 
3♥/♠ - blokujące do kierów/pików. 
 

W  E 
2♦  2♥ 

      ? 
?: 
pas – 6 kierów; 
2♠ - 6 pików; 
2BA – 24+ PC ręka bezatutowa (dalej Stayman lub Baron, transfery); 
3♣/♦ - silne na wskazanym kolorze. 
 

W  E 
2♦  2BA 
? 

?: 
3♣ - maksimum z kierami; 
3♦ - maksimum z pikami; 
3♥ - minimum z kierami; 
3♠ - minimum z pikami; 
3BA - 24+ PC ręka bezatutowa (dalej Stayman lub Baron, transfery); 
4♣/♦ - silne na wskazanym kolorze. 
 
 Po nadwyżkowym rebidzie 3♣/♦ można przyjąć, że licytacja sforsowana jest do dogranej, a 
ekonomiczne uzgodnienie koloru partnera jest zaproszeniem do szlemika (np. pytaniem o singletona). 
Zaś zgłoszenie drugiego koloru starszego jest naturalne i także forsuje do dogranej. 
 
 Uzupełnieniem otwarcia 2♦ Multi są otwarcia dwukolorowe. 
 
 
2♥/♠ DWUKOLOROWE 
 
 Jeżeli otwarcie 2♦ przeznaczyłeś dla innych rąk niż dwukolorowe, np. na 2♦ Multi wówczas 
2♥/♠ zapewne zechcesz przeznaczyć na dwukolorówki. Oto jedna z możliwych koncepcji: 
 
2♥ - dwuznaczne: 
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 1) 5♥ – 5♣/♦; 
 2) 5 – 5+ w kolorach młodszych. 
 
 Po 2♠ (relay) otwierający licytuje 2BA z kolorami młodszymi, a 3♣/♦ z kierami i wskazanym 
kolorem młodszym. 
 
2♠ - dwukolorówka z pikami (relay 2BA). 
 
 Jeszcze bardziej klarowne rozwiązanie może być takie: 
 
2BA – starsze lub młodsze; 
2♥ – kiery i młodszy; 
2♠ – piki i młodszy. 
 
 
2♥/♠ SŁABE DWA 
 
2♥/♠ = 7(6)–10 PC z longerem sześciokartowym. 
 

W  E 
2♥  ? 

?: 
2♠ - pytanie o singletona, co najmniej inwit do końcówki; 
2BA – 5+ pików, forsuje na jedno okrążenie; 
3♣/3♦ - naturalne, forsuje na jedno okrążenie; 
3♥ - blokujące; 
3♠/4♣/4♦ - splinter; 
3BA – zamykające. 

W  E 
2♥  2♠ 

      ? 
?: 
2BA – singleton pik; 
3♣/♦ - singleton ♣/♦; 
3♥ - brak singletona, minimum siły; 
3BA - brak singletona, maksimum siły; 
 

W  E 
2♠  ? 

?: 
2BA – pytanie o singletona, co najmniej inwit do końcówki; 
3♣/3♦3♥ - naturalne, forsuje na jedno okrążenie; 
3♠ – blokujące; 
3BA – zamykające; 
4♣/♦/♥ - splinter; 
 

W  E 
2♠  2BA 
? 

?: 
3♣/♦/♥ - singleton ♣/♦/♥; 
3♠ - brak singletona, minimum siły; 
3BA – brak singletona, maksimum siły. 
 
 
Licytacja po zgłoszeniu własnego koloru 
 
Zbigniew Szurig zaproponował następujący schemat: 
 
I szczebel – najgorsza możliwość: misfit w kolorze odpowiedzi i słaby kolor otwarcia; 
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II szczebel - misfit w kolorze odpowiedzi, lecz dobry kolor otwarcia; 
 
III szczebel – fit w kolorze odpowiedzi bez singletona; 
 
IV szczebel - fit w kolorze odpowiedzi i singleton w kolorze starszym; 
 
V szczebel - fit w kolorze odpowiedzi i singleton w kolorze młodszym. 
 
 Po odpowiedzi singletonem, zgłoszenie przez odpowiadającego koloru singletona jest 
pytaniem Blackwooda. 
 

W  E 
♠D107654  ♠K3    2♠  3♣  
♥A43      ♥K7    4♣  4♦ 
♦7   ♦A82    4BA  6♣ 
♣K98      ♣AD10985   pas 

 
4♣ - V szczebel, singleton karo; 4♦ - Blackwood. 
 
 
2BA NA MŁODSZYCH 
 
 W Polsce otwarcie 2BA jako podlimitowe otwarcie na kolorach młodszych w układzie 5 – 5+ 
jest bardzo popularne. Limit siły powinien być niewątpliwie zróżnicowany w zależności od założeń: 
przed partią 7-10 PC, po partii 9-11 PC. Limit ten może być nieco obniżony, jeżeli ręka zawiera 
większy układ niż 5 – 5. 
 
 Licytacja odpowiadającego jest stosunkowo prosta. Nie widząc szans na końcówkę licytuje on 
na ogół 3♣ lub 3♦. Przy większym ficie może zalicytować półzaporowe 4♣ lub♦. Odpowiedzi: 3♠ 
(konstruktywny sign-off), 3BA, 4♥/♠ są naturalne i otwierający powinien po nich pasować. Jedyną 
sztuczną odzywką jest 3♥. Jest to forsujące do dogranej pytanie, po którym otwierający licytuje: 
 
3♠ - singleton pikowy, układ 5 – 5; 
3BA – singleton kierowy, układ 5 – 5; 
4♣/♦ - wskazany sześciokart, układ 6-5-1-1 
4BA – układ 6-6. 
 
 Stałe pary mogą stosować bardziej szczegółowe ustalenia pozwalające ujawnić renons. Po 
ujawnieniu układu można stosować Wywołanie końcowe oraz OSW Doroszewicza. 
 
 
 
 
 
2BA INACZE 
 
 Dobry system licytacyjny powinien umożliwiać częste blokowanie, zachowując jednocześnie 
precyzję licytacji własnej po bloku partnera. 
 
 Coraz więcej polskich par rezygnuje z dwukolorowego 2BA – 5-5 na kolorach młodszych ze 
względu na łatwą obronę: 3♣ - dwukolorówka starsza z przewagą kierów; 3♦ - dwukolorówka starsza 
z przewagą pików. Pojawiają się nowe pomysły, np. modna stała się koncepcja zaproponowana przez 
Krzysztofa Martensa: 
 
2BA – a) słaby blok na kolorze młodszym; 
   b) konstruktywny blok na kolorze starszym. 
3♣/♦ - naturalne, konstruktywny blok na dobrym kolorze; 
3♥/♠ - naturalne, słaby blok. 
 
 Licytując w ten sposób możemy częściej blokować. Np. w korzystnych założeniach otworzyć z 
ręką: 
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♠DW98764 ♥107 ♦8 ♣872 - 3♠ 
♠KDW8764 ♥107 ♦8 ♣872 – 2BA 

 
czy też z kartą: 
 

♠76 ♥8 ♦K1098754 ♣1054 – 2BA 
♠76 ♥8 ♦AKW10754 ♣1054 - 3♦ 

 
 Oczywiście nadal należy uwzględniać założenia taktyczne rozdania oraz zdefiniować w parze 
(razem z partnerem) określenie: blok konstruktywny. 
 
 
3BA GAMBLING 
 
 Ryzykowne 3BA jest integralną częścią angielskiego systemu Acol. Otwarcie to obiecuje 
pełny, minimum siedmiokartowy kolor młodszy bez dodatkowych wartości w kolorach bocznych. 
 

W  E 
3BA  ? 

?: 
pas – odpowiadający pasuje ze stoperami w pozostałych kolorach; 
4♣ - nie forsuje; otwierający pasuje z treflami, licytuje 4♦ z karami. 
4♦ - pytanie o singletona; 
4♥/♠ - naturalne, do pasa; 
4BA – inwit do szlemika, który otwierający przyjmuje z nadwyżką w długości koloru; bez nadwyżki 
pasuje; 
5♣ - nie forsuje; otwierający pasuje z treflami, licytuje 5♦- z karami. 
 

W  E 
3BA  4♦ 
? 

?: 
4♥ - sigleton kier; 
4♠ - singleton pik; 
4BA – brak singletona; 
5♣ - singleton karo; 
5♦ - singleton trefl. 
 
 
TEKSAS POŁUDNIOWOAFRYKAŃSKI 
 
 Blokujące otwarcia 4♣/♦ na kolorze młodszym stosujemy niezwykle rzadko , niechcąc ominąć 
kontraktu 3BA. Zrodził się więc pomysł, by przeznaczyć je na wzmocnione bloki na kolorach 
starszych:  
 
4♣ - solidny (!) longer kierowy, ręka o dobrą lewę silniejsza niż otwarcie 4♥ (uwzględniamy założenia 
taktyczne rozdania). 
4♦ - jak wyżej, lecz na pikach. 
 
 Niezwykle ważna jest jakość koloru, na którym oparty jest blok. Niektórzy uważają, że 
powinien to być kolor pełny, co jednak znacznie ogranicza częstotliwość otwarcia. Można więc 
przyjąć, że kolor musi być samodzielny, tj. taki, że nawet  przy renonsie u partnera nie oddamy w nim 
więcej niż jedną lewę. Z boku dopuszczalna jest figura typu as lub król, lecz nie więcej. Oto 
przykładowa ręka: 
 

♠AKW109765 ♥A7 ♦7 ♣98 
 
z którą otworzymy 4♦ przed partią. 
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W  E 
4♣  ? 

?: 
4♦ - relay, inwitujący szlemika; 
4♥ - sign-off; 
4BA - Blackwood; 
4♠/5♣/5♦ - cue-bid lub OSW (patrz rozdziały: Odzywki wywiadowcze po blokach, Cue-bid sterowany). 
 

W  E 
4♣  4♦ 
? 

?: 
4♦ jest tylko zaproszeniem do szlemika. Otwierający może go nie przyjąć licytując negatywne 4♥ - 
partnerze, moje otwarcie nie jest rewelacyjne. Każda inna odzywka to akceptacja propozycji 
szlemikowej, wskazująca albo na pełny kolor atutowy, albo na asa bocznego wreszcie na obie te 
wartości. 
 

Oto jedna z koncepcji pozytywnych rewersów: 
 

4BA – pełny kolor atutowy; 
4♠ - cue-bid, nie mówi nic o jakości koloru atutowego; 
5♣/♦ - ominęliśmy 4BA (mamy przegrywającą lewę w kierach), a więc cue-bid musi być asowy; 
5♠/6♣/6♦ - (cue-bid ze skokiem) – cue-bid asowy i pełny kolor atutowy. 
 Po otwarciu 4♦ licytujemy analogicznie. 
 
Przykład: 

W    E   W  E 
♠93    ♠AK76           4♣  4♦  
♥AKDW973      ♥2    6♦  6♥ 
♦A8    ♦KD97             pas 
♣85    ♣KD97 

 
 Czy zauważyłeś, że tylko 4♦ jest właściwą akcją? Do wygrania szlemika potrzebny jest pełny 
kolor i as. Nie możesz tego sprawdzić w sposób bezpieczny Blackwoodem. 
 

 
 

KONWENCJE PO OTWARCIU 1BA 
 
 
KONWENCJA STAYMANA 
 

W  E 
1BA  2♣ (pytanie o starsze czwórki) 
? 

?: 
2♦ - brak starszej czwórki; 
2♥ - cztery kiery nie wyklucza czterech pików; 
2♠ - cztery piki. 
 
 Otwierający ma do dyspozycji tylko trzy odpowiedzi, a to w tym celu, by odpowiadający mógł 
zadać pytanie Staymana także z ręką słabą lecz układową, np.: 

♠W98   ♥W754   ♦108765   ♣8 
 
a następnie spasować na każdy rebid otwierającego. 
 
Konwencję Staymana stosujemy z następującymi typami rąk: 
 
• ze starszą czwórką w sile co najmniej inwitu; 
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• bez starszej czwórki tylko z bardzo silną ręką w układzie bezatutowym, także 5-3-3-2 z longerem 
młodszym (z longerem starszym zawsze licytujemy transfer) lub 5-4-2-2 z kolorami młodszymi; 
 
• z piątką pików i czwórką kierów w sile do 7 PC. 
 
 Wyjaśnienia wymaga wariant trzeci. Dlaczego zalecany jest Stayman a nie transfer 
Jacobiego? Odpowiedzią na to pytanie niech będzie przykład: 
 

W   E 
♠W10       ♠A8654 
♥A1076  ♥W982 
♦A102         ♦984 
♣AK54            ♣9 

 
 Otóż gdybyśmy po otwarciu 1BA zalicytowali z ręką E transfer 2♥, to po rebidzie 2♠ 
spasujemy (brak wystarczającej siły na dalszą licytację), natomiast po Staymanie znajdziemy zawsze 
drogę do najlepszej częściówki (tu 2♥). Jeżeli partner da rebid 2♦ to zalicytujemy 2♠ (piątka pikowa). 
 
 
STAYMAN ROZKŁADOWY 
 
 Po pytaniu Staymana 2♣ można stosować metodę kolejnych pytań, co pozwoli 
odpowiadającemu w pełni poznać układ ręki otwierającego. Tego typu szczegółowe rozpoznanie 
szczególnie potrzebne jest przy grach szlemowych. 
 

W  E 
1BA  2♣ 
2♦  2♥ (relay) 
? 

 
?: 
2♠ - pięć trefli (dalej: 2BA pytanie o dubletona) 
2BA – pięć kar (dalej: 3♣ pytanie o dubletona) 
3♣ - układ 3-3-3-4 (i)   przez (i) oznaczamy układ w kolejności ♠♥♦ ♣ 
3♦ - 3-3-4-3 (i) 
3♥ - 2-4-3-3 (i) 
3♠ - 4-2-3-3 (i) 
 

W  E 
1BA  2♣ 
2♥  2BA (relay) 
? 

?: 
3♣ - czwórka trefl (dalej: 3♦ pytanie o trójkę) 
3♦ - czwórka karo (dalej 3♥ pytanie o trójkę) 
3♥ - 3-4-3-3 (i) 
3♠ - 4-4-2-3 (i) 
3BA – 4-4-3-2 (i) 
 
 Wyjaśnienia wymaga fakt stosowania jako odzywki pytającej 2BA a nie 2♠. Otóż 2♠ lepiej jest 
przeznaczyć jako naturalne wskazanie czwórki w sile inwitu. Otwierający mając 3-4 piki i minimum siły 
spasuje. Jeżeli już nie gramy końcówki, to częściówkę grajmy na najniższym możliwym poziomie. 
 

W  E 
1BA  2♣ 
2♠  3♣ (relay) 
? 

 
?: 
3♦ - czwórka kar (dalej: 3♥ - relay o trójkę) 
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3♥ - 4-3-2-4 (i) 
3♠ - 4-3-3-3 (i) 
3BA – 4-2-3-4 (i) 
 
 Po spytaniu o longery otwierającego można stosować naturalny sposób dalszej licytacji, ew. 
stosować schematy licytacji jednolierunkowej (patrz: Wywołanie końcowe). 
 
 
BARON 
 

Jest to zmodernizowana nieco konwencja Staymana, stosowana zwykle po silnym otwarciu 
2BA (20-21 PC), a także po acolowskim otwarciu 2♣ i rebidzie bezatutowym 2BA – brak przestrzeni 
na Staymana rozkładowego. 
 

W   E 
2♣ (Acol)  2♦ 
2BA   3♣ 
? 

?: 
Otwierający zgłasza najbliższą czwórkę: 
3♦ - cztery kara 
3♥ - cztery kiery, brak czterech kar 
3♠ - cztery piki, brak czterech kar i czterech kierów 
3BA - brak czterech kar, czterech kierów i czterech pików, a więc cztery trefle 
 
 
 
 
TRANSFERY JACOBIEGO 
 
 Zaletami licytacji transferowej jest możliwość bezpiecznego zatrzymania się na możliwie 
niskim poziomie z kartą słabą na długim longerze oraz zajęcie kontraktu kolorowego z silnej ręki. 
 

W  E 
1BA  ? 

?: 
2♣ - Stayman 
2♦ - transfer na kiery, 5+ kierów, siła dowolna 
2♥ - transfer na piki, 5+ pików, siła dowolna 
2♠ - a) inwit do końcówki bezatutowej (otwierający z maksimum 

   licytuje 3♣) 
 b) transfer na trefle, 6+ trefli, siła dowolna 
2BA – transfer na kara, 6+ kar, siła dowolna 
3♠/♥/♦/ ♣- np. konwencja 5431 
 
Transfer na kolor starszy 
 

W  E 
1BA  2♦ 

       ? 
?: 
2BA – maksimum otwarcia, trzykartowy fit z dwiema figurami starszymi 
3♥ - maksimum otwarcia, fit czterokartowy 
2♠/3♣/3♦ - cztery kiery, nadwyżka siły oraz (do uzgodnienia): 

a) wskazanie koloru lukowego (metoda uzupełnień) 
b) wskazanie pustego dubletona (metoda wyłączeń) 

2♥ – pozostałe ręce 
 

W  E 
1BA  2♦ 

       2♥  ? 



  

Konwencje brydżowe  283 

?: 
2♠/3♣/3♦ - naturalne, forsujące 
2BA – inwit do końcówki, modelowy układ: 5-3-3-2 
3BA – z bilansu 
4BA – inwit do szlemika, modelowy układ: 5-3-3-2 
3♠/4♣/4♦ - np. autosplinter, 6+ kierów, krótkość w kolorze wskazanym, aspiracje szlemikowe 
4♥ - lekki inwit do szlemika; ze słabszą kartą licytujemy teksas 4♦ w pierwszym okrążeniu licytacji 
 
 
Transfer na kolor młodszy 
 

W  E 
1BA  2♠ 
? 

?: 
Otwierający z minimum siły licytuje 2BA, a z nadwyżką – 3♣. 
 

W  E 
1BA  2♠ 
2BA  ? 

?: 
pas – ręka o sile inwitującej końcówkę, bez starszych czwórek 
3♣ - sign-off 
 
3♦/♥/♠ - 6+ trefli, wskazanie singletona, przesądza końcówkę; zadaniem otwierającego jest 
ustosunkowanie się do krótkości 
3BA – longer treflowy, brak krótkości, lekki inwit do szlemika; bez aspiracji szlemikowych, 
odpowiadający zgłosiłby 3BA w pierwszym okrążeniu licytacji 
 

W  E 
1BA  2♠ 
3♣  ? 

?: 
pas – sign-off 
3♦/♥/♠ - krótkość w licytowanym kolorze, 6+ trefli 
3BA – ręka o sile inwitującej końcówkę bezatutową 
4♣ - zaproszenie do szlemika, 6+ trefli bez krótkości 
 

W  E 
1BA  2BA 
? 

?: 
3♣ - maksimum siły, dobre uzupełnienie w kolorze partnera 
3♦ - brak tych wartości 
 
Dalsza licytacja jak po transferze 2♠. 
POWTÓRNY TRANSFER JACOBIEGO 
 
 Po otwarciu 1BA niemal wszyscy stosujemy transfery na kolory starsze, następnie licytacja 
przebiega już naturalnie. Oto koncepcja dalszej licytacji w oparciu o kolejne transfery ze strony 
odpowiadającego. Licytacja taka ma wiele zalet, o czym przekonamy się za chwilę. 
 

W  E 
1BA  2♦ 
2♥  ? 

?: 
2♠ - transfer na BA, inwit do końcówki; 
2BA – transfer na trefle, 4+ trefle; 
3♣ – transfer na kara, 4+ kara; 
3♦ – transfer na kiery, 6+ kierów, inwit do końcówki; 



  

Konwencje brydżowe  284 

3♥ – transfer na piki, układ 5♠ – 5+♥ (z 5-4 w kolorach starszych stosujemy transfer 
Smolenia),forsuje do końcówki; 
3♠/4♣/4♦ - autosplinter, 6+ kierów, wskazanie krótkości; 
3BA – 5♥-3-3-2, z bilansu. 
 
  W   E   W  E 

♠A765   ♠W2   1BA  2♦ 
♥K3   ♥D10876  2♥  2BA 
♦KW7   ♦104   3♣  pas 
♣KW65   ♣AD74 

 
2BA – transfer na trefle; 3♣ - cztery trefle, minimum otwarcia, oczywiście bez trzech kierów; z 
nadwyżką i czterema treflami otwierający licytuje nowy kolor – zgrupowanie figur, lub wychodzi z 
licytacji powyżej 3BA, co wymaga także fitu kierowego. 
 
 Z powyższego przykładu wynika, że tego typu rozwiązanie pozwala zatrzymać się w dobrej 
częściówce, wybrać lepszą końcówkę, a także właściwie sprawdzić możliwości szlemikowe. 
 
 
   W   E   W  E 

♠AD43   ♠W4   1BA  2♦ 
♥K6   ♥ADW84  2♥  2BA 
♦W76   ♦32   3♠  4♥ 
♣AD108  ♣K965   pas 

 
3♠ - nadwyżka w sile, lokalizacyjne, obawa o kara. 
 
 Jeszcze jeden przykład, tym razem ze strefy szlemowej: 
 
  W   E   W  E 

♠KD43   ♠A52   1BA  2♦ 
♥K86   ♥ADW54  2♥  2BA 
♦A1076  ♦3   3♥  4♦ 
♣K8   ♣DW105  4♠  6♥ 

        pas 
 
3♥ - słabe uzgodnienie kierów; 4♦ - krótkość (po ujawnieniu układu 5-4 i uzgodnieniu koloru 
starszego dalszy opis ręki odbywa się przez zgłoszenie krótkości patrz mini splinter); 4♠ - cue-bid, 
wskazujący na wyłączenie karowe; 6♥ - oczywista decyzja. 
 

W  E   W  E 
♠K3  ♠A10875  1BA  2♦ 
♥AW7  ♥KD1054       2♥  3♥ 
♦KW72              ♦3 (♦D10)   3BA  4♦ 
♣A754             ♣D10 (♣3)  4♥  pas 

 
3♥ - transfer na piki (kiery lepsze od pików), układ 5♠-5♥; 3BA – zakładając, że przy układzie 5-5 i 
uzgodnionym kolorze starszym, gra 3BA jest wykluczona, możemy przyjąć, że w tej sekwencji 
odzywka 3BA uzgadnia kiery (piki uzgodnilibyśmy odzywką 3♠); 4♦ - cue-bid krótkościowy; 4♥ - 
negatywne, brak wyłączenia w kolorze krótkości. 
 
Gdybyśmy zamienili w ręce E kara z treflami, wtedy po cue-bidzie 4♣ nastąpi akceptacja aspiracji 
szlemikowych przez otwierającego cue-bidem 4♦ i szlemik zostanie wylicytowany. 
 

W  E 
1BA  2♥ 
2♠  ? 

?: 
2BA – transfer na trefle, 4+ trefli; 
3♣ - transfer na kara, 4+ kara; 
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3♦ - transfer na kiery, 5♠+ - 5♥ (piki lepsze od kierów), forsuje do końcówki (z układem 5♠ – 4♥ 
stosujemy transfer Smolenia); 
3♥ - 6+ pików, inwit do końcówki; 
3♠ - wolna odzywka, znaczenie do uzgodnienia z partnerem; 
3BA – 5♠-3-3-2, z bilansu; 
4♣/♦/♥ - autosplinter, 6+ pików, krótkość w licytowanym kolorze. 
 
 Z powyższego zestawienia wynika, że konwencja ta nie pozwala przelicytować ręki 5♠-3-3-2 
w sile inwitu. Rozwiązaniem jest licytowanie z taką ręką Staymana, by po odpowiedzi otwierającego 
2♦ lub 2♥ - zgłosić odzywkę 2♠, wskazując pięć pików i rękę inwitującą końcówkę. 
 
 
TEXAS 
 

W  E 
1BA  4♦/♥ 
4♥/♠ (automat) 

 
 Odpowiedzi 4♦/♥ są transferami na kolor bezpośrednio wyższy. Tak licytujemy ze starszym 
kolorem 6+ z szansami na wygranie końcówki bez aspiracji szlemikowych – szybko do celu. 
 
 Można niekiedy tak zalicytować z silną kartą, by wskazać kolor uzgodniony i za chwilę zgłosić 
Blackwooda na pięć wartości: 1BA – 4♥ – 4♠ - 4BA ( Blackwood przy uzgodnionych pikach). 
 
Sekwencja: 

W  E 
1BA  2♦ (transfer) 
2♥  4♥ 

 
jest lekkim inwitem szlemikowym. 
 
