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Licytacja po pasie partnera 
 

 

E i S pasują, W otwiera 1, N wchodzi 2 i  teraz wiele par ma ustalenie, ze 

licytacja po pasie (tu S) wymaga fitu. Tym samym te pary nie zagrają tu 

optymalnego kontraktu. Na moim stole pada 3 i teraz światła skierowane są na 

N. Pas czy 3BA pomimo słabego trzymania.  Danuta (mistrz wie) licytuje 3BA. Ja 

wistuję niestety w trefla (po wydatku dziadka przyrzekam sobie, że będę w 

przyszłości wistował w kolor partnera).  Na moje szczęści walet i ósemka pik 

powodują, że zawsze rozgrywający bierze 10 lew! Ps. Tyle wiadomości ze 

środowego turnieju na Morasku 

Podoba Wam się pomysł? Pomóżcie!  
Biuletyn dostępny będzie w formacie PDF na  stronie http://rodziewicz-

bielewicz.pl/bridge-week-poznan/ i drukowane i dostępne na turniejach. Niemniej 

potrzebni są autorzy i felietoniści. To pomysł na wspólne 

redagowanie i zabawę.  

Turniej z WOŚP, 12.01, 16:00, Starołęka 
Dzięki zaangażowaniu Lidi i Marka Gapińskich i Adama  

Peszke udało się zorganizować turniej w siedzibie WZBS na 

Starołęce. Wpisowe i datki w całości przekazane zostaną na konto WOŚP. Turniej 

wymaga też waszego wsparcia organizacyjnego (ustawienie stolików), odbędzie 

się ze zdalnym sędziowaniem (ta technika) Marcina i Olgierda. Turniej wsparł w 

ostatniej chwili WZBS i PAB. Dobrze oczywiście, że wsparł. Źle, że PAB nie 

wychodzi poza schemat turniej w IOR i liga, ale to temat na inny artykuł. 

 

Niezależny 

biuletyn 

informacyjny z 

poznańskim 

życiem 

brydżowym 

Piszą: 

 Olgierd 

 To miejsce 

czeka na Ciebie 

 

http://rodziewicz-bielewicz.pl/bridge-week-poznan/
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List otwarty  
Szanowni koledzy i koleżanki, dobrzy znajomi, przyjaciele. Chciałbym Wam 

zaproponować nową wizję naszego brydżowego środowiska i struktur. A przede 

wszystkim zachęcić do działania i samostanowienia.  Do zaangażowania się w 

nasze struktury okręgowe i wojewódzkie. Jak i nie wybieranie takich osób, a 

wybory do władz za parę miesięcy, które kierują się interesem własnym, własną 

ambicją, czy interesem grupy koleżeńskiej. 

Jaki WZBS i nasz brydża w latach 2020-2024 może być? 

•WZBS jako otwarte i kreatywne Stowarzyszenie wspierające Kluby i 

Organizatorów na terenie całego województwa. 

•Prezes WZBS – osoba łącząca, lider środowiska, wizjoner, które za motto 

ma dewizę „się da” 

•Zarząd WZBS – reprezentanci wielu środowisk, chętni do pracy społecznej i 

współpracy , reprezentujący różne poglądy, umiejętności i ośrodki brydżowe 

Jakie cele (także zapisane w statucie) ma realizować? 

•Realne poszerzenie listy członków z 8 do 20 (stowarzyszenia, kluby), wraz ze 

wzrostem ilościowym (ilość zawodników) i rozmieszczeniem geograficznym. 

•Szkolenia i powołanie koordynatora ds. rozwoju i szkoleń 

•Różnorodność imprez wojewódzkich, wraz z rozwojem współzawodnictwa na 

bazie schematu czwartkowych Mistrzostw Wielkopolski na IMPY  

Tyle w krótkim ujęciu. Wrócę do tematu w kontekście już bardziej poznańskim niż 

wielkopolskim.  Olgierd Rodziewicz-Bielewicz 

„Spadochroniarz” naszym kandydatem na Prezesa PZBS 

Poznańska Asocjacja Brydżowa, której znaczna część kolegów jest zawodnikami 

niespodziewanie na zebraniu zarządu WZBS 7 stycznia 2020 uchwaliła kolegę 

Radosława Kiełbasińskiego na kandydata na Prezesa PZBS. Kolega ten nie ma nic 

wspólnego z poznańskim brydżem, nie mieszka w Wielkopolsce. Postaje pytanie, 

czy nie mamy swoich kandydatów? Jak i co nam taki wybór daje. Ja ze swej 

strony zapytam pisemnie obu kandydatów o to jakie przełożenie na nasze lokalne 

życie będzie miała ich prezesura … 

Bilans statystyczny! 

Pamiętacie rozdanie 7 z turnieju w IOR z 30 grudnia? 

Wiele par nie osiągnęło szlemika w kiery! Moim zdaniem 

dlatego, że E nie zrobili tak zwanego bilansu 

statystycznego. Co to jest? Zakładamy, że 3 PH dają 

statystycznie jedną lewę.  Dalej do punktów honorowych 

dodajemy jeszcze punkty przeliczeniowe (za przebitki, za 

długość kolorów).  W tym rozdaniu W sprzedaje kartę od 18+ PH, my mamy 13. 

Razem? 31!  Na szlemika potrzeba 33-35 PH (11-12 lew, pamiętamy o impasach 

itp.) Mamy dodatkowe punkty za długie piki, mamy duble, które jak widać dają 

lewy przebitkowe w krótkiej (to ważne) ręce „atutowej”. 

To już jest koniec 

Jeśli Wam się podoba, to świetnie. Jeśli tego chcecie i chcecie też coś napisać, to o 

to chodziło. Jeśli nie, to trudno. Te dwie strony zajęły mi godzinę.  W przyszłości z 

pewnością potrzebny będzie korektor, aby zakryć moją przypadłość dysleksji.  

 

Najbliższe turnieje: 

1. WOŚP – 

niedziela 
g:16:00 

2. IOR –
poniedziałek  

g:17:30 

3. Morasko – 

środa g: 17:30 

4. Starołęka – 

czwartek g: 
17:15 

 

Fundacja Taurus 
Stare Żegrze 143/10 

61=243 Poznań 
 

Telefon 
605 965 205 

Faks 
[faks] 

Adres e-mail 

Olgierd.rb@gmail.com 

Jesteśmy w sieci 
Web! 

rodziewicz-bielewicz.pl 



 


