
RELACJE DAMSKO-MĘSKIE (18+) 
 

Jak rozgrywalibyście kontrakt 3BA po wiście 2♣? E dokłada W♣. 

 

♠AK5 

♥543 

♦A54 

♣9543 

 N  

    

 W E  

   

 S 

♠432 

♥AK2 

♦K32 

♣AK76 

 

 

 

 

Licytacja 
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Wbrew pozorom to rozdanie, to nie jest żart. A kto tak uważa to zapisuję go do klubu 

pani Haidi. Dlaczego? Przez analogię, już wyjaśniam. W dwudziestoleciu międzywojennym 

istniał nieformalny klub Very Menchik. Zaliczani byli do niego arcymistrzowie szachowi, 

którzy przegrali partię z panią Verą (pierwszą kobiecą mistrzynią świata). Członkostwo 

w klubie było wątpliwej jakości, a pani „prezes” (z satysfakcją) co jakiś czas dopisywała 

kogoś na listę. A dlaczego Haidi? Bo to właśnie ona (austriaczka, jakiś czas temu, pracowała 

tutaj w konsulacie i udzielała się turniejach krakowskich, myślę, że ktoś ją jeszcze pamięta) 

doskonale to rozegrała. Trzeba jak zwykle znaleźć jakieś przesłanki. Skoro po takiej licytacji 

przeciwnik nie wyszedł w kolor starszy ani nie skorzystał z dwóch znakomitych koncepcji 

wistowych („śliwak” oraz „karo wróg bez atu”) to: 

1) wist treflowy uważał za najbardziej szansowny 

2) nie ma starszej 4-ki 

P. Haidi zabiła waleta królem i zagrała pika dodając ze stołu blotkę. Utrzymał się E i zagrał 

10♥ (mała niedokładność, lepszy byłby odwrót pikowy), a po utrzymaniu ponowił kiera. 

Rozgrywająca zabiła A♥ i oddała lewę karową grając blotki z obu rąk. E utrzymał się 

ponownie i 3-ci raz zagrał kiera (gracz W tym razem dodał blotkę pik). 
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Teraz A i K♠ zmusza W do niewygodnej zrzutki. Trefla pozbyć się nie może, bo 

wyrobimy ten kolor, ale kara również nie, bo A, K♦ i 6♣ wpuszcza W i bezcenna 9♣ bierze 

lewę. W miał skład 3244, a E 4531. Mam szczerą nadzieję, że nikt do klubu się nie zgłasza. 

 



Teraz dwie sytuacje „z życia wzięte” obrazujące humor i dystans brydżystek do swoich 

poczynań. 

Pracowałem kiedyś w jednej firmie z p. Lidią. Była to osoba dystyngowana 

o nienagannych manierach i dużej kulturze osobistej. W brydża miała małe doświadczenie, ot 

okazjonalny roberek z mężem i zaprzyjaźnionym małżeństwem, ale ponieważ wiedziała, że 

coś tam pogrywam w turniejach, od czasu do czasu raczyła mnie jakąś relacją. Z góry 

zaznaczam, że nigdy wcześniej nie słyszałem z jej ust żadnych wulgaryzmów. Do czasu… 

Pewnego razu opisując mi grę ze swoją przyjaciółką, usłyszałem: „… a my, jak te dwie głupie 

c…, ani razu w tego kiera nie wyszłyśmy”. Wytężyłem słuch, bo takie słowa nie mogły być 

ostatnie. „Tak p. Mirku, bo ja za c… się nie obrażam, ale za niemytą, walę w pysk”-  dodała 

na koniec. 

Cafe Kontynenty. Po zmianie przychodzimy do stolika, na którym gra para mixtowa. 

Proszę wybaczyć, ale nawet inicjałów nie podam, za bardzo ich lubię. Pan tłumaczy partnerce 

błędy, które popełniła. Ona oporu nie stawia. Na koniec stwierdza „Tak masz rację dałam 

d…”, a widząc nasze zaciekawione spojrzenia dodaje: „ale nie czułam satysfakcji”. 

 

Na koniec przedstawiam screen z wykładu prof. Vetulaniego (biologa, dostępne na 

youtube, polecam) będące ilustracją, że w relacjach osobników płci przeciwnych pomiędzy 

spełnieniem a wyczerpaniem jest bardzo cienka granica. I wyłącznie z takim nastawieniem 

proszę to zdjęcie odbierać. 

 

 
 

z poważaniem 

M.K. 


