
Wspólny Język Mini
Podczas gry z silniejszymi przeciwnikami zapewne zdarzało się, że stosowane przez nich metody 
licytacji różniły się od tych podanych w części „Dla Zielonych”. Partnerzy mogą bowiem umówić 
się na licytowanie jakimś innym systemem licytacyjnym, czyli spójnym zestawem reguł licytacji, 
który umożliwia precyzyjne określanie siły rąk i układów, a co za tym idzie licytowanie dobrych 
kontraktów.
Partnerzy mogą opracować własny system licytacji, ale próby takie – bez poświęcenia olbrzymiej 
ilości czasu – kończą się zwykle wypracowaniem rozwiązań, które mają luki – nie od razu 
zauważalne.
Mniej pracochłonną i zarazem mniej ryzykowną metodą jest przyjęcie jakiegoś istniejącego 
systemu licytacji. W Polsce najbardziej popularnym systemem jest Wspólny Język, który powstał w 
latach sześćdziesiątych, a z biegiem lat rozwijał się, przyjmując sprawdzone na świecie 
rozwiązania. 
Dobrze rozwinięte systemy licytacyjne – a do takich na pewno należy Wspólny Język – zawierają, 
obok recept na typowe problemy licytacyjne, również reguły licytacji w sytuacjach rzadszych i 
trudniejszych. Nie wydaje się jednak, by w tej fazie nauki gry zasadne było przyswajanie 
zawansowanych ustaleń. Proponowana tutaj wersja – Wspólny Język Mini – jest znacznym 
uproszczeniem systemu Wspólny Język. Mimo to wydaje mi się, że proponowany tutaj aparat 
licytacyjny pozwala rozwiązać większość typowych problemów licytacji.

Zestaw otwarć
OTWARCIA: PUNKTY UKŁAD
1♣ 12-17 na piątce treflowej

12-17 bez piątki
 18-22 dowolny
1♦ 12-17. na piątce karowej
1♥ 12-17. na piątce kierowej
1♠ 12-17. na piątce pikowej
1BA 15 - 17 zrównoważony 
2♣ 23+ nieokreślony, „gramy końcówkę”
2♦ 7-11 na szóstce karowej
2♥ 7-11 na szóstce kierowej
2♠ 7-11 na szóstce pikowej
2BA 23-24 zrównoważony
3♣ 5-10 na siedmiu treflach
3♦ 5-10 na siedmiu karach
3♥ 5-10 na siedmiu kierach
3♠ 5-10. na siedmiu pikach
4♣, 4♦, 4♥, 4♠ blokujące, 

raczej nie 
stosowane 

Omówienie otwarć
Otwarcia zostaną omówione w kolejności występowania w tabeli, z wyjątkiem otwarcia 1♣, które 
zostanie omówione osobno na końcu.
Tabela podaje wytyczne liczby punktów dla każdego otwarcia. Wytyczne nie są jednak przepisami, 
których złamanie grozi sankcjami. Wolno na przykład otworzyć licytację 1♥, gdy mamy punktów 
11 (przepisy gry nie zabraniają otwierania nawet z mniejszą liczbą punktów, tylko buntuje się 



zdrowy rozsądek), czy spasować pomimo posiadania 12 punktów. Sztuka oczywiście polega na 
tym, by odstępstwa od wytycznych czynić w odpowiednim momencie. 
Proponuję taki sposób rozumowania: liczmy punkty za wszystkie honory – niezależnie od tego, czy 
są one umieszczone w kolorach długich czy krótkich (więc również np. za singlowe króle). Jeśli tak 
obliczona siła karty leży wewnątrz przedziału siły dla danego otwarcia, to otwarcie wybieramy 
automatycznie. Na przykład, mając do 10 punktów bez szóstki, zawsze pasujemy, a mając od 13 do 
16 punktów z piątką pik, zawsze otwieramy 1♠. Gdy siła naszej karty leży na granicy przedziału 
siły, to dokonujemy samodzielnego wyboru otwarcia. Mając punktów 11 (górna granica pasa) lub 
12 (dolna granica otwarcia na wysokości jednego)z musimy samodzielnie podjąć decyzję: spasować 
czy otworzyć. Posiadając piątkę pik i punktów 17 (górna granica otwarcia 1♠) lub 18 (dolna 
granica silnego wariantu otwarcia 1♣) mamy wybór: otworzyć 1♠ lub 1♣ (patrz: otwarcie 1♣). 
Wskazówka pomocna w podjęciu takiej decyzji jest następująca: karta jest tym lepsza, w im 
dłuższych kolorach mamy umiejscowione figury (przykłady stosowania się do tej wskazówki 
zostaną podane później).
Przy posiadaniu dwóch kolorów co najmniej pięciokartowych otwieramy w kolor dłuższy, a gdy 
kolory są tej samej długości – w kolor starszy.

Otwarcie 1♦
Otwarcie 1♦ przyrzeka co najmniej pięć kar i co najmniej 12 punktów. W sile 15-17 z piątką karo 
otwieramy 1♦ wtedy, gdy karta nie nadaje się do otwarcia 1BA.

Przykłady kart nadających się do otwarcia 1♦:
 ♠W32 ♥AK3 ♦DW976 ♣K4

14 punktów, piątka karo – klasyczne otwarcie.
 ♠KW107 ♥65 ♦AK1097 ♣43

Mamy tylko 11 punktów, a więc karta jest graniczna pomiędzy pasem i otwarciem. 
Wybieramy otwarcie 1♦, bo wszystkie figury mamy w dwóch najdłuższych kolorach. 
 ♠107 ♥A ♦W9765 ♣AKD43

Mając pięć kar i pięć trefli otwieramy 1♦ nawet wtedy, gdy trefle mamy znacznie 
piękniejsze.
 ♠AW643 ♥5 ♦ADW754 ♣4

Mamy piątkę pików. Kar jednak mamy o jedno więcej, wybieramy otwarcie 1♦.
 ♠W2 ♥KW85 ♦AKW105 ♣A3

Mamy siedemnaście punktów. Karta nie jest tak rewelacyjna, by otworzyć 1♣ (które w 
systemie Wspólny Język wybieramy z silnymi kartami).
 ♠D2 ♥KW85 ♦AK965 ♣KD

Pomimo 18 punktów karta nie jest wystarczająco silna, by  otworzyć 1♣ – aż 7 punktów 
znajduje się w krótkich (dwukartowych) kolorach.

Przykłady kart, z którymi nie otwieramy 1♦:
 ♠K ♥DW5 ♦KW754 ♣D976

Mamy 12 punktów – karta graniczna na otwarcie licytacji. Niepokoi nas singlowy król pik – 
odradzam otwieranie licytacji.
 ♠AW643 ♥5 ♦ADW75 ♣43

Mamy piątkę kar. Pików mamy jednak tyle samo, a w takim przypadku wybieramy otwarcie 
w kolor starszy.
 ♠A2 ♥KW85 ♦AKW105 ♣A3

Posiadamy 20 punktów, karta jest za silna na otwarcie 1♦. Otwieramy 1♣.
 ♠A3 ♥A76 ♦AKD765 ♣43

Pomimo posiadania tylko 17 punktów wybieramy otwarcie 1♣. Mamy szóstkę kar i dużo 
figur w długim kolorze.



 ♠KW5 ♥D76 ♦ADW53 ♣K4
Posiadamy 16 punktów, pięć kar – możemy wybrać otwarcie 1♦. Jednak okazuje się, że w 

przypadku, gdy poza piątką w kolorze młodszym nie mamy żadnej czwórki, z siłą 15 – 17 
korzystniej jest otwierać 1BA (wynika to oczywiście stąd, że gra w bez atu jest znacznie wyżej 
premiowana niż w kolor młodszy) i dlatego proponuję otwarcie 1BA z powyższą ręką.

Otwarcie 1♥
Otwarcie 1♥ przyrzeka co najmniej pięć kierów i co najmniej 12 punktów. 

Przykłady kart nadających się do otwarcia 1♥:
 ♠KW2 ♥KW754 ♦DW9 ♣K4

14 punktów, piątka kierów – klasyczne otwarcie.
 ♠KD107 ♥AD976 ♦32 ♣43

Mamy tylko 11 punktów, a więc karta jest graniczna pomiędzy pasem i otwarciem. 
Wybieramy otwarcie 1♥, bo wszystkie figury mamy w dwóch najdłuższych kolorach, a ponadto 
są to kiery i piki, czyli dwa kolory, w które grając najniżej można zdobyć dograną.
 ♠107 ♥D8654 ♦AKW107 ♣K3

Mając pięć kierów i pięć kar otwieramy 1♥ nawet wtedy, gdy kara mamy znacznie 
piękniejsze.
 ♠AW643 ♥ADW754 ♦5 ♣4

Pięć pików, ale kierów więcej. Wybieramy otwarcie 1♥.
 ♠D3 ♥AW853 ♦AD65 ♣AW

Pomimo aż 18 punktów karta nie jest wystarczająco silna, by  otworzyć 1♣. Przeciwko 
silnemu otwarciu przemawiają figury w kolorach krótkich – druga dama w pikach i AW w 
treflach.
 ♠KW5 ♥ADW53 ♦D76 ♣K4

Z bliźniaczą kartą i piątką w kolorze młodszym zalecam otwarcie 1BA. Jednak piątka w 
kolorze starszym to potęga – trzeba szybko o niej poinformować partnera. Otwieramy 1♥.

Przykłady kart, z którymi nie otwieramy 1♥:
 ♠AW643 ♥ADW75 ♦6 ♣43

Mamy piątkę kierów. Pików mamy jednak tyle samo, a w takim przypadku wybieramy 
otwarcie w kolor starszy (czyli 1♠).
 ♠A2 ♥AKW105 ♦KW85 ♣A3

Posiadamy 20 punktów, karta jest za silna na otwarcie 1♥. Otwieramy 1♣.
 ♠AKD6 ♥AKW86 ♦53 ♣43

Pomimo posiadania tylko 17 punktów wybieramy otwarcie 1♣. Są ku temu dwie przesłanki: 
po pierwsze wszystkie figury umiejscowione są w długich kolorach, po drugie są to kolory 
starsze.

Otwarcie 1♠
Otwarcie 1♠ przyrzeka co najmniej pięć pików i co najmniej 12 punktów. Do otwarcia stosują się te 
same zasady, co do otwarcia 1♥. 

Otwarcie 1BA
Otwarcie oznacza kartę w sile 15 – 17 punktów w zasadzie bez piątki. Możemy otworzyć 1BA, 
posiadając piątkę w kolorze młodszym, jeżeli nie posiadamy żadnego innego koloru 
czterokartowego i w każdym pozostałym kolorze mamy co najmniej figurę. 

Przykłady kart, z którymi otwieramy 1BA:
 ♠KW7 ♥DW87 ♦D87 ♣AW6

15 punktów, jedna czwórka i same trójki, a więc układ bardzo zrównoważony.



 ♠KW76 ♥DW87 ♦D8 ♣AD6
Dwie czwórki to także układ, który uważa się za bezatutowy.

 ♠65 ♥AK65 ♦KW7 ♣AW72
Pomimo że w pikach posiadamy tylko dwie blotki, otwieramy 1BA

 ♠K5 ♥AW7 ♦DW5 ♣AW1076
Mamy piątkę trefli, ale poza tym żadnej czwórki i we wszystkich kolorach posiadamy figury.

