
1

KIERKI . MAK AO . WIST 
REMIK . 66

ZASADY GIER



2

SPIS TREŚCI
Słowniczek...........................................3

Kierki....................................................9

Makao.................................................15

Remik.................................................23

Wist..................................................32

66.....................................................38



3

SŁOWNICZEK
talia – ustalona liczba kart potrzeb-
nych do danej gry. Zwykle składa się 
z 55 kart: figur i blotek (w czterech 
kolorach) oraz trzech jokerów.
figury – walet, dama, król, as.
blotki – 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
joker – karta pełniąca szereg róż-
nych funkcji w różnych grach. Naj-
częściej zastępuje inne karty.

kolory karciane: 
pik – czarny liść w kształcie serca 
Inna nazwa: wino 
kier – czerwone serce 
Inna nazwa: czerwo 
karo – czerwony romb
Inna nazwa: dzwonek 
trefl – czarna koniczyna 
Inna nazwa: żołądź
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tasowanie – pomieszanie kart w 
taki sposób, aby ich układ w talii był 
całkowicie losowy.
starszeństwo kart – przyjęta przez 
graczy (umownie lub w wyniku dzia-
łania zasad danej gry) kolejność siły 
poszczególnych kart (figur i blotek).
atut – inna nazwa: tromf. Kolor 
przyjęty (umownie lub w wyniku 
działania zasad danej gry) przez 
graczy, jako dominujący. Bije (poko-
nuje) pozostałe kolory.
lewa – karty leżące na stole po tym, 
jak każdy z graczy wyłożył w swojej 
kolejce jedną kartę.
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KIERKI
Kierki to XIX-wieczna gra karciana, 
której polska nazwa pochodzi od 
punktowanego w trakcie rozgrywki 
koloru kart. Znana była również pod 
rzadko występującą obecnie nazwą 
czarna dama.

George Sturgis Coffin, brydżowy eks-
pert i autor Trio (brydżowej gry dla 
trzech osób), twierdził, że kierki wy-
ewoluowały z popularnej niemal w ca-
łej Europie drugiej połowy XVIII wieku  
gry Reversis. Była szczególnie lubia-
na na dworach ówczesnej francuskiej 
i hiszpańskiej arystokracji. Co cieka-
we, popularność Reversis ominęła 
kompletnie Wyspy Brytyjskie. Z pew-
nością duży wpływ miał na to fakt, że 
przez lata uważano, iż owa gra naro-
dziła się w Hiszpanii, która walczyła 
w tamtym okresie z Anglią o morską 
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dominację. Reversis dała początek 
całej rodzinie gier polegających na 
unikaniu zbierania określonych kart 
i lew. W ten sposób, około 1850 roku, 
narodziła się pierwsza wersja kierek. 
Przewidywała jeden punkt karny za 
każdego zebranego kiera. Z kolei wy-
myślony w Wielkiej Brytanii wariant 
gry, w którym punktuje również dama 
pik, szybko stał się jedną z najbardziej 
popularnych opcji. Można powiedzieć, 
że Brytyjczycy po latach odegrali się 
na Hiszpanach.

Prawdziwy szał na kierki rozpoczął 
się jednak wraz z erą rosnącej po-
pularności systemów operacyjnych 
Windows, do których gra była dołą-
czana już od wersji 3.1 (1992 rok). 
Było to przełomowe wydarzenie. 
Połączenie kierek (angielska nazwa 
to Hearts) i potentata komputero-
wego odcisnęło tak silne piętno w 
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powszechnej świadomości, że obec-
nie za standardową wersję kierek 
uznawana jest właśnie ta promowana 
przez Microsoft. I tak oto, po latach, 
Bill Gates pogodził ze sobą Hiszpa-
nów i Brytyjczyków.

Swój wariant gry – kierki komplek-
sowe – stworzył nawet Richard Gar-
field, autor najsłynniejszej kolekcjo-
nerskiej gry karcianej Magic: The 
Gathering. Istnieje również chińska 
odmiana kierek, Gong Zhu, której 
nazwę można przełożyć na język 
polski jako pogoń za świnią.

KIERKI – ZASADY
Gra różni się tym od innych, że celem 
jest uzyskanie jak najmniejszej liczby 
punktów. Łatwo się jej nauczyć i  po-
zwala przyjemnie spędzić czas.
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Liczba graczy: 4
Potrzebna jest talia 52 kart. Należy 
odłożyć na bok wszystkie jokery.