 
TRANSFER SMOLENIA 
 
 Konwencja jednego z czołowych zawodników amerykańskich Michael’a Smolenia dotyczy 
sytuacji, gdy partner otwiera 1BA w stylu klasycznym, a nam przyszła ręka z układem 5-4 lub 6-4 w 
kolorach starszych i siła przesądzająca końcówkę. Oczywiście chciałoby się zagrać tę końcówkę z ręki 
otwierającego i to właśnie jest celem tego transferu! 
 
 Wyobraźmy sobie, że po otwarciu partnera 1BA otrzymaliśmy taką np. rękę: 

♠AD94   ♥A10632   ♦86   ♣75 
 
 Abstrahując od ustaleń własnych, rozpatrzmy jakie mamy drogi. Jedni zalicytują 2♣ i po 
rebidzie 2♥ lub 2♠ będą bardzo ukontentowani. Ba! Ale pada rebid 2♦ i co teraz? Zajmiemy wówczas 
kiery chcąc nie chcąc z naszej ręki, a przecież nie tego chcieliśmy. No to może JTB 2♦? Słyszymy 
posłuszne 2♥ i co? Licytujemy 2♠. Jeśli partner miał fit kierowy, to pięknie, ale jeśli miał czwórkę 
pikową, to gramy znowu z naszej ręki, a to napawa nas lekkim co prawda, ale jednak niesmakiem. 
Właśnie na tę okoliczność Mike Smoleń obmyślił w roku 1979 swój transfer tak, że z a w s z e 
możemy w takiej sytuacji zagrać końcówkę z ręki partnera. Mechanizm tej konwencji jest prosty: po 
otwarciu partnera 1BA licytujemy 2♣ (tak!) i po rebidzie 2♦ zgłaszamy kolor... 3 w kolor czwórki!! 
Sygnalizujemy tym partnerowi, iż oprócz zalicytowanej czwórki mamy również drugi, 5-kartowy kolor 
starszy. Ten zaś ustosunkowuje się do naszej informacji, licytując albo 3BA, albo też cztery w ten nasz 
drugi kolor starszy. Jeśli mamy szóstkę, a otwierający zalicytował 3BA, to licytujemy teraz teksasem 
swoją szóstkę i sprawa załatwiona, zawsze rozgrywa otwierający! 
 
 Transfer Smolenia można, w ograniczonym zakresie, użyć w licytacji dwustronnej; np. w 
takich sytuacjach, gdy prawy obrońca pasuje, natomiast po naszych 2♣ interweniuje obrońca lewy: 
 

W  N  E  S 
1BA  pas  2♣  ktr. 
pas  pas  ? 
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Konwencja Smolenia jest popularna w USA i stosowana przez wiele znanych par. Oto 

przykład pokazujący, że konwencja ta stwarza dobre przedpole także do licytacji w strefie szlemowej. 
 
Mecz, obie strony po partii. 
 

W   E   W  E 
♠DW5   ♠AK109  1BA  2♣ 
♥K109   ♥AD642  2♦  3♠ 
♦AK96   ♦D8   4♣  4♠ 
♣A87   ♣102   4BA  5♠ 
      5BA  6♦ 
      7BA  pas 

 
4♣ - cue-bid, nadwyżkowe uzgodnienie kierów; 4♠ - najbliższy cue-bid, a więc brak zatrzymania I lub 
II klasy w karach; 4BA – Blackwood; 5♠ - 2 wartości i dama atu; 5BA – inwit wielkoszlemowy; 6 - ♦D 
(król był wykluczony dotychczasową licytacją). 7BA – wyliczone 13 lew. 
 
 
POMYSŁ TRYBUŁY 
 
 Pomysł Trybuły umożliwia forsujące uzgodnienie koloru starszego po Staymanie. 
 

1) W  E  2) W  E 
   1BA  2♣   1BA  2♣ 
   2♥  3♦ (!)   2♠  3♥ (!) 
 
 Odzywki 3♦ i 3♥, których w znaczeniu naturalnym i tak praktycznie się nie używa, 
przeznaczone zostają na forsujące uzgodnienie koloru partnera mające na celu: 
 

a) dokonanie wyboru lepszej końcówki (3BA, czy 4♥/4♠); 
b) zainwitowanie szlemika. 

 
 Otwierający licytuje: 
 
3BA – ze słabym kolorem atutowym i ręką wyraźnie zorientowaną na grę w BA (4-3-3-3); 
 
cue-bid – z maksimum, dobrym kolorem atutowym i układem do gry w kolor (boczny dubleton); 
 
4♥/♠ - z minimum i ręką wyraźnie zorientowaną na grę w kolor; 
 
3♥/♠ - jako odzywkę wyczekującą z wszystkimi pozostałymi rękami, po   której odpowiadający licytuje 
3BA w przypadku a), zaś cue-bid lub końcówkę w przypadku b). 
 
 
Przykład: 
 

W  E   W  E 
♠AD  ♠W532   1BA  2♣ 
♥D632  ♥K975   2♥  ? 
♦KW75  ♦AD 
♣K87  ♣DW4 

 
 W standardowej licytacji N musi podjąć teraz decyzję, jaką zagrać końcówkę. Ma powody 
(nadwyżka w sile, lokalizacja honorów, „tłusty dubleton”, słabe kiery), aby wybrać 3BA i na ogół będzie 
to – tak jak w tym przykładzie – decyzja trafna. Wg omawianego usprawnienia N licytuje w drugim 
okrążeniu 3♦ (!), po czym partner pomoże mu w wyborze kontraktu. 
 
 Pomysł Trybuły wypełnia występującą w omawianych sekwencjach lukę pomiędzy naturalnym 
uzgodnieniem koloru otwierającego na wysokości trzech, co ma charakter inwitu, a forsującym 3♣ 
jako pytaniem o układ rozpoczynającym licytację jednokierunkową. 
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KONWENCJA 5-4-3-1 
 

W  E 
1BA  ? 

 
Odpowiadający z układem 5-4-3-1 lub zbliżonym do niego oraz siłą zapewniającą bilans na 

końcówkę licytuje kolor krótkości z przeskokiem. 
 
?: 
3♣ - krótkość trefl, 5+♦, dokładnie czwórka starsza; 
3♦ - krótkość karo, 5+♣, dokładnie czwórka starsza; 
3♥ - krótkość kier, 5 – 4+ w kolorach młodszych; 
3♠ - krótkość pik, 5 – 4+ w kolorach młodszych. 
 
Dalsza licytacja jest naturalna. 
 
Przykłady: 
 

W  E    W  E 
♠AK6  ♠1063    1BA  3♥ 
♥W76  ♥9    4♦  5♣ 
♦A9854 ♦KDW3   6♦  pas 
♣KW  ♣A10764 

 
3♥ - konwencja 5-4-3-1; 4♦ - uzgodnienie koloru, aspiracje szlemikowe; 5♣ - cue-bid, warunkowe 
przyjęcie zaproszenia do szlemika; 6♦ - oczywista decyzja. 
 

W  E   W  E 
♠AW76  ♠103   1BA  3♦ 
♥K73  ♥DW65   3♠  3BA 
♦AW10  ♦6   pas 
♣K84  ♣AD10765 

 
3♠ - próba uzgodnienia kontraktu; 3BA – brak czterech pików; pas – wybór kontraktu. 
 
 
LEBENSOHL 
 

Konwencja Lebensohl służy rozwiązywaniu trudnych problemów licytacji dwustronnej. 
 

W  N  E  S 
   1BA  2♠  ? 
 
Przypuśćmy, że E posiada kartę: 
 

E1: ♠76   ♥W108764   ♦A87   ♣109 
E2: ♠76   ♥AW1064   ♦A87   ♣W109 

 
 Z ręką E1 chcielibyśmy zagrać tylko 3♥, a z ręką E2 końcówkę kierową lub bezatutową. Jak 
więc zgłosić kolor kierowy nie forsując licytacji w przypadku pierwszym, a forsując ją w przypadku 
drugim? Amerykański brydżysta George Boehm zaproponował konwencyjne 2BA. Odzywka ta spełnia 
dwa zadania: 
 

1) przygotowuje sign-off na dowolnym kolorze dotychczas nie licytowanym; 
2) jest próbą uzgodnienia koloru starszego (zastępuje konwencję Staymana). 

 
Po 2BA otwierający automatycznie licytuje 3♣, a odpowiadający z kartą wariantu 1) zgłasza swój 

kolor poprzez: pas, 3♦/♥. Natomiast z wariantem 2), tj. silną ręką zrównoważoną i czterema kierami, 
licytuje 3BA – z zatrzymaniem w kolorze przeciwnika, 3♠ (kolor przeciwnika) – bez tego zatrzymania. 
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Powracając do omawianego przykładu, z ręką E1 licytujemy konwencyjne 2BA, a następnie po 3♣ 

partnera głosimy nie forsujące 3♥. Natomiast z ręką E2, bezpośrednio po 2♠, licytujemy forsujące 3♥. 
 
Jeżeli odpowiadającego (E) interesuje tylko zatrzymanie w kolorze przeciwnika, to pytaniem o nie 

jest bezpośredni cue-bid 3♠. 
 
Oto kilka przykładów ilustrujących działanie konwencji Lebensohl. 

 
W  E   W N E S 
♠K8  ♠32   1BA 2♠ 2BA pas 
♥AW76  ♥K1098  3♣ pas 3♠ pas 
♦AD64  ♦K2   4♥ pas... 
♣K102  ♣DW763 

 
2BA – Lebensohl; 3♣ - automatyczne; 3♠ - czwórka kier, brak stopera pik; kontrakt 4♥ został zagrany 
z dobrej ręki. 
 

W  E   W N E S 
♠D8  ♠KW10654  1BA 2♥ 2BA pas 
♥K76  ♥4   3♣ pas 3♠ pas 
AD64  ♦K32   pas… 
♣AW82  ♣543 

 
2BA oraz 3♠ stanowiły sekwencję inwitującą końcówkę. Ze słabszą ręką, np.: 

♠K10654   ♥4   ♦K43   ♣7542 
 
należy zalicytować 2♠. Natomiast z kartą silniejszą, upoważniającą do przesądzenia końcówki, np.: 
 

♠KW1054   ♥ A4   ♦K3   ♣7542 
 
E powinien sforsować licytację skokiem 3♠ w pierwszym okrążeniu licytacji. 
 

Konwencja Lebensohl ma także zastosowanie w innych przypadkach licytacji dwustronnej. 
 
 
LEBENSOHL TRANSFEROWY 
 

W  N  E  S 
   1BA  2♥  ? 
 
?: 
2♠ - naturalne, nie forsuje; 
2BA – transfer na kolor kierowy, siła nie określona; 
3♣ - transfer na kara, siła nie określona; 
3♦ - transfer na kolor przeciwnika informuje o czterech pikach (zastępuje Staymana); 
3♥ - transfer na piki, forsuje do dogranej; 
3♠ - transfer na BA, brak zatrzymania w kolorze przeciwnika; 
3BA – j.w. z zatrzymaniem. 
 
Przykład: 
 

W  E   W N E S 
♠W75  ♠2   1BA 2♠ 3♣ pas 
♥K1098 ♥ADW6  3♦  pas 3♥ pas 
♦KD5  ♦AW9873  4♣ pas 4♠ pas 
♣AK5  ♣W3   4BA pas 5♠ pas 

6♥ pas...  
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3♣ - transfer na kara; 3♦ - automatyczne; 3♥ - naturalne, forsujące do końcówki; 4♣ - W ma bardzo 
dobrą kartę, duże sfitowanie kolorów partnera, dlatego uzgodnił kiery cue-bidem; 4♠ - cue-bid; 4BA – 
Rzymski Blackwood. 
 
 
ZMODERNIZOWANA KONWENCJA SHARPLES 
 

Konwencja Sharples, stosowana po otwarciu 1BA, jest bardzo użytecznym narzędziem, 
ułatwiającym inwitowanie szlemika (z ręką zapewniającą szlemika stosujemy Staymana 
rozkładowego), przy jednoczesnym poszukiwaniu uzgodnienia koloru młodszego. 
 

W   E 
1BA   2♣ 
2♦/♥/♠  4♣/♦ 
? 

 
4♣/♦- jest naturalnym wskazaniem czwórki inwitującym szlemika. Otwierający ustosunkowuje 

się do propozycji partnera. 
 
Po 4♣: 
4♦ - cztery kara, bez 4 trefli, co najmniej lekka akceptacja szlemikowa; 
4♥ - cztery trefle, lekka akceptacja propozycji szlemikowej; 
4♠ - bez czterech kar i czterech trefli, maksimum siły; 
4BA – wyraźnie negatywne, do pasa; 
5♣/♦/♥ - cztery trefle, maksimum siły (bilans wystarczający na 12 lew) , jednocześnie informuje o 
liczbie asów (odpowiedzi na Blackwooda na 5 wartości). 
 
Po 5♣/♦/♥ zalicytowanie przez odpowiadającego (E):  
 
5BA - świadczy o braku dwóch asów (do pasa); 
relay – pytanie o damę atu (przy braku damy atu można hamować w 5BA). 
 
Po 4♦: 
 
4♥ - cztery kara, lekka akceptacja; E licytuje: 4♠ - Blackwood, 4 BA – sign-off. 
4♠ - bez czterech kar, maksimum siły; 
4BA – wyraźnie negatywne, do pasa; 
5♣/♦/♥ - cztery kara, maksimum siły, jednocześnie informuje o liczbie asów. 
 

W   E 
1BA   2♣ 
2♦/♥/♠                        4♣ 
4♦   ? 

 
4♥ - cztery kara, lekka akceptacja; W licytuje: 4♠ - Blackwood, 4BA – do pasa; 
4♠ - brak czterech kar, maksimum siły; 
4BA - brak czterech kar, minimum siły; 
5♣/♦/♥ - cztery kara, bilans wystarczający na 12 lew, jednocześnie informuje o liczbie asów. 
 
 

W   E 
1BA   2♣ 
2♥   3♠/4♣/4♦ 

 
 W Polsce, w powyższej sekwencji, niepotrzebny przeskok jest splinterem. Kłóci się to z 
proponowaną konwencję Sharples. Można połączyć jednak obie te konwencje, jeżeli przyjmiemy, że 
skok na 3♠ wskazuje dowolną (!) krótkość, której kolor zostanie ujawniony po relayu (3BA) 
otwierającego. Zwolnione odzywki 4/ będą konwencją Sharples. 
 
W sekwencji: 
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W  E 
1BA  2♣ 
2♠  ? 

?: 
3♥ - cztery piki, ręka z singletonem; 
4♣/♦ - konwencja Sharples. 
 
Uwaga! Odpowiedzi ujawniające liczbę asów, teoretycznie nie są potrzebne, bowiem przy rękach 
typowo bezatutowych, a takich dotyczy konwencja Sharples, do wygrania szlemika potrzeba 33-34 
PC. Jeżeli więc właściwie przeprowadziliśmy bilansowanie rąk zgłaszając szlemika, to przeciwnicy 
mając maksimum 7 PC nie mogą mieć dwóch asów. Nawet jeżeli przeciwnicy mają więcej niż 7 PC, to 
my głosząc szlemika mieliśmy ku temu specjalne powody, między innymi sprowokowała nas do tej 
decyzji zapewne duża liczba lew szybkich (asów, króli). Nie znaczy to, że sprawdzenie asów jest w tej 
sytuacji zupełnie bezsensowne. Sprawdzenie liczby asów daje nam komfort psychiczny, a co 
ważniejsze, możemy spytać się o damę atu. Gdy stwierdzimy brak asa i damy atu, wówczas 
zatrzymamy się przed szlemikiem, a jeśli już, to zdecydujemy się na kontrakt 6BA. Popatrzmy na takie 
rozdanie: 
 
 
  W  E   W  E 

♠AK104 ♠D3   1BA  2♣ 
♥D3  ♥KW104  2♠  4♦ 
♦KW94  ♦A1087  5♣  5♥ 
♣A106  ♣KD4   5♠  5BA 

       6♦  6BA 
 
5♣ - maksimum otwarcia z czterema karami, 0 lub 3 wartości z pięciu (4 asy, król atu); 5♥ - pytanie o 
damę atu; 5♠ - brak damy;  5BA – hamowanie przed szlemikiem; 6♦ - mam ♦W i bardzo ładną kartę, 
zagrajmy szlemika na impasie;  6BA – wybór kontraktu. 
 

Gdyby W nie miał waleta karowego, szlemik karowy byłby niemal bez szans, a bezatutowy 
mógłby być wygrany na prozaicznym impasie ♠W (można ewentualnie spróbować przymusu pikowo-
karowego). 
 
 

              KONWENCJE OBROŃCÓW 
 
TRANSFERY RUBENSA 
 

Nikogo nie trzeba przekonywać, że licytowanie prawidłowych kontraktów przez obrońców jest 
znacznie utrudnione. Wynika to z dwóch zasadniczych powodów: 
 
1) obrońcy są pozbawieni odzywek, które zabrało im otwarcie przeciwnika, np.: 
 

W  N  E  S 
     1♠     ? 
 
W otwarciem 1♠ pozbawił obrońcę możliwości licytacji: 1♣, 1♦, 1♥, 1♠ dając w rekompensacie jedną 
dodatkową zapowiedź – kontra. 
 
2) licytacja dwustronna jest teoretycznie mniej dokładnie rozpracowana od licytacji jednostronnej. 
 
 Dotychczas stosowane u nas ustalenia licytacyjne sprowadzają się do konwencji Dury 
(rzeczywiście bardzo użytecznej), licytacji w kolor przeciwnika oraz licytacji bilansowej. Wszystkie 
powyższe działania wymagają jednak siły co najmniej inwitującej. Natomiast z niezbyt silną kartą 
opartą o dobry longer drugi obrońca ma poważne kłopoty z licytacją, np.: 
 

W  N  E  S 
     1♠   2♥   pas     ? 
 
S1: ♠432 ♥6 ♦ADW9765 ♣105 
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S2: ♠43 ♥106 ♦AKW976 ♣D105 
S3: ♠W8 ♥106 ♦KDW976 ♣AK5 
 
 Gdyby partner był otwierającym i otworzył 1♥ to z każdą z powyższych rąk mamy wygodną 
licytację: z S1 – 1BA, a później głosimy kolor karowy, z S2 – 2♦, a później 3♦, wreszcie z ręką S3 
licytujemy forsujące do końcówki 3♦. 
 
 Jednak po otwarciu przeciwnika 1♠ i wejściu partnera 2♥ licytacja jest już na tak wysokim 
szczeblu, że wręcz wydaje się niemożliwe, by w sposób bezpieczny poinformować partnera o sile i 
solidnym kolorze karowym. A jednak ten bardzo trudny problem rozwiązał w znacznej części Jef 
Rubens. 
 
 Konwencję Rubensa można opisać za pomocą dwóch reguł: 
 
1. Zalicytowanie przez II broniącego, po otwarciu przeciwnika i wejściu partnera, koloru poniżej 
najniższego cue-bidu (w podanym przykładzie poniżej 2♥) w kolor przeciwnika jest naturalne i forsuje 
na jedno okrążenie. 
 
2. Zalicytowanie w podanej sytuacji koloru przeciwnika lub nowego koloru powyżej cue-bidu jest 
licytacją teksasową. Partner ma obowiązek ustosunkować się do naszego koloru. Natomiast 
zapowiedź BA jest naturalna z bilansu. 
 
Przykład: 

W  N  E  S 
   1♦  1♠         pas  ? 
?: 
1 BA – naturalne, nie forsuje; 
2♣ - naturalne, forsuje na jedno okrążenie; 
2♦ - transfer na kiery, siła nie określona; 
2♥ - konstruktywne uzgodnienie koloru partnera, co najmniej 10 (9) PC; 
2♠ - słabe, układowe podniesienie. 
 
 Należy zaznaczyć, że w większości systemów zachodnich otwarcie 1♣ traktowane jest jako 
naturalne (wyjątkowo trzy karty w treflach), a więc: 

W  N  E  S 
   1♣  1♥         pas  ? 
?: 
1♠ - naturalne, forsuje na jedno okrążenie; 
1 BA – naturalne, z bilansu; 
2♣ - transfer na kara, siła nie określona; 
2♦ - konstruktywne uzgodnienie kierów 10+ PC; 
2♥ - słabe uzgodnienie kierów 6-9 PC; 
 
 W polskich systemach otwarcie 1♣ jest sztuczne, a więc wydaje się, że 2♠ II obrońcy powinno 
być transferem na trefle. 
 
Przelicytujmy kilka rozdań: 
 
1.  W) ♠KW10954 E) ♠73   W N E S 
                ♥73      ♥AD4   - 1♥ 2♣ pas  

     ♦D954              ♦106  2♥ pas 2♠ pas...  
       ♣3      ♣KD9874 
 
2♥ - transfer na piki 
 
 Nie stosując transferu Rubensa trudno byłoby znaleźć się w kontrakcie 2♠. 
 

2. W) ♠1098  E) ♠A72   W N E S 
       ♥K54       ♥AD1083    - 1♣ 1♥ pas 
       ♦AD84       ♦K5    2♦ pas 3♣ pas 
       ♣D96       ♣W82   3BA pas... 
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2♦ - konstruktywne uzgodnienie kierów, 3♣ - kolor lukowy, nadwyżka w sile. 
 
3. W) ♠K105      E)  ♠A6   W N E S 
       ♥AD10742    ♥K95     - 1♦ 2♣ pas 

     ♦732   ♦85   2♦ pas 3♥ pas 
     ♣6    ♣AK9854  4♥ pas… 

 
2♦ - transfer na kiery, 3♥ - nadwyżkowe uzgodnienie kierów. 
 
4. W) ♠96  E)  ♠1043   W N E S 

     ♥3        ♥AK1086   - 1♠ 2♥ pas 
     ♦AK94  ♦D1065  2♠ pas 3♣ pas 

       ♣AD8653       ♣K   3♦ pas 5♦ pas… 
 
2♠ - transfer na trefle, 3♦ - naturalne, forsujące; 5♦ - z bilansu 
 
5. W) ♠W542  E)  ♠–   W N E S 
       ♥7         ♥AK10863   - 1♠ 2♥ pas 
       ♦AK9872        ♦D1065  3♣ pas 4♠ pas 
       ♣K9        ♣A54   4BA pas 6♦ pas 

7♦ pas... 
 
3♣ - transfer na kara; 4♠ - Splinter (singleton lub renons) uzgadniający kara; 4BA – Blackwood;; 6♦ - 
2 asy i renons pik. 
 
6. Mecz; WE po partii 
 

♠AW7 
♥A10 
♦1087 
♣KD1092 

♠KD532       N  ♠104 
♥K742  W       E ♥DW953 
♦AD        S  ♦W652 
♣76          ♣W3 

♠986 
♥86 
♦K943 
♣A854 

 
W  N  E  S 

   1♠  2♣  pas  3♣ 
   pas... 
 
3♣ - słabe uzgodnienie trefli. Jak widać z diagramu, przeciwnikom wychodzi 3♥. Niewątpliwie, gdyby 
S spasował na 2♣, W wznowiłby licytację i przeciwnicy wzięliby zapis na swoją stronę. Tak więc, 
pamiętaj, że podniesienie przez II obrońcę koloru wejścia nie ma charakteru inwitu, jest nieco 
blokujące. Z ręką silniejszą S licytuje 2♠ - konstruktywne uzgodnienie trefli. Tego typu taktyczne 
licytacje szczególnie ważne są w turnieju par. Przecież jeśli nawet przegramy 3♣ za 50 lub 100, a 
przeciwnicy mogli osiągnąć za grę własną 110 lub 140, to nasz wynik będzie wyraźnie powyżej 
średniej. 
 
 Wszystkie dotychczas opisane sytuacje zakładają, że drugi przeciwnik nie licytuje. Możliwość 
licytacji transferowej istnieje jednak także po interwencji odpowiadającego nie wyższej niż 2♦, np.: 
 
7. W) ♠KD965  E)  ♠84   W N E S 

     ♥953   ♥AD2    - 1♦ 2♣ 2♦ 
     ♦A7         ♦984   2♥ pas 2♠ pas 

       ♣D83   ♣KW10942  3♣ pas 
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2♥ - transfer na piki; 3♣ - inwit. 
 
8. W) ♠KD965 E)  ♠8    W N E S 
       ♥9543  ♥AD2    -  -  - 1♣ 
       ♦83        ♦DW10942  1♠ 2♣ ktr pas 
       ♣A8  ♣1076   2♦ pas... 
 
ktr – transfer na kara. 
 