Przykłady kart, z którymi nie otwieramy 1BA:
 ♠K74 ♥DW87 ♦D87 ♣AD6

14 punktów – o jeden punkt za mało  by otworzyć 1BA.
 ♠AK65 ♥K1076 ♦AW5 ♣K4

18 punktów – o jeden punkt za dużo, by otworzyć 1BA.
 ♠A4 ♥KW76 ♦K5 ♣AW1075

Pięć trefli – ale jeszcze czwórka kierów. To nie jest układ dobry do otwarcia 1BA (otwieramy 
1♣)
 ♠32 ♥KD5 ♦AK1098 ♣A53

Mamy szesnaście punktów, piątkę kar i układ 5332 (bez bocznej czwórki). Do wybrania 
otwarcia 1♦, a nie 1BA, namawiają nas dwie bloteczki pikowe.

Otwarcie 2♣
Otwarcie to oznacza kartę, z którą nie chcemy, aby partner spasował, zanim nie osiągniemy w 
licytacji poziomu dogranej. Sprowadza to się mniej więcej do siły od 25 punktów na układzie bez 
piątki i od 23 punktów na przeciętnym układzie z piątką.
Bardzo często zdarza się, że karta, z którą nie chcemy, aby partner spasował przed dograną, zawiera 
znacznie mniej niż 23 punkty.

Przykłady kart, z którymi otwieramy 2♣:
 ♠AKW6 ♥AD ♦AKD7 ♣AD9

Posiadamy 29 punktów i, co by partner nie miał, chcemy grać końcówkę.
 ♠AKW6 ♥A4 ♦KD107 ♣AKW

Mamy 25 punktów na układzie zrównoważonym. Karta graniczna. Pomimo że bez 
symbolicznej pomocy partnera dogranej nie zrealizujemy, otwieramy 2♣. 
 ♠AK105 ♥AD76 ♦AK5 ♣A4

To tylko 24 punkty. Jednak zastanie u partnera pięciu kart (choćby blotek) w dowolnym 
kolorze starszym zapewnia wygranie 4♥ lub 4♠.
 ♠ADW75 ♥5 ♦AKD5 ♣AK4

23 punkty na piątce
 ♠ADW105 ♥AKW10 ♦4 ♣AK4

22 punkty na piątce, karta graniczna. Przesądzamy dograną, bo mamy piękne dwa kolory i 
do tego są to kolory starsze.
 ♠AKDW5 ♥6 ♦AKDW6 ♣97

„Tylko” 20 punktów, ale przy grze w piki praktycznie mamy 10 lew do wzięcia bez pomocy 
partnera. Niechże więc on nie pasuje przed dograną!
 ♠KD6 ♥AKD987 ♦AK5 ♣4

21 punktów, ale do wzięcia dziesięciu lew na kiery wystarczy nam otrzymanie od partnera 
jedynego walecika w pikach. 

Przykłady kart, z którymi nie otwieramy 2♣:
 ♠AK63 ♥A4 ♦KD107 ♣AKW

24 punkty, skład zrównoważony bez piątki. Otwieramy 2BA.
 ♠DW ♥AKD ♦AD98 ♣ AK83

25 punktów, karta graniczna. Otwieramy 2BA, bo nie podobają się dwie figury w krótkim 
kolorze (pikach).



 ♠ADW75 ♥K ♦AD105 ♣AK4
23 punkty na piątce. Karta graniczna. Singlowy król w kierach podpowiada, by otworzyć 

„zaledwie” silnym treflem.

Otwarcia 2♦, 2♥, 2♠
Otwarcia na poziomie dwóch (począwszy od 2♦) mają charakter taktyczny. Oznacza to, że ich 
celem jest przede wszystkim utrudnienie licytacji przeciwnikom, którzy muszą zaczynać wymianę 
licytacji od znacznie wyższego poziomu, niż gdybyśmy – zgodnie z siłą naszej karty – pasowali. Z 
drugiej strony licytacja taka blokuje również partnera, więc jej charakter powinien być dość 
dokładnie określony.
Otwarcia 2♦, 2♥, 2♠ mają znaczenie: siła 7-11 punktów i dobry kolor sześciokartowy w 
licytowanym kolorze. Przez kolor dobry rozumiemy kolor z co najmniej dwoma figurami lub jedną 
figurą z dziesiątką. 

Przykłady kart, z którymi otwieramy 2♦/2♥/2♠   
 ♠K7 ♥876 ♦KD10654 ♣108

8 punktów, dobry kolor karowy. Otwarcie 2♦
 ♠87 ♥KDW1087 ♦7 ♣5432

Karta graniczna pasa. Otwieramy 2♥, bo w kierach mamy wspaniały sekwens.
 ♠D7 ♥KW9876 ♦AW ♣865

11 punktów – karta graniczna między otwarciem 2♥ i 1♥. Wybieramy 2♥ ze względu na 
honory w krótkich kolorach.
 ♠W109854 ♥A65 ♦K63 ♣3

Piki tylko z jedną figurą, i to najniższą. Posiadanie sekwensu w tym kolorze (W1098) 
przekonuje jednak, że warto otworzyć 2♠.
 ♠AKDW106 ♥98 ♦654 ♣104

Piękna korona w pikach, to jedna lewa więcej niż w przykładzie b). To jednak dalej tylko 
otwarcie 2♠.

Przykłady kart, z którymi nie otwieramy 2♦/2♥/2♠
 ♠D7 ♥K109654 ♦W32 ♣W3

Siedem punktów, więc karta graniczna. Pasujemy, bo mamy za dużo marnujących się figur 
(druga dama, drugi walet).
 ♠73 ♥ADW1096 ♦A54 ♣53

11 punktów – granica między otwarciem 1♥ i 2♥ . Wybieramy otwarcie 1♥ ze względu na 
to, że kiery mamy bardzo dobre i nie marnuje się żadna figura w krótkich kolorach.
 ♠KW3 ♥D97543 ♦K7 ♣W5

10 punktów, ale kolor kierowy za słaby na otwarcie 2♥. Pasujemy.

Otwarcie 2BA
Otwarcie 2BA oznacza siłę 23-24 punkty bez starszego koloru pięciokartowego, czyli dokładnie 
takim samym jak otwarcie 1BA

Przykłady kart, z którymi otwieramy 2BA:
 ♠AKW6 ♥ADW8 ♦D8 ♣AD6

23 punkty, układ bezatutowy.
 ♠65 ♥AKD5 ♦AKW ♣AD72

Pomimo że w pikach posiadamy tylko dwie blotki, otwieramy 2BA.
 ♠AD ♥AW7 ♦DW5 ♣AKW106

22 punkty – karta graniczna. Można otworzyć 1♣, ale dobry kolor treflowy rekompensuje 
brak 23-go punktu. Dobre zatrzymania w pozostałych kolorach powodują, że nie boimy się 
licytować bez atu.



Otwarcia 3♣, 3♦, 3♥, 3♠
Otwarcia na wysokości trzech obiecują dobry kolor siedmiokartowy i siłę 5-10 PC. W stosunku do 
otwarcia na wysokości dwóch obniża się limit siły, ale za to zwiększają się wymagania do jakości 
koloru.

Przykłady otwarć:
 ♠7 ♥87 ♦532 ♣KDW8765 – 3♣
 ♠53 ♥K4 ♦KW107654 ♣D3 – 3♦
 ♠7 ♥DW109765 ♦K74 ♣52 – 3♥
 ♠KD876543 ♥5 ♦5 ♣6532 – 3♠

Z jedenastoma punktami na kolorze siedmiokartowym polecam otwarcie na wysokości jednego.

Otwarcia 4♣, 4♦, 4♥, 4♠
Otwarcia na tak dużej wysokości wymagają z reguły dobrego wyczucia. Dla naszych potrzeb 
możemy przyjąć, że oznaczają one kolor ośmiokartowy z siłą taką, jak otwarcia na wysokości 
trzech. 
Zanim opiszemy najważniejsze otwarcie systemu Wspólny Język – 1♣ – przedstawimy ogólny 
zarys zasad dalszej licytacji.

Ogólne zasady licytacji jednostronnej
Licytacja jednostronna to taka, w której przeciwnicy cały czas pasują. 
W licytacji jednostronnej wygodnie posługiwać się następującymi zasadami:

• Nowy kolor forsuje
Zasada ta oznacza, że jeżeli jeden z partnerów zgłosił kolor, który jeszcze nie był licytowany, to 
jego partner nie może spasować. 

Przykłady:
 1♦ - 1♥

 ?
 1♥ - 2♦

 ?
 1♠ - 2♣

 2♦- ?
 1♥ - 1♠

1BA - 2♦
 ?

 1♣ - 2♣
 ?

 1♣ - 1♠
1BA - 2♣
 ?

W każdym z powyższych  przykładów gracz znajdujący się w sytuacji oznaczonej znakiem 
zapytania zobowiązany jest podtrzymać licytację. Zauważmy, że w dwóch ostatnich przykładach 
nowym kolorem są trefle, pomimo że padło otwarcie 1♣. Jest to konsekwencja ustalenia, że 
otwarcie 1♣ nie oznacza wskazania koloru treflowego. 
Wyjątek od tej zasady może zrobić odpowiadający, kiedy widzi, że w rozdaniu nie ma bilansu na 
dograną, np.:

1♥ - 1♠
2♣ - ?



Odpowiadając 1♠ E miał nadzieję, że partner też posiada cztery piki. Gdy ta szansa zawiodła, to 
posiadając zaledwie 7 punktów, E policzył, że siła połączonych rąk (7 + max. 17 = max. 24) nie 
daje szans na wygranie żadnej dogranej.

• Mając do pokazania dwa kolory równej długości, czwórki pokazujemy od młodszej, 
a piątki od starszej.
Partner otworzył 1♦, a my posiadamy 8 punktów i obie starsze czwórki. Gdybyśmy 
pokazali najpierw czwórkę pik, to kiery musielibyśmy zgłaszać na wysokości dwóch. Gdy 
się nie znajdzie koloru, trzeba grać 2BA – być może za wysoko. Jeśli jednak odpowiemy 
1♥, to partner: 
- mając cztery kiery, poprze nas, 
- mając cztery piki, zgłosi je na wysokości jednego i kolor uzgodniony  już się znalazł,
- w pozostałych przypadkach (np. gdy odpowie 1BA), będziemy wiedzieć, że nie mamy 

szans na znalezienie wspólnego koloru do gry ani w kierach, ani w pikach i drugiej 
czwórki już nie będziemy zgłaszać.

Partner otworzył 1♦, a my posiadamy 8 punktów, pięć pików i cztery kiery. Licytujemy 
1♠, partner mówi 1BA, a my licytujemy 2♥. Partner wie, że w pikach mamy piątkę (a w 
kierach co najmniej czwórkę), bo z dwoma czwórkami zalicytowalibyśmy w poprzednim 
okrążeniu 1♥. Ponieważ otwierający spasować nie może (2♥ to nowy kolor i partner nie 
wie, że mamy tylko 8 punktów, a nie np. 14), to najczęściej przeniesie nas na 2♠, chyba 
że ma cztery kiery – wtedy zalicytuje 3♥.
Partner otworzył 1♦, a my posiadamy 8 punktów, pięć pików i pięć kierów. 
Licytujemy 1♠, a potem 2♥. Partner nie może spasować, ale może skorygować kontrakt 
na 2♠ – i jeszcze nie jesteśmy za  wysoko. Gdybyśmy zaczęli od kierów, a potem pokazali 
piki, to najniższym możliwym kontraktem w nasz kolor byłoby 3♥ (bo na 2♠ partner nie 
może spasować).

• Odpowiedź nowym kolorem na wysokości jednego od 7 punktów na czwórce, a na 
wysokości dwóch od 10 punktów na piątce.

