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Siema ! 1600 zł  
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 wsparły Fundacja Taurus i Ewa, PAB i WZBS z 

udziałem Krzyśka Krause (życzę wiele zdrowia).  

Idea turnieju przyciągnęła też nowych 

zawodników. 

Podium: Marek Górny i Stefan Masternak, 

Marek Szukała i Jurek Mścisz oraz Ania 

Spyszkiewicz z Bartkiem Kaczmarkiem  

 

 Licytacje psychologiczne  są jednym z elementów brydża, nie zachęcam do 

nadużywania, ale są momenty, gdy nie można się powstrzymać. Tutaj w akcji 

partner Adama Peszke Stanisław Ulatowski. 

Licytacja (NS po):  

E S W N 

2 pas 2! pas 

3 ktr Pas Pas 

pas    

W całej Polsce grało z nami 22 ośrodki. 

Brydżyści zebrali 20128 zł. Z czego 

wynika, że my zebraliśmy 8%.  Po raz 

kolejny pokazaliśmy, że potrafimy sami 

się organizować i tak trzymać! Do 

zobaczenia w 2021, przed nami kolejny 

finał i bicie rekordu – minimum 40 par (w 

tym roku 21).  Wyniki: http://rodziewicz-

bielewicz.pl/wyniki/12.01.2020/  

 

 

 

 

W następnym biuletynie – ekskluzywny 

wywiad! z drugim kandydatem na Prezesa 

PZBS, Witkiem Stachnikiem! 

…chciałbym wiedzieć, co 

zaproponujesz Wielkopolsce jako 

kandydat na Prezesa PZBS? 

 

 

 

Niezależny 

biuletyn 

informacyjny z 

poznańskim 

życiem 

brydżowym 

Piszą: 

 Olgierd 

 Adam Peszke 

 Marek Szukała 

 Sławek 

Piechocki 

 

http://rodziewicz-bielewicz.pl/wyniki/12.01.2020/
http://rodziewicz-bielewicz.pl/wyniki/12.01.2020/


Góral - najlepszy sędzia w Polsce?  
Tego oczywiście nie wiemy, bo wszystko jest subiektywne. Niemniej pewne jest, 

że Marcin zdecydowanie okazał się najlepszym sędzią uczestnikiem 

Kursokonferencji sędziowskiej w Starachowicach. Co za tym idzie z pewnością 

osiągnie wyższe uprawnienia sędziowskie jak i uznanie całego środowiska. W 

ramach imprezy odbyły się tez doroczne mistrzostwa sędziów. Tutaj czwarte 

miejsce naszej pary należy uznać za zdecydowaną porażkę (jeden z najwyższych 

WK wśród sędziów), ale może uda się za rok. 

Sędziowie nie umieją  grać w brydża?  Weźmy takiego młodego debiutanta jak 

Dominik Głowacki z Płocka.  

Mam w ręku AW10xx atu i A109 w karach. W stole mam Dxx atutu i singla karo, 

fort nie mam,  a kar u przecinków zostało 9 i brakuje waleta. Myślę sobie przebiję 

karo, jak spadnie walet i impas kier się uda, to wezmę wszystkie lewy.  

Gram asa karo i walet spada już bez przebitki.  Nie mam dojścia do stołu, aby 

wykonać impas atu. BEZ JEDNEJ . 

Jak myślicie, czy wyrzucony walet był wtedy singlowy? Otóż nie! Dominik dodał 

„zatrutego” waleta posiadając jeszcze blotkę karo (piękne zagranie) i w ten 

sposób ochronił swojego drugiego króla w impasie, który wziął lewę. Marcin i ja 

nie mogliśmy dojść do siebie … 

Sędziowie ostrzegają! 

Na konferencji sędziowie zwracali szczególna uwagę na aspekt nielegalnej 

informacji i gry fair! Przypomnę punkt 73 A1 prawa brydżowego: 

Partnerzy podczas licytacji i rozgrywki mają porozumiewać się wyłącznie za pomocą zapowiedzi i zagrań, 

z wyjątkiem przypadków dozwolonych wprost w niniejszych przepisach. 

I punkt 73 B 

    Partnerom nie wolno porozumiewać się za pomocą sposobu zgłaszania zapowiedzi albo zagrywania 

kart, dodatkowych komentarzy lub gestów, zadawania albo niezadawania pytań, udzielonych albo 

nieudzielonych wyjaśnień, a także alertowania albo niealertowania zapowiedzi. 

    Najpoważniejszym możliwym wykroczeniem jest wymiana informacji między partnerami za pomocą 

umówionych sposobów porozumiewania się, innych niż dopuszczone niniejszymi przepisami. 

Przekładając to na prosty język.  Widzimy, że partner się pomylił, bo nie 

alertuje, albo źle tłumaczy – nie możemy tego wykorzystać.  Partner długo się 

namyśla,  przez co pokazuje,  że ma lepszą kartę (lub gorszą) – nie możemy 

tego wykorzystać.  Partner się niecierpliwi (ma kartę) – nie możemy tego 

wykorzystać. Partner robi minę – nie możemy tego wykorzystać. Uwaga, za 

wykorzystanie oprócz zmiany wyniku będą stosowane kary dodatkowe w impach 

lub procentach. Grajmy fair ! To rzeczy z których często nie zdajecie sobie 

sprawy. Dodam tylko, że jeśli ktoś to robi świadomie, czy umawia się na „poza-

brydżowe” sposoby komunikacji, słowem oszukuje, nie może liczyć na nic innego 

jak usunięcie z naszego środowiska (dyskwalifikacja), gdy zostanie to odkryte.  

To są największe brydżowe przestępstwa.  



 

Szlem solą brydża! 
Czwartkowe turnieje na Starołęce cieszą się coraz większą popularnością.  

Obiecałem też,  że głownie z nich będą pojawiać się problemy dydaktyczne.  

Licytowanie szlemów jest trudne, na początkowym etapie bardzo trudne. Tutaj 

udało mi się z Ewą kontrakt świadomie zalicytować i wygrać. Wiedziałem, że 

kontrakt może wymagać impasu kier i dobrego podziału atutów. Ale Ewa uwielbia 

rozgrywać trudne kontrakty. 

  

E S W N 

1 pas 2 pas 

2 pas 2 Pas 

3 Pas 3 Pas 

4 Pas 4BA Pas 

5 Pas 5BA Pas 

6 Pas 7…  

Początek do 2 zapewne rozumiecie.  Dalej 3 Ewy to nadwyżki honorowe i skład 

5413, dalej Ewa pokazuje nadwyżki i brak cue-bidów (asów i króli) w treflach i 

kierach.  Po pytaniu o asy spytałem o wartości w kierach i dowiedziałem się o 

królu. Miałem nadzieję, że dama jest w karach (wiedziałem, że Ewa ma więcej niż 

14 punktów).  Dama była w treflach, za to impas kier poszedł i swoje … No ale 

łatwe widzicie te szlemy nie są!  

Kluby w Wielkopolsce – członkowie WZBS 

Poznań: PAB, Dąbrówka, Taurus i inne miejscowości Unia Leszno, Polonia Nowy 

Tomyśl, NZBS Piła. Zachęcam do zapisywania nowych, im więcej tym silniej ! 

 

Najbliższe turnieje: 

1. Morasko – 

środa g: 17:30 

2. Starołęka – 

czwartek g: 
17:15 

3. Międzyrzecz – 
niedziela g: 

10:00  

 

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 