Korzyści z powyższych ustaleń są następujące: 
 
1. Możliwość bezpiecznego wejścia II obrońcy z długim kolorem, lecz słabą ręką. 
 
2. Możliwość zagrania w kolor ręki słabej z ręki silniejszej (honory rozgrywającego są ukryte). 
 
3. Uniknięcie gry w kolor nie uzgodniony. 
 
4. Możliwość wskazania, w sposób bezpieczny, układu dwukolorowego. 
 
5. Łatwiejszy bilans: wskazanie koloru bocznego i fitu w kolorze partnera. 
 
6. Bezpośrednie fitowanie koloru partnera z rękami słabymi, lecz układowymi – blokowanie 
przeciwników. 
 
 
1 BA 5-4 
 

Po otwarciu 1♣ - wejście 1BA naturalne, 15-17 PC. 
 

Po otwarciu 1♦/♥/♠ - 1BA: 4 – 5+ ze starszą czwórką i młodszą piątką, 10-15 PC. 
 
 Proponuję zachować naturalny charakter wejścia 1BA po otwarciu 1♣. Dlaczego? Otóż 
otwarcie 1♣ jest sztuczne, wobec czego przeciwnicy nie są zorientowani w jaki kolor grać, w jaki kolor 
wistować. Wejście 1BA dokładnie określa rękę partnerowi, a jednocześnie blokuje licytację 
przeciwnikom. 
 
 Po otwarciu 1♣ szybka informacja o starszej czwórce nie jest konieczna, gdyż przeciwnicy nie 
wiedzą jeszcze sami w jaki kolor grać i początkowa wymiana informacji przebiega spokojnie, bez 
skoków. Po otwarciu 1♣ mamy też łatwość systemową uzgodnienia koloru starszego rozłożonego 4 – 
4, np.: 
 

W  N  E  S 
1♣  1♦  pas  ? 

 
?: licytujemy 1♥/♠ z kolorem 4+. W dalszej licytacji, w razie potrzeby, zdołamy poinformować partnera 
o długości naszego koloru. 
 
 Natomiast w sekwencji: 
 

W  N  E  S 
1♣  2♣  pas  ? 

 
mamy gotowy schemat dalszej licytacji stosowany po otwarciu 2♣ Precision: 
 
2♦ - pytanie o starszą czwórkę; 
2♥/♠ - naturalne 5+, nie forsuje; 
2BA – naturalne. 
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Znacznie trudniejszą sytuację mamy po otwarciach informacyjnych 1♦/♥/♠. Naturalne 1BA wymaga 
stopera w kolorze przeciwnika – rzadziej „chodzi”, przeciwnicy mają wskazany wist, łatwiej im powziąć 
decyzję co do dalszej licytacji. Z tych powodów rezygnacja z naturalnego 1BA na korzyść 
dwukolorowego wejścia „młodsza piątka – starsza czwórka” jest uzasadniona. 
 
 Dwukolorowe 1BA nie pozwala zgubić koloru starszego, zwłaszcza gdy przeciwnicy blokują, a 
także znacznie ułatwia licytację, gdy drugi atakujący spasuje, np.: 
 

W  N  E  S 
1♠  2♦  pas  ? 

 
 W klasycznej licytacji 2♦ nie wyklucza czterech kierów. Drugi obrońca posiadający cztery 
kiery nie bardzo wie jak je uzgodnić. Jeżeli bowiem przyjmiemy, że 2♥ możemy licytować z czwórki, to 
wystąpią kłopoty z uzgodnieniem koloru pięciokartowego. Sytuacja jest tym bardziej skomplikowana, 
że dalsza licytacja drugiego obrońcy (S) uwarunkowana jest także siłą ręki. Gdy stosujemy 
dwukolorowe 1BA wszystkie te problemy znikają. 
 

W  N  E  S 
1♦/♥/♠  1BA  pas  ? 

?: 
2♣ - 2+ trefle, do koloru partnera; 
 
2♦ - sztuczne (relay), po otwarciach 1♥/♠ co najmniej inwituje końcówkę; N z minimalną kartą zgłasza 
swój kolor starszy przy układzie 5-4 lub młodszy przy układzie 6-4, z nadwyżką licytuje kolor 
przeciwnika, 2BA – inwitujące, 3BA, kolor własny z przeskokiem... 
 
2♥/♠ - kolor ujawniony przez partnera, do pasa; 
 
2♥/♠ - kolor otwarcia, podgrywalna wartość w kolorze przeciwnika (BA niestety zajęte jest przez 
partnera); 
 
2BA – naturalne, inwitujące. 
 
 

W N E S 
♠A642  ♠7    -  1♦ 1BA pas 
♥95  ♥AK84   2♦ pas 2♥ pas 
♦AK  ♦W43   2♠ pas 3♦ pas 
♣D7432 ♣K10976  4♦ pas 4♥ pas 

       4BA pas 5♥ pas 
       6♣ pas... 
 
2♠ - przejściowe (analogiczne do licytacji 2♣ – 2♦ – 2♥ – 2♠ po otwarciu 2♣ Precision); 3♦ - opis ręki 
bez stopera karo (trójka kar) – ze stoperem karo należy licytować naturalne 2BA; 4♦ - cue-bid 
uzgadniający trefle (gdyby W miał 4 kiery, to po 3♦ uzgodniłby ten kolor licytując 3♥); 4♥ - cue-bid; 
4BA Blackwood. 
 
Uwaga! Przy uzgodnionym kolorze treflowym wskazane jest stosowanie odwróconej drabinki po 
odpowiedziach na Blackwooda: 5♣ - jedna wartość, 5♦ - 0-3 wartości, 5♥ - dwie wartości. 
 
 Jeszcze jedno ważne ustalenie służące znalezieniu najlepszej częściówki, gdy przeciwnik 
skontruje 1BA, np.: 
 

W  N  E  S 
1♦  1BA  ktr  ? 

?: 
pas – forsujący (N licytuje: rktr - z pikami; 2♣ - z kierami); 
2♣ - naturalne 5+. 
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DWUKOLORÓWKI 5 – 5 PO OTWARCIACH 2♥/♠ 
 

W  N  E  S 
2♥/♠  ? 

 
3♥/♠ - (kolor przeciwnika) – dwuznaczne: 

 
a) pytanie o zatrzymanie w kolorze przeciwnika, ręka oparta o longer w kolorze młodszym, 
np.: ♠Ax ♥xx ♦AKD10873 ♣Wx, 

 
 b) układ 5 – 5+, piki/kiery i trefle, 
 
4♣ - 5 – 5+ w kolorach młodszych; 
 
4♦ - kara i piki/kiery. 
 
 Powyższa koncepcja licytacji jest niemal nie stosowana przez polskich brydżystów, a szkoda 
bo jej walory są niezaprzeczalne. 
 
 
KONTRA ODPOWIEDŹ 
 

W  N  E  S 
1♥  ktr  2♥  ? 

?: 
ktr – tzw. kontra odpowiedź, 4 piki od 7 PC; 
2BA – 4-4+ w kolorach młodszych; 
2♠/3♠/4♠ - 5+ pików, z bilansu. 
 
 Analogiczne ustalenia obowiązują drugiego obrońcę w sekwencjach: 

W  N  E  S 
1♦/♠  ktr  2♦/♠  ? 

 
 W powyższych sekwencjach nie jest jasne, czy odzywka 3♣/♥ to pełny inwit czy tylko walka o 
zapis częściowy. Problem ten można po części rozwiązać stosując mechanizm Lebenshola. 
 

 
W  N  E  S 
1♥  ktr  2♥  ? 

 
 Odzywki drugiego obrońcy mają tu następujące znaczenie: 
 
2BA – dwuznaczne: 
 
 1) wywołanie na kolory młodsze; 
 2) 5+♦, do pasa;  
 

Nasz partner licytuje do wariantu 1), a więc wybiera kolor młodszy. My z wariantem 1) 
pasujemy, zaś z wariantem 2), jeśli partner wybrał kolor treflowy – przenosimy na 3♦, gdy 
partner wybrał kara – pasujemy. 

 
3♦ - pełny inwit. 
 
 Pozostałe odzywki zachowują dotychczasowe znaczenie. 
 
 Tak więc po początkowej licytacji przedstawionej powyżej, z kartami: 

S1:   ♠A7   ♥876   ♦D107654   ♣98 
 
zgłaszamy 2BA, a potem 3♦. 
 

S2:   ♠A98   ♥92   ♦K943   ♣D754 
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licytujemy 2BA I pasujemy na 3♣/♦. 
 
 Kłopot pojawia się z ręką: 
 

S3:   ♠987   ♥A87   ♦109   ♣KD1096 
 
 Mając kolor treflowy, nie możemy odlicytować ręki inwitowej oraz słabej. Należy poczynić 
następujące założenia taktyczne: 
 
 • w meczu 3♣ ma charakter inwitu; 
 

• w turnieju na maksy ma charakter nieokreślony, tj. inwit lub do pasa. 
 
 Analogiczny mechanizm można stosować w sekwencji: 
 

W  N  E  S 
1♠  ktr  2♠  ? 

?: 
2BA – dwuznaczne: 
 

1) wywołanie na kolory młodsze; 
 2) 5+♦lub 5+♥ do pasa;  
 
3♦/3♥ - licytowana piątka, inwit do końcówki. 
 
 
 
 
 
OBRONA PO 2♦ MULTI 
 

W  N  E  S 
2♦(Multi) ? 

 
 Podstawowy wariant tego wieloznacznego otwarcia 2♦ to słabe dwa na dowolnym kolorze 
starszym 6+. 
 
 Kontrę wywoławczą dajemy zakładając, że kolorem otwierającego są piki, a więc: 
 
ktr – wywoławcza, z krótkością pik i fitami w pozostałych kolorach w szczególności w kierach lub 
objaśniająca; 
 
2♥/2♠/3♣/3♦ - naturalne; 
 
2BA – naturalne, stopery w kolorach starszych (partner może skorzystać ze Staymana i transferów). 
 
 Jeżeli N ma krótkie kiery, powinien w pierwszym okrążeniu licytacji spasować i dać kontrę w 
następnym okrążeniu, np.: 
 
 

W  N  E  S 
2♦(Multi) pas  2♥  pas 
pas/2♠ ? 

 
ktr – taka opóźniona kontra wskazuje na wariant z wartościami w pikach i krótkością w kierach. 
 
 
KONTRA DWUKOLOROWA PO OTWARCIU 1BA 
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 Po silnym otwarciu 1BA we wszystkich systemach obronnych wprowadzono wejścia 
dwukolorowe. W Polsce najbardziej popularna jest tzw. kontra dwukolorowa. 
 

W  N  E  S 
1BA  ? 

?: 
pas – z ręką zrównoważoną może być bardzo silny; 
ktr – ręka dwukolorowa 5-4+ z co najmniej jednym kolorem starszym; 
2♣/♦/♥/♠ - naturalne, ręka jednokolorowa; 
2BA – 5-5+ w kolorach młodszych; 
3♣/♦/♥/♠ - blokujące. 
 
 Po otwarciu 1BA naszym zadaniem jest zagranie dobrej częściówki, gdyż siła honorowa – 
statystycznie – jest niewystarczająca do wygrania końcówki. Dopiero przy bardzo układowych, dobrze 
sfitowanych rękach możemy pokusić się o grę kończącą. Dlatego po licytacji: 
 

W  N  E  S 
1BA  pas  pas  2♠ 
pas    ? 

z ręką: 
N1:   ♠A87   ♥KD5   ♦AD3   ♣DW76 

 
pasujemy, gdyż 2♠ obiecuje tylko długi kolor. Jednak z kartą: 
 

N2:   ♠AW54   ♥AD107   ♦AD4   ♣43 
 
należy zgłosić końcówkę, gdyż wartości impasowe i dobre położenie figur przeciwnika dają niemal 
pewność jej wygrania. 
 
Dalsza licytacja po kontrze dwukolorowej 
 
 Zgłaszamy najbliższy fit jako próbę uzgodnienia koloru partnera. 2♥ - przyrzeka fity w obu 
kolorach starszych. Na tym ustalenia się kończą. 
 

W  N  E  S 
1BA  ktr  2♥  ? 

 
 Większość par ustaliła, że kontra jest do koloru partnera. Ponieważ partner może mieć w tym 
kolorze tylko cztery karty, więc kontrować powinniśmy z minimum dubletonem. Przy singlu w kolorze E 
mamy zwykle fity w pozostałych kolorach, a tym samym pewność uzgodnienia koloru partnera, 
głosimy więc najbliższy kolor (fit). 
 

W  N  E  S 
1BA  ktr  rktr  ? 

?: 
pas – neutralny, partner ma obowiązek zgłoszenia swego koloru; 
2 w kolor – z własnego longera. 
 
 Niezwykle ważne jest, by w powyższej sytuacji zagrożenia znaleźć najlepszy kolor do gry. N 
może zgłosić kolor, którego nie posiada i po ponownej kontrze przeciwników zalicytować rekontrę 
SOS lub kolor prawdziwy. Tego typu manewry nie są sztuką dla sztuki lecz służą sprecyzowaniu 
długości kolorów. Przykład: 
 

W  N  E  S 
1BA  ktr  rktr  pas 

   pas  2♦  ktr  pas 
   pas  ? 
 
 Jaki układ ma N jeśli zalicytuje: rktr lub 2♥. 
  

Rekontra jest SOS i oczywiście informuje o kolorach starszych, przy czym piki są dłuższe od 
kierów: 5♠ – 4♥. 2♥ - wskazuje 5 kierów, a ponieważ poprzedzone zostało najazdem na 2♦ więc 
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odzywka ta wniosła silne zainteresowanie także grą w piki, a więc układ jest 5♥ – 5♠. Z układem 5♥ – 
4♥ N zalicytowałby bezpośrednie 2♥ (zamiast 2♦). 
 
 Ogólna zasada: rekontra niesie zainteresowanie grą w kolor najdalej oddalony. 
 
 
KONTRA BI 
 
 Autorem i wielkim zwolennikiem tej konwencji jest Andrzej Berezecki – arcymistrz, znakomity 
gracz turniejowy. Właśnie w grze turniejowej, wymagającej zażartej walki w strefie częściówki kontra 
BI spisuje się bardzo dobrze. 
 

W  N  E  S 
1♦  ktr 

 
 Klasyczna kontra w przedziale siły 12-15 PC obiecuje fity w kolorach nielicytowanych, w 
starszych minimum po trzy karty, w młodszych dopuszcza dubletona. Odpowiadający, mając 
zapewniony fit, zgłasza swój najdłuższy kolor na wysokości wynikającej z przeprowadzonego bilansu. 
 
 Inny mechanizm licytacji stosowany jest po kontrze BI. Kontrujemy z ręką dwukolorową: 
minimum 4 – 4, kolor starszy zwykle czterokartowy. Kontra w momencie, gdy możemy mieć znaczną 
przewagę siły, wskazuje co najmniej 12 PC. Np. po otwarciu 1♠, kontrujemy z rękami: 
 

♠542   ♥AD104   ♦3   ♣KDW62 
♠54   ♥KW94  ♦AD3   ♣KD62 
♠K2   ♥D10654   ♦AD63   ♣KD 
♠A   ♥AKW4   ♦63   ♣DW10652 

 
 Z ręką trzecią kontrujemy mimo posiadania pięciokartu w kolorze starszym, gdyż loger kierowy 
jest zbyt słaby na wejście 2♥. Ostatnia ręka wobec dwóch nadwyżek (siła i układ) upoważnia nas do 
powtórnego zabrania głosu nawet po negatywnej licytacji partnera. 
 
 Licytacja odpowiadającego po kontrze dwukolorowej jest w zasadzie podobna do licytacji po 
otwarciu 2♦ Wilkosza. Z ręką słabą powinien on poszukać najlepszego kontraktu zgłaszając najniższą 
trójkę. (próba uzgodnienia koloru partnera). z ręką silną, dającą szansę wygrania końcówki, powinien 
zalicytować kolor przeciwnika: jest to forma silnego pytania o układ. Natomiast wszelkie przeskoki są 
blokujące z fitami. 
  
 Jeśli z licytacji wynika, że przeciwnicy mają co najmniej równowagę siły, kontra wyraża tylko 
wolę walki, „miltony” są mile widziane, ale niekoniecznie. 
 

W  N  E  S 
1♣  pas  1♥  pas 
1BA    ? 

 
Kontrujemy z kartą: ♠DW42   ♥74   ♦1098753   ♣6 
 

W  N  E  S 
1♣  pas  1BA  ? 

 
Kontrujemy z kartą: ♠108754   ♥K10842   ♦64   ♣2 
 
Kontra może mieć również zastosowanie po naszym otwarciu: 

 
W  N  E  S 

   1♣  1♠  pas  1BA 
   pas  pas    ? 
 
Kontrujemy z kartą: ♠54   ♥K1084   ♦W107654   ♣2 
 
 Oczywiście kontra BI wyklucza się z trapping pasem. 
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 Pamiętajmy, że w tego typu przepychankach bilansuje nas licytacja przeciwników. Najczęściej 
z dokładnością do 3 PC możemy określić siłę kontrującego, dzięki informacjom otrzymanym od 
przeciwnika. Również dalsza, nie przymuszona licytacja gracza, który dał kontrę BI musi obiecywać 
nadwyżkę. 
 
 Co robić, gdy mamy tzw. kontrę objaśniającą, a więc siłę od 16 PC? Również kontrujemy. 
Niekiedy w dalszej licytacji możemy mieć kłopoty z przekazaniem informacji o swej sile w sposób 
bezpieczny i jednoznaczny, ale w większości  przypadków poradzimy sobie należycie z tym 
problemem – wszak mamy do dyspozycji wtórna kontrę, przeskok własnym kolorem oraz kolor 
przeciwnika. 
 
 Zatem z siłą 13-16 PC w układzie 4-3-3-3; 5-3-3-2 i kolorem, którego jakość nie upoważnia do 
wejścia, z układem 4-4-3-2 z czwórką w kolorze przeciwnika – pasujemy i grzecznie czekamy na 
kontrę BI partnera. 
 
 Z siłą 15-17(18) PC w składzie zrównoważonym licytujemy 1BA (nie ma potrzeby stosowania 
BA 5-4). Ponieważ kontra BI obiecuje co najmniej jeden kolor starszy, A. Berezecki proponuje 
dwuznaczne 1BA: 
 
 a) 15-17(18) PC, naturalne; 
 
 b) 8-15 PC na kolorach młodszych. 
 
 Drugi broniący zwykle nie ma kłopotów z odróżnieniem wariantu, na wypadek, gdyby to się 
jednak zdarzyło, ma do wyboru licytacje: 
 
pas – nie widzę szans końcówki; 
2♣/♦ - Stayman dłuższym kolorem młodszym; 
2♥♠/ - zgadłem, jakie masz BA, gramy zapowiedziany kontrakt; 
2BA – inwit do 3BA lub trzy w kolor młodszy, w przypadku zastania słabego wariantu; 
3♣/♦ - kontrakt, jeżeli 1BA jest na kolorach młodszych. 
 
 
 
 
 
 
 
DRURY OBROŃCÓW 
 

W  N  E  S 
1♦  1♠  pas  ? 

 
 Siła honorowa rąk obrońców rzadko osiąga pułap 25 (26) PC potrzebny do wygrania końcówki 
bezatutowej. Dzieje się tak tylko wtedy, gdy otwierający ma minimum otwarcia, a drugi przeciwnik 
niemal zupełną „plażę”. Przeglądając kilkaset rozdań rozegranych przez polską drużynę na 
Mistrzostwach Europy w Birmingham’83 stwierdziłem, że tylko w kilku procentach wystąpiła potrzeba 
licytacji forsującej przez obrońców. Oczywiście zupełnie inaczej wygląda sytuacja, gdy padnie 
otwarcie blokujące lub przeciwnicy licytują Systemem Słabych Otwarć, np.: 
 

W  N  E  S 
1♣(8-12) 1♠  pas  ? 

 
 Obrońcy w takich sytuacjach powinni stosować niemal w pełni swój system licytacyjny, tj. tak 
jakby otwarcia przeciwników nie było. 
 
 W klasycznej sytuacji forsuje tylko 2♣ - konwencja Drury (10+ PC z fitem w kolorze partnera) 
oraz kolor przeciwnika, który wskazuje rękę forsującą do dogranej bez fitu w kolorze partnera. 
Zalicytowanie koloru własnego nie forsuje, jednak partner z nadwyżką powinien licytację podtrzymać. 
Skok drugiego obrońcy kolorem własnym jest inwitem na solidnym longerze. 
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2♣ - konwencja Drury, fit w kolorze partnera od 10 PC. Odpowiedzi są następujące: 
 
2♦ - minimum wejścia; 
2♥/♠ - powtórzenie koloru wejścia, 12-13 PC, nie forsuje; 
inne – 14(13)-15 PC, naturalne, forsują do końcówki. 
 
Uwaga! Po otwarciu przeciwnika 1♣, Drury (2♣) może być bez fitu w kolorze partnera, gdyż nie mamy 
innej forsującej odzywki dla rąk bez fitu (brak koloru przeciwnika). 
 
 
 
 
 
KONTRA DRURY 
 
 Andrzej Berezecki zaproponował, by w sekwencjach typu: 
 

W  N  E  S 
1♦  1♥/♠    2♦/3♦       ? 

 
kontra drugiego obrońcy wskazywała fit w kolorze partnera i siłę około 10 PC – a więc miała charakter 
inwitu do końcówki, a bezpośrednie uzgodnienie koloru partnera byłoby tylko „przepchnięciem”. 
 
 Możemy w tym ustaleniu znaleźć analogię do konwencji Drury, w której sztuczna odzywka 2♣ 
zgłasza fit w kolorze partnera i inwituje końcówkę. 
 
 
ZMODYFIKOWANY NEGAT HERBERTA 
 
Mecz, NS po partii: 
 

W  N  E  S 
1♥  ktr  pas  2♣ 
pas   ? 

 
Jaką odzywkę wybierasz z kartą: 

 
♠K1076   1♥04   ♦AK105   ♣AK8 

 
 Polscy brydżyści odeszli od stosowania negatu Herberta, a więc 2♣ mogło być zalicytowane 
tak z kartą zupełnie słabą, np.: 
 

S1:   ♠D4   ♥10762   ♦732   ♣W976 
 
jak też z kartą zapewniającą pełny bilans na wygranie tego kontraktu przy minimalnej sile kontry 
wywoławczej, np.: 
 

S2:   ♠A4   ♥1076   ♦D73   ♣DW1065 
 
Z ręką S1 już 2♣ możemy przegrać, zaś z kartą S2 chcielibyśmy zagrać końcówkę 5♣. 
 
 By uniknąć tych zgadywanek proponuję powrócić do negatu Herberta łącząc go z konwencją 
Lebensohl. Przykład: 
 

W  N  E  S 
1♦  ktr  pas  ? 

?: 
1♥ - najbardziej ekonomiczna zapowiedź jest licytacją negatywną (negat Herberta); 
 
1♠/1BA/2♣/♦/♥/♠/BA – to naturalne odzywki z pełnym pokryciem bilansowym; 
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2♦ - forsing do dogranej. 
 
 Po negacie, N z ręką bez wyraźnych nadwyżek licytuje automatycznie następny kolor lub BA 
(tu 1♥), a partner wybiera kolor do gry. Z silną kartą N może zgłosić swój kolor (BA), wskazując w ten 
sposób na wariant kontry objaśniającej, wreszcie zalicytować kolor przeciwnika z ręką forsującą do 
dogranej. Tak więc N z kartą: 
 

♠K107   ♥AD109   ♦108   ♣AW76 
 
licytuje automatycznie 1♠, a partner S z kartą: 
 

♠D965   ♥875   ♦DW9   ♣1093 
 
pasuje. 
 
 S mając półpozytywną ręką, np.: 
 

♠W9   ♥K876   ♦A543   ♣432 
 
także licytuje 1♥ (skok na 2♥ z kolorem pięciokartowym), by po 1♠ zgłosić kolor przeciwnika (tu 2♦), 
informując, że zapowiedź 1♥ nie była negatem, lecz naturalną odzywką z pełnym pokryciem 
bilansowym. Ze słabszą kartą, np.: 
 

♠ W9   ♥ K876   ♦ 8643   ♣ 432 
 
S zalicytuje po kontrze 1♥ (negat), a następnie po 1♠ partnera – 2♥ jako wybór kontraktu. 
 
 Przelicytujmy kilka rozdań: 
 

W     E   W N E S 
1. ♠AD10  ♠K4    -  -  - 1♦ 
    ♥K1076  ♥DW95   ktr pas 1♥ pas 
    ♦A5   ♦10732   1♠ pas 2♦ pas 
    ♣A1095  ♣K32   3♥ pas 4♥ pas… 
 
1♠ - W ma nadwyżkę, lecz przy negacie partnera chce zagrać tylko częściówkę; 2♦ - mój 1♥ miał 
pełne pokrycie bilansowe; 3♥ - to może zagramy końcówkę; 4♥ - przyjmuję twoją propozycję. W 
ramach dotychczasowej licytacji mam jeszcze nadwyżkę. 
 