Odpowiedź to pierwsza odzywka partnera gracza, który otworzył licytację. Zakładamy, że poniżej 
siedmiu punktów (wyjątkiem może być karta z bardzo dobrym układem, czyli długim kolorem lub 
świetnym poparciem w kolorze partnera) odpowiadający powinien spasować. Z lepszą kartą można 
pokazać swój kolor na wysokości jednego, jeśli ma się w nim co najmniej cztery karty. Aby 
pokazać swój kolor na wysokości dwóch, trzeba mieć w nim pięć kart, a siłę od 10 punktów. To 
zróżnicowanie wynika stąd, że jeśli nie uda się znaleźć wspólnego koloru do gry, to po odpowiedzi 
na wysokości jednego trzeba grać co najmniej 1BA, a po odpowiedzi na wysokości dwóch co 
najmniej 2BA. Stąd konieczność posiadania zabezpieczenia w punktach i niezłym kolorze.

• Odpowiedź 1BA to 8-11 punktów, 2BA od 12 punktów
Jeśli nie możemy zgłosić własnego koloru, to wybieramy odpowiedź 1BA lub 2BA, przy czym 
zapowiedź 1BA zachęca do pasa, a odpowiedź 2BA oznacza, że grana będzie co najmniej 
końcówka.
1BA odpowiadamy raczej od ośmiu punktów, a nie od siedmiu, bo bez koloru do zgłoszenia i 
poparcia w kolorze partnera możemy z siedmioma punktami spasować.
Załóżmy, że partner otworzył 1♠. 

Przykłady kart dobrych do odpowiedzi 1BA:
 ♠108 ♥KW5 ♦DW107 ♣D762

9 punktów bez koloru – odpowiadamy 1BA.
 ♠108 ♥KW53 ♦DW107 ♣D76

Mamy starszą czwórkę (kierową) i chętnie byśmy ją zgłosili. Niestety, trzeba by ją 
zgłosić na wysokości dwóch, a na to nie mamy ani pięciu kierów, ani 10 punktów.



 ♠5 ♥DW76 ♦7532 ♣AW97
Mimo singla w pikach i słabych kar jedyna możliwa odzywka to 1BA.

 ♠75 ♥DW1085 ♦DW7 ♣K96
9 punktów to za mało, by zgłosić kolor na wysokości dwóch – 1BA.

 ♠7 ♥KW6 ♦AW6 ♣W9765
10 punktów – karta graniczna. Wybrałbym odpowiedź 1BA, a nie 2♣ ze względu na 

słabość koloru treflowego.
 ♠K7 ♥A1097 ♦10865 ♣976

Siedem punktów, ale nie pasujemy. Król w kolorze partnera to bezcenna wartość, 
Jeśli się okaże, że partner oprócz pików ma jeszcze kiery, to istnieje duża szansa 
wygrania 4♥.

Z poniższymi typami rąk odpowiadamy 2BA:
 ♠108 ♥AW7 ♦ KDW4 ♣W1087

12 punktów – karta graniczna między 1BA i 2BA. Przesądzamy dograną choćby ze 
względu na posiadanie dwóch dziesiątek.
 ♠8 ♥KD106 ♦AD107 ♣KW76

Singiel pik nie jest przeciwwskazaniem do odpowiedzi 2BA.
 ♠K7 ♥A106 ♦KDW5 ♣ADW4

Wielka karta, ale jeszcze nie przesądzajmy kontraktu. Mówimy 2BA – może partner 
zgłosi trefle lub kara i znajdziemy w ten sposób najlepszy kolor do gry.

• Na zalicytowane bez atu bez przeskoku wolno spasować
Na odpowiedź 1BA otwierający pasuje, jeśli nie posiada jakichś niesprzedanych walorów, np. po 
sekwencji 1♥ – 1BA z układem 5332 i siłą 12-14 otwierający pasuje, a z siłą 15 – 17 licytuje 2BA. 
Jeśli natomiast posiada boczną czwórkę, to ją zgłasza, a jeśli ma sześć kierów, to je powtarza.
W licytacji:

1♥ – 1♠
2♣ - 2BA

E powiedział, że nie boi się grać 2BA, nawet gdy partner ma tylko 12 punktów. Z drugiej strony E 
zdaje sobie sprawę, że partner może spasować na 2BA, więc jego siła to 10-12 punktów. Podobnie 
rzecz się ma w sekwencji:

1♠ – 2♣
2♥ – 2BA

Również zalicytowanie bez atu przez otwierającego informuje, że bez specjalnych niespodzianek 
partner powinien spasować. Przykładowo:

1♥ – 1♠
1BA

Odzywka 1BA ograniczyła zakres punktów otwierającego do dolnego przedziału i oznacza: 
„Mam 12- 14 punktów na układzie 5332. Pasuj, jeśli nie masz nic ciekawego”.

1♠ – 2♣
2BA

„Mam 12- 14 punktów i brak koloru do zgłoszenia ani powtórzenia. Pasuj, jeśli nie masz nic 
ciekawego”.

•  Powtórzenie koloru bez przeskoku oznacza jedną kartę więcej w kolorze i dół 
dotychczasowej odzywki.

1♣ - 1♠
1ba - 2♠   

E pokazuje, że ma co najmniej pięć pików, ale nie za wielką siłę (od 7 do 10 punktów). Mocno 
zachęca partnera do pasowania.

1♠ – 2♣
2♠

W ograniczył swoją kartę do maksimum 14 punktów. Jednocześnie wskazał, że ma sześć pików.



1♥ -  2♣
2BA - 3♣

E ma sześć trefli i siłę 10 do 12 punktów.

• Zalicytowanie koloru z przeskokiem oznacza jedną kartę więcej niż bez przeskoku i 
większą siłę

1♦ – 2♠
„Mam co najmniej pięć pików i co najmniej 13 punktów”

1♥ – 1♠
3♥

„Mam sześć kierów i siłę 15 – 17 punktów”

• Zalicytowanie koloru partnera bez przeskoku oznacza dół siły
1♥ – 2♥

7 – 10 punktów, trzy kiery
1♥ – 1♠
2♣ – 2♥

„Wolę grać w kiery niż w trefle, ale najlepiej to już pasuj, bo ani trefle, ani kiery mi specjalnie nie 
pasują”

1♥ – 1♠
1BA – 2♦
2♠

„Wolę piki niż kara, ale nie pałam entuzjazmem do wyższej gry”

• Zalicytowanie koloru partnera z przeskokiem oznacza zachętę do gry końcowej
1♥ – 3♥

„Mam około 10-11 punktów i uzupełnienie w kierach. Jeśli masz coś ekstra, to licytuj 4♥, w 
przeciwnym razie pasuj. 

1♥ – 1♠
2♣ – 3♥

„Mam około 10-11 punktów i uzupełnienie w kierach. Jeśli masz coś ekstra, to licytuj 4♥, w 
przeciwnym razie pasuj. 
(Zauważmy, że powyższa reguła różni się od tej proponowanej w części „Dla zielonych”)

Przewidywanie kłopotów
Naturalne wskazywanie najdłuższych kolorów wiąże się często z koniecznością zawyżenia licytacji 
ponad poziom wskazywany prze bilans. Dlatego moment, w którym wchodzimy na nowy szczebel 
licytacji, powinien być poprzedzony chwilą zastanowienia.
Załóżmy, ze dostaliśmy kartę: ♠W976 ♥9 ♦K87 ♣KW1086, a partner otwiera licytację odzywką 
1♥. Najdłuższym kolorem są trefle, ale nie mamy wystarczającej siły (10 punktów), by zgłosić 
swój kolor na wysokości dwóch. Dlatego po chwili zastanowienia wybieramy odzywkę 1♠ (co 
najmniej 7 punktów, co najmniej cztery piki). Partner licytuje 1BA, ma więc maksymalnie 14 
punktów bez czwórki pik (bo by nas poparł) ani innej czwórki. Kusi nas pokazanie trefli. 
Zauważmy jednak, że partner na odzywkę 2♣ nie może spasować (nowy kolor). Zalicytuje on albo 
2♥, gdy ma dobrą piątkę (ten scenariusz nam nie odpowiada), albo 2♠ z trzema pikami (w piki 
najprawdopodobniej gra się źle, gdy partner nie ma w nich czwórki), albo 2BA (za wysoko), albo 
3♣ (może być dobrze, ale może być też za wysoko). Po przemyśleniu tych możliwości dochodzimy 
do wniosku, że najlepiej jest spasować na 1BA. 
Przypuśćmy teraz, że nasza karta to: ♠KD65 ♥K10876 ♦K5 ♣KW. Otworzyliśmy 1♥, a partner 
zalicytował 2♦. Możemy pokazać czwórkę pików (2♠), bo nie grozi nam przekroczenie strefy 
2BA, gdy partner ma minimum (10-11) swojej odzywki. Jeśli jednak nasza karta wygląda tak: 



♠KW ♥ K10876 ♦K5 ♣KD65, to po identycznym początku licytacji powinniśmy dobrze 
przemyśleć drugą odzywkę. Zgłoszenie trefli (3♣) podwyższa niebezpiecznie szczebel licytacji i 
gdy partner ma minimum, wylądujemy za wysoko. Dlatego z taką kartą proponuję licytować 2BA. 

Otwarcie 1♣
Otwarcie 1♣ ma we Wspólnym Języku trzy znaczenia:

1) naturalne, co najmniej 5 trefli, siła 12 – 17. W tym wariancie nie otwieramy 1♣ z siłą 15- 17, 
jeśli karta nadaje się do otwarcia 1BA.
2) otwarcie bez żadnej piątki, siła 12 – 17. Również w tym wariancie nie otwieramy 1♣ z siłą 

15-17, jeśli karta nadaje się do otwarcia 1BA.
3) otwarcie silne na dowolnym układzie 18-22 punktów.

Ustalenia takie mają następujący sens: po pierwsze dzięki wariantowi b) inne otwarcia na 
wysokości jednego (1♦ , 1♥, 1♠) pokazują kolor co najmniej pięciokartowy, co pozwala szybciej 
odszukać partnerom wspólny kolor do gry, po drugie dzięki wariantowi c) siła innych otwarć 
zawężona jest do 17-u punktów i łatwiej jest dzięki temu precyzyjnie ustalić zakres siły rąk 
partnerów.

Przykłady kart, z jakimi otwieramy 1♣:
 ♠KW3 ♥D6 ♦1086 ♣ADW76 

13 punktów, 5 trefli, czyli wariant 1).
 ♠AD3 ♥KW97 ♦6 ♣ADW76

17 punktów, pięć trefli. Nie otwieramy 1BA ze względu na niezrównoważony układ: 
czwórka kier i singiel karo.
 ♠KDW5 ♥ K1097 ♦A32 ♣52

13 punktów bez piątki, wariant 2) otwarcia.
 ♠KW87 ♥A1096 ♦6 ♣ADW4

16 punktów bez piątki. Wybieramy otwarcie 1♣ (a nie 1BA) ze względu na 
posiadanie singla.
 ♠KW87 ♥A1096 ♦ADW4 ♣6

Również z singlem trefl wybieramy otwarcie 1♣, gdy nie możemy otworzyć 1BA.
 ♠ADW4 ♥KD5 ♦DW65 ♣A4

19 punktów, układ zrównoważony. Wariant 3) otwarcia 1♣
 ♠AD9 ♥ADW97 ♦AKD5 ♣5

20 punktów, pięć kierów = silny trefl na kierach.
 ♠ADW1087 ♥A6 ♦KDW5 ♣4

Zaledwie 17 punktów, ale jedna dobra karta u partnera (król pik, król kier lub as 
karo) zapewnia wygranie 4♠. Otwieramy silnym treflem.
 ♠AK1096 ♥AD97 ♦A106 ♣4

17 punktów, ale dużo kart w kolorach starszych, w które najłatwiej wygrać dograną. 
Otwieramy 1♣ i jeśli tylko partner odpowie 1♥ lub 1♠, nie wypuszczamy go przed 
dograną.

