
Sztuczka „Kwietnia” 

Dlaczego akurat Kwietnia? Dlatego, że „nauczyłem” się jej kilka lat temu  

podczas wspólnej gry z Michałem Kwietniem - a po wielu latach, ta sama 

(podobna?) sztuczka wyskoczyła jak królik z kapelusza podczas meczu:  

Blass – Russia granym na BBO.  

„Powielili ją” (???) świeżo upieczeni Szwajcarzy Sjoert Brink  - Bas Drijver. 

Sztuczka jest stosunkowo prosta, łatwa do zapamiętania i warto się jej 

nauczyć bo może przysporzyć wiele cennych punktów. Ale po kolei. Najpierw 

autentyczna licytacja, gdzie nasza para zajmuje linię NS i jako zawodnik  

z pozycji „S” mamy podjąć decyzję. 

 

W N E S 

Pas 1♣ Kontra* 3♦ 

4♦ Kontra** Pas* Pas 

4♥ Pas Pas ??? 

 

Informacje niezbędne do podjęcia decyzji: 

 

1♣ - przygotowawcze lub silne (z grubsza - WJ) 

Kontra* – wywoławcza 

3♦ - blokujące, słabe 

4♦ - kolory starsze, niezła ręka po pasie 

Kontra ** - uzupełnienie, wartości w karach 

Pas* - brak preferencji w starszych, partnerze - Ty decyduj 

4♥ - do gry wybieram „lepsze” kiery 

??? teraz licytujemy My z następującą, obiecującą kartą:  

   

♠ A63 - ♥ 1084 – ♦ DW87632 - ♣ --- 

 

Tak z ręką na sercu, chyba większość z nas rozważa alternatywę:  

PAS ??? -  ewentualnie 5♦ ??? 

I właśnie tutaj możemy wykorzystać (to maja prywatna, autorska nazwa!)  

„Sztuczkę Kwietnia”. 

 

Co może znaczyć w tej sekwencji kontra? Jeżeli założymy, że na blok raczej 

nie mamy dużej ilości lew defensywnych, to przyjmijmy, że taka kontra 

oznacza „coś przebijam (renons!) i mam jedną pewną lewę z boku”. Dwie 

potencjalne lewy defensywne po ewidentnym bloku, to raczej niespodzianka! 

 

 Poniżej autentyczne rozdanie z wczorajszego meczu na BBO, w którym 

wykorzystano „Sztuczkę Kwietnia” 

 



 
 

Jak można zobaczyć na zdjęciu, na drugim stole (po podobnej licytacji!) - grano 

5♦ z kontrą za 500. 

Decyzja którą podjął Bas Drijver – trwała około 5 minut, ale spasował!!!. 

Tylko nie pytajcie mnie skąd wiedział, że partner przebija akurat trefla 

(pierwszy wist 3♣). Do oddania były dwie lewy treflowe i dwie pikowe.  

Spektakularne ... ale jakże skuteczne. Obie strony były po partii, więc 

smakowite 12 impów zasiliło konto teamu Blass. 

 

Z kronikarskiego obowiązku dodam, że ja grając z Michałem w podobnej 

sytuacji zamiast zaaplikować kontrę o proponowanym znaczeniu: „coś 

przebijam i mam pewną lewę z boku” – poszedłem w obronę i ... za słabą grę 

doczekałem się stosownej reprymendy, którą jak widać z załączonego tekstu 

zapamiętałem na zawsze.  

Moim zdaniem warto tę „sztuczkę” wprowadzić do arsenału broni własnej 

jeżeli tylko się Wam spodoba, a mam nadzieję, że tak. 

 

z.s. 