W     E   W N E S 
2. ♠A108  ♠D4    -  -  - 1♦ 
    ♥K9   ♥1032   ktr pas 1♥ pas 
    ♦A5   ♦W982   2♣ pas 3♣ pas 
    ♣ADW1054  ♣K832   3♦ pas 3BA pas... 
 
2♣ - kontra objaśniająca na treflach; 3♣ - w takiej sytuacji W zakłada u partnera (E) jedną 
statystyczną lewę, E ma więc nadwyżkę i dlatego podtrzymuje licytację; 3♦ - a może zagramy grę 
kończącą; 3BA – zatrzymanie w karach, przy orientacji do gry kolorowej (mówiło o tym 3♣, gdyby E 
miał więcej w karach, zgłosiłby 2BA już po 2♣). 
 

W      E   W N E S 
3. ♠AD10  ♠K984    -  -  - 1♦ 
    ♥K1076  ♥DW95   ktr pas 1♠ pas 
    ♦W5   ♦1072   2♦ pas 2♥ pas 
    ♣AD95  ♣K3    3♥ pas 4♥ pas… 
 
1♠ - mimo posiadania czterech kierów lepiej jest zgłosić 1♠, gdyż odzywka ta niesie konkretne 
informacje: mówi o czterech pikach i półpozytywnej sile (7-9) PC; 2♦ - mam nadwyżkę; 2♥ - mam 
jeszcze cztery kiery; 3♥ - uzgadniam ci kiery z bilansu; 4♥ - jest bilans na grę kończącą. 
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W      E    W N E S 
4.  ♠ -   ♠W1062    -  -  - 1♠ 
     ♥KD87  ♥A10    ktr pas 2♦ pas 
     ♦AK62  ♦D109843   3♠ pas 4♠ pas 
     ♣AKW92 ♣5    4BA pas 5♦ pas 
       5♥ pas 6♦ pas 
       7♦ pas... 
 
2♦ - z pełnym pokryciem bilansowym; 3♠ - splinter; 4♠ - pełne wyłączenie pikowe; 4BA – Blackwood 
Rzymski (pytanie o 5 wartości); 5♥ - pytanie o damę atu; 6♦ - dama atu i nadwyżka w długości koloru 
karowego upoważniają do takiej zapowiedzi; 7♦ - renons pik. 
 
 
OBRONA PRZED TRANSFERAMI 
 
 Gdy przeciwnicy stosują silne otwarcie 1BA, to skontrowanie koloru transferu przez drugiego 
obrońcę jest wskazaniem koloru. Przewaga siły jest prawie zawsze po stronie przeciwników, co 
sprawia, że chcesz wskazać wist, a nie łapać przeciwników na kontrę. Sytuacja już nie jest tak 
oczywista, gdy padnie odzywka transferowa po słabym otwarciu bez atu. Wówczas równie dobrze 
chciałbyś sprzedać kolor sztucznie zalicytowany, jak i silną rękę zrównoważoną, 16(15)-18 PC. Nie 
jest dobrym rozwiązaniem stosowanie 2BA jako odzywki naturalnej, a kontrowanie z kolorem. Tracisz 
bowiem możliwość przeznaczenia odzywki 2BA do innych celów. 
 
 Barry Rigal zaproponował, by radzić sobie z tym kłopotem, stosując kontrę dwuznaczną, gdyż 
partner ma ekonomiczne pytanie (relay) o wyjaśnienie sytuacji. 
 
 Prześledźmy mechanizm tej konwencji na przykładach: 
 
A.    W     N  E        S 
   1BA(12-15)   pas  2♥ (transfer)          ? 
?: 
ktr – dwuznaczna: 
 1) kiery, 10-15 PC, przy minimum siły dobry kolor, 
 2) ręka bezatutowa, 16-18 PC; 
2♠ - silna kontra wywoławcza (pierwszy obrońca stosuje Lebenshola); 
2BA – ręka dwukolorowa (zwykle na kolorach młodszych); 
kolor – naturalny; 
3♠ - pytanie o stoper pikowy (ręka oparta o longer młodszy) lub silna dwukolorówka 5-5+ z kierami; 
3BA – naturalne, oparte o kolor młodszy. 
 
B.    W      N  E      S 
            1BA(12-15)       pas  2♥ (transf.)        ktr 
   pas       ? 
?: 
pas – karny do wariantu ręki partnera: 16(15)-18 PC, skład zrównoważony; 
kolor własny – 5+, do pasa; 
2♠ - relay (kolor przeciwnika), w sile co najmniej inwitującej końcówkę. Odpowiedzi: 
  2BA – naturalne, minimum siły, nie forsuje, 
  3♣ - 5+ kierów (3♦ jest pytaniem o siłę), 
  3♦ - 4 kiery i 4 kara, 
  3♥ - 4 kiery i 4 trefle 

3♠ - ręka zrównoważona bez 4 kierów, z niepełnym      
        zatrzymaniem pikowym, 
3BA – naturalne, bez czterech kierów. 

2BA – sugeruje fity w kolorach starszych. 
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 Niekiedy pierwszy obrońca będzie miał problem z wyborem odzywki przy słabej ręce z 
opozycją pikową i krótkimi kierami. Pas jest ryzykowny, 2♠ wskazuje siłę, 2BA pozostaje więc ostatnią 
deską ratunku. 
 
C.    W      N   E       S 

1BA(12-15)       pas  2♥ (transf.)         ktr 
   2♠       ? 
?: 
kolor – naturalny, nie forsuje; 
ktr – propozycyjna; 
2BA – relay, sztuczne pytanie o skład. Odpowiedzi: 
  3♣ - 4+♥, ręka jednokolorowa (3♦ jest pytaniem o siłę), 
  pozostałe – jak po relayu 2♠ w przykładzie B. 
 
D.    W      N   E       S 

1BA(12-15)       pas  2♥ (transf.)          ktr 
   2♠     pas  pas        ? 
?: 
ktr – dodatkowe nadwyżki; 
2BA – naturalne, oparte o longer boczny stanowiący źródło lew; 
kolor – naturalny, nadwyżkowa ręka dwukolorowa z kierami. 
 
E.    W      N   E       S 

1BA(12-15)       pas  2♥ (transf.)         pas 
   2♠     pas  pas       ktr  
 
 Kontra re-open. Opóźniona licytacja aktywna wskazuje na wartości wystarczające do 
wznowienia licytacji na pozycji re-open (mała siła, dobry układ). 
 
 Analogicznie licytujemy zmodyfikowanym negatem Herberta po transferze 2♦. 
 
 
PROPOZYCJA ROZENKRANZA 
 
 Kontra obrońcy na splintera (cue-bid krótkościowy) jako wskazanie wistu w ten kolor nie ma 
większego sensu. Dlatego część par przyjęła, że kontra wskazuje długość i jest propozycją gry w ten 
kolor. To rozwiązanie można stosować w założeniach korzystnych – my przed, oni po partii, dla 
znalezienia opłacalnej obrony. W innych założeniach taktycznych można nadać kontrze znaczenie 
konwencyjne – wskazanie wistu, swego rodzaju kontra Lightnera. Np. umawiamy się, że kontra na 
splintera nakazuje atak w wyższy z dwóch pozostałych kolorów. 
 
 

W  N  E   S 
   1BA  pas  2♣   pas 
   2♥  pas  ktr (splinter)  ktr 
  
  Kontra wskazuje na wist pikowy. Pas na 4♣ jest co najwyżej sugestią wistu karowego. 
 
 Oto autentyczne rozdanie, w którym powyższa konwencja zdała znakomicie egzamin: 
 
 
 
 
 
 
Mecz; WE po partii 
 

♠K974 
♥AW87 
♦8 
♣A842 
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♠W62             N  ♠AD10  W N E S 
♥2  W    E ♥D103   -  -  - 1♥ 
♦W10975       S  ♦6432  pas 4♦ ktr 4♥ 
♣DW103   ♣965  pas... 

♠853 
♥K9654 
♦AKD 
♣K7 

 
Wist ♠W był jedynym, który prowadził do obłożenia końcówki kierowej. 

 
 Oto jeszcze jeden pouczający przykład zastosowania tej konwencji: 
Mecz; WE po partii 
 

♠8 
♥KD65 
♦KW4 
♣AK1053 

♠DW1074  N  ♠96532  W N E S 
♥A9           W     E  ♥43   - 1♣ pas 1♥ 
♦873        S           ♦AD105 pas 3♠ ktr pas(!) 
♣974    ♣86  pas 4♥ pas... 

♠AK 
♥W10872 
♦962 
♣DW2 

 
 W zgodnie z życzeniem partnera zawistował w karo, ze stołu walet i dama E wzięła lewę. 
Teraz obrońca E przeprowadził następujące rozumowanie: gdyby S miał w pikach KW(x) lub KD(x), to 
po kontrze zalicytowałby negatywne 4♥. Jego pas sugeruje możliwość zagrania szlemika przy 
ewentualnych nadwyżkach u partnera N. W tej sytuacji dojścia do ręki partnera nie należy upatrywać 
w pikach, lecz w kierach. Po tej analizie E wyszedł w kiera i po ponownym podegraniu kar kontrakt 
został obłożony. 
 
 
OBRONA PO SILNYM 1♣ (16+ PC) 
 
1. Wariant polski 
 
 Po silnym treflu (16+ PC) takie wejścia jak kontra wywoławcza i naturalne 1BA nie mają 
zastosowania. Wobec tego przyjmuje się, że wejścia ktr, 1♦ i 1BA wskazują układy dwukolorowe. 
 

W  N  E  S 
   1♣(16+) ? 
 
ktr – układ 5 - 4+, kolory tej samej barwy (czarne lub czerwone); 
1♦ - układ 5 - 4+, kolory tej samej rangi (młodsze lub starsze); 
1BA - układ 5 - 4+ (raczej 5 – 5), kolory różne (♣ i ♥ lub ♦ i ♠). 
 
 Dla ułatwienia pamięciowego zauważmy, że kolejność jest zgodna z układem alfabetycznym: 
B (barwa), Ra (ranga), Ró (różnorodne). 
 
 Inne wejścia są naturalne, skoki – blokujące. 
 
 
2. Wariant duński 
 
 Pary skandynawskie wychodzą z założenia, że po silnym treflu najważniejszym zadaniem 
strony broniącej jest przeszkodzenie w licytacji przeciwnikom. Aby to osiągnąć, wprowadzono losowe 
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1♠ wskazujące słabe wejście w dowolnym układzie, przy czym przed partią takie wejście jest 
obowiązkowe. 
 
 
OBRONA PO SŁABYM BA 
 
 Coraz więcej par, zwłaszcza w grze turniejowej, gra słabym bez atu (12-14) PC. To blokujące 
otwarcie bardzo utrudnia licytację obrońcom. Będąc narażeni na straty, musimy – my obrońcy – 
posiadać także profity za złapanie – od czasu do czasu – przeciwników na grę z kontrą. Dlatego 
kontra na słabe bez atu musi być siłowa – 13+ PC, a wejścia kolorem niezbyt silne, z dobrymi 
wartościami do gry własnej – dużo lew ofensywnych, mało defensywnych. Np. kontrujemy z ręką: 
 

♠ A73   ♥ KW107   ♦ AD   ♣ 109872 
 
a wchodzimy 2♠ z kartą: 
 

♠ DW10872   ♥ KDW   ♦ 6   ♣ W109 
 
 Z rękami dwukolorowymi dobrze jest stosować jedną z konwencji dwukolorowych, np. 
ASTRO. 
 

W  N  E  S 
1BA  ? 

?: 
ktr – 13+ PC, układ zrównoważony (także bardzo silna ręka na dowolnym układzie – tzw. kontra 
objaśniająca); 
inne – konwencja ASTRO, i tak: 
 
 2♣ - układ minimum 5 – 4, kiery i młodszy, 
 2♦ - układ minimum 5 – 4, piki i innny, 
 2♥/♠ - naturalne, ręka jednokolorowa, 
 2BA – 5 – 5+ w kolorach młodszych. 
 
 
LEBENSOHL PO BLOKACH 2♥/2♠ 
 
 Konwencja Lebensohl służy rozwiązywaniu trudnych problemów licytacji dwustronnej. 
Mechanizm tej konwencji jest podobny do Lebeshola po otwarciu 1BA i kontrze partnera. 
 

W  N  E  S 
2♠  ktr  pas  ? 

?: 
2BA – dwuznaczne: 

a) przygotowanie licytacji sign-off na longerze, który zostanie ujawniony w następnym 
okrążeniu, 

b) ręka przesądzająca końcówkę, 4 kiery; 
 
kolor własny – naturalne, z pełnym pokryciem bilansowym; 
 
3♠ (kolor przeciwnika) – pytanie o zatrzymanie, zwykle chęć gry 3BA. 
 Stosując powyższe ustalenia, S z ręką słabą, np.: 
 

♠  A5  ♥ 84   ♦ 7654   ♣ W7643 
 
licytuje 2BA, partner zgłasza automatycznie 3♣ i pas z pozycji S zakończy licytacje. 
 

W  N  E  S 
2♠  ktr  pas  2BA 

   pas   ? 
 
3♣ - niemal automatyczne. Partner ze słabą ręką pasuje z treflami lub zgłasza swój kolor - 3♦/♥. 
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 Z kartą silną (kontra objaśniająca) N może zgłosić własny kolor lub cue-bid w kolor, otwarcia, 
np.: 
 

N1: ♠ 86    ♥ AKD108    ♦ AD6    ♣ K109 – licytuj  3♥ 
 N2: ♠ 6    ♥ AKD7    ♦ ADW5    ♣ KDW2 – licytuj 3♠ 
 N3: ♠ AK4    ♥ AD     ♦ AW3    ♣ KDW65 – licytuj 3BA 

 
Przykłady: 
 

W  E   W N E S 
♠107  ♠765    -  -  - 2♠ 
♥A876  ♥KW1032  ktr pas 3♥ pas 
♦AKW  ♦1094   4♥ pas... 
♣K1098 ♣A3 

 
3♥ - naturalne, z pełnym pokryciem bilansowym na 9 lew; 4♥ - z bilansu. 

 
W  E   W N E S 
♠A  ♠W765    -  -  - 2♠ 
♥K1065 ♥732   ktr pas 2BA pas 
♦AD104 ♦K532   3♣ pas 3♦ pas… 
♣W1065 ♣93 

 
2BA – przygotowanie sign-off. 3♣ - automatyczne. 3♦ - wybór kontraktu. 
 

W  E   W N E S 
♠A  ♠D1062   -  -  - 2♠ 
♥AKW86 ♥107432  ktr pas 2BA pas 
♦AD76  ♦K54   3♥ pas 4♣ pas 
♣W1 0 ♣5   4♦  pas  6♥ pas... 

 
3♥ - silna ręka na longerze kierowym (kontra objaśniająca). 4♣ - najbliższy cue-bid. 4♦ - cue-bid, 
wskazuje także stopera w pikach. 6♥ - przyjęcie zaproszenia do szlemika. 
 

W  E   W N E S 
♠97  ♠W43    -  -  - 2♠ 
♥A107  ♥K986   ktr pas 2BA pas 
♦KD107 ♦A4   3♣ pas 3♠ pas 
♣AW98  ♣K1054  4♣ pas... 

 
2BA – tym razem jako przygotowanie silnej sekwencji z czterema kierami. 3♣ - automatyczne. 3♠ - 
cztery kiery, brak zatrzymania pik(z zatrzymaniem pik E zgłosiłby po 3♣ - 3BA). 4♣ - brak stopera pik, 
czterech kierów, naturalne. 
 
 Omówmy bardziej szczegółowo licytację drugiego obrońcy z ręką silną. 
 

W  N  E  S 
2♠  ktr  pas  ? 

 
Bezpośrednie 3BA – naturalne, bez czterech kierów; 
 
Pośrednie 3BA (poprzedzone 2BA) – naturalne z czterema kierami; 
 
Bezpośredni skok w kolor starszy (końcówka) – wyklucza aspiracje szlemikowe; 
 
Pośredni skok w kolor starszy – aspiracje szlemikowe; 
 
Bezpośredni skok w kolor młodszy 4♣/4♦ - apiracje szlemikowe; 
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Pośrednia licytacja 4♣/4♦ - j.w. lecz z czterema kierami; 
 
Bezpośredni cue-bid (kolor przeciwnika)- pytanie o stopera; 
 
Pośredni cue-bid (poprzedzony 2BA) – 4 kiery, bez stopera pik. 
 
 Analogicznie licytujemy po otwarciu 2♥. Oczywiście 2BA wyklucza słabą rękę na pikach, gdyż 
wtedy licytujemy 2♠. 
 

W  E   W N E S 
♠A  ♠1085    -  -  - 2♠ 
♥AD54  ♥K10876  ktr pas 2BA pas 
♦K1098 ♦AD3   3♣ pas 4♥ pas 
♣W1093 ♣A2   4BA pas 5♣ pas 
     6♥ pas... 

 
4♥ - pośredni skok w kolor starszy, inwit do szlemika. 4BA - Blackwood. 
 

 
 

KONWENCJE LICYTACJI DWUSTRONNEJ 
 
NEGATYEWNA KONTRA UOGÓLNIONA 
 

W  N  E  S 
1♦  1♥  ? 

 
 W ujęciu tradycyjnym wejście przeciwnika kolorem niewiele zmienia w licytacji 
odpowiadającego. Nowy kolor forsuje, a limity siły one over one oraz two over one są identyczne jak w 
licytacji jednostronnej. Jednakże rosnąca agresywność licytacji spowodowała, że wiele par odrzuciło 
klasyczne ustalenia i zabiera głos w licytacji dwustronnej na szczeblu dwóch z siłą mniejszą niż 10 
PC, nadając tym zapowiedziom charakter nie forsujący. Ten agresywny styl licytacji szczególnie 
przydatny jest w grze turniejowej, choć i w meczu przepchnięcie się w strefie częściówki, to często 
kilka wygranych punktów. Należy jednak mieć świadomość, iż tego rodzaju ustalenie ma także wady: 
burzy dalsze wypracowane schematy licytacji i prowadzi niekiedy do sytuacji trudnych do 
jednoznacznej interpretacji przez obu partnerów. Decydując się na nieforsujące two over one 
przyjmujemy następujące zasady: 
 

1. Zgłoszenie przez odpowiadającego koloru bez przeskoku forsuje na wysokości jednego i na 
wysokości trzech. 

 
2. Zgłoszenie nowego koloru na poziomie dwóch nie forsuje. 

 
3. Zgłoszenie nowego koloru z przeskokiem wskazuje solidny kolor i forsuje do dogranej 

(ustalenie to nie pozwala w pełni stosować konwencji kolor i fit). 
 

4. Kolor przeciwnika po informacyjnym otwarciu (1♦/♥/♠) – obiecuje fit w kolorze partnera i co 
najmniej inwituje końcówkę (10+ PC). Po przelicytowaniu nas przez przeciwników, nasze pasy 
stają się forsujące. 

 
5. Kolor przeciwnika  przeskokiem - splinter. 

 
6. Kolor przeciwnika po otwarciu 1♣: 

 
a) 

 W  N  E  S 
   1♣  1♥  ? 
 
?: = 2♥ - forsing do dogranej bez czwórki pik z zatrzymaniem w kolorze przeciwnika typu: Axx, 
Kxx; ustalenie czy to umożliwia zajęcie bez atu z ręki otwierającego, np. z drugą damą. 
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b)    W  N  E  S 
   1♣  1♠  ? 
 
?: 2♠ = proponuję, by odzywka ta była wywołaniem na kolory młodsze, 8+ PC. Odpowiednik 
kontry negatywnej wywołującej kolory młodsze (kontra na 1♠ obiecuje cztery kiery). 
 
7. Odzywki w bez atu – naturalne z bilansu. 

 
8. Kolor własny zgłoszony z podwójnym przeskokiem – kolor i fit lub splinter (do wyboru przez 

parę – bardziej popularne w Polsce ustalenie to splinter). 
 

Dwuznaczna kontra 
 
Po otwarciu 1♣ 
 

W  N  E  S 
1♣  1♦  ktr 

 
 W światowych standardach licytacyjnych zrezygnowano, w tego typu sekwencjach, z kontry 
karnej. Pierwsza kontra odpowiadającego ma charakter wywoławczy i informuje o możliwości gry w 
kolory dotychczas nielicytowane. W powyższej sekwencji E wywołuje kolory starsze. Taka informacja 
jest w licytacji dwustronnej szczególnie ważna ze względu na możliwości blokującej licytacji 
przeciwników. 
 
 Ponieważ przyjęliśmy ustalenie, że 2♣ w powyższej sekwencji wskazuje kolor 5+, ale nie 
forsuje licytacji (8-11 PC), więc silną kartę na longerze treflowym będziemy licytować także przez 
kontrę. Kontra odpowiadającego w tego typu sekwencjach jest więc dwuznaczna: 
 
ktr – dwuznaczna: 
 a) 7+ PC wywołuje kolory nielicytowane, 
 b) 12+ PC, tu 5+♣ lub układ zrównoważony (bez starszej czwórki i  

     dobrego stopera w karo). 
 
Inne odzywki odpowiadającego: 
 
1♥/♠ - naturalne, kolor 4+, 7+ PC; 
1/2/3BA – naturalne, stoper w kolorze przeciwnika; 
2♥/2♠/3♣ - forsing do końcówki na dobrym kolorze (kolor z pojedynczym przeskokiem. 
 

W  N  E  S 
1♣  1♥  ? 

?: 
ktr – dwuznaczna: 

a) 7+ PC wywołanie kolorów młodszych, 7+ PC, 
b) kontra objaśniająca na treflach/karach lub układzie    
    zrównoważonym, 12+ PC; 

1♠ - 4+ piki, 7+ PC; 
1/2/3BA – naturalne; 
2♣/♦ - naturalne 5+, 8-11 PC, oczywiście brak czterech pików; 
2♠/3♣/3♦ - forsing do końcówki na solidnym kolorze. 
 

W  N  E  S 
1♣  1♠  ? 

?: 
ktr – dwuznaczna: 

a) 4 kiery, 7+ PC, 
b) kontra objaśniająca na treflach/karach/kierach lub układzie zrównoważonym, 12+ PC; 

inne – analogicznie jak w poprzednim przykładzie. 
 

W  N  E  S 
1♣  1♣  ? 
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?: 
ktr – dwuznaczna: 

a) układ 4♦ - czwórka starsza lub 4 – 4 w kolorach starszych, 7+  
     PC, 
b) kontra objaśniająca, 12+ PC. 

Inne – analogiczna. 
 

W  N  E  S 
1♣  2♥/♠ ? 

?: 
ktr – dwuznaczna: 

a) czwórka w nielicytowanym kolorze starszym, 7+ PC, 
b) kontra objaśniająca na pikach lub układzie bezatutowym bez 

dobrego stopera w kolorze przeciwnika; 
2♠/3♣/♦/♥ - silna karta na kolorze licytowanym, forsujące. 
 
Po otwarciu 1♦ 

 
W  N  E  S 
1♦  1♥  ? 

?: 
ktr – dwuznaczna: 

a) 7+ PC, możliwość gry w kolory młodsze, bez 4+ pików, 
b) objaśniająca, 12+ PC; 

1♠ - 4+ piki, 7+ PC; 
inne – wg podanych wcześniej zasad. 
 

W  N  E  S 
1♦  1♠  ? 

?: 
ktr – dwuznaczna: 

a) 4+ kiery, 7+ PC, 
b) objaśniająca, 12+ PC; 

inne – wg podanych wcześniej zasad. 
 
 
 

W  N  E  S 
1♦  2♣  ? 

?: 
ktr – dwuznaczna: 

a) najchętniej obie starsze czwórki; przy jednaj starszej czwórce i małej sile, wskazany fit 
karowy, by mieć dobrą kontynuację licytacji w kolejnym okrążeniu licytacji, 

b) objaśniająca na kierach/pikach lub układzie zrównoważonym, 12+ PC; 
2♥/♠ - oczywiście nie forsują. 
 
Po otwarciu 1♥/♠ 
 

W  N  E  S 
1♥  1♠  ? 

?: 
ktr – dwuznaczna: 

a) wywołanie na kolory młodsze, 7+ PC, 
b) objaśniająca, 12+ PC; 

2♣/♦ - oczywiście nie forsują. 
 

W  N  E  S 
1♥/♠ 2♣/♦/♥ ? 