Dalsza licytacja po otwarciu 1♣
Odpowiedzi po otwarciu 1♣ stosuje się według tych samych zasad, co po innych otwarciach z 
jednym wyjątkiem: odpowiedzi 1♦.
Odpowiedź 1♦ oznacza negat, czyli kartę w sile 0-7 punktów. Przyczyną tego ustalenia jest to, że 
otwierając 1♣ partner może mieć silny wariant otwarcia bez trefli i ewentualny pas bardzo by go 
zmartwił.
Z siedmioma punktami odpowiadający staje przed problemem zakwalifikowania odpowiedzi. Jeśli 
posiada piątkę lub dobrą czwórkę w kierach lub pikach, to pokazuje swój kolor, a bez takiego 
koloru licytuje 1♦, gdyż odpowiedź 1BA przyrzeka co najmniej 8 punktów, a odpowiedzi na 



wysokości dwóch (2♣, 2♦) oznaczają jeszcze silniejszą kartę (od 10 PC).

Jak pokazać „naturalnego”  trefla – wariant(1) ?
Naturalny wariant otwarcia 1♣ pokazujemy, licytując trefle na najniższej możliwej wysokości, np.

 1♣ – 1♥
2♣

 1♣- 1BA
2♣

 1♣ – 2♥
3♣

Zgłoszenie trefli przez otwierającego należy traktować jak pokazanie nowego koloru. 
Zalicytowanie trefli bez przeskoku nie precyzuje przedziału siły – waha się ona między 12 a 17 
(choć z 17-ma punktami i szóstką trefl można dać przeskok w trefle – pokazując kolor treflowy i 
silny wariant otwarcia).

Jak pokazać wariant (2) –  bez kolor pięciokartowego?
Wariant (2), tzw. przygotowawczy pokazujemy poprzez zgłoszenie swojej starszej czwórki lub bez 
atu na najniższym szczeblu – przy czym zgłoszenie bez atu ogranicza przedział siły do dołu 
dotychczasowej licytacji, czyli 12-14 PC (wyjątkiem jest zgłoszenie 1BA po odpowiedzi 1♦).

Przykłady licytacji:
 1♣ – 1♥

1♠
Czwórka pik, 12 –17 PC. Jeśli karta jest z przedziału 15-17, to znaczy, że z jakichś 

powodów nie pasowała do otwarcia 1BA
 1♣ – 1♥

1BA
12-14 punktów bez czterech kierów i czterech pików

 1♣ – 1♦
1♥
12-17 PC, czwórka kierów. Jeśli karta jest z przedziału 15-17, to znaczy, że z jakichś 

powodów nie pasowała do otwarcia 1BA.

UWAGA: Po otwarciu 1♣ specjalne znaczenie ma zgłoszenie kar (oznacza silnego trefla), więc nie 
możemy od razu pokazać czwórki karo.

Jak pokazać silnego trefla – wariant (3) otwarcia?
1. Przeskok

 1♣ - 1♥
2♠
Silny trefl na co najmniej pięciu pikach.

 1♣ - 1♥
2BA
Silny trefl na układzie zrównoważonym bez poparcia w kierach.

2. Zalicytowanie koloru, który partner opuścił 
 1♣ – 1BA

2♠
Licytując 1BA odpowiadający wykluczył posiadanie czterech pików, otwierający nie ma więc 
najmniejszego powodu, by pokazywać czwórkę pik. Licytuje ten kolor tylko wtedy, gdy ma w nim 
piątkę. Skoro nie otwierał 1♠, to znaczy, że ma więcej niż 17 punktów – obyło się więc bez 
potrzeby przeskoku, a już pokazano silnego trefla. Powiedzmy to wyraźnie: z czwórką pikową i 
słabym wariantem otwarcia (12 – 14 PC) otwierający powinien spasować na odzywkę 1BA.



 1♣  - 1♠
2♥

E pominął czwórkę kierów (czwórki pokazujemy po kolei). Zalicytowanie kierów przez W 
pokazuje piątkę w tym kolorze, a co za tym idzie silnego trefla. Z czwórką kier i słabym wariantem 
trefla W powinien zalicytować 2♠, gdy ma czwórkę w kolorze partnera, 2♣ z piątką treflową, a 
1BA w pozostałych przypadkach.
3. Zalicytowanie 1BA po 1♦ (negat), np.

 1♣ - 1♦
1BA

Taka odzywka oznacza skład bezatutowy i siłę 18-20 PC. Z mniejszą siłą otwierający stara się 
znaleźć kolor na szczeblu jednego, pokazując starszą czwórkę. Gdy jej nie posiada i nie ma też do 
pokazania trefli, może spasować na 1♦.
Licytacja:

 1♣ – 1♦
2BA

oznacza siłę 21 - 22 PC.
4. „Odwrotka”
Zalicytowanie 2♦, gdy odpowiadający zgłosił kolor starszy, oznacza silnego trefla z poparciem co 
najmniej trzykartowym w kolorze partnera i jest pytaniem o rodzaj odpowiedzi.

 1♣ – 1♠ 
2♦

„Mam silnego trefla, co najmniej trzy piki, a ty masz ich ile?”
Odpowiedzi na odwrotkę są sztuczne:

• 2♥ = 7-10 PC, dokładnie cztery karty w licytowanym poprzednio kolorze starszym 
• 2♠ = od 11 PC na czwórce
• 2BA = 7-10 PC na piątce
• 3♣ = od 11 PC na piątce
• 3♦ = 7-10 na szóstce
• 3♥ = od 11 PC na szóstce

5. Zalicytowanie kar, np.
 1♣ - 1♦

2♦
 1♣ - 1ba

2♦
W obu przypadkach otwierający pokazał silnego trefla na karach. Ze słabym treflem i czwórką karo 
nie powinien przekraczać poziomu 1 w przypadku a) (czyli albo zgłosić starszą czwórkę, albo 
spasować) i spasować na 1BA w przypadku b).

Zasada:
Jeśli po otwarciu silnym treflem padła odpowiedź inna niż 1♦, to licytacja nie może się skończyć 
przed dograną.

Słowniczek
System licytacyjny – spójny zestawem reguł licytacji, który umożliwia precyzyjne określanie siły 
rąk i układów.
Odzywki o charakterze taktycznym. – odzywki (najczęściej na wyższej wysokości niż najniższa 
możliwa) , których celem jest przede wszystkim utrudnienie licytacji przeciwnikom.
Licytacja jednostronna – licytacja, w której przeciwnicy cały czas pasują.
Negat – sztuczna odzywka która wskazuje słabą kartę, np. odpowiedź 1♦ po otwarciu 1♣.
Trefl przygotowawczy – otwarcie 1♣ o znaczeniu: niezbyt silne otwarcie bez koloru 
pięciokartowego.



Trefl silny – otwarcie 1♣ o znaczeniu: silna karta na nieznanym układzie.
Odwrotka – odzywka 2♦ po otwarciu 1♣ i odpowiedzi kolorem starszym, która wskazuje silny 
wariant otwarcia, a jednocześnie pyta o siłę odpowiedzi i liczbę kart w licytowanym kolorze 
starszym.

Test 

WJ Mini – podstawy, pytania
1. Jakie otwarcie wybierzesz z kartami:

a) ♠876543 ♥K2 ♦AKDW10 ♣-
b) ♠K3 ♥DW2 ♦AKW108 ♣D108
c) ♠AKW108 ♥DW2 ♦K3 ♣D108
d) ♠K3 ♥109876 ♦AKW92 ♣3

2. Czy otworzysz 2♣ z takimi kartami:
a) ♠AKW10876 ♥A76 ♦AK ♣2
b) ♠AKW108 ♥A76 ♦AKD ♣ W5
c) ♠KDW108 ♥AKD65 ♦A3 ♣2
d) ♠KDW1087 ♥KDW1087 ♦- ♣3

3. Czy wybierzesz otwarcie 2♠ z następującymi kartami:
a) ♠AW10873 ♥A3 ♦1097 ♣W2
b) ♠D98765 ♥K65 ♦DW3 ♣5
c) ♠KDW8765 ♥109 ♦65 ♣32
d) ♠A109654 ♥KW107 ♦65 ♣3

4. Partner otworzył 1♦. Co zalicytujesz z kartami:
a) ♠98 ♥KD106 ♦43 ♣KW876
b) ♠98 ♥KD106 ♦A3 ♣KW876

5. Kto zawinił w następującym rozdaniu?
 Karty W Karty E
♠AD3 ♠32
♥76 ♥KDW9
♦KD1087 ♦A43
♣W87 ♣AD65
 W  E
1♦ 1♥
1BA 2♣
pas
Bez trudu wychodziło 3BA. E tłumaczył, że nie był pewny pików i wolał sprawdzić możliwość 
grania kontraktu w kara, trefle lub kiery – z kolei W twierdził, że po odzywce 2♣ partnera nie 
miał nic więcej do dodania.
6. Jaką odpowiedź wybierzesz po otwarciu partnera 1♠ z następującymi kartami:

a) ♠W5 ♥D65 ♦W984 ♣AKD3
b) ♠K3 ♥876 ♦W10765 ♣AK3
c) ♠AD6 ♥K3 ♦A87 ♣DW965 
d) ♠AD6 ♥A5 ♦KD87 ♣K1087

7. Otworzyłeś 1♠, partner powiedział 2♦, zalicytowałeś 2♥, a partner 2BA. Co licytujesz z 
kartami:
a) ♠AD843 ♥KW87 ♦65 ♣K3
b) ♠AD843 ♥KW87 ♦K3 ♣65

8. Partner otworzył 1♥, powiedziałeś 1♠, partner 2♦. Co zalicytujesz z kartami:
a) ♠DW10876 ♥32 ♦53 ♣KW4



b) ♠K9876 ♥D5 ♦4 ♣976
9. Czy w poniższych licytacjach otwierający (W) wskazał silny wariant otwarcia 1♣?
  W  E
a) 1♣ 1♠

1BA
b)  1♣ 1♦

1BA
c) 1♣ 1♥

2♦
d) 1♣ 1♥

3♥
e) 1♣ 1BA

2♦
f) 1♣ 1BA

2♣
g) 1♣ 1BA

2♠
h) 1♣ 2♠

3♣
i) 1♣ 1♠

3♣
j) 1♣ 1♥

2BA
k) 1♣ 2♠

2BA
l) 1♣ 2♣

2♥
m) 1♣ 2BA

3♠
10. Gracz W otworzył licytację odzywką 1♣, a po odpowiedzi 1♠ zadał odwrotkę (2♦). E pokazał 
piątkę i teraz W zastanawia się, czy zalicytować 3♠, czy 4♠. Która z tych odzywek będzie 
oznaczać mocniejszą kartę?

WJ Mini, podstawy – odpowiedzi
1.

a) 1♠. Pików jest sześć, a kar tylko pięć.
b) 1BA. We wszystkich kolorach figury.
c) 1♠. Starsza piątka to potęga – nie otwieramy 1BA.
d) 1♥. 11 punktów zaledwie, ale układ 5-5 zachęca do otwarcia licytacji. Z dwóch kolorów 

równej długości wybieramy starszy.
2. 

a) Tak. Chcemy grać 4♠, nawet jak partner nie ma nic. W najgorszym wypadku będziemy 
liczyć na to, że dama pik spadnie na asa, króla.

b) Nie. 22 punkty na piątce, ale do wygrania dogranej potrzebujemy pomocy partnera.
c) Tak. Bez specjalnej pomocy wygramy 4♥ lub 4♠. Partnerowi damy tylko wybór między 

4♥ a 4♠.
d) Nie. Co prawda i tak chcemy grać dograną, ale otwarciem 2♣ za bardzo zmylimy 

partnera. On będzie się spodziewał u nas dużo więcej punktów. Otwieramy tylko 1♠ – 
gdy my nie mamy dużo punktów, licytacja na tym się nie skończy (potem skoczymy 
kierami).



