
  

Tak się gra w Poznaniu 

 

Wczoraj, czyli w pierwszy dzień wiosny, miałem przyjemność zagrać w turnieju na 
Morasku. 
Już dawno nie grałem w tak sympatycznej atmosferze, żadnych „przepychanek” przy 
stoliku, wszyscy przeciwnicy mili, uprzejmi i uśmiechnięci! Czyżby prawdziwa wiosna ?!  
Choć wynik mało imponujący to z dużą satysfakcją wracałem do domu. 
 
Nie dość, że gra w tak sprzyjających warunkach to jeszcze znalazło się naraz dwóch 
kandydatów do nagrody fair-play. 
 
Pierwszy z nich to Janek Rosochowicz, który zapędził partnerkę do kontraktu 5 trefl. 

Po wiście w karo „mój” utrzymał się Damą zagrał Asa, którego pani Ola sprytnie 
„przebiła” w ręku małym… pikiem. Zapewne całkiem nieświadoma, że położyła pika 
wyszła blotką trefl, kiedy ja dołożyłem małe karo, Janek zastopował grę domagając 
się wyjaśnienia „co się stało przy stoliku?”.  
Trochę byliśmy zdezorientowani. O co chodzi, mam prawo nie mieć trefla… 
Janek miał oczywiście absolutną rację, przecież poprzednią lewę wziął mój Partner 
i to jemu przysługiwało prawo wyjścia do następnej lewy.  
W efekcie tego pani Ola zamiast bez 3 przegrała bez 4, oddając jeszcze po dwie 
lewy w pikach i kierach. Gdyby nie przytomność pana Janka, nikt z pozostałych 
graczy przy stoliku pewnie by się nie zorientował, co się wydarzyło i zgodnie byśmy 
zapisali 150. Szacun, Panie Janku! 

Moim drugim nominowanym jest Sławomir Tomaszewski, który po moim nieortodoksyjnym 
otwarciu 2 trefl (Prec.) na składzie 4 piki + 4 trefle, dolicytował się końcówki w BA.  

Po wiście w trefla mojego Króla zabił Asem i zagrał Damę karo zabitą przez mojego 
Partnera Asem i teraz wielka chwila… Niestety, ,,mój” nie znalazł kładącego wistu, 
lecz powtórzył trefla wycinając mi Waleta. 
Sławek odegrał teraz 5 odgórnych kierów wyrzucając piki po czym pokazał dobre 
kara i 10 trefl. 
Zapisałem więc do pierniczka 12 lew, w końcu wzięliśmy tylko na A karo, „mój” nie 
protestował. 
Jednak Sławek przed zatwierdzeniem zapisu się obudził, oświadczając, iż jednak 
wziął tylko 11 oddając na końcu pika. Mimo, że to i tak było dla nas ,,jajo” – 
dziękuję, Sławku! 
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