?: 
ktr – dwuznaczna: 

a) czwórka w drugim kolorze starszym, 7+ PC, 
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b) objaśniająca, 12+ PC; 
 
Przykłady: 
 

W  E   W N E S 
♠AW72  ♠K643   1♣ 1♦ ktr 2♦ 
♥K5  ♥DW854  ♠2 pas 
♦A76  ♦54 
♣W876  ♣K4 

 
Zauważ, że gdyby E zamiast kontry zgłosił 1♥, to piki zostałyby zgubione. 
 
 
 
 
W  E   W N E S 
♠W76  ♠95   1♣ 1♠ ktr pas 
♥A84  ♥KD76   1BA pas 2♣ pas... 
♦KW87  ♦D5 
♣DW2  ♣K9854 

 
ktr – 4 kiery, 7+ PC; 1BA – bez atu zgłoszone na poziomie jednego nie obiecuje zatrzymania w 
kolorze przeciwnika; 2♣ - 5+ trefli, nie forsuje; z ręką do dogranej należy zgłosić trefle z przeskokiem - 
3♣ 
 
To samo rozdanie jeszcze raz: 
 

W  N  E  S 
1♣  1♠  ktr  2♠ 
pas  pas  3♣  pas... 

 
ktr – 4 kiery; 3♣ - trudno by E spasował, gdy ma pewność uzgodnienia koloru. Jeżeli nawet stronie 
WE nie wychodzi 3♣, to zwykle przeciwnicy wygrają wtedy 2♠. W tego typu przepychankach siły obu 
stron są zwykle wyrównane, rzadki więc będzie przypadek, że E będzie miał rękę zapewniającą 
dograną. Należy więc zrobić ustalenie przede wszystkim pod kątem skutecznej walki w strefie 
częściówki. Silną rękę licytujemy przez kontrę oraz kolor przeciwnika (obiecuje singla). Oczywiście w 
tej sekwencji forsującą zapowiedzią byłoby także 3♥, gdyż z ręką nieforsującą na kierach 5+, E 
zgłosiłby 2♥ po interwencji 1♠. 
 
 Negatywna kontra uogólniona przysparza dodatkowych problemów związanych ze ścisłym 
określeniem zasad forsingu w kolejnych okrążeniach licytacji. Kompleksowe omówienie problemu 
wymaga wręcz osobnego opracowania. 
 
 
SKOK „KOLOR I FIT” 
 
 Znakomity gracz i teoretyk amerykański Ed Manfield zaproponował następującą zasadę: W 
licytacji dwustronnej wszystkie skoki kolorem własnym na wysokości trzech i czterech oparte 
są o fit w kolorze partnera. 
 
 Pokazują one co najmniej dziewięć kart z wysokim honorami w kolorach licytowanych. Taka 
skacząca odzywka forsuje do szczebla koloru partnera. 
 
 W poniższym rozdaniu granym w Mistrzostwach Świata nie zastosowano konwencji 
Mansfielda: 
 

W  E    W N E S 
♠9872  ♠AK6543   pas 1♥ 1♠ 2♥ 
♥W  ♥63    4♠ 5♥ 5♠ pas... 
♦1098  ♦K6432 
♣AD1075 ♣ - 
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 4♣ zalicytowane w tym rozdaniu przez W (zamiast 4♠) wskazałyby trefle i piki, sugerując 
krótkość w kolorze przeciwnika. Po 4♣ nie ma niebezpieczeństwa, że E będzie licytował powyżej 
szczebla 4♠. 
 
 Możliwości do skaczącej licytacji kolorem własnym przy jednoczesnym ficie w kolorze partnera 
występują bardzo często. Duża informacyjność takiej licytacji znacznie ułatwia partnerowi dalszą 
licytację, szczególnie wtedy, gdy przeciwnicy ostro blokują. 
 
Mecz; NS po 

♠AD1075 
♥W943 
♦2 
♣965 

♠W642            N  ♠9     
♥7  W E ♥1065 
♦AD10954       S  ♦KW86 
♣D8    ♣KW1073 

♠K83 
♥AKD82 
♦73 
♣A42 

Stolik 1: 
 

W  N  E  S 
-  -  -  1♥ 
2♦  3♥  5♦  ktr 
pas... 

 
 
Stolik 2: 

W  N  E  S 
-  -  -  1♥ 
2♦  3♠  5♦  pas 
pas  5♥  pas  6♥ 
7♦  ktr  pas... 

 
 Licytacja przy stole pierwszym może być powtórzona przez wiele dobrych par. S zdecydował 
się wziąć 300 lub 500 (wziął tylko 100) zamiast przepychać się do bardzo wątpliwych 5♥ przy bardzo 
prawdopodobnej ręce partnera: 
 

N: ♠ Axxx   ♥ Wxxx   ♦ x   ♣ Kxxx 
 
 Przy drugim stole 3♠ zalicytowane przez N wskazywało na kolor pikowy oraz fit w kolorze 
partnera. Wydawać się by mogło, że odzywka ta jest błędna, gdyż karta N nie zapewnia bilansu na 
kontrakt 4♥. Jednakże w licytacjach dwustronnych opis ręki tak znacznie ułatwia dalsze decyzje 
licytacyjne, że warto go wykonać, nawet gdy zawyża on nieco bilans. Przecież nawet, gdy 4♥ jest zbyt 
wysokim kontraktem dla strony NS, to strona WE może o tym nie wiedzieć i pójść w obronę 5♦. 
 

Przelicytowanie na szczeblu trzech jest mniej ryzykowne niż potem ślepa zgadywanka 
na szczeblu pięciu. 

 
 Po 5♦ S kontrolował całe rozdanie. Jego forsujący pas był pytaniem o krótkość w kolorze 
przeciwników. N mając singletona karo zgłosił 5♥ (z dublem skontrowałby 5♦). 
 
 Szczegółowy opis koncepcji kolor i fit E. Manfield’a znaleźć można w Zeszycie Metodyczno-
Szkoleniowym z 1987 r. w rozdziale Licytacja dwustronna w strefie końcówki i szlemowej. 
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LICYTACJA PO INTERWENCJI DWUKOLOROWEJ 5 - 5 
 
Licytacja po interwencji 2BA (na młodszych) 
 
Partner otworzył 1♥/♠, a obrońca skoczył na 2BA (na młodszych). 
 
A.   W  N  E  S 

 1♥  2BA  ? 
?: 
ktr – 10+ PC, zaproszenie do kontrowania; 
3♥ - podlimitowe podniesienie (7-9) PC; 
3♣ - co najmniej dobre (bilansowe) podniesienie do 3♥, 10+ PC; 
3♦ - pokazuje kolor pikowy, forsuje do dogranej; 
3♠ - długie piki, do pasa; 
3BA – konstruktywne podniesienie do 4♥; 
4♣/♦ - splinter; 
4♥ - blokujące, mała siła, duży układ. 
 
Analogicznie licytujemy po otwarciu 1♠. 
 
B.   W  N  E  S 

 1BA  2BA  ? 
?: 
ktr – zachęta do kontrowania; 
3♣ - Stayman; 
3♦/♥ - transfery; 
3♠ - 5 – 5 na kolorach starszych; 
3BA – naturalne. 
 
Licytacja po interwencji dwókolorówką Michaelsa 
 
A.   W  N  E  S 

 1♥  2♥  ? 
 
Dwukolorówka Michaelsa 2♥ wskazuje 5♠ – 5♣/♦. 
 
?: 
ktr – zaproszenie do kontrowania; 
3♥ - podlimitowe podniesienie (7-9) PC; 
2♠ - co najmniej dobre podniesienie z fitem, 10+ PC; 
2BA - Lebensohl; słabe na długich treflach lub karach (W licytuje automatyczne 3♣); 
3♣/♦ - naturalne, forsujące; 
3BA – konstruktywne podniesienie do 4♥; 
4♥ - blokujące: mała siła, duży układ; 
3♠/4♣/4♦ - splinter. 
 
Po otwarciu 1♠  i cue-bidzie 2♠ licytujemy analogicznie. 
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KONWENCJE STREFY SZLEMOWEJ 
 
 
BLACKWOOD RZYMSKI 
 
 Na pytanie 4BA odpowiadamy z uwzględnieniem króla i damy atu: 
 
5♣ - 0 lub 3 wartości (za wartości uważamy 4 asy i króla atu); 
5♦ - 1 lub 4 wartości; 
5♥ - 2 wartości bez damy atu; 
5♠ - 2 wartości i dama atu. 
 
Uwaga! Pytaniem o damę atu jest odzywka relay (z wykluczeniem koloru uzgodnionego), np.: 

W  E 
1♥  2♠ 
4♠  4BA 
5♣  5♦ (pytanie o damę atu) 

      ? 
?: 
5♥ - brak ♠D; 
5♠ - dama bez bocznego króla; 
6♣/♦/♥ - dama atu i król w kolorze licytowanym. 
 

W  E 
1♣  1♠ 
2♦  4♦ 
4BA  5♦ 
5♥  ? 

?: 
5♠ - brak ♦D; 
5BA - ♦D bez bocznego króla; 
6♣ - ♦D i ♣K; 
6♦ - ♦D  i król w kolorze starszym (w kierach lub pikach). 
 

W  E    W  E 
♠W2  ♠AKD1076   1♣  2♠ 
♥AK108 ♥76    2BA  4♠ 
♦K107  ♦AD    4BA  5♣ 
♣AK109 ♣732    5♦  5♠ 
      5BA  6♦ 
      7BA  pas 

 
4♠ - naturalne, brak aspiracji; 5♦ - pytanie o damę atu; 5♠ - dama atu bez króla; 5BA – inwit 
wielkoszlemowy, może masz jakieś eksta wartości?; 6♦ – mam ♦D. 
 
Bezpośrednie pytanie o wartości w kolorze bocznym 
 

W  E    W  E 
♠10876  ♠AK9542   1♣  1♠ 
♥A4  ♥K3    2♠  4BA 
♦K76  ♦AD92    5♥  6♦ 
♣AW65  ♣8    6BA  7♠ 

 
Po odpowiedzi na Blackwooda zalicytowanie nowego koloru (tu 6♦) jest pytaniem o wartości w tym 
kolorze. Odpowiedzi: 
 
6♥ - pierwszy szczebel – brak zatrzymania III klasy (xxx, xxxx); 
6♠ - drugi szczebel – zatrzymanie trzeciej klasy (xx, dama); 
6BA – trzeci szczebel – zatrzymanie drugiej klasy (x, król). 
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Uwaga! W większości przypadków „bezpośrednie pytanie” dotyczyć będzie zatrzymania III klasy 
(zatrzymanie II klasy można sprawdzić za pomocą cue-bidów). Dlatego odpowiedzi na pytanie o 
zatrzymanie III klasy mogą rozróżniać przypadek dubletona i damy (ew. damy z waletem), co może 
mieć decydujące znaczenie, zwłaszcza w grze turniejowej (wyższy zapis za grę w bez atu). 
 

CUE-BID 
 

 Już od dawna cue-bid zdominował licytację szlemową. Cue-bid jest metodą elastyczną, w 
momencie gdy brak nam nadwyżek wycofujemy się na kolor uzgodniony, składając tym samym 
partnerowi propozycję, rezygnacji z dalszych prób szlemikowych. Jest więc metoda cue-bid sposobem 
bilansowania, i to bardzo precyzyjnego, połączonych rąk. Cue-bid niczego nie przesądza, jedynie 
stanowi zaproszenie do szlemika, które można przyjąć lub odrzucić. 
 

 Popatrzmy na taką licytację: 
 

W  E 
1BA  3♠ 

       ? 
 

 Jeżeli przyjmiemy, że licytacja E, wg klasycznych wzorów, oznacza 5+ pików i forsuje do 
końcówki, to otwierający, jeżeli para nie stosuje cue-bidu, może zalicytować 3BA – bez fitu lub 4♠ - z 
fitem w kolorze partnera. Przejęcie bowiem z jego pozycji inicjatywy przez pytanie OSW lub 
Blackwooda jest niezgodne z logiką – E posiada bowiem lepszy obraz ręki W, niż W ręki E. Natomiast 
jeśli para stosuje cue-bidy, to W ma dodatkową możliwość zgłoszenia cue-bidu (zatrzymania I lub II 
klasy), informując w ten sposób partnera nie tylko o ficie, ale także o nadwyżce honorowej. 
 
 Przypuśćmy, że cała licytacja miała przebieg: 
 

W  E 
1BA  3♠ 
4♣  4♦ 
4♥  4♠ 

 
 Jak należy interpretować poszczególne zapowiedzi? 
 
 4♣ - posiadam fit pikowy, nadwyżkę w sile (bez nadwyżki zgłosiłbym 4♠) oraz zatrzymanie I 
lub II klasy w treflach. Partnerze, może masz ochotę na szlemika? 
 
 4♦ - owszem, widzę szansę gry szlemikowej. Mam zatrzymanie I lub II klasy w karach; 
 
 4♥ - pokazuję ci kolejne zatrzymanie; 
 
 4♠ - moje chęci (możliwości) gry szlemika nie są zbyt wielkie, jeżeli masz wyjątkowo ładną kartę... 
 
 pas – moja karta nie jest aż tak rewelacyjna. 
 
 Powyższy przykład pokazuje, że zaproszenie do szlemika można przyjąć warunkowo (4♦ - 
cue-bid warunkowy), by za chwilę (w następnym okrążeniu licytacji), zalicytować negatywnie (tu 4♠) 
przekazując tym samym obawy o los szlemika. 
 
 Technika operowania cue-bidami nie jest skomplikowana, lecz by posługiwać się nią 
perfekcyjnie trzeba rozumieć brydża w ogóle. Im więcej będziesz grał, dyskutował, studiował literaturę 
pozyskując wiedzę o licytacji, tym większe będzie twoje zrozumienie licytacji szlemowej. Pamiętaj, że 
licytacja szlemowa musi być należycie przygotowana w strefie końcówki. nie zaniedbuj więc żadnego 
obowiązku w licytacji na niskich szczeblach, a unikniesz wielu kłopotów na szczeblach wysokich. 
 
 Generalnie rzecz biorąc, każdy cue-bid, a w szczególności pierwszy, przekazuje cztery 
podstawowe informacje: 
 

1. Partnerze dostrzegłem szansę wygrania szlemika. 
2. Mam zatrzymanie I lub II klasy w zgłoszonym kolorze. 
3. Jest to moje najniższe zatrzymanie. 
4. Ustosunkuj się do mojej propozycji. 
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Przykład: 

W  E 
1♣  2♥ 
3♥  4♣ (cue-bid) 
4♦ (cue-bid) 

 
 Cue-bid 4♣ wyklucza u E zatrzymanie w kolorze pikowym (WE nie stosują minisplintera), a 
więc W licytując cue-bid 4♦ musi posiadać także zatrzymanie w pikach. Pamiętaj; 
 
1. Pierwszy cue-bid  ujawnia najbliższe zatrzymanie I lub II klasy. 
 
2. 4 BA zalicytowane w serii cue-bidów jest zawsze pytaniem o asy. 
 
 Ponieważ licytujemy zatrzymania nie precyzując ich klasy (król, as) więc po zbilansowaniu rąk, 
wskazane jest sprawdzenie asów. Jest to swego rodzaju formalność, którą tak na wszelki wypadek 
lepiej spełnić, przecież grasz z partnerem... 
 
3. Cue-bid ekonomiczny – zgłoszony poniżej dogranej nie wymaga nadwyżki. 
 
4. Cue-bid nieekonimiczny – zgłoszony powyżej strefy dogranej wymaga pełnej lewy nadwyżki. 
 
Przykład: 

W  E 
1♦  2♥ 
3♥  4♣ (cue-bid) 
? 

 
 3♥ - obiecuje co najmniej niewielką nadwyżkę (z wyraźnym minimum licytujemy 4♥). 4♣ - 
najbliższy cue-bid wyklucza zatrzymanie pik. Tak więc W, by zgłosić cue-bid 4♦, powinien mieć także 
zatrzymanie w pikach. Cue-bid ten, zgłoszony poniżej dogranej, nie wymaga nadwyżki. Gdyby W nie 
miał zatrzymania w karach a miał zatrzymanie w pikach, to mógłby zgłosić 4♠ posiadając wyraźną 
nadwyżkę. Tak więc w powyższej sekwencji 4♥ zgłoszone przez W nie wyklucza zatrzymania w 
pikach. 
 
5. Po zastosowaniu Blackwooda każda odzywka nie będąca pytaniem o króle ani atutową jest 
inwitem wielkoszlemowym, pytającym o zatrzymanie w licytowanym kolorze (zwykle III klasy, 
gdyż zatrzymanie II klasy można sprzedać cue-bidem). 
 
Przykład: 

W  E 
♠AW65  ♠KD1083   1BA  2♥ (transfer) 
♥A8  ♥K9    3♠  4BA 
♦D64  ♦AKW82   5♣  6♦ 
♣AD32  ♣6    6♠  7♠ 

       pas 
 
4BA – Blackwood. 5♣ - 0 lub 3 asy. 6♦ - pytanie o zatrzymanie w karach (5♦ byłoby konwencyjnym 
pytaniem o króle lub damę atu w zależności od ustaleń w parze). 6♠ - zatrzymanie II klasy. 
CUE-BID STEROWANY 
 
 Pomysł ten zrodził się przy okazji otwarć zaporowych. Popatrzmy: 
 
W   E1  E2  E3   W  E 
♠94   ♠AKDW5 ♠AKDW5 ♠1083   4♥  ? 
♥AW1087632  ♥K4  ♥K4  ♥K4 
♦6   ♦1083  ♦A53  ♦A53 
♣76   ♣A82  ♣1083  ♣AKDW5 
 
 Po otwarciu blokującym trudno u otwierającego spodziewać się więcej niż jednego 
zatrzymania w kolorze bocznym. W powyższym rozdaniu odpowiadającego (E1) interesuje 
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zatrzymanie w kolorze karowym. , dlatego powinien zalicytować 5♣ wysterowując jakby cue-bid 
karowy. Otwierający z powyższą ręką zalicytuje 6♥, a z renonsem (asem) powinien zapowiedzieć 5♦ 
pozostawiając otwartą drogę do szlema. Z ręką E2 należy zalicytować 4♠♦(sterowanie na ew. cue-bid 
5♣)  , a z ręką E3 – 5♦(sterowanie na ew. cue-bid 5♠). 
 
 Ten sposób licytacji był stosowany (teraz już rzadziej) nie tylko po otwarciach blokujących. 
Stosowanie cue-bidu sterowanego wymaga rezygnacji z zasady: pierwszy cue-bid wskazuje na 
najbliższe zatrzymanie. Nie znaczy to wcale, że nie możemy od niej odstąpić, jeżeli prowadzi to do 
uzyskania kluczowej dla nas informacji, np.: 
 

W  E   W  E 
♠K7654 ♠ADW   1♠  2♥ 
♥D73  ♥AKW85  3♥  ? 
♦A3  ♦K1087 
♣A107  ♣8 

 
 E jest zdecydowany oczywiście grać szlemika, a przy wartościach jakie zastał u otwierającego 
– szlema. Nie ulega wątpliwości, że do szlema konieczny jest ♠K. E może dowiedzieć się o nim drogą 
pośrednią licytując cue-bid 4♣, który neguje posiadanie zatrzymania w pikach. W nie posiadając 
zatrzymania w pikach zawsze zalicytuje 4♥. Natomiast w tym rozdaniu zgłosi cue-bid 4♦, który 
poinformuje nie tylko o zatrzymaniu w karach, ale także o ♠K. Teraz wystarczy pytanie o asy i damę 
atu, by zapowiedzieć szlema. Można powiedzieć, że E zastosował cue-bid sterowany. 
4BA INWIT CZY BLACKWOOD? 
 
1. 4BA jest naturalnym inwitem do szlemika, gdy nie nastąpiło uzgodnienie koloru. 
 
2. Chcąc spytać o asy trzeba najpierw uzgodnić kolor – bezpośrednio lub cue-bidem. 
 
Przykład: 

W  E 
1BA  2♣ 
2♥  ? 

 
 Jeżeli E posiada 4 kiery i chce spytać o asy, licytując dowolny cue-bid (może być fałszywy), 
np. 4♣ i po dowolnej zapowiedzi partnera zgłasza 4BA – pytanie o asy. 
 
4BA zalicytowane w serii cue-bidów jest pytaniem o asy. 
 

W  E   W  E 
♠AK76  ♠D4   1BA  2♣ 
♥K7  ♥AD98   2♠  4BA (inwit) 
♦DW87  ♦K1032  pas 
♣D102  ♣A93 

 
Gdyby W miał taką kartę: 
 

W:  ♠ AK76   ♥ K7   ♦ DW87   ♣ K102 
 
to przyjąłby inwit warunkowo licytując 5♦, które E podniósłby do sześciu – uzgodniony kolor wzmacnia 
bilans. Przy braku czterech kar, np. z ręką: 
 

E: ♠ D4   ♥ AD98   ♦ K103   ♣ A943 
 
po 5♦, E zgłosiłby 5BA, na które W, nie mając wyraźnie nadwyżkowej karty, by spasował. 
 
Pamiętaj! Przy rękach zrównoważonych inwit szlemikowy 4BA zdaje znakomicie egzamin. 
 

 
 

W  E   W  E 
♠AW9  ♠K104   1♣  2BA (bilans) 
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♥KD98  ♥A5   ? 
♦AK  ♦D532 
♣KW105 ♣D987 

 
 Ładne 21 PC wsparte sekwensowymi wartościami w treflach, wysokimi blotkami w pikach i 
kierach dają bilans na szlemika. Tylko wybitny pesymista zainwituje szlemika odzywką 4BA. Ty do 
takich nie należysz, ale nie powinieneś zrezygnować z uzgodnienia trefli, gdyż przy czterech treflach u 
partnera kontrakt ten może być lepszy od bezatutowego. Potwierdza to diagram. Twoje 3♣ partner 
może zrozumieć jako wskazanie 5+ trefli. Najprostsze jest 5BA – forsuje! Nie ma przecież potrzeby 
stosowania dwóch inwitów szlemikowych 4BA i 5BA. Przyjmujemy więc następującą zasadę: 
 
 Jeżeli możemy zastosować naturalny, bezatutowy inwit poprzez zgłoszenie 4BA, to 
odzywka 5BA jest forsująca – zostawia nam przestrzeń do wyboru najlepszego szlemika. 
 
 Głosisz więc 5BA, partner zgłasza swoją najbliższą czwórkę licytując 6♣, a ty pasujesz. 
 
 Powyższe rozdanie pochodzi z rozgrywek I ligi. W rzeczywistości W zgłosił 6BA, które po 
wiście karowym zostało przegrane, gdyż rozgrywający nie odgadł położenia ♠D. 
 
 
INWIT ATUTOWY 
 

W   E   W  E 
♠DW10987  ♠6532   1♣  1♥ 
♥ -   ♥AK73   2♠  3♠ 
♦AKD10  ♦876   5♠ (inwit atutowy) 
♣AKD   ♣W3 

 
5♠ - inwit szlemikowy. Nie ulega wątpliwości, że W mógł zainwitować szlemika cue-bidem. Fakt, że 
tego nie uczynił oznacza posiadanie wszystkich zatrzymań I klasy w kolorach bocznych oraz obawę o 
kolor atutowy. E posiadając starszą figurę w pikach, powinien zgłosić szlemika, a z dwoma - szlema w 
piki. 
 
ODWROTNY INWIT ATUTOWY 
 
 

W   E    W  E 
♠A76   ♠KD1053   1♥  1♠ 
♥AW10942  ♥KD6    3♥  5♥ 
♦AW10   ♦D9    6♥  pas 
♣6   ♣W98 

 
5♥ - inwit do szlemika. Tym razem licytacja 5♥ nie wynika ze słabości koloru atutowego, ale z braku 
możliwości zgłoszenia cue-bidu. Mówi o wartościach w kolorach licytowanych: pikach i kierach.  
 
 Z tych dwóch przykładów wynika, że bezpośredni inwit szlemikowy „5 w starszy” jest 
dwuznaczny. Jednak przebieg licytacji konkretnego rozdania, posiadana karta oraz niewątpliwa twoja 
inteligencja pozwolą ci rozróżnić inwit atutowy od odwrotnego inwitu atutowego. 
 