3. 
a) Jak najbardziej.
b) Nie. Za słabe piki.
c) Nie. Otworzymy 3♠.
d) Nie. Piki nie są złe, ale mamy obok bardzo dobre kiery. Łatwo sobie wyobrazić, że lepiej 

będzie się grało w kiery niż w piki.
4. 

a) 1♥. Za mało punktów na odpowiedź 2♣.
b) 2♣. Najdłuższy kolor, a i punktów wystarczająco na odpowiedź na wysokości dwóch.

5. Zawinił W, bo spasował na odzywkę typu „nowy kolor”.
6. 

a) 2BA. Od 12-u punktów bez piątki.
b) 2♦. 
c) 2♣. Możemy powiedzieć 4♠, ale karta jest nieco za silna – może nam wychodzić szlemik w 

piki lub w trefle!
d) 2BA. Forsing bez piątki. Oczywiście, za chwilę uzgodnimy partnerowi piki i będziemy 

rozmawiać o szlemiku.
7.

a) Pas. Partner ma około 11 punktów, więc razem mamy 24. Ponieważ rozgrywamy już lepiej 
niż wtedy, gdy byliśmy „zieloni”, poważnie zastanawiamy się nad zalicytowaniem 3BA. 
Zniechęca nas brak figury w kolorze partnera

b) 3BA. Z powodu króla karo. Jeśli partner ma kara typu: DW10xx, to już mamy gotowe 
cztery lewe w kolorze.

8.
a) 2♠. Powtórzenie koloru bez przeskoku wskazuje dół punktowy dotychczasowej licytacji.
b) 2♥. Partner ma 9 kart w kierach i karach – nie ma więc zapewne dobrego poparcia w pikach. 

2♠ – jeśli partner będzie miał w tym kolorze singla – doprowadzi nas do wpadki.
9. a) 1♣ 1♠

1BA. Nie. W ma 12 –14 bez czwórki pik.
b)  1♣ 1♦

1BA Tak. 18-20, skład zrównoważony.
c) 1♣ 1♥

2♦ Tak. Odwrotka. Silny trefl z co najmniej trójką kier.
d) 1♣ 1♥

3♥ Nie! Odzywka oznacza 15 –17 punktów z czwórką kier i układem niedobrym 
na otwarcie 1BA (np. z jakimś singlem). Z silniejszą kartą – odwrotka. 

e) 1♣ 1BA
2♦ Tak. Ze słabą kartą i czwórką karo W pasuje na 1BA.

f) 1♣ 1BA
2♣ Nie. Wariant naturalny, 5 trefli, 12 – 16 punktów.

g) 1♣ 1BA
2♠ Tak. Silny trefl, 5 pików.

h) 1♣ 2♠
3♣ Nie. Wariant naturalny, 5 trefli – nie można ich niżej zalicytować.

i) 1♣ 1♠
3♣ Tak. Od 17-u punktów na długich treflach.

j) 1♣ 1♥
2BA Tak. 18 – 22 bez trzech kierów (z trzema i więcej kierami – odwrotka). 

k) 1♣ 2♠
2BA Nie. 



l) 1♣ 2♣
      2♥ Nie. E, licytując 2♣, może mieć jeszcze czwórkę kierową, więc otwierający 

pokazuje swoją czwórkę.
m) 1♣ 2BA

3♠ Tak. 2BA gracza E wykluczyło posiadanie czterech pików. W ma pięć pików 
i silnego trefla.

10. 3♠. W ma silnego trefla, padła odpowiedź inna niż 1♦, więc licytacja nie może zakończyć się 
przed osiągnięciem dogranej. W takiej sytuacji odzywka 4♠ jest zamknięciem licytacji, natomiast 
3♠ otwiera drogę do wylicytowania gry premiowej.

Konwencje w licytacji jednostronnej
Przez konwencję będziemy rozumieć odzywkę lub serię odzywek o innym znaczeniu niż pokazanie 
koloru. Przykładem była omówiona wyżej konwencja odwrotki. W tym miejscu omówione zostaną 
inne podstawowe konwencje w licytacji jednostronnej.

Licytacja po otwarciu 1BA
Po otwarciu 1BA stosujemy konwencję Staymana i transfery (zwane też teksasami).

• Stayman
Odpowiedź 2♣ po otwarciu 1BA oznacza pytanie o starsze czwórki. Jej celem jest znalezienie 
wspólnego koloru starszego rozłożonego u partnerów po cztery karty. Sens zastosowania tej 
konwencji istnieje tylko wtedy, gdy odpowiadający posiada jedną lub obie starsze czwórki. W 
odpowiedzi na pytanie Staymana otwierający licytuje:

 2♦ – brak starszej czwórki
 2♥ – czwórka kier
 2♠ – czwórka pik
 2BA – obie starsze czwórki.

• Transfery
Pozostałe odpowiedzi na otwarcie 1BA wskazują kolejny kolor, np. 2♦ oznacza kiery, 2♥ 
– piki, 2♠ – trefle, 3♣ – kara. Ustalenie to ma dwie główne zalety: ręka posiadająca 
(najczęściej) więcej figur jest zakryta i trudniej przeciwnikom jest bronić 
zapowiedzianego kontraktu, a ponadto możliwe jest poprawienie kontraktu 1BA na 
kolorowy na niskim szczeblu.
Otwierający zobowiązany jest zalicytować kolor wskazany przez odpowiadającego, np.
 1BA – 2♦

2♥ (a)
 1BA  - 3♣

3♦ (b)
W przykładzie a) E wskazał długie kiery, a w przykładzie b) długie kara. Otwierający 
musiał zalicytować kolor partnera nawet wtedy, gdy miał w nim tylko dwie karty (mniej 
nie mógł mieć, skoro otworzył 1BA). Odpowiadający może spasować, jeśli jego celem 
było tylko poprawienie kontraktu 1BA na inny. Zauważmy, że z kartą ♠W109754 ♥765 
♦6 ♣965 po otwarciu partnera 1BA czujemy, że najlepiej jest grać w piki i to jak najniżej. 
Nie stosując konwencji transferu, zmuszeni bylibyśmy do licytowania 2♠, a partner nie 
mógłby spasować (przecież moglibyśmy mieć też silniejszą kartę z pikami), tak więc 
zawędrowalibyśmy prawdopodobnie za wysoko. Dzięki możliwości transferu licytujemy 
2♥, a na 2♠ partnera szybko pasujemy.
Powiedzmy teraz, że nasza karta to: ♠W109754 ♥AD4 ♦6 ♣W65. Licytujemy 2♥, a po 
spodziewanej odpowiedzi 2♠ licytujemy 3♠, zachęcając partnera do 4♠, jeśli ten uzna, że 
ma więcej niż obiecane minimum (15 punktów z dublem pik).
Często spotykanym błędem jest niepotrzebne powtarzanie koloru, który już pokazaliśmy 



transferem. Z kartą ♠DW987 ♥KW6 ♦D107 ♣K7 chcemy po otwarciu partnera grać 
dograną. Pokazujemy piki (przez 2♥), a następnie licytujemy 3BA. Partner wie o naszych 
pikach i  z poparciem w naszym kolorze może skorygować kontrakt na 4♠.
Transfer na kolor starszy dajemy z kolorem pięciokartowym, lecz na kolor młodszy z 
kolorem sześciokartowym. Nie ma sensu przenosić partnera z bez atu na kolor młodszy z 
piątką. Aby bowiem uzyskać ekwiwalent zapisu w bez atu, musimy w kolor młodszy grać 
znacznie wyżej.

• Licytacja w innych podobnych sytuacjach.
Powyższe konwencje znajdują zastosowanie w innych podobnych sekwencjach licytacyjnych.

 1♣ – 1♦
1BA (18-20) - ?

2♣ = Stayman
2♦, 2♥, 2♠, 3♣ = transfery

 2BA (23- 24) - ?
3♣ = Stayman
3♦, 3♥ = transfery na kiery (piki)
3♠ = teksas na trefle
4♣ = teksas na kara

Jak widać, schemat licytacji jest podobny, tylko szczebel o jeden wyższy. 
Analogicznie:
 1♣ – 1♦

2BA(21-22) - ?
3♣ – Stayman
3♦, 3♥, 3♠, 4♣ = transfery

Strefa szlemowa
Pod pojęciem strefy szlemowej rozumie się konwencje – najczęściej na dużej wysokości – których 
celem jest sprawdzenie, czy opłacalne jest zalicytowanie gry premiowej: szlema lub szlemika. 
Przyjęło się uważać (a wynika to z przeliczenia zysków i strat), że opłacalnie jest licytować 
szlemika, gdy jego szanse realizacji przekraczają 50%, a szlema, gdy szanse realizacji przekraczają 
60%.
Myślę, że łatwiej te rachunki wyobrażać sobie tak: nie opłaca się licytować szlemika ani szlema, 
gdy realizacja kontraktu zależy od powodzenia impasu (50%), a warto próbować, gdy powodzenie 
kontraktu zależy od podziału koloru 3-2 (68%).
Takie szacunki możemy prowadzić w tych – sporo rzadszych – przypadkach, gdy na podstawie 
licytacji możemy sobie dokładnie wyobrazić rękę partnera. Znacznie częściej decyzję o 
zalicytowaniu gry premiowej musimy opierać na podstawie bilansu.
Wyróżnić można pięć podstawowych typów gier premiowych (dla krótkości nazywajmy dalej gry 
premiowe szlemikami):

• Szlemiki oparte o siłę punktową, czyli takie, których wiarę w wygranie opieramy na sile 
punktowej połączonych rąk. Przybliżona wartość punktowa do wygrania szlemika to 34 punkty; 
do szlema potrzeba około 37 punktów.