PRZYGOTOWANIE DO GRY:
Należy losowo wyłonić rozdającego 
(np. kto wyciągnie najwyższą kar-
tę). Rozdający tasuje karty i rozdaje 
wszystkim graczom po trzynaście kart.

Starszeństwo kart: od asa (naj-
starszy) do 2 (najmłodsza).

PRZEBIEG ROZGRYWKI:
Zaczyna gracz, który posiada 2 trefl. 
Musi ją wyłożyć jako pierwszą na stół. 
Pozostali gracze zgodnie z ruchem 
wskazówek zegara zagrywają po 
jednej karcie. Cztery karty na stole 
tworzą lewę. Ten, kto zagrał najwyż-
szą kartę, zbiera lewę. Zebrane lewy 
należy odkładać przed sobą odkryte. 
Gracze stale podliczają punkty uzy-
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skane z zebranych lew. Istnieje obo-
wiązek dogrywania do koloru pierw-
szej zagranej karty. Dopóki gracz ma 
na ręce karty o innych kolorach, nie 
może zaczynać kierami.

KONIEC GRY I PUNKTACJA:
Gra w postaci kolejnych rozdań 
toczy się do momentu, gdy któryś 
z graczy zdobędzie 100 punktów. 
Wygrywa gracz, który zdobędzie 
najmniej punktów.

PUNKTACJA:
as kier – 1 punkt
2-10 kier – zgodnie z nominałem  
(np. 2 – 2 punkty, 5 – 5 punktów etc.)
walet kier – 11 punktów
dama kier – 12 punktów
król kier – 13 punktów
dama pik – 13 punktów
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Premia nadzwyczajna:
Gracz, który w danym rozdaniu ze-
brał wszystkie kiery oraz damę pik 
nie otrzymuje żadnych punktów, na-
tomiast każdy z jego przeciwników 
otrzymuje po 26 punktów.

UWAGI DODATKOWE:
W kierki można grać nie tylko 
w 4 osoby. Opcjonalne zasady prze-
widują możliwość gry dla 3 do 7 osób. 
W takim wypadku, w zależności od 
liczby graczy, należy usunąć z talii 
odpowiednie karty:

3 graczy – 2 trefl  (każdy gracz otrzy-
ma w rozdaniu po siedemnaście kart)
5 graczy – dwie dowolne 2 oprócz 2 
kier (każdy gracz otrzyma w rozda-
niu po dziesięć kart)
6 graczy – 2 karo, kier i pik (każdy 
z graczy otrzyma w rozdaniu po osiem 
kart, ostatnią kartę należy odłożyć)
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7 graczy – 2 karo, kier i pik (każdy 
z graczy otrzyma w rozdaniu po sie-
dem kart)

Gracza rozpoczynającego wyłania 
się losowo (np. ten, kto pociągnie 
najwyższą kartę).



12

MAKAO
Makao jest grą dobrze znaną w 
różnych rejonach świata. Poszcze-
gólne wersje często różnią się od 
siebie zasadami, ale ogólny cel 
zawsze pozostaje ten sam – zostać 
z pustą ręką. Przyjmuje się, że ma-
kao swoją nazwę wzięło od dawnej 
portugalskiej kolonii w Chinach. 

Trudno jednak prześledzić trasę 
podróży i moment, kiedy dokład-
nie pojawiła się w Europie. W Pol-
sce już w XVIII wieku zagrywano 
się kartami w faraona, który miał 
pochodzić właśnie od makao. Co 
ciekawe, właśnie pod nazwą fara-
on makao występuje na terenach 
dzisiejszej Słowacji.
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„Faraon, gra w karty (…) zaczęła 
się upowszechniać w Polsce około 
r. 1731. Za Augusta III i Stanisława 
Poniatowskiego grywano w faraona 
zwłaszcza po domach arystokratycz-
nych, assamblach, balach, redutach 
i nawet pokojach królewskich (…). 

Sama gra zwana faraonem powsta-
ła z makao czyli Rouge Ou Noire z tą 
różnicą, że gdy bankier ciągnął karty, 
zgadywać było potrzeba w faraonie 
już nie kolor, ale kartę.”Zygmunt Glo-
ger, Encyklopedia Staropolska

Sama gra doczekała się licznych od-
mian, zależnie od kraju, w którym wy-
stępuje. I tak w Czechach grywa się 
w Prší. Niemcy i Austriacy zaś zagrywa-
ją się w Mau-Mau, której to nazwy tak-
że używają Brazylijczycy. Natomiast 
w Rosji występuje pod nazwą 101  lub 
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czeski dureń. Istnieje także odmiana 
japońska nazywana Katakana mau-
-mau, w której gra się kartami z symbo-
lami odwołującymi się do japońskiego 
systemu pisma.