 
WYWOŁANIE KOŃCOWE 
 
 Wywołanie końcowe jest konwencją pomysłu Andrzeja Orłowa i Łukasza Sławińskiego 
stosowaną w strefie szlemowej, w licytacji jednokierunkowej (relay). Np. może być użyteczne po 
otwarciu 1BA i zastosowaniu Staymana rozkładowego, po gadżecie 2♦ otwierającego, gadżecie 2♦ 
odpowiadającego a także w innych sekwencjach ujawniających cały rozkład ręki. Przykład: 
 

W  E   W  E  c.d. licytacji: 
♠AKW6 ♠D5   1♣  1BA  4BA  5♦ 
♥76  ♥A54   2♦  2♥  7♦  pas 
♦AKW8 ♦D1054  2BA  3♦ 
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♣AK7  ♣D987   3♥  3BA 
      4♣  4♥  
 
2♥ - układ dokładnie 2-3-4-4; 2BA – uzgadnia kara, pytanie o pięć wartości; 3♥ - pytanie o damę atu; 
4♣ - pytanie o wartości w najdłuższym kolorze; 4♠ - dama lub as z królem; 4BA – pytanie o wartości w 
pikach; 5♦ - dama lub as z królem. 
 
Metodyka konwencji 
 
 Po odpowiedzi na ostatnie pytanie o układ, obowiązują następujące ustalenia: 
3BA – sign-off, wybór kontraktu; 
4♦ - wywołanie końcowe, po którym partner automatycznie licytuje 4♥, a my zgłaszamy kontrakt 
ostateczny. 
 
Pozostałe odzywki 
 
 Pytania szlemowe o pięć wartości uzgadniają jeden z kolorów. Najniższe pytanie szlemowe 
uzgadnia kolor najdłuższy, kolejne – następny co do długości kolor itd. Jeżeli dwa kolory są 
jednakowo długie, to niższe pytanie szlemowe uzgadnia kolor niższy. 
 
 W dalszej licytacji zawodnik prowadzący licytację może spytać o damę atutową oraz o 
wartości w kolorach bocznych. Pytania rozpoznawane są szczebelkowo (kolor atutowy na poziomie 
końcówki jest licytacją kończącą). 
 
 1 szczebel – pytanie o damę atu; 
 2 szczebel – pytanie o wartości w najdłuższym kolorze; 

3 szczebel – pytanie o wartości w następnym co do długości       
                     kolorze. 

 
Odpowiedzi na pytanie o wartości w kolorze bocznym – OSW Doroszewicza 
 

1 szczebel – nic albo KD; 
2 szczebel – D albo AK; 
3 szczebel – K albo AD; 
4 szczebel – A; 
5 szczebel – AKD. 

 
 
KONWENCJA ATUTOWA 5BA 
 
 W czasach gdy odpowiedzi na Rzymskiego Blackwooda uwzględniają króla i damę atu, nie 
ma zwykle potrzeby stosowania 5BA jako konwencji atutowej. Częściej odzywka ta spełnia rolę inwitu 
wielkoszlemowego. Tylko sporadycznie występuje konieczność skorzystania z konwencji atutowej. 
Przypuśćmy, że partner otworzył 1♠, a ty masz rękę: 

♠ D876   ♥ AK98765   ♦ A4   ♣ - 
 
licytujesz 5BA – pytanie o figury atutowe, Odpowiedzi: 
 
5♣ - brak starszej figury; 
5♦ - 1 starsza figura; 
5♥ - 2 starsze figury; 
5♠ - 3 starsze figury. 
 
 Byłbyś wielkim pechowcem, gdyby partner zgłosił 6♣ - brak starszej figury. Jeżeli chcesz się 
zabezpieczyć przed taką ewentualnością, zalicytuj splintera 4♣. Jeśli partner zalicytuje 4♠, (negat – 
brak wyłączenia w treflach), ty zgłosisz 4BA – Blackwood wyłączający. 
 
 Po negatywnej (!) odpowiedzi na splintera, natychmiastowe zalicytowanie Blackwooda 
wskazuje renons w kolorze splintera – tzw. Blackwood wyłączający. Partner w odpowiedziach 
nie uwzględnia asa w kolorze renonsu. 
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 W ten sposób osiągniesz swój cel – o figurach atutowych dowiesz się na bezpiecznym 
poziomie. Jeżeli partner po splinterze zalicytuje pozytywnie, będzie to znak, że w treflach ma niewiele i 
na pewno ma niezłe piki. Twoje 5BA (atutowa) będzie wtedy krokiem w pełni bezpiecznym. 
 
Blackwood renonsowy (Blackwood with a void) 
 
 Konwencja uzupełniająca Blackwooda, pozwalająca na poinformowanie partnera nie tylko o 
liczbie asów, ale także o posiadaniu renonsu, za pomocą dodatkowych odpowiedzi, które: 
 

• nie zmieniają znaczenia odpowiedzi standardowych (tzn. odpowiedzi z ręką bez renonsu); 
 
• nie polegają na mechanicznym dodaniu renonsu do liczby asów; 
 
• są bezpieczne, gdyż wszystkie metody odpowiedzi przewidują licytowanie 6 w kolor 
uzgodniony wówczas, gdy odpowiedź konwencyjna miałaby być wyższa. 

 
Do najczęściej używanych metod odpowiedzi na Blackwooda renonsowego należą: 

 
(1) Metoda identycznego miana (standard): odpowiedź z renonsem jest o stopień wyższa niż 
standardowa odpowiedź bez renonsu. Odpowiedzi na 4BA oznaczają: 
 
liczba asów:  0/4 asy  1 as  2 asy  3 asy 
bez renonsu:  5♣  5♦  5♥  5♠ 
z renonsem:  6♣  6♦  6♥  5BA 
 
(2) Metoda szczeblowa (stosowana przez angielską parę Nico Gardener – Albert Rose): odpowiedzi z 
renonsem są zgłaszane szczeblami kolejno po wyczerpaniu odpowiedzi standardowych bez renonsu, 
tj. począwszy od 5BA. Odpowiedzi na 4BA oznaczają: 
 
liczba asów:  0/4 asy  1 as  2 asy  3 asy 
bez renonsu:  5♣  5♦  5♥  5♠ 
z renonsem:  5BA  6♣  6♦  6♥ 
 
(3) Metoda lokalizacyjna (stosowana przez amerykańską parę Robert Jordan – Artur Robinson): 
odpowiedzi na 4BA informujące o posiadaniu 1 asa i renonsu wskazują kolor renonsu na wysokości 
sześciu – pozostałe odpowiedzi wskazują tylko liczbę asów, a niekiedy także fakt posiadania renonsu: 
 
liczba asów:  0/4 asy  1 as  2 asy  3 asy 
bez renonsu:  5♣  5♦  5♥  5♠ a 
z renonsem:  5♠ a  b  5BA  5♦ c 
 
a jest to odzywka dwuznaczna, ale ustalenie na podstawie dotychczasowej licytacji, czy partner 
ma 4 asy, czy w ogóle ich nie ma – nie powinno sprawić trudności; z renonsem bez bocznego asa 
można zgłosić 5♠ (przesądza zwykle o szlemiku) tylko wówczas, gdy 12 lew jest prawie pewne, a 13 
prawdopodobne – w przeciwnym razie należy zgłosić 5♣, rezygnując z odpowiedzi wskazującej 
posiadanie renonsu; 
 
b należy licytować 6 w kolor renonsu, chyba że renons jest w kolorze wyższym od koloru 
uzgodnionego – wówczas zgłasza się kolor uzgodniony i rzeczą partnera jest zlokalizowanie renonsu 
na podstawie wniosków wynikających z przebiegu licytacji i układu swojej ręki; 
 
c gdy kara są kolorem uzgodnionym, należy zgłosić 5♣, a potem – 6♦. 
 
(4) Metoda skrócona (stosowana zwykle przez pary grające systemem Romex): odpowiedzi na 4BA 
informujące o posiadaniu 1 asa i renonsu wskazują – identycznie jak w metodzie lokalizacyjnej – kolor 
renonsu na wysokości sześciu; bez renonsu odpowiedzi są standardowe, wg 3-szczeblowej skali: 
 
liczba asów:  0/3 asy   1/4 asy  2 asy 
bez renonsu:  5   5   5 
z renonsem:  5 a   b   5BA 
 
a patrz: druga część uwagi a metody lokalizacyjnej; 
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b patrz: uwaga b metody lokalizacyjnej. 
 
(5) Metoda dwustopniowa (Blackwood RSD), proponowana przez amerykańskiego teoretyka 
brydżowego Jeffa Rubensa: odpowiedzi na 4BA informujące o posiadaniu 1 asa i renonsu wskazują – 
identycznie jak w metodzie lokalizacyjnej – kolor renonsu na wysokości sześciu; bez renonsu 
odpowiedzi są standardowe wg 3-szczeblowej skali; mając 2 lub 3 asy z renonsem pierwsza 
odpowiedź (1)”ukrywa” 2 asy i dopiero po odzywce partnera (zwykle jest to wybór kontraktu) druga 
odpowiedź (2) pokazuje te ukryte wartości: 
 
liczba asów:  0 asów  3 asy  1/4 asy   2 asy 
bez renonsu:  5♣  5♣  5♦   5♥ 
z renonsem (1):  5♠ a  5♦ c  b   5♣ c 
z renonsem (2):  -  b  -   b 
 
a patrz: druga część uwagi a metody lokalizacyjnej; 
 
b patrz: uwaga b metody lokalizacyjne; 
 
c jeżeli jest to kolor uzgodniony, należy zrezygnować z przekazania informacji o renonsie; 
gracz, słysząc odpowiedź 5♣ (0 asów) lub 5♦ (1 as), zgłosi prawdopodobnie 5 w kolor uzgodniony i 
wówczas należy zalicytować 6 w kolor, wg ustaleń zawartych w uwadze b metody lokalizacyjnej, co 
jednocześnie poinformuje o posiadaniu „dodatkowych” dwóch asów. 
 
(6) Blackwood/Gerber Giulforda (Guilforda convention) 
 
 Konwencja licytacyjna umożliwiająca jednoczesne pokazanie koloru renonsu i liczby 
posiadanych asów w odpowiedzi na pytanie 4BA czy 4♣ w zależności od tego, czy w uzgodnieniu 
wzajemnym partnerów została przyjęta konwencja Blackwooda czy Gerbera. Konwencja Guilforda 
wykorzystuje – w miarę możności – kolor odpowiedzi na wskazanie renonsu, a stopień odpowiedzi na 
wskazanie liczby asów, a mianowicie: 
 
Tabela odpowiedzi Guilforda: 
 

Na 4BA Blackwooda Na 4♣ Gerbera 
Liczba asów Liczba asów 

Kolor 
renonsu 

0/4 1 2 3 0/4 1 2 3 
brak 5♣ 5♦ 5♥ 5♠ 4♦ 4♥ 4♠ 4BA 

♣ - 6♣ 6♠ - - 5♣ 6♣ - 
♦ - 6♦ 6♥ - - 5♦ 6♦ - 
♥ - 5BA 6♥ - - 5♥ 5BA - 
♠ - 5♠ 6♠ - - 4BA 5♠ - 

 
Niektóre odpowiedzi są dwuznaczne (5♠ w Blackwoodzie i 4BA w Gerberze wskazuje 3 asy 

bez renonsu lub 1 asa i renons pikowy. 6♥/6♠ w Blackwoodzie wskazuje czerwony/czarny renons), 
ale przebieg licytacji i układ ręki pytającego wystarczą zwykle do wyjaśnienia tej dwuznaczności. Gdy 
odpowiedź wskazuje brak renonsu, można zastosować pytanie o króle – odpowiednio 5BA lub 5♣. 
 
⇐•♠♥♦♣ 
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NASZ SYSTEM 
 

Otwarcia na 1/2 RĘKU 
 

1♣ a) 11-15 PC otwarcie przygotowawcze  
 b) 11-18 PC 5+♣ bez 4+♦  
 c) 19(18)+ PC Skład dowolny  

1♦ a) 11-21 PC 5+♦  
 b) 11-21 PC 5+♣ i 4+♦  
 c) 11-21 PC 4441 z singlem ♣  

1♥  11-17 PC 5+ ♥  
1♠  11-17 PC 5+♠  

1BA  15-17(18) PC Skład zrównoważony (bez singla) 5♥/♠ albo 6♣/♦  
2♣  11-15 PC PRECISION  
2♦ a) 7-11 PC 6 w ♥/♠   

 b) 22-24 PC Skład BA (klasyczny)  
 c) 21-24 PC Skład 4441  

2♥  7-11 PC 5-5  ♥ i ♣/♦  
2♠  7-11 PC 5-5  ♠ i ♣/♦  

2BA a) 5-11 PC 7(6)+ w ♣/♦ (destruktywny blok  na młodszym)  
 b) 7-12 PC 7+  w ♥/♠ (konstruktywny blok na starszym)  

3♣  7-11 PC 7+ w ♣ (blok konstruktywny)  
3♦  7-11 PC 7+ w ♦ (blok konstruktywny)  
3♥  5-12 PC 7(6)+  w ♥ (blok destruktywny)  
3♠  5-12 PC 7(6)+  w ♠ (blok destruktywny)  

3BA  8+ PC Blok na 7(8) w ♣/♦ bez dojścia  
4♣   7+ w ♣ (blok destruktywny)  
4♦   7+ w ♦ (blok destruktywny)  
4♥   8(7)+♥ blokujące  
4♠   8(7)+♠ blokujące  

4BA   Min 5-5 w ♣i♦ blokujące  
     

 
1. Otwarcia na 1/2 RĘKU mają charakter rzetelny ze względu na rozbudowane sekwencje środkowe 

przy większej sile odpowiadającego (Stayman, PRO, ...) 
2. Minimum siły potrzebnej na otwarcie na wysokości jeden w kolor to „20 PUNKTÓW 

SZWAJCARSKICH” 
3. Otwarcia układowe konwencyjne 54, 55, 6+ itp. (których siła i układ daje 20 PUNKTÓW 

SZWAJCARSKICH co powoduje konflikt z otwarciami na wysokości 1 w kolor) dajemy wówczas 
gdy są one „zachwiane układowo” np. jeden z longerów nie ma odpowiedniej lokalizacji honorów. 
zdecydowanie  podkreślić, że najlepszym otwarciem jest modelowe otwarcie 1 w kolor  

4. Otwarcia na 3 RĘKU zmodyfikowane ze względu na sytuację taktyczną i limitowaną rękę partnera.  
PATRZ otwarcia na 3 RĘKU 

5. Otwarcia na 3 RĘKU są równoznaczne z wejściami po otwarciu przygotowawczym 1♣ i zbliżone 
do wejść po innych otwarciach na wysokości 1, za wyjątkiem dwukolorowych wejść BA i Cue-
BID-ów Michelsa. 

6. Otwarcia na 4 RĘKU mają charakter konstruktywny. Otwarcia uwzględniają obawę o 
przelicytowanie nas przez przeciwników kolorem starszym oraz statystyczne rozkłady kolorów i 
punktów na pozostałych rękach. 
PATRZ otwarcia na 4 RĘKU 
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Otwarcia na 3 RĘKU (tak jak po otwarciu 1♣) 

 
1♣ a) 11-15 PC otwarcie przygotowawcze  

 b) 11-18 PC 5+♣  
 c) 16+ PC skład dowolny  

1♦ a) 6-8 PC 4+♦ wskazanie wistu  
 b) 8-12 PC 5♦ otwarcie destrukcyjne  
 c) 12-15 PC 5+♦ otwarcie konstruktywne  
 d) 12-15 PC 4441 z singlem ♣ otwarcie konstruktywne  

1♥ a) 6-8 PC 4+♥ wskazanie wistu  
 b) 8-12 PC 5♥ otwarcie destrukcyjne  
 c) 12-15 PC 5+♥ otwarcie konstruktywne  

1♠ a) 6-8 PC 4+♠ wskazanie wistu  
 b) 8-12 PC 5♠ otwarcie destrukcyjne  
 c) 12-15 PC 5+♠ otwarcie konstruktywne  

1BA  15-17(18) PC Skład zrównoważony (bez singla), możliwa 5♥/♠ albo 6♣/♦  
2♣  11-15 PC PRECISION  
2♦  - WILKOSZ (siła taktyczna)  
2♥/♠  - BLOK 5+kolor (siła taktyczna)  
2BA  - min 5-4 w ♣i♦ (siła taktyczna)  
3♣/♦/♥/♠ - BLOK 6+kolor (siła taktyczna)  

3BA  - do gry w składzie dowolnym  
4♣/♦   7+ w ♣ (blok destruktywny)  
4♥/♠   8(7)+♥ blokujące  
4BA   Min 5-5 w ♣i♦ blokujące  
 

Otwarcia na 4 RĘKU 
 

1♣ a) 11-15 PC otwarcie przygotowawcze z fitami 3+ w ♥i♠  
 b) 11-18 PC 5+♣   
 c) 19(18)+ PC Skład dowolny  

1♦ a) 12-21 PC 6+♦  
 b) 12-21 PC 5+♦ i 4+♥/♠  
 c) 12-21 PC 4441 z singlem ♣  

1♥  12-17 PC 5+ ♥  
1♠  12-17 PC 5+♠  

1BA  12-15 PC Skład zrównoważony (bez singla), możliwa 6♣/♦  
2♣  12-15 PC PRECISION  
2♦  12-15 PC WILKOSZ  
2♥/♠  12-15 PC 6+kolor  
2BA  12-15 PC min 5-5 w ♣i♦  
3♣/♦  12-15 PC 6+kolor do 3BA  
3♥/♠  12-15 PC 7+kolor  
3BA  - do gry w składzie dowolnym  
4♥   Sign off  
4♠   Sign off  

4BA   Min 5-5 w ♣i♦ - wybierz młody  
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Bazowe Zasady i Konwencje 

1. Forsująca preferencja kolorów starszych 
Z ręką nie zapewniająca wygrania końcówki należy z układem 4 starsza - 5 młodsza zgłosić w pierwszej 
kolejności kolor starszy, przy sile dającej bilans na końcówkę licytuje się najpierw kolor młodszy. 

2. Odpowiedź 2♣ po każdym otwarciu może mieć charakter sztuczny 

3. Skok starym kolorem ma charakter inwitu, nie forsuje 

4. Czwarty kolor jest zapowiedzią sztuczną, forsującą. Sugeruje brak zatrzymania i trudności z 
wyborem kontraktu. 

5. Zasada forsingu 
→ skok nowym kolorem forsuje do dogranej 
→ skok otwierającego na 2BA forsuje do dogranej 
→ rewers otwierającego po odpowiedzi 1o1 forsuje na 1 okrążenie, po odpowiedzi 2o1 forsuje do 

dogranej 
→ rewers odpowiadającego forsuje do dogranej 
→ 2BA odpowiadającego po rebidzie 2 w kolor forsuje do końcówki (skład zrównoważony),  
  po bezpośrednim uzgodnieniu koloru forsuje na 1 okrążenie (skład zrównoważony) 
→ skaczące uzgodnienie koloru ma charakter bilansowy, nie forsuje (wyjątek 1♥-3♥, 1♠-3♠ - blokujące) 
→ podniesienie naturalnej odzywki BA jest zawsze naturalne (wyjątek 1BA-2BA - transfer na ♦) 

6. Zasada wyłączeń 

6.1 Forsujące 2BA 
  Sekwencje: 1♥/♠      2♣/♦ 
      2♦/♥/♠   2BA 
  2BA w powyższych sekwencjach jest forsujące i pozwala na uzyskanie dokładnego opisu ręki 
otwierającego. 

6.2 Zachęta deskryptywna 
Uzgodnienie koloru partnera poprzedzone zgłoszeniem dwóch innych kolorów wskazuje krótkość w 
kolorze nielicytowanym i inwituje szlemika. 

6.3 Konwencja 5-4 
W sekwencjach, w których otwierający uzgodnił kolor partnera ujawniając skład 5-4, np.: 

1♥  1♠ 
2♠ 

 1♣  1♠ 
 3♠ 

 
  odpowiadający ma możliwość spytania o singla odzywką relay. 

Otwierający bez krótkości powtarza kolor longera: z ręką zachęcającą swojego, z ręką bez nadwyżek 
powraca na kolor uzgodniony. 

6.4 Ręka jednokolorowa 6+ 
Jeśli otwierający jednoznacznie poinformował o longerze 6+, wówczas 2BA odpowiadającego jest 
pytaniem o krótkość.  

6.5 Splinter 
Nienaturalny (zazwyczaj podwójny) przeskok kolorem wskazuje krótkość w licytowanym kolorze, 
minimum czterokartowy fit i rękę zapewniającą wygranie końcówki oraz dającą szansę na szlemika przy 
zastaniu wyłączenia w kolorze krótkości. 
Po splinterze przy uzgodnionym kolorze starszym gramy końcówkę w ten kolor, 3BA oznacza 
zachęcającą rękę bez możliwości dania cue-bidu. Przy uzgodnionym kolorze młodszym 3BA jest do gry. 
Bezpośrednie zalicytowanie koloru krótkości partnera wskazuje pełne wyłączenie. Opóźnione 
zalicytowanie koloru krótkości informuje o asie w tym kolorze. 

6.6 Autosplinter 

6.7 Inwitujące pytanie o singla 
1♥  1BA 
2♥ 

 1♠  1BA 
 2♠ 

W powyższych sekwencjach pytaniem o singla jest odzywka relay. 

7. Gadżet 2♣ 
1♣  1♥ 
1♠  2♣ 

 1♣/♦/♥ 1♥/♠ 
 1BA  2♣ 

Rebid odpowiadającego ma charakter przejściowy i oznacza: 
→ inwit do końcówki (10-12 PC) z kolorem odpowiedzi 5+ (w następnym okrążeniu powtarzamy kolor) 
→ forsing do końcówki (13+ PC) z kolorem odpowiedzi 5+ nie nadającym się do skoku w pierwszym 
okrążeniu 
→ rękę z aspiracjami szlemikowymi w składzie zrównoważonym 
→ 6-9 PC w składzie 6+♣ - 4 starsza (w następnym okrążeniu powtarzamy trefle) 
W następnym okrążeniu licytacji wszystkie odzywki odpowiadającego oprócz powtórzenia koloru 
starszego lub trefli są forsujące. 

Zestaw odpowiedzi: 
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 1♣   1♥ 
 1BA  2♣ 

 
2♦  - 11-13 PC, bez trzech ♥ 
2♥  - 11-13 PC, z trzema ♥ 
2♠  - 14-15, bez stopera ♠ 
2BA - 14-15 PC, ze stoperem ♠ 

3♣  - 14-15 PC, 5♣-3-3-2 

 

 1♣   1♠ 
 1BA  2♣ 
 

2♦  - 11-13 PC, bez czterech ♥ i trzech ♠ 
2♥  - 11-13 PC, cztery ♥, nie wyklucza trzech ♠ 
2♠  - 11-13 PC, trzy ♠, bez czterech ♥ 
2BA - 14-15 PC 

3♣  - 14-15 PC, 5♣-3-3-2 

 

 1♦   1♥ 
 1BA  2♣ 
 

2♦  - 11-13 PC, bez trzech ♥ 
2♥  - 11-13 PC, z trzema ♥ 
2♠  - 14-15, bez stopera ♠ 

2BA - 14-15 PC, ze stoperem ♠ 

 

 1♦   1♠ 
 1BA  2♣ 
 

2♦  - 11-13 PC, bez czterech ♥ i trzech ♠ 
2♥  - 11-13 PC, dokładnie 2-4-5-2 
2♠  - 11-13 PC, trzy ♠ 

2BA - 14-15 PC 

 

 1♣   1♥ 
 1♠   2♣  
 

2♦  - 11-13 PC, bez trzech ♥ 
2♥  - 11-13 PC, z trzema ♥ 
2♠  - 14-15 PC, bez stopera ♦ 
2BA - 14-15 PC, ze stoperem ♦ 
3♣  - 16+ PC, bez stopera ♦ i trzech ♥ (5♣-4♠) 
3♥  - 16+ PC, 4-3-1-5 
3♠  - Acol na ♠ 
3BA - 16+ PC, 4-1-3-5 lub 4-2-2-5 ze stoperem ♦ 

8. Gadżet 3♣ 
1♣   1♥/♠ 
2BA    ?  

 1♦/♥  1♥/♠ 
 2BA    ? 