Załóżmy, że partner otwiera 1BA, a my posiadamy kartę: ♠AW6 ♥KW8 ♦A1096 ♣KD5. 
My mamy 18 punktów, partner średnio 16, czyli bilans wskazuje, że trzeba licytować 6BA. Jeśli 
po takim samym otwarciu partnera dostaniemy rękę ♠AW6 ♥AK8 ♦A1096 ♣KD5, to bilans 
(średnio 37 punktów) wskazuje, że trzeba grać szlema.
• Szlemiki oparte o siłę i kolor atutowy. Jeżeli uda się ustalić co najmniej ośmiokartowy kolor 
atutowy, to siła niezbędna do wygrania szlemika spada o około dwa punkty. Powiedzmy, że 
partner otworzył 1BA, a nasza karta to: ♠AD96 ♥K6 ♦D1087 ♣AW5. Jeśli dowiemy się przy 
pomocy konwencji Staymana, że partner posiada czwórkę pików (lub w jakiś inny sposób, że 



ma on cztery kara), to będziemy wiedzieć, że siła połączonych rąk jest wystarczająca do 
zagrania szlemika w kolor. Posiadanie przez naszą stronę dłuższych atutów obniża bilans 
niezbędny do gry premiowej – przeciętnie o jeden punkt za każdy dodatkowy atut.
• Szlemiki oparte o lewy. Tego typu gry premiowe wymagają mniejszej siły, ale są trudniejsze 
do wylicytowania. 
Załóżmy, że partner otworzył licytację odzywką1♠, a my posiadamy kartę ♠AD5 ♥76 
♦AKDW106 ♣53. Mamy 16 punktów, więc razem z partnerem możemy mieć nie więcej niż 28 
punktów. Mimo to jesteśmy zdecydowani grać grę premiową, gdyż spodziewamy się wziąć11 
lew w samych pikach i karach (oczywiście, decyzję o zagraniu gry szlemowej podejmiemy 
dopiero wtedy, gdy będziemy mieć pewność, że przeciwnicy nie mogą zabrać nam pierwszych 
dwóch lew – do tego przydadzą się konwencje strefy szlemowej).
• Szlemiki oparte o wyrobione lewy. Takie szlemiki wygrywane są znacznie częściej niż 
szlemiki poprzednich typów, bo do ich wygrania nie potrzeba tak dużej siły. 
Załóżmy, że partner otwiera licytację odzywką 1♠, a my posiadamy kartę: ♠KD65 ♥AK6543 
♦76 ♣4. Przypuśćmy, że w licytacji dowiedzieliśmy się, że partner posiada dokładnie dwa kiery 
i wszystkie trzy brakujące asy. Możemy policzyć lewy do wzięcia – przy założeniu, że 
wyrobimy jedną przebitką kolor kierowy: 5 kierów, 6 pików (pięć pików partnera + jedna 
przebitka u nas) i dwa asy. Razem 13 lew, więc licytujemy szlema w piki.
• Szlemiki oparte o układ przebitkowy. Są to najczęstsze – ale i najtrudniejsze do 
wylicytowania – gry strefy szlemowej. 
Przypuśćmy, że partner otwiera licytację odzywką 1♠, a nasza karta przedstawia się tak: 
♠KW1065 ♥A9765 ♦K5 ♣3. Załóżmy, że jedynymi figurami u partnera są as i dama w pikach, 
as w karach i as w treflach. W zależności od ilości kierów w ręce partnera liczba lew do wzięcia 
przez naszą stronę jest zupełnie różna. Jeśli ma on singla w kierach, to bez trudu weźmiemy 13 
lew na obustronnych przebitkach: 9 lew pikowych, trzy asy i król. Jeśli jednak partner posiada 
trzy kiery, to przy tej samej sile weźmiemy 11 lew i ani jednej więcej.

Często popełnianym błędem jest wiara, że dobre decyzje o graniu gry premiowej podejmuje się na 
podstawie dobrego zestawu konwencji strefy szlemowej. Tymczasem zastosowanie konwencji 
powinno być tylko etapem wykończenia budowli starannie skonstruowanej licytacją na niższych 
szczeblach. Na niskich szczeblach możemy dowiedzieć się informacji o układzie ręki partnera, a co 
za tym idzie wyobrazić rozgrywkę gry premiowej.
Najbardziej rozpowszechnionym obecnie sposobem licytacji strefy szlemowej są tzw. cue bidy. Ja 
jednak mocno przestrzegam przed stosowaniem tej konwencji. Nawet bardzo zgrane pary 
wysokiego poziomu mają wiele problemów z jednoznaczną interpretacją cue bidów, a 
nieporozumienia w tej strefie są bardzo kosztowne. Mimo wielu prób – między innymi moich - 
zaprowadzenia porządku w „cuebidologii”, kiedy tylko w prowadzonym przeze mnie na łamach 
miesięcznika „Brydż” konkursie licytacyjnym pojawia się jakiś problem strefy szlemowej, grono 
ekspertów dzieli się na co najmniej kilka obozów – każdy obóz stosuje te same ustalenia (cue bidy), 
a każdy inaczej je interpretuje. Dlatego we „Wspólnym Języku Mini” proponuję proste i – co 
najważniejsze jednoznaczne  rozwiązania strefy szlemowej.

Blackwood
Odzywka 4BA to pytanie o asy. Często konwencja ta jest nadużywana. Powinniśmy ją stosować 
tylko wtedy, gdy na postawie dotychczasowej licytacji jesteśmy przekonani, że w zależności od 
odpowiedzi wiemy dokładnie, jaki kontrakt zalicytujemy (często spotykany błąd jest taki: najpierw 
spytam o asy, a potem się zastanowię – potem może być za późno).
Odpowiedzi na tę konwencję są następujące:

• 5♣ – 0 asów lub 3 asy
• 5♦ – 1 as lub 4 asy
• 5♥ – 2 asy bez króli
• 5♠ – 2 asy, 1 król



• 5BA – 2 asy, 2 króle

Pytanie o króle (Hoyt)
Pytanie o króle zadajemy po pytaniu o asy. Pytaniem o króle jest najniższy szczebel licytacji po 
odpowiedzi na asy – z wyłączeniem koloru uzgodnionego. Jeśli więc uzgodnione są kiery, chcemy 
zapytać o króle, a partner w odpowiedzi na asy zalicytował:
5♣ – licytujemy 5♦,
5♦ – licytujemy 5♠, bo 5♥ oznaczałoby, że nie chcemy grać szlemika.
W odpowiedzi na pytanie o króle zgłaszamy najniższy kolor, gdy nie mamy króli, kolejny kolor z 
jednym królem itd. Na przykład w odpowiedzi na pytanie 5♦ – 5♥ oznacza brak króli, 5♠ jednego 
króla, 5BA, - 2dwa króle, a 6♣ – trzy króle.

Gerber kolorowy
4BA to wysoki – niekiedy zbyt wysoki szczebel licytacji. Konkurencyjną do konwencji 
Blackwooda jest starsza konwencja Gerbera, w której pytanie o asy stanowi odzywka 4♣ 
(zaniechanie tej konwencji zostało spowodowane przez konieczność wykorzystania odzywki 4♣ 
jako albo naturalnej, albo mającej na celu sprawdzenie zatrzymań). Proponuję rozwiązanie, które w 
prosty sposób łączy zalety Gerbera i możliwości sprawdzenia, czy przeciwnicy nie mają do 
zabrania dwóch górnych lew w którymś z kolorów.
Przy uzgodnionym kolorze atutowym odzywka w inny kolor na wysokości czterech jest pytaniem o 
zatrzymanie w tym kolorze i ilość asów.

Gdy rozpatrujemy gry premiowe przez zatrzymanie w kolorze rozumiemy asa, króla, renons lub 
singla, czyli dowolną wartość, która uniemożliwia przeciwnikom wzięcie pierwszych dwóch w lew 
w kolorze. 
W odpowiedzi na taką odzywkę licytuje się najbliższy kolor, gdy nie posiada się zatrzymania w 
kolorze pytania i kolejne szczeble licytacji – pokazujące ilość asów – w przypadku posiadania 
zatrzymania.
Jeśli na przykład uzgodniono piki, to odzywka 4♦ jest Gerberem kolorowym, a odpowiedzi są 
następujące:

• 4♥ – nie trzymam kara.
• 4♠ – mam zatrzymanie karo, 0 lub 3 asy,
• 4BA – mam zatrzymanie karo, 1 lub 4 asy
• 5♣ – mam zatrzymanie karo, 2 asy, 0 króli
• 5♦ - mam zatrzymanie karo, 2 asy, 1 król
• 5♥ - mam zatrzymanie karo, 2 asy, 2 króle

Analogicznie przebiega licytacja, gdy pytaniem jest 4♣, 4♦, 4♥, 4♠.
A co robić, gdy po prostu chcemy zapytać o asy? Jeżeli interesuje nas tylko ilość asów partnera, to  

stosujemy konwencję Blackwooda.
Przykłady
W przykładach a) i b) zakładamy, że partner otworzył licytację odzywką 1♠.

 ♠KD54 ♥7 ♦AKD965 ♣82 (a)
Chcemy grać co najmniej szlemika w piki, pod warunkiem, że partner ma 

zatrzymanie w treflach. Licytujemy 4♣ i po odpowiedziach 4♦ (brak zatrzymania), 4♥ 
(zatrzymanie, brak asów), 4♠ (zatrzymanie, jeden as) poprzestajemy na 4♠. Po innych 
odpowiedziach licytujemy szlemika lub szlema.
 ♠KW765 ♥A4 ♦ AD876 ♣K

Licytujemy 4♦. Jeśli partner odpowie pozytywnie, to znaczy że ma singla lub króla 
karo. Wtedy w zależności od liczby asów  partnera licytujemy 4 (brak asów), 6 (jeden 
as) lub 7 (dwa asy) pik. Jeśli partner odpowie negatywnie (4♥), to zakładamy, że w 
karach mamy jedną lewę do oddania. Pytamy jeszcze 4BA o asy. Jeśli partner ma dwa, 
to gramy szlemika, jeśli tylko jednego, to poprzestajemy na 5♠.



 Przyjmijmy teraz, że partner otwiera 1BA, a my posiadamy ♠AD9754 ♥KD63 ♦KD6 
♣-. Licytujemy 2♥ (teksas na piki), a partner licytuje 3♠, czym informuje nas o 
dobrej karcie i świetnym uzupełnieniu w pikach. Zakładamy, że partner posiada 
króla piki i chcemy grać szlema, jeśli tylko partner ma asy w karach i kierach. 
Licytujemy 4♣, a partner:

 licytuje 4♦, czym wskazuje brak zatrzymania trefl. Pytamy o asy (4BA) i po 
odpowiedzi dwoma asami licytujemy szlema,
 licytuje 4♥, pokazując zatrzymanie trefl i 0 lub 3 asy. Zakładamy, że partner ma 3 
asy i licytujemy szlema,
 licytuje 5♣ – zatrzymanie trefl, dwa asy i jeden król. Wiemy, że partner ma króla pik, 
wiec zatrzymaniem treflowym jest na pewno as. Brakuje asa w karach lub kierach. Licytujemy 
6♠.
 licytuje 5♦ – zatrzymanie trefl, dwa asy i dwa króle. Wiemy, że partner ma króla pik, 
króla trefl, i dwa asy. Niestety, nie wiemy, jakie. Możemy zalicytować 6BA. Tego kontraktu na 
pewno nie przegramy. Albo partner ma w treflach tylko króla i dwa czerwone asy, albo asa z 
królem i możemy pozwolić sobie na oddanie asa w jednym z naszych czerwonych kolorów.

Licytacja po interwencji
O licytacji po interwencji mówimy wtedy, gdy otworzyliśmy licytację, a przeciwnik wszedł do 
licytacji. 
Proponuję dość proste zasady w takiej sytuacji.

• Jeśli przeciwnik wszedł do licytacji swoim kolorem, to:
 Zalicytowanie nowego koloru forsuje – partner nie może spasować. W dalszej 

licytacji kierujemy się znanymi zasadami – spasować można na bez atu lub 
zalicytowanie koloru już raz zgłaszanego.

 Jeśli wejście nastąpiło na wysokości dwóch lub wyższej, to kontra jest karna. 
Otwierający pasuje, chyba że w kontrowanym kolorze ma krótkość i uważa, że 
wpadka przeciwnika nie zrekompensuje mu zapisu za własną grę.

 Jeśli wejście nastąpiło na wysokości jednego, to kontra jest typu „Sputnik” – 
oznacza czwórkę w nielicytowanym kolorze lub kolorach starszych. Tak więc, po 
otwarciu 1♣ i wejściu 1♦ kontra oznacza posiadanie obu czwórek: kierowej i 
pikowej, po wejściu 1♥ kontra oznacza dokładnie cztery piki, a w związku z tym 
odzywka 1♠ przyrzeka pięć pików. Podobnie po wejściu 1♠ kontra oznacza 
posiadanie dokładnie czterech kierów, podczas gdy odzywka 2♥ wskazuje 
posiadanie co najmniej piątki w tym kolorze. 