W roku 1985 makao zostało przenie-
sione w prostej formie na komputer 
ZX Spectrum. Można zaryzykować 
stwierdzenie, że gdyby historia kom-
puteryzacji potoczyła się inaczej, mo-
gło stać się tym, czym kierki są obec-
nie dla systemu Windows.

MAKAO – ZASADY:
To pozornie prosta gra, która z cza-
sem staje się dużym wyzwaniem. 
Wymaga dobrej pamięci, planowania 
i szczypty blefu.

Liczba graczy: 2-4
Potrzebna jest talia 52 kart. Należy 
odłożyć na bok wszystkie jokery.
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PRZYGOTOWANIE DO GRY:
Należy losowo wyłonić rozdającego 
(np. kto wyciągnie najwyższą kar-
tę). Rozdający tasuje karty i rozdaje 
wszystkim graczom po pięć kart. Na-
stępnie odsłania pierwszą kartę z góry 
i kładzie ją odkrytą na stole, tworząc 
w ten sposób stos kart odkrytych. Nie 
może to być karta specjalna (patrz opis 
kart specjalnych). W wypadku gdy jest 
to karta specjalna, ciągniemy kolejne – 
do momentu pociągnięcia właściwej. 
Niewykorzystane karty należy umie-
ścić z powrotem w talii, którą, po po-
tasowaniu, kładziemy obok, tworząc 
stos kart zakrytych.

PRZEBIEG ROZGRYWKI:
Zaczyna gracz po lewej od rozdające-
go. Kolejność jest zgodna z ruchem 
wskazówek zegara. Zadaniem graczy 
jest dokładanie z ręki karty pasującej 
kolorem lub rodzajem do karty leżącej 
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na wierzchu stosu kart odkrytych. Jeśli 
gracz nie ma karty, którą mógłby do-
łożyć (względnie nie chce tego robić), 
musi pociągnąć jedną kartę ze stosu 
kart zakrytych.

W momencie gdy graczowi zostaje tyl-
ko jedna karta na ręce, natychmiast 
musi o tym poinformować przeciw-
ników, mówiąc na głos „makao”. Jeśli 
tego nie zrobi i zostanie to zauważone, 
zanim następny gracz rozpocznie swo-
ją kolejkę – ciągnie karnie pięć kart ze 
stosu kart zakrytych.

Gracz, który jako pierwszy pozbędzie 
się wszystkich kart z ręki, zajmuje 
pierwsze miejsce. Gra toczy się dalej 
o kolejne miejsca w rankingu.

Karty specjalne: Ich zasady dzia-
łają w momencie wyłożenia na stos 
kart odkrytych:
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2 – następny w kolejności gracz musi 
pociągnąć dwie karty ze stosu kart 
zakrytych, nie dokładając jednak 
żadnej karty do stosu kart odkry-
tych. Może obronić się przed działa-
niem 2, kładąc na stos kart odkry-
tych kolejną 2. Efekt kumuluje się dla 
kolejnego gracza. Każda następna 
położona w ten sposób 2 zmusza ko-
lejnego gracza do pociągnięcia zsu-
mowanej liczby kart.

3 – następny w kolejności gracz musi 
pociągnąć trzy karty ze stosu kart za-
krytych, nie dokładając jednak żad-
nej karty do stosu kart odkrytych. 
Może obronić się przed działaniem 3, 
kładąc na stos kart odkrytych kolej-
ną 3. Efekt kumuluje się dla następ-
nego gracza. Każda kolejna położona 
w ten sposób 3 zmusza następnego 
gracza do pociągnięcia zsumowanej 
liczby kart.
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4 – następny w kolejności gracz traci 
kolejkę, nie ciągnie jednak żadnej kar-
ty ze stosu kart zakrytych.

król kier – następny w kolejności 
gracz musi pociągnąć pięć kart, nie do-
kładając jednak żadnej karty do stosu 
kart odkrytych. Przed działaniem za-
sady króla kier można obronić się, kła-
dąc na niego natychmiast damę kier.

