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Kurs sędziowski, przyjdź!  
Wielkopolska Komisja Sędziowska przy WZBS zaprasza do kontaktu osoby 
zainteresowane podstawowym kursem na sędziego. Możliwy termin to 15-16 
lutego 2020. Uczestnictwo w kursie poprawi zrozumienie przepisów, niekoniecznie 
musisz zostać „wielkim” arbitrem. Pozwoli też samodzielnie i szybko organizować 
spontaniczne turnieje, jak chociażby ostatnio 28 WOŚP.  Tutaj 
https://brydz.wlkp.pl/news/kurs-sedziowski-2018 informacja, jak to wyglądało 
rok temu! Warto! 

KMP, szlem, komentarz 
Zapewne rozdanie to wzbudziło wiele kontrowersji. Nie dziwię się! Czytając 

komentarz na stronie PZBS, nie byłem przekonany,  że tak licytowaliście 

Wspólnym Językiem.  A jak sprawdzi się otwarcie silne (acolowskie) 2? 

Licytacja (NS po):  

E S W N 

  2 pas 

3 pas 3 Pas 

4 pas 4BA Pas 

5 pas ?  

3 to w najbardziej popularnych odpowiedziach 3 kontrole (tu As = 2, król=1, w 

sumie więc 4), otwierający pokazuje kolor 

pikowy.  Teraz cue-bid i zapewne pytanie o 

asy.  Po stwierdzeniu formalności (że asa kier 

ma partner) W powinien rozumować tak: „ma 

naturalne kara i na pewno króla z boku, nie 

pokazywałby mi pustego koloru, czyli król jest 

w karach, ma cue-bid trefl (może krótkość) i 

fit pik. Szlem w piki wydaje się rozsądnym 

kontraktem.  Jeśli W nie spyta o asy (co mu 

nic nie daje), o asy może spytać E i na wagę 

swojej karty zapowiedzieć szlema w BA. Ale, 

jak to się łatwo rozmawia po rozdaniu.  Pary z 

WJ startują 1-1-2 (sztuczne) i to 

sekwencja, która dla mnie jest zbyt trudna , 

a przychodzi bardzo, bardzo rzadko, więc się 

nią za bardzo nie przejmujemy…   

Sensacja goni sensację! Ze startu w 

wyborach na Prezesa PZBS wycofał się 

Radek Kiełbasiński. Warto docenić gest 

zdrowego rozsądku i świadomości (mam 

nadzieję), że wpierw należy w 

Wielkopolsce działać, a potem startować 

jako jej kandydat. 

Informacja ze strony PZBS 

Dnia 14.01.2020 r. do biura PZBS 

wpłynęła rezygnacja z kandydowania 

na Prezesa PZBS Radosława 

Kiełbasińskiego. 

 

Niezależny 

biuletyn 

informacyjny  

z poznańskim 

życiem 

brydżowym 

Piszą- pomagają: 

 Olgierd 

 Lidia Gapińska 

 Adam Peszke 

 Marek Szukała 

 Sławek Piechocki 

 Marcin Woźniak 

 

https://brydz.wlkp.pl/news/kurs-sedziowski-2018


Wspomagaj! Akcje Charytatywne. 
28 WOŚP. To nie pierwszy raz, gdy poznańscy brydżyści wspierają, grając w 

brydża, akcje charytatywne. W 2014 odbył się Mikołajkowy Charytatywny Turniej 

Par w Brydżu Sportowym. WYNIKI - 880 PLN dla Fundacji Listy do Mikołaja. 

Turniej prowadzili Michał Zimpel i Marcin Woźniak, część darowizny pochodziła od 

Jadzi Nowak.  

Fundacja Taurus, przez którą organizuję imprezy brydżowe, wspiera dzieci z 

Aspergerem (Zespół Aspergera jest łagodniejszą formą autyzmu dziecięcego, 

zaburzeniem rozwoju i funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego).  Takim 

chłopcem jest mój syn Franek, mamy tez drugiego podopiecznego  - ma na imię 

Bogusz. Jeśli znacie osoby, którym trzeba pomóc, dajcie nam informację. Jeśli 

chcecie nas wesprzeć, można dokonywać wpłat z 1% (Taurus jest OPP). Część z 

Was wspiera nas na zrzutce.  Nie wiem, jak dziękować. Chyba tym, co potrafię 

Wam dać, jak i tym pismem . 

Zachęcam też do różnych turniejów i akcji charytatywnych. Każdą inicjatywę 

będę wspierał i z Wami współorganizował. Wasze dobre serca dają mi ogromną 

moc…  

Ps. Ehh poryczałem się i tyle tego …  

Olgierd 

KRS: 0000317051 
Konto 1% 

28213000042001050941980001 

Zrzutka https://zrzutka.pl/7cd24v 

Życie brydżowe w Poznaniu – formalnie!  

Aby móc uczestniczyć we współzawodnictwie sportowym, a takim jest brydż, wg 

ustawy o sporcie należy być członkiem jakiegoś klubu. I tak gdy gramy w piłkę z 

kolegami dla rekreacji  czy  „roberki” w domu,  nie musimy być w żadnym klubie. 

