
KOLORYT KRAKOWSKI  

 

Tytuł sugeruje, że będę pisał o Wawelu otoczonym żółcią i purpurą drzew                            

w jesiennym wystroju, albo o pięknie oświetlonym krakowskim Rynku Głównym 

zapełnionym turystami z całego świata, albo o urokliwych o tej porze Plantach. Nie nic z tych 

rzeczy.  Słowo koloryt może mieć też negatywne znaczenie, choć to brzmi trochę dziwnie. 

Piszę o kolorycie krakowskich turniejów  brydżowych. 

Jest w Krakowie grupa brydżystów (na ogół z solidnym rankingiem ale w tej materii 

są liczne wyjątki), która nie może się obejść bez używania wulgaryzmów. Problem ten 

ostatnio jakby się nasilił. Dziwne, bo brydż to sport dla ludzi na ogół inteligentnych, a ci                   

z reguły nie klną publicznie. 

 

Dam kilka przykładów z jednoczesnym tłumaczeniem na „nasze”.  

1- a ja se to pier....nę  - kontruję solidnie (czerwona kartka jest tylko uzupełnieniem) 

2- k...wa m..ć ty debilu jak zagrałeś  - partnerze ta rozgrywka nie była z najwyższej półki 

3- mógłbyś się k..wa nauczyć wistować, bo k..wa wygląda k.wa, że zupełnie zidiociałeś –         

ccpartnerze ten wist był wyjątkowo niecelny 

4- co ty pier.....lisz, jesteś kompletny debil – głupstwa partnerze opowiadasz  

5- z h....m na głowę się zamieniłeś? – coś ci się partnerze zupełnie pomieszało 

Przykładów starczyło by na dwie strony ale sobie już daruję. 
Problem tyczy się głównie turnieju poniedziałkowego i barometru środowego, coś 

koniecznie trzeba z tym  zrobić. Środowisko w masie musi dać temu odpór, zgłaszać 
sędziemu takie przypadki, odmawiać gry itp. A sędzia, który na turnieju jest pierwszym po 

Bogu nie może chować uszu po sobie, tylko reagować i to stanowczo, bo to On jest 

upoważniony do reakcji. 

Nie od rzeczy byłoby gdyby na kursokonferencjach sędziowskich, oprócz 

abstrakcyjnych problemów stricte brydżowych uświadamiano, że są nie tylko sędziami ale i 

przedstawicielami organizatora, a zatem odpowiadają też za całą organizację turnieju. 

Właściwe też by było zasugerowanie  metod walki z tym wysoce nieprzyjemnym zjawiskiem, 

jakim jest używanie wulgaryzmów. 

Temat podrzucam krakowskiemu zarządowi. Wiem, że prezes jest zajęty trzymaniem 

dyscypliny w Skawinie ale zarząd to nie tylko prezes, jest tam paru ludzi. Może by też 
uaktywniła się nieco komisja dyscyplinarna? Jakieś dwa, trzy pokazowe procesy, jedna 

gilotyna, jedno dożywocie (z ewentualną zamianą na grzywnę :)) i problem może uda się 
rozwiązać. 

Tak dalej być nie może. Na turnieje ostatnio przychodzi więcej młodych ludzi, obraz 

mają niepiękny. Na koniec apel do zainteresowanych (Oni wiedzą do kogo apeluję) 
wykrzeszcie z siebie odrobinę kultury. Na początku będzie trudno, ja wiem, ale poźniej 

pójdzie z górki. Zobaczycie jaki piękny i bogaty jest polski język. Z całą pewnością, aby 

wyrazić swoje zdanie o wynikających z gry problemach można się obyć bez k.....wy, h...ja, 

pie.......enia i innych „ozdobników”. Dajcie odpocząć naszym uszom. Wierzę, że jest możliwa 

dobra zmiana (nie mylić z „dojną zmianą”). 
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