król pik – poprzedni w kolejności gracz 
musi pociągnąć pięć kart, nie dokładając 
jednak żadnej karty do stosu kart odkry-
tych. Przed działaniem zasady króla pik 
można obronić się, kładąc na niego na-
tychmiast (poza kolejnością) damę pik.

walet – można zażądać od kolejnego 
gracza określonego rodzaju karty (np. 
5, 8, 10). Nie może to być jednak karta 
specjalna. Jeśli gracz nie ma karty, któ-
rą mógłby dołożyć (albo nie chce tego 
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robić), musi pociągnąć jedną kartę ze 
stosu kart zakrytych.

dama – można ją położyć na każdą inną 
kartę. Również na damę można położyć 
dowolną kartę. Damy pik i kier chronią 
dodatkowo przed działaniem króli pik 
i kier – patrz wyżej.

as – można zażądać od kolejnego gracza 
określonego koloru karty. Jeśli gracz nie 
ma karty, którą mógłby dołożyć (albo 
nie chce tego robić), musi pociągnąć jed-
ną kartę ze stosu kart zakrytych.

UWAGI DODATKOWE:
W makao gra się najprzyjemniej 
w trzy lub cztery osoby. W zabawie 
może wziąć udział więcej niż czte-
rech graczy, wtedy jednak potrzebne 
będą dwie talie. Przyjmuje się wów-
czas, że można kłaść po sobie takie 
same karty.
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Inna opcja kończenia rozgrywki. 
Po tym jak pierwszy gracz pozbędzie się 
wszystkich kart, gra się kończy, a pozo-
stali gracze liczą karty, które im zostały 
na ręce. Zapobiega to potencjalnej nu-
dzie gracza, który skończył jako pierw-
szy i czeka na koniec całej partii.

WARIANTY MAKAO:
Można używać jokerów. Przyjmuje się wów-
czas, że joker może zastąpić dowolną kartę.

2 i 3 traktuje się identycznie. Oznacza 
to, że można się bronić przed ich działa-
niem wymiennie, zaś dołożone po sobie 
sumują się.

Można jednocześnie wyłożyć więcej niż 
jedną kartę danego typu lub koloru (np. 
dwie 5, trzy kiery). Na spodzie musi być 
karta pasująca do tej na stosie. Na ręce 
takiego gracza zawsze jednak musi zo-
stać przynajmniej jedna karta.
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REMIK
Remik kojarzy się w Polsce przede 
wszystkim z jednym rodzajem gry 
karcianej. Jednakże na Zachodzie 
pod określeniem Rummy kryje się 
cała rodzina gier, które mają podob-
ne pochodzenie i ogólną filozofię 
rozgrywki. Naczelnym zadaniem jest 
zdobycie jak największej ilości punk-
tów przy jednoczesnym pozbyciu się 
wszystkich swoich kart.

Sama historia remika jest skompliko-
wana i trudno jednoznacznie stwier-
dzić, skąd bierze on swój początek. 
Niektórzy wiążą go z emigracją hisz-
pańską na tereny Ameryki, a tym 
samym przywiezieniem na jej tereny 
gry Conquian. W Chinach odnotowa-
no istnienie gry o nazwie Kon Khin, 
zatem o bardzo podobnej nazwie. 
Efektem tego są spekulacje jakoby 
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przodek remika był połączeniem 
zasad przywiezionych przez portu-
galskich żeglarzy (jak w przypadku 
makao) zmieszanych z chińskimi gra-
mi karcianymi. Inna teoria również 
ma związek z emigracją, tym razem 
francuską, oraz początkami pokera 
(odwołuje się do podobieństw w ukła-
dach kart). Pojawia się także pogląd, 
który jako przodka remika wskazuje 
grę o nazwie Whiskey Poker. Ewolucja 
nazwy miała być bardzo prosta w tym 
przypadku. Whiskey Poker miał zmie-
nić nazwę do Rum Poker, a następnie 
poprzez lata skrócić się do samego 
Rum. Stąd zaś prosta droga do Rum-
my, czyli angielskiej nazwy remika.

Wielką popularność w latach 30. i 40. 
w Ameryce zdobyła gra o nazwie Gin 
Rummy. Nie bez znaczenia był tu fakt, że 
w tę odmianę remika chętnie zagrywały 
się gwiazdy Hollywood i Broadwayu.
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Remik w oscarowej produkcji
Rozgrywka w remika pojawia się 
w uhonorowanym Oscarem i Złotym 
Globem filmie „Garsoniera” („The 
Apartament”) z roku 1960. Partia 
rozgrywana jest przez Shirley Mac-
Laine oraz Jacka Lemmona.