  3♣    - propozycja gry w ♣ 
      -- próba uzgodnienia pięciokartowego koloru zgłoszonego w pierwszym okrążeniu 

 3♦ / 3♥(po 1♠) / 3BA - naturalne 
  3♥(po 1♥) - 6+♥ lub 5+♥ i 4♠ 

 3♠(po 1♠) - 6+♠ 
  3♠(po 1♥) - 4♥ i 4♠ 

4♣/♦ / 4♥(po 1♠) - autosplinter, kolor 6+ 
 

Dalsza licytacja otwierającego: 

 1♣   1♠ 
 2BA  3♣ 
 

3♦  - cztery ♣, minimum siły 
3♥  - cztery ♣, aspiracje szlemikowe 
3♠  - trzy ♠, brak czterech ♣, nie precyzuje siły 
3BA - naturalne, brak możliwości uzgodnienia koloru 
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4♣/♦ - cztery ♠, cue-bid, aspiracje szlemikowe 
4♠  - cztery ♠, minimum siły 

 

 1♣   1♥ 
 2BA  3♦ 
 

3♥  - trzy ♥, nie precyzuje siły 
3♠  - cztery ♦, brak aspiracji szlemikowych 
3BA - naturalne, brak możliwości uzgodnienia koloru 
4♣  - cztery ♥, maksimum siły 
4♦  - cztery ♦, maksimum siły 
4♥  - cztery ♥, minimum siły 

 
 1♦   1♠ 
 2BA  3♣ 
 

3♦  - 6+♦ 
3♥  - dobry fit ♣ 
3♠  - trzy ♠ 
3BA - 5-3-3-2 z dublem ♠, jeśli 6♦, to słaby kolor 

 
 1♦   1♥ 
 2BA  3♠ 
 

3BA - naturalne 
4♣  - uzgodnienie ♥, maksimum siły 
4♦  - uzgodnienie ♠, maksimum siły 
4♥/♠ - uzgodnienie koloru, minimum siły 

 

.1 9. Zasady traping pasa: 
Z opozycją przepasowujemy (PAS wciągający) JEŻELI AKTUALNA NASZA SIŁA PLUS MINIMUM 
OBIECYWANE PRZEZ PARTNERA NIE DAJE KOŃCÓWKI 
partner z min. może spasować lub wznawia KONTRĄ gdy KONTRĘ KARNĄ BY PRZYJĄŁ 

- Opozycja na wznowienie kontrą na wysokości uzależniona od siły karty, 
- Z brakiem opozycji odchodzimy nieforsująco – na wysokości JEDNEGO NAWET Z CZWÓRKĄ !!! 
  Odzywka BA na wznowieniu - 99% sugestia krótkości (chcę grać w tym rozdaniu ale chcę wznawiać) 

 

.2 10. Zasady łapanki 
W SYTUACJACH ŁAPANKOWYCH KONTRA BEZPOŚREDNIA Z 4+ PRZEPASOWANIE Z DUBLEM 
Z silną ręką i KRÓTKOŚCIĄ w kolorze partnera najpierw PAS-ujemy, a po KONTRZE partnera  odchodzimy 
naturalnie lub przy rękach dwukolorowych Bez Atu -  licytacja sforsowana 
Ze SŁABĄ RĘKĄ i krótkością „odchodzimy” OD RAZU !!! A PRZY RĘKACH DWUKOLOROWYCH 
LICYTUJEMY Bez Atu na najniższej wysokości 
 

.3 11. Kontra z fitem 
Stosowana przez otwierającego po interwencji z prawej strony i odpowiedzi partnera kolorem. 
 1♣ - pas - 1♥ - 1♠ 
  x (kontra z fitem lub 16+PC) 
 

.4 12. Kontra z plusem 
Stosowana przez odpowiadającego, aby wyjaśnić że ma normalna odpowiedź a nie minipodniesienie (stosowana 
wyłącznie przy REBIDZIE ODPOWIADAJĄCEGO) 
 
 1♣  - pas  - 1♦ - pas  
 1♥  - 1♠  -   x (kontra z plusem) 
 

.5 13. Inne 
 
1) Po naszej kontrze nie ma trapingpasa !!! 
 
2) Po otwarciu jednokolorowym, bądź dokładnie opisującym rękę kontra zawsze karna. 
 3♣  - 3♥ -  x (karna) 
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3) Jeżeli jedna  z rąk zgłosiła kolor 5+ i nie wie który kolor jest uzgodniony, to przyjmuje że jej. 
 
4) Gramy ANTYKONTRĄ, gdy przeciwnik licytuje nasz kolor i jest to sztuczne, gdy naturalne to kontra jest 
karna. 
 
5) Z minimalną kartą w ramach licytacji zgłaszamy odzywkę maksymalną (na poziomie do którego jesteśmy 
sforsowani) 
 
6) KONTRA na zalicytowany przez przeciwnika nowy kolor sztuczny oznacza GRAJ TEN KOLOR: 
 - mam ten kolor, nie objecuje szybkich lew (na staymana, transfer, negat, wywiad ... ) 
 - graj w ten kolor, wskazuje dobry wist (na cue bid, splintera, pytanie o asy/króle, odpowiedzi ... ) 
       Brak kontry jest wskazówka negatywną przy podejmowaniu analizy na wiście. 
 
 

9. 14. Strefa szlemowa 

9.1 4BA 
4BA jest pytaniem o asy, gdy zostało poprzedzone uzgodnieniem koloru (bezpośrednio lub cue-bidem). 
W pozostałych przypadkach jest naturalnym inwitem szlemikowym. 
4BA (blackwood rzymski) jest pytaniem o 5 wartości (4 asy i król atu). 
Odpowiedzi: 5♣ - 0 lub 3, 5♦ - 1 lub 4, 5♥ - 2 bez damy atu, 5♠ - 2 z damą atu (przy uzgodnionych ♣: 
5♣ 1/4, 5♦ 0/3) 
Po odpowiedzi 5♣/♦ pytaniem o damę atu jest odzywka relay (z pominięciem koloru uzgodnionego). 

9.2 Cue-bidy 
Zgłoszenie na wysokości 3, 4 lub 5 koloru, który nie może być uzgodniony, ani nie jest wywiadem lub 
en-passant bezatutowym jest cue-bidem szlemikowym. 
Pierwszy cue-bid wskazuje najniższe z posiadanych zatrzymań I i II klasy. 
Jeżeli jeden z graczy rozpoczął licytację szlemikową, to zgłoszenie cue-bidu przez jego partnera jest 
obowiązkowe jedynie w sytuacji, gdy cue-bid ten wypada poniżej dogranej, a partner nie jest 
zlimitowany. 

Otwarcie 1♣ 

1. Odpowiedzi 
1♦  -  negat 0-6 PC, skład dowolny 
  -- 5+♦, bez starszej czwórki, 7-11 PC (z siłą 10-11 należy w drugim okrążeniu zgłosić 2BA lub 
3♦) 
  --- 7-9 PC bez starszej czwórki, z ręką nie nadającą się do zgłoszenia 1BA 
1♥/♠ -  kolor 4+, 7+PC 
1BA -  skład zrównoważony, bez starszej czwórki, 7-9 PC 
2♣  - 5+♣, 10+PC, przy sile 10-11 PC ręka zorientowana do gry w kolor, 1F 
  -- bez starszej czwórki, 16+PC 
2♦  - 5+♦, GF 
2♥/♠ -  solidny kolor 5+, GF 
2BA - skład zrównoważony, bez starszej czwórki, 10-12 PC 
3BA - j.w., 13-15 PC 
3♣/♦ - inwit do końcówki na sześciokarcie, ok. 10 PC (kolor ♣ może być słaby, kolor ♦ solidny) 
3♥/♠ - autosplinter przy uzgodnionych ♣ (6+♣) 

2. Sekwencja 1♣ - 2♣ 
2♦  - minimum z fitem ♣, chęć gry 3♣ przy minimalnej ręce partnera 
  -- silna ręka z czwórką ♦ 
2BA - minimum, chęć gry 2BA przy minimalnej ręce partnera, nie wyklucza starszej czwórki 

Inne rebidy obiecują nadwyżkę, a więc przesądzają końcówkę: 
2♥/♠ - cztery ♥/♠ 
3♣  - 4+♣, wyklucza starszą czwórkę 
3♦/♥/♠ - splinter 

Dalsza licytacja w sekwencji (wszystkie rebidy forsujące): 
1♣  2♣ 
2♦   ? 
 

2♥/♠ - pięć ♣ - cztery ♥/♠, GF zgodnie z forsującą preferencją kolorów 
starszych 
3♣  - kolor 6+, GF (z ręką inwitującą - 3♣ w pierwszym okrążeniu) 
2BA - 1F, partner ze słabą ręką zgłosi 3♣ - sign-off 

3. Sekwencja 1♣ - 1♦ 

1♥/♠ - 4♥/♠, wyjątkowo z trójki przy układzie bezatutowym w sile 12-15 PC (nie forsuje) 
1BA - naturalne, 19-20 PC 
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2BA - naturalne, 21-22 PC 
2♣  - 5♣ bez starszej czwórki, (nie forsuje) 
2♦  - GF, skład dowolny 
2♥/♠ - 1F, rewers, 5+♣ - 4♥/♠, 17-21 PC 

4. Sekwencje 1♣ - 1♥/♠ 
1♠  - cztery ♠ 
1BA - 12-15 PC, bez czwórki w kolorze partnera (i czwórki ♠ po odpowiedzi 1♥) 
2♣  - 5♣ bez czwórki ♠ 
2♦  - rewers (16+PC), 1F 
2♥(po 1♠) - rewers (16+PC), 1F 
2♠(po 1♥) - silny rewers (18+PC), GF 
2BA - układ bezatutowy, 19-22 PC, nie wyklucza starszej czwórki, GF 
3♣  - 16+PC, kolor ♣, inwit 
3♦  - 6+♣, GF 
3♥/♠ - splinter, silny inwit do końcówki 
4♣  - 5♣ - 4 karty w kolorze odpowiedzi, bez krótkości, 17+PC 
4♦  - splinter 

5. Sekwencja 1♣ - 1BA 
2♣  - 5♣ - 4♦, 11-15 PC 
2♦  - pytanie o układ, GF, odpowiedzi:  
    2♥  - trzy ♥, 4-4 w młodszych 
    2♠  - trzy ♠, 4-4 w młodszych 
    2BA  - 4-3-3-3 
    3♣/♦  - pięć ♣/♦ 
2♥/♠ - rewers (16+PC), 1F 
2BA - inwit do 3BA z ♣, 16-17 PC 
3♣  - inwit do 3BA z 6+♣, sugeruje brak zatrzymania w którymś z kolorów, 16-17 PC 
3♦/♥/♠ - autosplinter (modelowy układ 6♣-3-3-1), 16+ PC 

Otwarcie 1♦ 

1. Sekwencja 1♦ - 2♣ 

 2♦  - negat 
    -- silna ręka 18+PC lub silna trójkolorówka - 1F 

 2BA - 4-4-4-1 z singlem ♣, 12-15 PC, nie forsuje 
 2♥/♠ - rewers 
 3♣  - naturalne, nadwyżkowe 
 3♦  - naturalne, jednokolorowa ręka z aspiracjami 
 3♥/♠ - splinter 

2. Sekwencje 1♦ - 1♥/♠ 
 2BA - GF, ręka jednokolorowa 
 4♦  - 5-4-2-2 z czwórką w kolorze odpowiedzi, 17+PC 

Otwarcie 1♥/♠ 

1. Odpowiedzi 
1♠  - 4+♠, 7+PC 
1BA - półforsujące: 
     7-10 PC bez fitu  
     4-6 PC z fitem 
     10-11 PC z fitem, ręka zrównoważona 
2♣  - 5+♣, 10+PC 
  -- układ zrównoważony, GF 
2♦/♥ - kolor 5+, 10+PC 
2♥/♠ - fit 3+, 7-9 PC 
2BA - fit 2(3)kartowy, inwit do końcówki BA (brzydka ręka w sile 10-11(12)PC) 
3♣  - fit 4+, inwit do końcówki UKŁADOWY (z singlem) 
3♦  - fit 4+, inwit do końcówki SIŁOWY (ręka zrównoważona) 
3♥/♠ - blokujące 

2. Sekwencja 1♠ - 1BA 
2♣  - naturalne lub układ 5-3-3-2 ok. 17 PC - nie forsuje 
2♦/♥ - 4+♦/♥ (2♦ w sekwencji 1♥-1BA-2♦ może być z trójki przy składzie 4-5-3-1) - nie forsuje 
2♠  - 6+♠, słabe zniesienie 
2BA - GF (sugeruje rękę jednokolorową) 
skok nowym kolorem - naturalny, GF 
3♠  - 6+♠, inwit do końcówki 
3BA - ok. 19 PC, ręka zorientowana na grę bez atu 
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3. Sekwencja 1♠ - 2BA (inwit) 
3♠   - do pasa 
4♠   - do pasa 
3♣/♦/♥  - naturalne, warunkowe przyjęcie inwitu 
4♣/♦/♥  - autosplintersplinter, aspiracje szlemikowe 
3BA  - do pasa 

4. Sekwencja 1♠ - 3♣ (inwit) 
3♠   - do pasa 
4♠   - do pasa 
3♦ - Relay (pytanie o singla) 
   odpowiedzi szczebelkami: I-♣, II-♦, III-♥/♠     nastepnie: cueBidy albo 3BA, 4♠ do pasa 
4♣/♦/♥  - autosplintersplinter, aspiracje szlemikowe 
3BA  - do pasa 

5. Sekwencje 1♥/♠ - 2♣/♦ 

Prawie zawsze forsują do dogranej. Wyjątki: 
→ dobry sześciokart, ok. 10 PC - w następnym okrążeniu inwitujące 3♣/♦ 
→ dobry pięciokart, druga figura w kolorze partnera, ok. 10 PC - w następnym okrążeniu 2 w kolor 
partnera 
→ kolor + fit, ok. 10 PC - w następnym okrążeniu 3 w kolor partnera 

Otwarcie 1BA 

1. Odpowiedzi 
2♣  - stayman: 1) czwórka starsza, układ zrównoważony, inwit do końcówki 
      2) 5♠ - 4♥, do 7 PC 
      3) czwórka starsza, piątka młodsza, inwit do końcówki 
      4) forsing do końcówki bez starszego pięciokartu i młodszego sześciokartu  

odpowiedzi otwierającego: 
    2♦ - brak starszej czwórki 
    2♥ - cztery ♥, nie wyklucza czterech ♠ 
    2♠ - cztery ♠ 
2♦/♥ - transfer na ♥/♠, kolor 5+, siła nieokreślona 
2♠  - transfer na ♣, kolor 6+, siła nieokreślona 
  -- inwit do 3BA (bez starszej czwórki) 
2BA - transfer na ♦, kolor 6+, siła nieokreślona 
konwencja 5-4-3-1: 

3♣ - krótkość ♣, 5+♦, 4♥/♠ 
3♦ - krótkość ♦, 5+♣, 4♥/♠ 
3♥ - krótkość ♥, 5+-4+ w młodszych 
3♠ - krótkość ♠, 5+-4+ w młodszych 

4♣  - gerber 
4♦/♥ - teksas na ♥/♠ 

2. Dalsza licytacja po staymanie 
  1BA  -   2♣ 
  2♦  -    ? 
 
2♥  -  relay, wariant 4) 
2♠  -  5♠-4♥, wariant 2) 
2BA -  inwit, wariant 1) 
3♣/♦ -  5♣/♦ - 4 starsza, wariant 3) 
3♥/♠ -  krótkość, piątka młodsza-czwórka starsza lub 4441 
 
  1BA -   2♣ 
  2♥  -    ? 
 
pas  - wariant 2) 
2♠  - relay, wariant 4) 
2BA - inwit, wariant 1) 
3♣/♦ - 5♣/♦ - 4♠, wariant 3) 
3♥  - inwit 
3♠/4♣/4♦ - splinter 
 
  1BA -   2♣ 
  2♠  -    ? 
 
pas  -  wariant 2), przy sile 5-7 PC można  
      zainwitować lub zgłosić końcówkę 
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2BA - inwit, wariant 1) lub 5♣-4♥, wariant 3) 
3♣  - relay, wariant 4) 
3♦  -  5♦ - 4♥, wariant 3) 
3♠  - inwit 
4♣/4♦/4♥ - splinter 
 

Dalsza licytacja po odzywce typu relay: 

  1BA  -   2♣ 
  2♦  -   2♥ 
   ? 
 
2♠  - 5♣ 
2BA - 5♦ 
3♣  - 4♣-3-3-3 
3♦  - 4♦-3-3-3 
3♥  - 2-3-4-4 
3♠  - 3-2-4-4 

 

  1BA -   2♣ 
  2♥  -   2♠ 
   ? 
 
2BA -  4♠ 
3♣  - 4♣ 
3♦  - 4♦ 
3♥  - 4♥-3-3-3 

  1BA -  2♣ 
  2♠  -  3♣ 
   ? 
 
3♦  -  4♦ 
3♥  - 4♣ i 3♥ (4-3-2-4) 
3♠  - 4♠-3-3-3 
3BA - 4♣ i 3♦ (4-2-3-4) 

3. Dalsza licytacja po transferze na kolor starszy 
2 w kolor wskazany transferem -  prawie automatyczne 
3 w kolor wskazany transferem -  maksimum otwarcia, fit czterokartowy 
2BA - maksimum otwarcia, fit trzykartowy z dwiema figurami 
2♠/3♣/♦/♥ - naturalne, fit czterokartowy 
 
Dalsza licytacja odpowiadającego po odzywce 2 we wskazany kolor: 
 nowy kolor bez przeskoku -  kolor 4+, forsuje na 1 okrążenie 
 nowy kolor z przeskokiem -  autosplinter, kolor 6+ 
 2/3BA  -  układ 5-3-3-2, z bilansu 
 

4. Dalsza licytacja po transferze na kolor młodszy 
1BA -  2♠ 

otwierający licytuje 2BA z minimum siły, 3♣ z nadwyżką 

1BA -  2BA 
otwierający licytuje 3♣ z maksimum otwarcia i fitem ♦, 3♦ z minimum 

   1BA -  2♠ 
2BA -   ? 

pas  - ręka w sile inwitu do 3BA bez starszych czwórek 
3♣  - 6+♣, sign-off 
3♦/♥/♠ - 6+♣, krótkość, przesądza końcówkę 
3BA - longer ♣, brak krótkości, inwit szlemikowy 

Otwarcie 2♣ Precision 

1. Odpowiedzi 
2♦  - pytanie o układ, odpowiedzi: 
   2♥/♠ - cztery ♥/♠ 
   2BA - 6+♣ bez singletona 
   3♣ - 6+♣, singleton, brak starszej czwórki 
2♥/♠ - kolor 5+, 9-12 PC (lub mniej z kolorem 6+), nie forsuje 



 - 330 -

2BA - układ zrównoważony, brak starszej czwórki, 10-12 PC 
3♦/♥/♠ - dobry kolor 5+, 12+PC 
3♣/4♣  -  blokujące, fit 3+ 

2. Dalsza licytacja 
 2♣  - 2♥ 

    ? 
 

pas  - dubleton ♥, brak nadwyżek 
2♠  - singleton ♥, cztery ♠ 
2BA - sześć ♣, brak czterech ♠, singleton ♥ 
3♣  - sześć ♣, cztery ♦, singleton ♥ 
3♦  - druga figura ♥, maksimum siły 
3♥  - 3-4♥, inwit 
4♥  - 3-4♥, maksimum siły 

 

   2♣  - 2♠ 
  ? 
 

pas  - dubleton ♠, brak nadwyżek 
2BA - układ 1-4-3-5 
3♣  - 6+♣ 
inne j.w. 
3♥  - 4♠, krótkość ♥, inwit 

 

Otwarcie 2♦ Multi (Balickiego) 
1. Odpowiedzi  

2♥: - do długości 
2♠:  - pytanie o układ (nie uzgadnia koloru otwierającego), 
2BA:  - pytanie (uzgadnia kolor otwierającego),  
3♣:  - prośba o Texas na swój kolor (inwit) 
3♦:  - prośba o zgłoszenie swojego koloru (inwit) 
3♥:  - blok z oboma fitami 
4♣:  - prośba o Texas na swój kolor 
4♦:  - prośba o zgłoszenie swojego koloru 

 
Dalsza licytacja: 

2♦  - 2♠ 
? 

 
2BA: - singiel możliwy, ale tylko w drugim starszym, 3 ♣(Relay)  
3♣:  - 6♠ i singiel ♣ 
3♦:  - 6♥ i singiel ♦ 
3♥:  - 6♥ i singiel ♣ 
3♠:  - 6♠ i singiel ♦ 
Teraz aby uzgodnić kolor młodszy odpowiadający go zgłasza, a gdy zalicytuje 
krótkość partnera, to uzgodni drugi starszy 
 
 
 

2♦  - 2♠ 
2BA - 3♣ 
? 

 
3♦: - 6♥ bez singla 
3♥: - 6♥ z singlem ♠ 
3♠: - 6♠ bez singla 
3BA: - 6♠ z singlem ♥ 
Teraz aby uzgodnić kolor młodszy odpowiadający musi go zgłosić 
 

2♦  - 2BA 
? 

 
3♣: ogólna góra otwarcia, teraz 3♦ to wywołanie koloru starszego 
3♦: dobry kolor, może być góra otwarcia, jedna przegrywająca po partii 
3♥/♠: naturalne, ogólna słabość otwarcia 
Potem cue-bidy, pierwszy cue-bid krótkościowy. 
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Otwarcie 2♦ Wilkosz 

1. Odpowiedzi 
2♥/♠ - do koloru: otwierający z longerem w zalicytowanym kolorze pasuje, w przeciwnym wypadku 
licytuje najbliższy 

     posiadany kolor 
2BA - pytanie o kolory longerów 
3♦  - inwit z fitami w starszych 
3♥  - blokujące z fitami w starszych 
3♠  - blokujące z krótkością ♥ 
4♦  - chęć gry 4 w starszy kolor otwierającego 

Otwarcie 2BA 

1. Odpowiedzi 
  3♣  - do koloru 
  3♦  - 16+PC, skład dowolny, pytanie o kolor longera 

Drury 
Po trzecioręcznym lub czwartoręcznym otwarciu 1♥/♠ odpowiedź 2♣ oznacza  

   → ręka zrównoważona, 10-11 PC  
   → fit w kolorze otwarcia, 10-11 PC 
   → longer treflowy, 7-10 PC 

Otwierający licytuje: 
2♦  - siła poniżej normalnego otwarcia (10-12 PC) 
2 w kolor otwarcia - normalne otwarcie (13-14 PC) 
inne - naturalne, GF (można wyhamować w 3♣) 
 

Licytacja w Obronie 

1. Kontra wywoławcza, kontra objaśniająca 
  Po otwarciu 1♣ - kontra jest objaśniająca ze składem dowolnym lub wywoławcza z najwyżej jedną 
starszą czwórką. 