• Jeśli przeciwnik wszedł do licytacji odzywką 1BA, to kontra oznacza siłę od 
9-u punktów (mamy przewagę siły i wistu, 1BA nie powinno być wygrane), a inne odzywki 
są słabsze.
• Jeśli przeciwnik interweniował kontrą, to z siłą od 12-u punktów dajemy 
rekontrę, a inne odzywki oznaczają kartę słabszą. 

Licytacja w obronie
O licytacji w obronie mówimy, gdy licytację otworzyli przeciwnicy. W tej sytuacji pierwsza 
odzywka naszej strony nazywana jest wejściem do licytacji. Wejście do licytacji nie jest tożsame z 
otwarciem licytacji. 

Wejście do licytacji kolorem bez przeskoku
Celem otwarcia licytacji jest znalezienie kontraktu w celu zrealizowania go. Celem wejścia może 
być również znalezienie opłacalnego kontraktu obronnego, czyli licytowanego z zamiarem 
przegrania (nawet z kontrą), jeśli nasza wpadka nie zrekompensuje przeciwnikom premii za 
wylicytowanie swojej gry. Ponadto celem wejścia może być tylko wskazanie partnerowi 
najlepszego koloru do pierwszego wistu. Dlatego przyjmuje się, że wejście do licytacji może być 



oparte o mniejszą liczbę punktów – szczególnie na wysokości jednego. Proponuję stosować wejścia 
na wysokości jednego z siłą od 10 punktów, a wejścia na wysokości dwóch od 12 punktów. Górny 
limit siły wynosi dla odzywki na wysokości jednego 16 punktów, a dla wysokości dwóch – 17 
punktów. Z silniejszymi kartami dajemy kontrę (patrz niżej: kontra objaśniająca). 
Przy podejmowaniu decyzji: wchodzić czy pasować – jeszcze bardziej niż w przypadku otwarcia 
powinniśmy kierować się oceną karty. Załóżmy na przykład, że wahamy się, czy wejść do licytacji, 
bo mamy 11 punktów – w tym singlowego króla (będąc na otwarciu i mając 13 punktów z 
singlowym królem nie wahaliśmy się). Zastanówmy się, czy mając taką wartość lepiej grać w 
obronie czy rozgrywać. Przyjmijmy, że rozkład omawianego koloru jest następujący:

xxx
W10xx ADxxx

K

Jeśli króla dobrze schowamy, to grając w obronie mamy prawie stuprocentową pewność wzięcia na 
niego lewy – rozgrywający na pewno będzie się starał zaimpasować króla u partnera. Jeśli jednak to 
my będziemy stroną rozgrywającą, to niezależnie, czy król będzie w dziadku czy w ręce – lewy nie 
weźmie. A zatem – posiadając figury w kolorach krótkich – pozwalajmy grać przeciwnikom – niech 
oni leżą, nie my. 
Innym problemem, który musimy wziąć uwagę wchodząc do licytacji, jest fakt, że otwarcie licytacji 
przez przeciwnika sugeruje, iż w większości przypadków przy grze utrzymają się przeciwnicy. Jeśli 
tak się stanie, to partner będzie wistował w nasz kolor. Nie chcemy, aby tak czynił, gdy kolor mamy 
słaby, więc decydując się na wejście, musimy z znacznie większym stopniu niż na otwarciu brać 
pod uwagę jakość koloru, który chcemy licytować. 
Przeciwnik otwiera 1♦. Wchodzimy 1♠ z kartami:

 ♠AW1076 ♥KW6 ♦65 ♣W107 (10 punktów w długich kolorach)
 ♠AKD109 ♥865 ♦5 ♣9876 (9 punktów, ale świetny kolor)
 ♠DW876 ♥D1043 ♦D4 ♣AW (brzydkie punkty, ale za silna ręka na pasa)
 ♠KW1087 ♥AD5 ♦D76 ♣A108 (16 punktów – prawie wejście kontrą).

Pasujemy z kartami:
 ♠AW765 ♥W76 ♦K ♣D732 (11 punktów, ale słabe kolory i ten singlowy król!).
 ♠D9876 ♥AD103 ♦32 ♣D5 (10 punktów, ale nie chcemy zachęcać partnera do wistu 

w piki, gdy wist w kiera lub trefla może okazać się korzystniejszy).
Wejścia na wysokości dwóch – z powodów bezpieczeństwa (żeby nie wpaść z kontrą) – powinny 
być silniejsze i nie odbiegać siłą od otwarcia. Oczywiście, wejście 2♦ po otwarciu 1♠ (12 – 17 
punktów, co najmniej piątka karo) różni się od otwarcia 2♦ (7-11 punktów na szóstce karo). Jeśli po 
blokującym otwarciu przeciwnika chcemy swój kolor zgłosić bez przeskoku na wysokości trzech, 
to partner będzie oczekiwał od nas siły 14 – 18 punktów.
Wejścia z przeskokiem stosujemy podobnie jak otwarcia z przeskokiem. Oznaczają więc one kartę 
słabszą niż na otwarcie na długim kolorze.

Dalsza licytacja po wejściu kolorem
Dalsza licytacja po wejściu do licytacji różni się tym od licytacji po otwarciu, że siła wejścia może 
być słabsza, a więc odpowiedzi muszą być odpowiednio silniejsze.
Skoro więc zakładaliśmy, że odpowiedź 1BA po otwarciu przyrzeka siłę 8-11, to teraz przyjmujemy 
siłę 9-13 (2BA to karta silna od 14 punktów). Ponadto, aby zalicytować bez atu, powinniśmy 
posiadać zatrzymanie w postaci figur w kolorze licytowanym przez przeciwnika. Poparcie partnera 
przyrzeka średnio jeden – dwa punkty więcej niż po otwarciu, podobnie zalicytowanie swojego 
koloru. Inne reguły licytacji przenoszą się z licytacji jednostronnej.

Wejście 1BA
Przyjmujemy wejście 1BA jako klasyczne: 15-17 PC na składzie zrównoważonym z zatrzymaniem 
w kolorze przeciwnika. Gdy rozpatrujemy możliwość gry w bez atu, to przez zatrzymanie 



rozumiemy taką wartość, która uniemożliwia przeciwnikowi natychmiastowe ściągnięcie kilku lew 
w swoim kolorze.
Wejście 1BA nie jest równoważne z otwarciem 1BA. Przede wszystkim na wejście 1BA wymagane 
jest zatrzymanie w postaci figur w kolorze przeciwnika. Ponadto z kartą spełniająca kryteria 
otwarcia 1BA w zasadzie musimy otworzyć 1BA. W stosunku do wejścia 1BA mamy zawsze 
alternatywę: pasa lub kontrę.
Zastanawiając się nad wejściem 1BA musimy mocno brać pod uwagę jakość trzymania w kolorze 
przeciwnika. Najbardziej do tego wejścia namawiają tzw. „niskie trzymania” typu 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. 
Załóżmy, że przeciwnik przed partią otwiera licytację odzywką 1♥, a my jesteśmy po partii. Z 
kartą: ♠D8 ♥KW9 ♦KDW4 ♣A1052 polecam wejście 1BA, natomiast z kartą ♠KW32 ♥A5 
♦A32 ♣A853 lepiej zdecydować się na „wzmocnioną” kontrę wywoławczą.
Dalsza licytacja po wejściu 1BA jest taka sama jak po otwarciu 1BA. 

Wejście 2 bez atu po otwarciu na wysokości dwóch
Wejście 2 BA po otwarciu przeciwnika na wysokości dwóch ma takie samo znaczenie jak wejście 
1BA po otwarciu na wysokości jednego. Obowiązują te same sposoby licytacji (3♣ – Stayman, i 
transfery). Dokładne znaczenie odzywek jest takie samo jak po otwarciu 2BA (23-24).

Kontra
Po otwarciu przeciwnika na wysokości jednego, dwóch lub trzech kontra ma jedno z dwóch 
znaczeń:
a) kontra wywoławcza
b) kontra siłowa (objaśniająca).
Kontra wywoławcza
Celem kontry wywoławczej jest znalezienie koloru do gry własnej, a nie podwojenie premii za 
wpadkę przeciwników. Dlatego też karta tym bardziej nadaje się do kontry wywoławczej, im mniej 
kart posiadamy w kolorze kontrowanym (wtedy mamy więcej kart w pozostałych maściach, co 
zwiększa szansę znalezienia wspólnego koloru do gry). 
Siła kontry wywoławczej zależy od wysokości otwarcia przeciwnika. Generalnie: im wyższa 
wysokość – tym kontra wywoławcza powinna być silniejsza. Na wysokości jednego skontrujemy 
wywoławczo już od ok. 12-u punktów, wysokość dwóch „wymaga” od nas siły od punktów 13-u, 
na szczeblu trzech przydałby się jeszcze jeden punkt więcej. 
Decydując się na kontrę wywoławczą, powinniśmy w myśl klasycznej definicji posiadać co 
najmniej po trzy karty w każdym z pozostałych (oprócz licytowanego przez przeciwnika) kolorów. 
Chodzi o to, byśmy mogli zgodzić się na każdy kolor zaproponowany przez partnera, jeśli trafimy u 
niego na słabą kartę. W rzeczywistości ten warunek trudny jest do spełnienia i niekiedy decydujemy 
się na kontrę wywoławczą, posiadając w nielicytowanym kolorze zaledwie dwie karty. Powinniśmy 
jednak unikać takiego odstępstwa (i pasować), jeśli kolorem, w którym mamy mało kart, jest 
nielicytowany kolor starszy. Jeśli np. przeciwnik otwiera 1♥, a my kontujemy wywoławczo, to nasz 
partner ma prawo spodziewać się u nas co najmniej trzech pików.
Kontra objaśniająca
Kontrę objaśniającą stosujemy z kartami zbyt silnymi na wejście do licytacji kolorem lub bez atu. 
Oznacza to w praktyce kartę od 18-u punktów (niekiedy skontrujemy „objaśniająco” również mając 
17 punktów, jeśli boimy się, że po innym wejściu partner by niepotrzebnie spasował).
Dalsza licytacja po kontrze
Dalsza licytacja po kontrze, którą proponuję dla wyznawców WJ Mini, różni się nieco od 
przyjętych kanonów licytacji – ale jest na pewno prostsza.
Po pierwsze na kontrę wywoławczą nie wolno spasować (chyba że mamy bardzo dobre karty w 
kontrowanym kolorze). Jeśli przeciwnik otworzył 1♥, a partner skontrował, to z kartą ♠5432 ♥432 



♦432 ♣432 nie wolno nam spasować, choć wcale nie mamy ochoty licytować (musimy pokazać 
swój najdłuższy kolor, w tym wypadku piki). Możemy jednak spasować na kontrę wywoławczą 
partnera z przykładową ręką: ♠432 ♥KDW109 ♦W32 ♣43.
Stosujemy następujące metody licytacji: 

- z kartą do 9-u punktów licytujemy swój kolor bez przeskoku, a partner pasuje, jeśli 
skontrował „tylko” wywoławczo,

- z kartą silniejszą – generalnie taką, z którą nie chcemy, aby partner spasował – 
licytujemy swój najlepszy kolor z przeskokiem,

- odzywki w bez atu mają trochę słabsze znaczenie niż po otwarciu: bez atu bez 
przeskoku oznacza siłę 7-10 punktów, a 2BA oznacza kartę od 11- 12 punktów. W obu 
przypadkach wymagane jest zatrzymanie w kolorze licytowanym przez przeciwnika.