Na przestrzeni lat remik doczekał się 
wielu modyfikacji, jak chociażby re-
mik turecki, remik oklahoma, remik 
buracco czy wcześniej wspomniany 
remik gin. W poniższej instrukcji sku-
pimy się na najbardziej popularnym 
w Polsce wariancie remika.

REMIK – ZASADY
W remiku ważne jest planowanie, 
przyda się dobra pamięć i odrobina 
szczęścia. Celem gry jest pozbycie 
się wszystkich kart z ręki. Wygrywa 
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ten gracz, który uczyni to jako pierw-
szy. Potrzebna jest talia 55 kart.

Liczba graczy: 2-6

PRZYGOTOWANIE DO GRY:
Należy losowo wybrać rozdającego 
(np. kto wyciągnie najwyższą kartę). 
Rozdający tasuje karty. Każdy gracz 
otrzymuje po trzynaście (13) kart, 
rozdający czternaście (14). Reszta 
kart tworzy stos kart zakrytych.

PRZEBIEG ROZGRYWKI:
Celem gry jest pozbycie się wszyst-
kich kart z ręki. Rozdający rozpoczy-
na grę, wykładając z ręki 1 kartę (naj-
mniej potrzebną) na środek stołu, 
tworząc tym samym początek stosu 
kart odkrytych. Następnie kolejni 
gracze (zgodnie z ruchem wskazó-
wek zegara) ciągną wierzchnią kartę 
ze stosu kart zakrytych, odrzucając 
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na stos kart odkrytych dowolną, za-
zwyczaj najmniej potrzebną kartę. 
W trakcie swojej kolejki, przed wy-
rzuceniem karty na stos kart odkry-
tych, gracz może pozbyć się części 
(lub wszystkich) kart, wykładając je na 
stół w postaci następujących układów:

kompletów  –  co najmniej trzy karty tego 
samego typu (np. trzy damy, cztery 8)

sekwensów – co najmniej trzy karty 
po kolei tego samego koloru (np. 2,3,4 
kier, dama, król, as trefl). As może funk-
cjonować w sekwensie w dwóch róż-
nych pozycjach: po królu lub przed 2. 
Następując po królu, jest liczony za 11 
punktów, jeśli poprzedza 2, jest liczony 
za 1 punkt (np. as, 2, 3, 4 karo).

Joker zastępuje dowolną kartę, ale 
liczba jokerów w układzie musi być 
mniejsza od liczby „zwykłych” kart. 
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Jokery w sekwensie nie mogą nastę-
pować po sobie.

PUNKTACJA:
Blotki (2-10) – odpowiednio tyle, ile 
wynosi wartość karty

Figury (walet, dama, król) – 10 punktów

As – 1 lub 11 punktów (zależnie od 
pozycji w sekwensie)

Joker – odpowiednio tyle, ile wynosi 
wartość karty, którą zastępuje

WYŁOŻENIE:
W pierwszym wyłożeniu należy speł-
nić jednocześnie dwa warunki:

1. Zebrać łącznie 51 punktów w kar-
tach (patrz punktacja)

2. Posiadać przynajmniej jeden tzw. czy-
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sty (tj. pozbawiony jokerów) sekwens.

Graczowi, który już wyłożył swoje ukła-
dy, przysługuje szereg przywilejów:

. Może ciągnąć kartę z wierzchu sto-
su kart odkrytych, zamiast ze stosu 
kart zakrytych.

. Może dokładać karty z ręki do wszyst-
kich wyłożonych już na stół układów  
–  warunkiem jest oczywiście dopaso-
wanie do koloru lub rodzaju.

. Może wykładać kolejne sekwensy 
lub komplety bez ograniczenia w po-
staci wymaganej liczby punktów

. Może wymieniać jokery na odpowiada-
jące im karty w dowolnych wyłożonych 
na stół kompletach i sekwensach. Joke-
ry trafiają wówczas na rękę dokonujące-
go wymiany.
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KONIEC GRY
Gra kończy się w momencie, gdy je-
den z graczy pozbędzie wszystkich 
kart z ręki. Wygrywa ten, kto uczyni 
to jako pierwszy. Co ważne, ostatnią 
kartę z ręki zawsze należy położyć 
na stosie kart odkrytych – jest to wa-
runek skończenia gry.
Reszta graczy przystępuje do licze-
nia punktów z kart, które zostały im 
na ręce. W tym przypadku as zawsze 
ma wartość 11, a joker 50 punktów. 
Jeśli ktoś w ogóle się nie wyłożył, 
wówczas otrzymuje 100 punktów  
(bez liczenia). Wygrywa ten gracz, 
który po umówionej liczbie partii (np. 
10) posiada najmniej punktów.