2. Dwukolorowe 1BA 
Wejście 1BA (7-15 PC) oznacza 
→ po otwarciu 1♦ - 5+♣ - 4♥/♠ 
→ po otwarciu 1♥ - 5+♣/♦ - 4♠ 
→ po otwarciu 1♠ - 5+♣/♦ - 4♥ 

  (→ po otwarciu 1♣ - klasyczne 16-18 PC) 

3. Wejście 1♦ 

  → 5+♦ 
  → 4♥ i 4♠ 
  siła 9+PC 

4. Duże dwukolorówki 
→  po otwarciu 1♣ 
 2♦  - Wilkosz 
 2BA  - 5+♣ - 5+♦ 

→  po otwarciu 1♦ 
 2♦  - 5+♠ - 5+♣/♦ 
 2BA  - 5+♥ - 5+♣ 

→  po otwarciu 1♥ 
 2♥  - 5+♠ - 5+♣/♦ 
 2BA  - 5+♣ - 5+♦ 

→  po otwarciu 1♠ 
 2♠  - 5+♥ - 5+♣/♦ 
 2BA  - 5+♣ - 5+♦ 

Siła wejść dwukolorowych - nieokreślona (7+PC) 
5. Licytacja w obronie po otwarciu 1BA 

Po otwarciu przeciwnika 1BA: 
kontra - 4 starsza i 5+ w innym kolorze 
2♣  - 4♣ - 5+♥/♠ 
2♦  - 4♦ - 5+♥/♠ 
2♥/♠ - naturalne, ręka jednokolorowa 
2BA - 5+♣ - 5+♦ 
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6. Licytacja po otwarciu przeciwnika 2♥/♠(blokujące) i kontrze I obrońcy. 
 (2♥/♠) kontra  (pas)  ? 
2BA - Lebensohl: 1) przygotowanie sign-off na longerze ujawnionym w następnym okrążeniu 
       2) forsing do końcówki z kolorem starszym 4+ 
           kontrujący licytuje automatyczne 3♣ 
2♠  - naturalne, nieforsujące 
kolor przeciwnika - pytanie o zatrzymanie, bez zainteresowania grą w kolor starszy 
3 w nowy kolor  - naturalne, inwitujące 
4 w młodszy   - naturalne, aspiracje szlemikowe 
4 w starszy   - naturalne, brak aspiracji szlemikowych 
3BA - naturalne, z zatrzymaniem w kolorze przeciwnika, bez zainteresowania grą w kolor starszy 
 

Licytacja Dwustronna 

1. Licytacja po otwarciu 1 w kolor i kontrze wywoławczej 
 1♥/♠  (kontra)  ? 
 

rekontra    - od 13 PC z fitem, od 10 PC bez fitu forsuje do 2 w kolor otwarcia 
1BA    - bilansowe podniesienie do 2 w kolor otwarcia 
2BA    - inwit do końcówki z fitem, skład zrównoważony 
2,3,4♥/♠   - blokujące, nie obiecuje lew defensywnych 
1♠     - kolor 4+. forsuje 
2♣/♦/♥/♠  -  naturalne, nie forsuje 
3♣/♦/♥   - kolor + fit, co najmniej inwit 
3♠/4♣/♦/♥  - splinter 

 
 1♣  (kontra)  ? 

 
rekontra   - od 10 PC bez krótkości ♣ 
pas    - negat (0-6 PC), co najmniej 4♣ 
1♦     - negat (0-6 PC), najwyżej 3♣ 
1♥/♠    - naturalne, 6-9 PC, nie forsuje, kolor 5+ 
1BA    - półblokujące, 6-9 PC 
2♣     - forsing do końcówki z układem niezrówn.  
2♦/♥/♠   - blokujące 
2BA    - inwit do końcówki z kolorem ♣ 
3♣/♦/♥/♠  - blokujące 
3BA    - do gry 
 

 1♦  (kontra)  ? 
 

rekontra   - od 10 PC, forsuje 
1♥/♠    - naturalne, nie forsuje, kolor 5+ 
1BA    - naturalne, nie forsuje 
2♦     - blokujące 
2♥/♠    - blokujące 
2BA    - inwit do 3BA z fitem ♦ 
inne    - blokujące 
 

2. Licytacja po otwarciu 1 w kolor i wejściu 1BA 
 1♦/♥/♠  (1BA(5-4))  ? 
 

kontra   - od 9 PC w miarę zrównoważona  
-- 9-15 PC z fitem 

2 w nowy kolor - nie forsuje 
2 w kolor przeciwnika - 15+PC z fitem, skład zrównoważony 
2BA    - 5+♣-5+♦, 6-10 PC 
3♣/♦    - naturalne, GF, może być z fitem 
3 w kolor partnera - inwit, skład niezrównoważony 
3♠/4♣/♦    - splinter 
4 w starszy  - sign-off 

 
 1♣  (1BA(16-18 PC))  ? 
 

kontra - od 9 PC, układ dowolny 
2♣  - 5+♣ - 4♥/♠ lub 6+♣, 5-8 PC 
2♦  - 5+♦ - 4♥/♠ lub 6+♦, 5-8 PC 
2BA - 5+♣ - 5+♦,  
inne - naturalne, nieforsujące 
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3. Licytacja po otwarciu 1 w kolor i wejściu kolorem bez przeskoku 
kontra        - negatywna 
2/3BA        - naturalne, z bilansu 
nowy kolor bez przeskoku  - naturalne, forsuje na wysokości 1 i 3, nie forsuje na wysokości 2 
nowy kolor z przeskokiem  - naturalne, GF 
kolor otwarcia bez przeskoku - 5-8 PC z fitem 
kolor przeciwnika     - GF, po otwarciu w kolor starszy - fit 
          po otwarciu w kolor młodszy - skład zrównoważony, pytanie o 
zatrzymanie 
kolor otwarcia z przesk.   - inwit układowy 
kolor przeciwnika z przesk. - splinter 
nowy kolor z podwójnym przesk. - kolor + fit, 8-11 PC 
 
Kontra negatywna: 
1♣  (1♦) kontra   - 7+PC bez czterech ♥/♠ i zatrzymania ♦ 
1♣/♦ (1♥) kontra   - 7+PC bez czterech ♠, dobr. koloru ♣/♦ i zatrzymania ♥, po otw. 1♦ bez 
fitu ♦ 
1♣/♦ (1♠) kontra   - 7+PC, 4♥  

           -- 11+PC, 5+♥, z mniejszą siłą nieforsujące 2♥ 
1♥  (1♠) kontra   - 7+PC, 4+♣-4+♦ 
         -- 7+PC bez fitu ♥ i zatrzymania ♠ 
         --- 11+PC bez fitu ♥ z kolorem młodszym 
         ----10-12 PC z fitem ♥, ręka zrównoważona 
1♥/♠ (2♣/♦) kontra  - 7+PC, druga starsza czwórka 
         -- 11+PC, drugi starszy 5+ 
1♣/♦ (2♥/♠) kontra  - 7+PC, druga starsza czwórka, przy min. siły - piątka młodsza lub fit karowy 
1♦  (2♣)  kontra  - 7+PC, co najmniej jedna starsza czwórka, jeżeli fit ♦, to nie minimum  

            (z 6-7PC i fitem ♦ licytujemy 2♦ zamiast kontry) 
         -- 11+PC, kolor starszy 5+ 
1♥  (2♠)  kontra  - 7+PC, 4+♣-4+♦, przy minimum siły większy układ lub tolerancja gry w 
♥ 
         -- 10-12 PC z fitem w składzie zrównoważonym 
1♠  (2♥)  kontra  - 7+PC, 4+♣-4+♦, przy minimum siły większy układ lub tolerancja gry w 
♠ 
         -- 10-12 PC z fitem w składzie zrównoważonym 
1 w kolor (3♣/♦) kontra - czwórka (czwórki) w nielicytowanym kolorze starszym 
         -- silna ręka bez możliwości zgłoszenia innej odzywki (wywiad 
bezatutowy?) 
1♣/♦ (3♥/♠) kontra  - czwórka w nielicytowanym kolorze starszym 
1♥/♠ (3♥/♠) kontra  - 4+♣-4+♦ 
 

4. Licytacja po otwarciu 1 w kolor i wejściu kolorem z przeskokiem 
  kontra    - negatywna do wysokości 3♠, powyżej karna 
  nowy kolor   - forsuje na wysokości 3 i wyżej 
  kolor partnera  - naturalne 
  kolor przeciwnika - splinter 
  2/3BA    - naturalne, z bilansu 
  4BA     - po wejściu na wysokości 4 - dwukolorówka 
         po otwarciu naturalnym i wejściu na wysokości 3 - balckwood 
         po otwarciu sztucznym (1♣) i wejściu na wysokości 3 - inwit do 6BA 

5. Licytacja po wejściu dwukolorowym 
 1♠  (2♠(♥ i mł.))  ? 
 

kontra - intencjonalna (skład zrównoważony bez fitu, 8+PC) 
3♠   - fit, blokujące 
2BA  - fit, inwit 
3♣/♦  - kolor + fit lub dobry kolor, forsing 
3♥   - fit, forsing, bez krótkości i własnego longera 
3BA  - fit, niezbyt silna ręka układowa zapewniająca końcówkę 
4♣/♦/♥ - splinter 
4♠   - niezobowiązujące 
 

 1♦  (2♦(♠ i inny))  ? 
 

kontra - intencjonalna 
2♥   - naturalne, nieforsujące 
2♠   - wywiad bezatutowy 
2BA  - inwit do 3BA 
3♣   - naturalne, forsing 
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3♦   - blokujące 
3♥   - naturalne, forsujące 
3♠/4♣/♥- splinter 
3BA  - do gry 
 

 1♥/♠  (2BA(♣ i ♦))  ? 
 

kontra -  intencjonalna 
3♣   - kolor (lub fit) ♥, co najmniej inwit 
3♦   - kolor (lub fit) ♠, co najmniej inwit 
3♥/♠  - naturalne, nieforsujące 
3BA  - fit, niezbyt silna ręka układowa zapewniająca końcówkę 
4♣/♦  - splinter 
4 w kolor otwarcia – niezobowiązujące 
 

 1♣  (2BA(♣ i ♦))  ? 
 

kontra -  intencjonalna 
3♣/♦ - dwukolorówki ♥+♠ 
3♥/♠ - naturalne, forsujące 
 

6. Licytacja po otwarciu 1BA i wejściu naturalnym 
kontra     - karna 
2 w kolor    - naturalne, nieforsujące 
3 w kolor młodszy  - naturalne, inwit do 3BA 
3 w kolor starszy  - naturalne, forsing 
3 w kolor przeciwnika- pytanie o zatrzymanie, bez starszej czwórki 
2BA      - Lebensohl 
3BA      - naturalne, z zatrzymaniem w kolorze przeciwnika, bez starszej czwórki 
4♦/♥      - teksasy na ♥/♠ 
 

 1BA  (2♣)  2BA  (pas) 
   ? 
 

3♣  - brak zatrzymania ♣ 
3♥/♠ - czwórka ♥/♠ i zatrzymanie ♣ 
3BA - zatrzymanie ♣, brak starszej czwórki 

 

7. Licytacja po otwarciu 1BA i wejściu konwencyjnym 
Po wejściu wskazującym dwa kolory: 
kontra  - możliwość kontrowania przynajmniej jednego koloru przeciwników 
   -- ręka w sile inwitu 
    po wyborze koloru przez II broniącego, otwierający kontruje z czwórką lub dobrą trójką 
2 w kolor - naturalne, nieforsujące 
3 w kolor - naturalne, inwitujące 
2BA  - sign-off na kolorze niższym od koloru wejścia (lub na kolorze wejścia) 
   -- inwit na kolorze wyższym od koloru wejścia 
kolor własny z przeskokiem - naturalne, GF 
kolor wskazany przez przeciwnika  - wywiad bezatutowy 
kolor wskazany z przeskokiem  - konwencja 5-4-3-1 
4♦/♥  - teksasy na ♥/♠ 
 

8. Licytacja po otwarciu 1BA i kontrze siłowej 
pas    - transfer na ♣ 
2♣/♦/♥  - transfery 
rekontra -  karna (7+PC), forsująca w przypadku odejścia przeciwników 
2♠/3♣/♦/♥- inwit z dobrym kolorem 6+kartowym 
4♦/♥   - teksasy na ♥/♠ 
 

9. Licytacja po otwarciu 1BA i kontrze 'bi' 
rekontra -  karna (7+PC), forsująca w przypadku odejścia przeciwników 
inne   - jak bez kontry 
 

10. Interwencja przeciwnika w licytacji strefy szlemowej 
Wejście po Blackwoodzie: 
PODI (pas - 0-3, kontra - 1-4) 
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Kontra po Blackwoodzie: 
ROPI (rekontra - 0-3, pas - 1-4) 
 
Wejście po odpowiedzi na Blackwooda: 
pas  - pytanie o króle 
kontra - werdykt (brak kluczowych wartości) 
nowy kolor - inwit do szlema 
5BA - atutowa 
 
Wejście po cue-bidzie: 
cue-bid - zapewnia zatrzymanie w kolorze wejścia 
kontra  - zniechęcająca 
pas     - zachęcający bez zatrzymania w kolorze wejścia 
 
Kontra na cue-bid nieokreślony bądź honorowy: 
rekontra - zatrzymanie 
cue-bid - obiecuje zabezpieczenie przed podgrywaniem 
pas   - obawa o podgrywalność zatrzymania, partner z niepodgrywalnym zatrzymaniem licytuje 
następny cue-bid 

      lub rekontrę, z podgrywalnym zatrzymaniem powraca na kolor uzgodniony 
 
Kontra na cue-bid krótkościowy: 
rekontra - pełne wyłączenie 
pas   - niezła ręka bez pełnego wyłączenia, brak koncentracji wartości (rekontra partnera - renons) 
cue-bid - pozytywne przyjęcie krótkości, zgrupowanie w kolorze cue-bidu 
powrót na kolor uzgodniony - duplikacja wartości 
 

11. Licytacja dwustronna po otwarciach zaporowych 
 2♥  (kontra)  ? 
 

rekontra - siła 
2BA  - pytanie o singletona 
2♠/3♣/♦ - zniesienie lub wskazanie wistu przy ficie ♥ 
    bez specjalnego układu 
3♠/3♣/♦ - kolor + fit, zaprasza do współpracy 
3/4♥  - sign-off 
 

 2♥  (2♠)  ? 
 

kontra  - karna 
2BA  - pytanie o singletona 
3♣/♦  - naturalne, forsujące 
4♣/♦  - kolor + fit 
3/4♥  - sign-off 
3BA  - sign-off 

12. Licytacja dwustronna po otwarciu 2♣ Precision 
 2♣  (kontra)  ? 
 

rekontra - 11+PC, układ dowolny 
2♦/♥/♠ - słabe zniesienie z misfitem ♣ 
2BA  - inwit do 3BA z fitem ♣, 10-12 PC 
3♦/♥/♠ - kolor + fit, 8-11 PC 
3/4/5♣ - blokujące 
 

 2♣  (3♦/♥/♠)  ? 
 
kontra  - negatywna 
nowy kolor poniżej dogranej - naturalne, forsujące 
kolor przeciwnika - cue-bid uzgadniający ♣ 
 
 

 2♣  (2♦/♥/♠)  ? 
 

kontra   - negatywna (nielicytowana starsza czwórka, 8+PC) 
2BA   - silne pytanie o układ 
2♥/♠   - naturalne, kolor 5+, nieforsujące 
3 w kolor bez przeskoku - naturalne, forsujące na 1 okrążenie 
kolor z przeskokiem - naturalne, kolor 6+, GF 
kolor przeciwnika - wywiad bezatutowy (fit ♣ lub kolor ♦) 
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3BA   - do gry (z fitem ♣) 
3/4♣   - blokujące 

 

13. Licytacja dwustronna po otwarciu 2♦ Wilkosz 
 2♦  (kontra)  ? 
 

pas   - fit ♦ 
rekontra  - SOS 
2♥/♠/3♣ - kolor 6+, sign-off 
2BA   - pytanie o kolory longerów 
3♦    - inwit z fitami w starszych 
3♥    - blokujące z fitami w starszych 
3♠    - blokujące z krótkością ♥ 
4♦    - gramy 4 w starszy kolor otwierającego 
 

 2♦  (2BA)  ? 
 

kontra - karna 
3♣/♦/♥ - do koloru, nieforsujące 
4♦   - gramy 4 w starszy kolor otwierającego 
 

 2♦  (2♥/♠)  ? 
 

pas  - może być z longerem w kolorze wejścia 
kontra - do koloru 
2BA  - pytanie o kolory longerów 
kolor bez przeskoku - do koloru, nieforsujące 
 

 2♦  (3♣/♦/♥/♠) ? 
 

kontra - karna 
3BA  - do gry 
kolor przeciwnika - zobowiązuje do zgłoszenia najbliższego 
        koloru, GF 
nowy kolor    - najwyższy - naturalne, forsujące 
       niższe - do koloru, nieforsujące 

 

13.1 14. Konwencja 5431 
2♣  - układ 5431 z czwórką starszą i krótkością w drugim starszym, 9+ PC dla silnego bez atu,  
3♣  - krótkość ♣, 5+♦, 4♥/♠, 9+ PC  
3♦  - krótkość ♦, 5+♣, 4♥/♠, 9+ PC 
3♥  - krótkość ♥, 5-4 w młodszych, 9+ PC 
3♠  - krótkość ♠, 5-4 w młodszych, 9+ PC  

 
Dalsza licytacja: 

1BA - 3♣ 
  ? 
 

3♦: jest to uzgodnienie kar nie wykluczające starszych czwórek ani zatrzymań 
treflowych - odpowiadający zobowiązany jest wskazać starszą czwórkę. 
Wskazanie niezłego fitu, posiadając zatrzymanie trefl i nie posiadając 
starszych czwórek służyć ma przekazaniu pewnych możliwości szlemikowych 
o ile partner posiada pewne nadwyżki; 

3♥/♠: naturalne, ewentualny fit karowy przy treflach niekorzystnych do krótkości. 
Odpowiadający zobowiązany jest o ile nie może uzgodnić koloru partnera do 
zalicytowania 3BA. Uzgodnić kolor można licytując go na wysokości 4, dając 
cue-bid, wskazując dobre kara (mając oczywiście ambicje szlemikowe). Cue-
bid 4♣ nie świadczy jeszcze o renonsie. 

4♣: brak figur w treflach, fit karowy, 
4♦: niezła ręka, fit karowy oraz as trefl, dobry do singletona, a kiepski do renonsu 

 
1BA - 3♣ 
3♦ - 3♥ 
  ? 
 

3♠: propozycja zagrania kontraktu na siedmiu atutach, 
3BA: pewne możliwości szlemikowe, 
4♣: uzgadnia kiery, dobra ręka, 
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4♦: niestety nie udało się uzgodnić koloru starszego, dobry fit karowy, możliwości 
szlemikowe, 

4♥: uzgodnienie kierów bez aspiracji, 
5♠: uzgodnienie kar bez aspiracji 

 
1BA - 3♣ 
3♦ - 3♠ 
  ? 
 

3BA: pewne możliwości szlemikowe, 
4♣: uzgadnia piki, dobra ręka, 
4♦: niestety nie udało się uzgodnić koloru starszego, dobry fit karowy, możliwości 

szlemikowe, 
4♠: uzgodnienie pików bez aspiracji, 
5♦: uzgodnienie kar bez aspiracji 

 
1BA - 3♣ 
3♥ -  ? 
 

3♠ : 4 piki, teraz po odpowiedzi 3BA: 
4♣: układ 4-3-6-0, nadwyżka, 
4♦: dobre kara, aspiracje, 

3BA:brak 4 pików, ręka nadająca się do gry w bez atu, 
4♣: uzgadnia kiery, aspiracje szlemikowe, 
4♦: dobre kara, uzgadnia kiery, aspiracje szlemikowe, 
4♥: uzgodnienie, brak aspiracji, 
4BA: inwit bez 4♥, ale z nadwyżką w sile 

 
1BA - 3♣ 
3♠ -  ? 
 

3BA: brak czterech pików i aspiracji, 
4♣: uzgodnienie pików i aspiracje szlemikowe, 
4♦: dobre kara, uzgodnienie pików, aspiracje szlemikowe, 
4♥: cue-bid na pikach, 
4♠: cztery piki bez aspiracji, 
4BA: inwit bez 4 pików ale z nadwyżką w sile, 

 
 
 
 

1BA - 3♦ 
  ? 
 

3♥/♠: próba uzgodnienia koloru, praktycznie może zawierać wszystkie ręce, 
4♣: uzgadnia kolor, brak 4♥/♠, aspiracje, sugeruje posiadanie asa karo, 
4♦: pełne wyłączenie w karach, fit treflowy, 
5♣: brak aspiracji, 

 
1BA - 3♦ 
3♥ -  ? 
 

3♠: 4 piki, po ewentualnych 3BA: 
4♣: dobre trefle, sugeruje możliwość układu 4-2-1-6, aspiracje 
szlemikowe, 
4♦: układ 4-3-0-6, 
4BA: inwit 

3BA: brak aspiracji 
4♣: uzgadnia kiery, aspiracje, dobre trefle, 
4♦: uzgadnia kiery, aspiracje, 
4♥ brak aspiracji, 

 
1BA - 3♦ 
3♠ -  ? 
 

3BA: brak czwórki pików i aspiracji, 
4♣: uzgadnia piki, aspiracje, dobre trefle, 
4♦: uzgadnia piki, aspiracje, 
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4♥: cue-bid, uzgadnia piki, 
4♠: cztery piki bez aspiracji, 
4BA: inwit bez czwórki pików, 

 
1BA - 3♥ 
  ? 
 

3♠: chęć poznania układu partnera i teraz: 
4♣: 3-1-4-5, 
4♦: 3-1-5-4, 
4♥: 3-0-5-5, 

3BA: chęć gry, 
4♣: uzgodnienie, aspiracje szlemikowe, 
4♦: uzgodnienie, aspiracje szlemikowe, 
4♥: pełne wyłączenie, dobra ręka, 
4BA: równe fity, brak aspiracji, 
5♣/♦: do gry, brak aspiracji 

 
1BA - 3♠ 
  ? 
 

3BA: chęć gry, 
4♣/♦: uzgodnienie koloru, aspiracje, 
4♥: propozycja kontraktu na siedmiu atutach, 
4♠: pełne wyłączenie, 
4BA: równe fity, brak aspiracji, 
5♣/♦: do gry, brak aspiracji. 

 
 
 
 
 
 
Z układem 5431 z czwórką starszą i krótkością w drugim starszym licytujemy 2T. 

1BA - 2♣ 
2♦ -  ? 
 

3♥: krótkość C, 4♠ oraz 5♣/♦, teraz: 
3♠: pytanie o układ i: 

4♣: 4-1-3-5 
4♦: 4-1-5-3 
4♥: 4-0-3-6 lub 4-0-6-3, dobra ręka 

3BA: wybór kontraktu 
4♥: pełne wyłączenie 
4♠: propozycja kontraktu na siedmiu atutach, 

 
3♠: krótkość ♠, 4♥ oraz 5♣/♦, teraz: 

3BA: wybór kontraktu 
4♣: ciekawa ręka, fity w kolorach partnera 
4♥: propozycja kontraktu na siedmiu atutach 
4♠: pełne wyłączenie 
5♣: do długości, brak aspiracji 
 
1BA  -  2♣ 
2♥(2BA/3♣)   ? 
 

3♠: krótkość ♠, 4♥, aspiracje szlemikowe 
4♥: krótkość ♥, 4♠, aspiracje szlemikowe 
 

15. Odpowiedzi na pytanie o asy przy określonej sile odpowiadającego: 
 

przy sile 7÷11 PC: 
1) 1 
2) 1+D 
3) 0 lub 3 
4) 2 
5) 2+D 

przy sile 12+ PC: 
1) 2 lub 5 
2) 1 lub 4 
3) 0 lub 3 
4) 2+D 
5) 3+D 
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16. Atutowa 5BA po zadaniu pytania o asy: 
-przy uzgodnionych treflach 

6♣: nie mam damy 
6♦/♥/♠: mam damę i ekstra wartości w kolorze wskazanym 
6BA: mam damę 

-przy uzgodnionych karach 
6♣: nie mam damy, ale mam nadwyżkę w długości 
6♦: nie mam damy ani nadwyżki w długości 
6♥/♠: mam damę i ekstra wartości w kolorze wskazanym 
6BA: mam damę 

-przy uzgodnionych kierach 
6♣: nie mam damy, ale mam nadwyżkę w długości 
6♦/♠: mam damę i ekstra wartości w kolorze wskazanym 
6♥: nie mam damy ani nadwyżki w długości 
6BA: mam damę 

-przy uzgodnionych pikach 
6♣: nie mam damy, ale mam nadwyżkę w długości 
6♦/♥: mam damę i ekstra wartości w kolorze wskazanym 
6♠: nie mam damy ani nadwyżki w długości 
6BA: mam damę 
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wist odmienny 
 
I.Wist z blotek: 

xx - blotką niższą 
xxx - blotką środkową, póżniej dokładamy nizszą 
xxxx - drugą od góry, póżniej, jeżeli chcemy przekazać informacje o parzystej liczbie kart, dokładamy 
 blotkę wyższą (jeżeli nie jest to karta grajaca) 
xxxxx - druga od góry, później dokładamy blotkę niższą 

 
II.Wist spod figury: 

Fx - wistujemy figurą 
Fxx - kartą środkową 
Fxxx - czwartą najlepszą 
Fxxxx(x) - czwartą najlepszą 

 
III.Wist z honorów: 

Preferencja do zrzutki AD marka/demarka  K/W parzysta/nieparzysta 
A = AKx    ponadto AKsec 
K = KDx lub AKsec  ponadto AKx 
D = DWx lub ADWx  ponadto KDx  
W = W10x, Aw10x, Kw10x  
10 = 10x, A109x, K109x, D109x 

 
IV.Zrzutki odwrotne: 
 

Sygnał ilościowy: 
niższa-wyższa = parzysta liczba kart 
wyższa-niższa = nieparzysta liczba kart 

 
Sygnał jakościowy: 

niska blotka = zachęca do wistu (marka) 
wysoka blotka = zniechęca do wistu (demarka) 

 
PONADTO: 
 

1) Na grę kolorową przy pierwszym niedołożeniu do koloru gramy MARKĄ BEZPOŚREDNIĄ 
mała blotka – graj w kolor przeze mnie zrzucany (nie neguje innych kolorów) 
duża blotka – nie graj w kolor przeze mnie zrzucany (nie wskazuje innych kolorów) 

 
2) ILOŚCIÓWKAMI gramy tylko wtedy gdy potrzeba 
 
3) Przy „przeciagałce” kolory najpierw DEMARKUJEMY, potem w miarę możliwości pokazujemy ilość 

w  
kolorze kluczowym (o ile jest) lub demarkowanym. 

 
 