Jeśli kontra miała znacznie wywoławcze, to kontrujący pasuje na każą odzywkę partnera bez 
przeskoku (może poprzeć kolor partnera z czterema kartami i ok. 16-ma punktami), a inna jego 
zapowiedź oznacza, że w poprzednim okrążeniu dał kontrę objaśniającą.
Jeśli w odpowiedzi na kontrę padła odzywka z przeskokiem, to kontrujący zobowiązany jest jeszcze 
raz zabrać głos w licytacji. Zakłada się wtedy, że licytacja może wygasnąć dopiero wtedy, gdy 
zalicytowano bez atu lub kolor, który już wcześniej pokazano.
Załóżmy, że przeciwnik otworzył licytację 1♦, a E dał kontrę

 1♦ – kontra – pas - 1♥ 
pas - ?
W pokazał niezbyt silną kartę i E ma spasować, chyba że ma silną kontrę (może też 

poprzeć partnera licytując 2♥, gdy ma np. cztery kiery i 16 punktów).
 1♦ – kontra – pas – 2♥

pas – 2♠ –     pas – 3♥
W pokazał około 10 punktów i co najmniej pięć kierów. E nie mógł spasować na 2♥, 

ale teraz już może, bo został powtórzony kolor.
 1♦ – kontra – pas – 2♥ 

pas – 2♠ – pas –    3♠
W ma co najmniej cztery kiery i co najmniej cztery piki. E może spasować, bo piki nie 

są nowym kolorem
 1♦ – kontra – pas – 2♥ 

pas – 2♠ –    pas –  3♣
W zgłosił nowy kolor, E nie może jeszcze spasować. Jednak jeśli E teraz zapowie 3♥, 

to W może spasować, bo kiery już były licytowane wcześniej.
 1♦ – kontra – 2♥ – pas

2♠ – pas - 2BA
Druga odzywka gracza W określiła jego siłę do około 10-11 punktów. W może 

spasować.
 1♦ – kontra – pas – 1BA (2BA)

E ma określoną siłę i W może łatwo podjąć decyzję o wysokości ostatecznego 
kontraktu. Jeśli W zalicytuje jakiś kolor, to E przyjmie, że W ma silną kartę i nie spasuje.
 1♦ – kontra – pas – 1♠

pas – 2♥
W, mimo że partner zalicytował negatywnie (bez przeskoku), licytuje dalej, pokazując 

swój kolor. Ma więc kontrę objaśniającą na pięciu kierach.
 1♦ – kontra – 1♠ – pas

1BA
W ma kartę silniejszą, niż gdyby od razu wszedł 1BA. Jego siła to 18-20 punktów.

Słowniczek
konwencja – odzywka lub seria odzywek o innym znaczeniu niż pokazanie koloru.
Stayman – konwencja stosowana po otwarciu 1BA (i kilku innych sytuacjach, gdy jeden z 



partnerów pokazał silną kartę na układzie zrównoważonym), która ma na celu uzgodnienie koloru 
starszego rozłożonego u partnerów: cztery do czterech.
transfer – konwencja stosowana po otwarciu 1BA (i kilku innych sytuacjach, gdy jeden z 
partnerów pokazał silną kartę na układzie zrównoważonym), w której kolor pokazywany jest 
poprzez odzywkę w kolor bezpośrednio niższy.
strefa szlemowa – zestaw konwencji – najczęściej na dużej wysokości – których celem jest 
sprawdzenie, czy opłacalne jest zalicytowanie gry premiowej: szlema lub szlemika.
zatrzymanie – wartość, która uniemożliwia przeciwnikom ściągnięcie kilku lew kolorze. W strefie 
szlemowej przez zatrzymanie rozumie się renons, singla, asa lub króla. 
zatrzymanie do bez atu – figura lub zestaw figur, który uniemożliwia przeciwnikom zabranie lew 
w swoim kolorze, gdy grane będzie bez atu. 
cue bidy – konwencja strefy szlemowej, w której partnerzy informują się o posiadanych 
zatrzymaniach 
Blackwood – konwencja strefy szlemowej: pytanie o asy poprzez odzywkę 4BA
Hoyt – pytanie o króle następujące po odpowiedzi na pytanie o asy
Gerber kolorowy – konwencja strefy szlemowej, której celem jest sprawdzenie zatrzymania w 
pewnym kolorze oraz liczby asów
licytacja po interwencji – licytacja w sytuacji, gdy my otworzyliśmy licytację, a przeciwnik 
wtrącił się do niej
licytacja w obronie – licytacja w sytuacji, gdy licytację otworzyli przeciwnicy
kontra wywoławcza – kontra na naturalną odzywkę przeciwników (stosowana najczęściej do 
otwarcia przeciwnika), której celem nie jest podwojenie zapisu za grę, lecz znalezienie kontraktu w 
którymś z nielicytowanych kolorów
kontra objaśniająca – kontra stosowana z kartą zbyt silną na inne wejście (odpowiednik otwarcia 
silnym treflem w systemie WJ)

Test

WJ Mini dalsza licytacja – pytania
1. Jako W posiadasz kartę: 
♠32 ♥ADW7 ♦AD3 ♣K1097
Licytacja:
 W  E
1BA 2♣
2♥ 3BA
Czy obawiasz się o piki?

2. WE mieli karty:
W  E
♠32 ♠KDW109
♥A103 ♥876
♦AD54 ♦32
♣AK9 ♣754
Licytowano tak:
1BA 2♥
2BA
Kontrakt przegrano bez dwóch pomimo wychodzącego impasu karo, a na piki można było 
wziąć 9 lew. Kto zawinił w licytacji?

3. Partner otworzył 1BA. Co zalicytujesz z kartami:
a) ♠KW108 ♥76 ♦54 ♣KW875



b) ♠KW108 ♥76 ♦5 ♣AKW875

4. Co zalicytujesz jako W z kartami: ♠A4 ♥DW76 ♦ADW7 ♣AK5 po licytacji:
W  E
1♣ 1♦
2BA 3♥
 ?

5. Co zalicytujesz po otwarciu partnera 1♠ z kartą ♠KD87 ♥AKD654 ♦4 ♣54?

6. Przeciwnik otworzył 1♦. Z którymi z poniższych kart należy wejść 1♠, a z którymi 
spasować?

a) ♠A8765 ♥KD4 ♦876 ♣W3
b) ♠DW1098 ♥87 ♦K87 ♣K32
c) ♠KW1076 ♥1096 ♦3 ♣AW108
d) ♠108654 ♥3 ♦AD3 ♣AW43

7. Przeciwnik zalicytował 1♥. Co licytujesz z kartami:
a) ♠KD65 ♥D1087 ♦AD4 ♣K6
b) ♠KD65 ♥764 ♦ AD65 ♣AW
c) ♠A654 ♥A54 ♦A32 ♣A106
d) ♠65 ♥654 ♦AKD3 ♣ADW3

8. Przeciwnik otworzył 1♦. Co zalicytujesz z kartami:
a) ♠W43 ♥KD765 ♦DW ♣AKD
b) AK73 ♥AKW876 ♦4 ♣32

9. Co licytujesz z kartą: ♠432 ♥32 ♦65432 ♣432 po licytacji:
W  N  E  S
1♦ kontra pas  ?

10. Co licytujesz z kartą: ♠K1076 ♥D107 ♦54 ♣D1087 po licytacji:
W  N  E  S
1♦ ktr pas 1♠
pas 1BA pas  ?

WJ Mini, dalsza licytacja – odpowiedzi
1. Nie. Partner pytał o starsze czwórki (2♣), a skoro nie ma czterech kierów (nie poparł ich), to 

znaczy, że ma cztery piki. Gdyby nie posiadał żadnej starszej czwórki, nie powinien był o 
nie pytać.

2. W (otwierający). Mimo posiadania 17 punktów i zaledwie dwóch najmniejszych pików 
powinien zrobić to, o co prosił go partner, czyli zalicytować 2♠ po transferze 2♥. Na tą 
odzywkę E by spasował.

3. a) 2♣. Pytamy o starsze czwórki. Jeśli partner zalicytuje 2♥, wykluczając posiadanie 
czterech pików, zalicytujemy 2BA. W ten sposób pokażemy, że możemy grać dograną 3BA 
tylko wtedy, gdy partner ma górny zakres siły otwarcia 1BA. Gdybyśmy zaczęli od transferu 
na trefle (2♠), to potem czwórkę pik musielibyśmy pokazać na wysokości trzech (3♠). Za 
wysoko, bo partner nie może spasować na nowy kolor! 
b) 2♠. Transfer na trefle. Potem pokażemy czwórkę pik (3♠). Nie boimy się licytować tak 
wysoko, bo kartę mamy wystarczająco silną na granie końcówki (a nietrudno dojrzeć nawet 
szansę gry premiowej).



4. 3♠. Partner ma słabą kartę (odpowiedź 1♦) i 5 pików! 3♥ to transfer na piki, więc grzecznie 
podążamy ścieżką wytyczoną przez partnera.

5. 4♣. Pytanie o to, czy przeciwnicy nie mogą nam zabrać dwóch lew treflowych. Po 
odpowiedziach 4♦ (brak zatrzymania trefl), 4♥ (zatrzymanie karo – brak asów), 4♠ 
(zatrzymanie karo, jeden as) zatrzymujemy się w kontrakcie 4♠. Po innych odpowiedziach 
gramy szlemika w piki, gdy brakuje jednego asa, i szlema, gdy asa nie brakuje.

6.
a) Nie należy wchodzić do licytacji. Układ zrównoważony nie rokuje dobrze własnej gry. Jako 

wskazanie wistu piki też się nie nadają, bo tylko wybijają nam asa, nie wyrabiając przy tym 
innych lew.

b) Wchodzimy. Jeśli przeciwnicy zagrają w bez atu, partner zawistuje w pika i może zdążymy 
wyrobić lewy w tym kolorze. Decydujący jest sekwens w pikach.

c) Wchodzimy. Dobry układ (czwórka w treflach) daje szanse na wygranie swojej gry przy 
mniejszej liczbie punktów. Mamy dobrze ulokowane figury – w kolorach długich.

d) Wchodzimy. Co prawda dobrego wistu tym wejściem nie wskażemy, ale ciekawy układ daje 
wysokie szanse na przelicytowanie przeciwników – szczególnie, jeśli posiadają oni sporo 
kierów.

7.
a) 1BA. 16 punktów – niskie zatrzymania w kierach. Dobra karta do wejścia 1BA.
b) Kontra. Nie można wejść 1BA bez zatrzymania w kolorze przeciwnika.
c) Kontra. Można wejść 1BA, ale pojedyncze zatrzymanie asem mocno do tego wejścia 
zniechęca. Ponadto asy zachęcają do gry kolorowej.
d) Nie ma odzywki. 1BA wejść nie można, bo brakuje zatrzymania kier, na kontrę 
wywoławczą brakuje nam co najmniej jednego pika. Najbardziej poprawny jest PAS. Nie 
można jednak zupełnie zdyskwalifikować odzywek: kontra, 2♣, 2♦, choć każda z nich jest 
trochę nieprawidłowa.

8. 
a) 1♥. 18 punktów namawia do kontry objaśniającej, ale wiele z tych punktów jest 
praktycznie bezwartościowych (np. DW w karach).
b) Kontra (objaśniająca). Wejście 1♥ grozi nam zaprzepaszczeniem dogranej przy 
minimalnej karcie partnera (np. karta partnera ♠65 ♥5432 ♦6532 ♣ 654 umożliwia 
wygranie kontraktu 4♥, a karta ♠D10765 ♥54 ♦532 ♣654 to praktycznie pewne 4♠).

9. 1♠. Po kontrze wywoławczej partnera nie wolno spasować – chyba że w kolorze 
licytowanym przez przeciwnika ma się bardzo silne karty. Z dwóch słabych i krótkich 
kolorów do licytacji (piki, trefle) wybieramy ten na niższej wysokości.

10. 3BA. Partner ma kartę silniejszą niż na wejście 1BA, czyli 18 – 20 punktów.
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