UWAGI DODATKOWE:
Można grać bez jokerów lub z mniej-
szą ich liczbą.
Przy czterech lub więcej grających 
niezbędna będzie druga talia kart. 
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Używając dwóch talii, nie można 
tworzyć kompletów z kart o takim 
samym kolorze, np. dwa króle trefl.

Jeśli wiemy, że nie wygramy partii, 
dobrą strategią jest pozbywanie się 
wyżej punktowanych kart.

Rozdający pozwala przełożyć karty 
osobie po swojej lewej stronie. Osoba 
przekładająca karty może sprawdzić 
spodnią kartę. Jeśli to joker, może go 
zatrzymać. Karta ta liczy się do limi-
tu trzynastu kart.

Aby zyskać jokera, wymieniając go 
z inną pasującą kartą w komplecie, 
trzeba pamiętać, iż komplet musi być 
pełny, aby móc ustalić, jaką kartę 
zastępował joker. W innym wypadku 
będzie to zwyczajne dołożenie karty 
do układu (bez wzięcia jokera).
Gracz, który nie dokonał jeszcze 



30

pierwszego wyłożenia, może w dro-
dze wyjątku pociągnąć wierzchnią 
kartę ze stosu kart odkrytych. Musi 
jednak wyłożyć w tej samej kolejce 
wszystkie swoje karty na stół.
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WIST
Wist pochodzi z Anglii i wyewoluował 
z niezwykle popularnej w XVII wieku gry 
Ruff and Honours. Już w XVIII wieku o wi-
ście pisał wielki znawca wszelakich gier 
karcianych, Edmund Hoyle. Od tego cza-
su można już mówić o rosnącej popular-
ności tej gry. W wieku XIX zaś  wist stał się 
jedną z ulubionych rozrywek angielskiej 
socjety. Obrósł w tym czasie w całą masę 
różnorodnych reguł dodatkowych, spe-
cjalistyczne nazewnictwo oraz etykietę 
związaną z samą grą. Partyjka wista była 
wydarzeniem towarzyskim i należało ją 
podporządkować odpowiednim zasa-
dom. Nie zmieniało to faktu, że zawsze 
wywoływała emocje i stanowiła temat 
późniejszych komentarzy. 

Wist doczekał się kilkudziesięciu wa-
riacji: wist licytacyjny, szkocki, rosyjski, 
izraelski, minnesota. Jednak najważ-
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niejszą był właśnie wist rosyjski, który 
początkowo pod nazwą Biritch dał po-
czątek zupełnie nowej grze. Przed Pań-
stwem zatem ojciec, a raczej dziadek 
współczesnego brydża.

Wist jest jedną z najczęściej portre-
towanych gier karcianych w literatu-
rze, zwłaszcza anglosaskiej. W wi-
sta grali między innymi:
. Fileas Fogg – bohater „W 80 dni do-
okoła świata” Juliusza Verne’a
. Elżbieta Bennet – bohaterka „Dumy 
i uprzedzenia” Jane Austen
. Horacy Hornblower – bohater ma-
rynistycznej serii C.S. Forestera
. Richard Sharpe – bohater napole-
ońskiej serii Bernarda Cornwella
. W wista gra wreszcie Jamie Fraser, 
szkocki góral, bohater książek Dia-
ny Gabaldon, a kolejne przykłady 
można mnożyć.
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WIST – ZASADY GRY
Wist ma łatwe zasady, jednak dla 
doświadczonych graczy stanowił bę-
dzie spore wyzwanie strategiczne.

Liczba graczy: 4
Gra się w parach. Parę tworzą gracze 
siedzący naprzeciw siebie.
Do gry potrzebne są 52 karty. Przed 
grą należy zatem wyjąć z talii wszyst-
kie jokery.

Starszeństwo kart: od asa do 2 (as 
jest najstarszy, 2 najmłodsza)

PRZYGOTOWANIE DO GRY:
Należy losowo wybrać rozdającego 
(np. kto wyciągnie najwyższą kartę). 
Tasuje on karty i rozdaje każdemu gra-
czowi po trzynaście kart. Swoją ostat-
nią kartę odkrywa i pokazuje innym 
graczom, a jej kolor staje się atutem.
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PRZEBIEG ROZGRYWKI:
Partię rozpoczyna gracz po lewej 
od rozdającego, wykładając z ręki 
pierwszą (dowolną) kartę na stół. 
Gracze kolejno (zgodnie z ruchem 
wskazówek zegara) dogrywają po 
jednej karcie.

Bardzo istotny jest obowiązek do-
grywania kart w kolorze pierwszej 
karty. Jeśli gracz nie ma karty z od-
powiednim kolorem, może zagrać 
dowolną inną kartę. Cztery karty 
na stole tworzą lewę. Lewę bierze 
gracz, który dograł najstarszą kar-
tę do koloru, chyba że została do-
grana karta z kolorem atutowym. 
Wówczas lewę bierze gracz, który 
dograł kartę z kolorem atutowym. 
Jeśli dwóch lub więcej graczy dogra-
ło kartę z kolorem atutowym, lewę 
bierze ten, który zagrał starszą.
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Gracz który zebrał lewę, rozpoczyna 
kolejną lewę, wykładając pierwszą 
(dowolną) kartę z ręki na stół.

PUNKTACJA:
Do zebrania jest łącznie trzynaście 
lew. Para otrzymuje 1 punkt za każdą 
zebraną lewę powyżej sześciu. Przy-
kładowo, para która zebrała dzie-
więć lew, otrzymuje 3 punkty. Roz-
grywka toczy się do momentu, gdy 
jedna z par uzyska 5 punktów. Jeśli 
jedna partia nie dała ostatecznego 
wyniku, rozpoczyna się kolejna.

UWAGI KOŃCOWE:
Gracze grający w parze nie mogą w ża-
den sposób się komunikować w kon-
tekście kart, jakie posiadają na ręce.

Jak wspomniano wyżej, istnieje wy-
raźny obowiązek dogrywania kart do 
koloru pierwszej. Jeśli gracz w wyni-



36

ku pomyłki tego nie zrobi (tzn. ma-
jąc kartę pasującą do koloru, zagrał 
inną), para przeciwna otrzymuje 1 
dodatkowy punkt.

Jeśli gracze nie mają pomysłu na to, 
kto z kim gra w parze, oto prosty spo-
sób. Gracze ciągną po jednej karcie. 
Pierwszą parę tworzą gracze, którzy 
wyciągnęli najniższe karty. Pozosta-
ła dwójka – drugą.
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66
66  jest grą karcianą, której rodowodu 
doszukiwać się należy w krajach nie-
mieckojęzycznych. Nosi tam nazwę 
Schnapsen (alternatywną do Sech-
sundsechzig). Szczególnie popularna 
jest w Austrii oraz na Węgrzech, znana 
jest również w Czechach, północnej Ru-
munii, Słowenii i oczywiście w Polsce. 
Jej zasięg pokrywa się zatem w dużej 
mierze z dawnym obszarem habsbur-
skich Austro-Węgier. Do Polski dotar-
ła już pod koniec XVII w., a pierwszą 
wzmiankę o grze odnaleźć można 
w leksykonie gier wydanym w 1715r. 
w Lipsku. Tam widniała pod nazwą 
mariasz i pod tą nazwą początkowo 
funkcjonowała w Polsce. Na poły le-
gendarna historia powstania gry wiąże 
się z grupą przyjaciół z miasta Pader-
born, którzy przesiadywali wspólnie 
w gospodzie mieszczącej się na ulicy 
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Ecckamp pod numerem 66. Mężczyźni 
umilali sobie spotkania graniem w kar-
ty i z czasem wymyślili zasady własnej 
gry. Miało to miejsce  w 1652 r., a nazwa 
i punktacja nawiązują wprost do adre-
su owej gospody.

66 – ZASADY
To szybka gra, w której przydaje się 
dobra pamięć i dedukcja, nie zaszkodzi 
odrobina refleksu, zwłaszcza w bardziej 
zaawansowanych rozgrywkach.

Liczba graczy: 2-4
Talia 24 kart: od asa do 9

PRZYGOTOWANIE DO GRY:
Należy losowo wyłonić rozdającego 
(np. kto wyciągnie najwyższą kar-
tę). Rozdający tasuje karty i rozdaje 
wszystkim graczom po sześć kart, 
a w przypadku gdy jest czterech gra-
czy – po pięć. Rozdający odkrywa 
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wierzchnią kartę i kładzie ją na środku, 
a na niej resztę talii. Kolor odkrytej kar-
ty staje się atutem, zaś pozostałe kar-
ty tworzą stos kart zakrytych.

Starszeństwo kart i punktacja:
as (najstarszy) – 11 punktów
10 – 10 punktów
król – 4 punkty
dama – 3 punkty
walet (najmłodszy) – 2 punkty

PRZEBIEG ROZGRYWKI:
Pierwszy zagrywa kartę gracz siedzą-
cy na lewo od rozdającego. Pozostali 
gracze (w kolejności zgodnej z ruchem 
wskazówek zegara) dogrywają po jed-
nej karcie. Ten, kto zagrał najstarszą 
kartę (patrz starszeństwo kart), zabie-
ra lewę. W przypadku zagrania karty 
z kolorem atutowym, lewę zabiera ten 
gracz, który ją zagrał. Jeśli zostały za-
grane dwie lub więcej kart z kolorem 
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atutowym, wygrywa najstarsza. Na-
stępnie wszyscy gracze, poczynając 
od tego, który zabrał lewę, ciągną po 1 
karcie ze stosu kart zakrytych. Gracz, 
który ostatni zabrał lewę, zagrywa ko-
lejną kartę jako pierwszy. Lewy odkła-
da się obok siebie zakryte.

W momencie, gdy skończą się karty 
w stosie kart zakrytych (tzn. zostanie 
pociągnięta ostatnia, w tym odkryty 
atut), zasady ulegają istotnej zmianie. 
Odtąd istnieje wyraźny obowiązek 
dogrywania każdorazowo do koloru 
pierwszej karty rzuconej na stół. Jeśli 
gracz nie posiada karty pasującej do 
koloru, może zagrać dowolną. Kolor 
atutowy nadal obowiązuje.

KONIEC GRY I PUNKTACJA:
Gra kończy się w momencie, gdy któ-
ryś z graczy zdobędzie 66 punktów 
i oznajmi to swoim partnerom. W in-
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nym wypadku gra toczy się do skoń-
czenia kart z ręki i wygrywa ten, kto 
weźmie ostatnią lewę. W trakcie gry 
każdy z graczy ma prawo wglądu tylko 
we własne lewy.

Meldunki
Sposobem na zdobycie dodatkowych 
punktów w trakcie rozgrywki są tzw. 
meldunki. Jeśli gracz posiada króla 
i damę tego samego koloru, może to 
zameldować, rzucając jedną z tych 
kart na stół. Taki meldunek jest warty 
20 punktów, chyba że są  to karty w ko-
lorze atutowym. Wówczas meldunek 
jest warty 40 punktów. Punkty są doli-
czane natychmiast.

Podmiana
Jeśli gracz ma 9 w kolorze atutowym, 
może ją wymienić z kartą atutu leżącą 
na stole (na spodzie stosu kart zakry-
tych) i wziąć ją na rękę.
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Duże punkty
Po skończonej partii zwycięzca otrzy-
muje 1 tzw. DUŻY PUNKT oraz do-
datkowy 1 DUŻY PUNKT za każdego 
gracza, który miał w lewach mniej niż 
trzydzieści trzy punkty. Gracze mogą 
zagrać ustaloną wcześniej liczbę par-
tii. Ten, kto zbierze najwięcej DUŻYCH 
PUNKTÓW, wygrywa.

Usypianie
Dopóki na stosie kart zakrytych są 
więcej niż dwie karty, każdy z graczy 
przed zagraniem swojej karty może 
zakryć, inaczej „uśpić”, stos leżącym 
na spodzie atutem. Kolor atutowy 
przestaje obowiązywać. Od tego 
momentu gracze nie ciągną kart, ist-
nieje zaś obowiązek zagrywania kart 
do koloru. Oznacza to jednakże zobo-
wiązanie ze strony „usypiającego”, 
że zdobędzie on w tej rozgrywce 66 
punktów. Jeśli tak się stanie, zdoby-
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wa trzy (3) DUŻE PUNKTY. W przeciw-
nym razie otrzymuje 3 ujemne DUŻE 
PUNKTY (tzn. odejmowane mu są 3 
punkty od całościowej punktacji).
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