Ale gdy gramy ligę w piłkę (nawet IV) czy w brydża, jak zdobywamy kolejne 

klasyfikacje (WK i pkle), to w klubie być musimy.  

Stąd też można zgłaszać do WZBS różne kluby i stowarzyszenia i być 

samodzielnym w funkcjonowaniu.  

Ale też nasi koledzy pomyśleli o tych, którzy nie chcą, nie mają ochoty, i założyli 

Poznańską Asocjację Brydżową jako stowarzyszenie (klub), które formalnie 

będzie odpowiadać za organizację lig niższego rzędu, organizować turnieje i 

zrzeszać drużyny (zastąpi dawny okręg).  

Wzorowo przez laty, w mojej ocenie, funkcjonuje liga okręgowa (kiedyś były 

jeszcze niższe), jak i poniedziałkowy turniej w IOR (ewenement w skali kraju). 

Niestety, Asocjacja nie przejawia innych inicjatyw, a w jej statucie są zapisane. 

Złą praktyką wydaje się też to, że znaczna część Zarządu powiela się z Zarządem 

WZBS, przez co zacierają się kompetencje i interesy.  Osobiście nie jestem 

członkiem PAB, niemniej wydaje mi się, że mamy tak wielu wspaniałych kolegów i 

koleżanek z pomysłami, z aktywnością, że Asocjacja powinna się otworzyć i 

zmienić. Dać  nam nowego ducha.  

Oczywiście, można zrzeszać naszych graczy w innych klubach, w Fundacji, 

stworzyć nowe stowarzyszenie, tylko po co w tak jednak małym środowisku? 

Walne Zebranie Delegatów PAB odbędzie się 17 marca br. o godzinie 17:45 przy 

ul. Starołęckiej 36, czyli tam, gdzie odbywa się czwartkowy turniej.  Powodzenia!    

https://zrzutka.pl/7cd24v


 

Pytacie, jak licytować szlemiki? Przykład! 
Trudna sekwencja z zastosowaniem dwu ustaleń konwencyjnych. 

  

E S W N 

2 2 Ktr1 3 

4 pas 5 pas 

6!!! Pas pas Pas 

1/ kontra = pasuj, jeśli masz kiery 2/ mamy wszystkie trzymania, ale nie 

trzymam koloru przeciwnika. I „dołożenie” szlemika przez E.   

Na deser! Wywiad z kandydatem na Prezesa PZBS Witkiem Stachnikiem 

Olgierd:  Witek, wiemy, że Twoje relacje z Prezesem WZBS Marianem 

Wierszyckim są nie najlepsze, mówisz, że do tanga trzeba dwojga.  Niemniej 

dlaczego poznańscy i wielkopolscy brydżyści mają cierpieć z powodu tych relacji. 

Mam osobiste pretensje zarówno do Ciebie, jak i Mariana czy Marcina 

Pędzińskiego. Dlatego chciałbym wiedzieć, co zaproponujesz Wielkopolsce jako 

kandydat na Prezesa PZBS.  Proponowałem decentralizację, schemat rozrywek  od 

regionów po finał centralny, to zupełnie inna filozofia od tej obecnego zarządu. 

Witek Stachnik:  Moje stosunki z Marianem Wierszyckim w żaden sposób nie 

wpływają na relacje PZBS – WZBS. Cały czas współpracujemy. Jesteście trzecim 

wojewódzkim związkiem w Polsce i trudno to w jakikolwiek sposób ignorować. W 

Wielkopolsce organizowaliśmy podczas mijającej kadencji kilka imprez 

centralnych, takich jak: Finał Grand Prix Polski Par, Finał Grand Prix Polski 

Teamów, dwukrotnie Mistrzostwa Polski Par Mikstowych. Również tutaj 

rozgrywamy rozgrywki ligowe. Dofinansowaliśmy wasz Regionalny Kurs 

Sędziowski w 2018 roku. Bierzecie udział w dwóch dużych akcjach 

organizowanych przez PZBS – Brydż 60+ oraz Sport Wszystkich Dzieci. Podczas 

tej kadencji Wielkopolska kupiła po bardzo preferencyjnej cenie maszynę do 

powielania kart, otrzymaliście 800 talii kart po Mistrzostwach Świata we 

Wrocławiu, a w tym roku po niskiej cenie prawie 2000 talii. Nie skorzystaliście z 

taniej możliwości zakupienia pierniczków. Wielkopolska ma wielu świetnych 

działaczy i z nimi stale współpracuję – jest Michał Zimniewicz, Krzysiek Krause, 

Marcin Woźniak, Janek Sibilski, Andrzej Wachowski i jesteś też Ty. W Zarządzie 

PZBS był Marcin Pędziński, a w Komisji Rewizyjnej jest Olech Bestrzyński. To 

wcale nie tak mało. 

 

Najbliższe turnieje: 

1. Morasko – 

środa g: 17:30 

2. Starołęka – 

czwartek g: 
17:15 

3. Trzcianka – 
sobota g: 

10:00 MOPS 

 

Fundacja Taurus 
Stare Żegrze 143/10 
61=243 Poznań 

KRS: 0000317051 
 

 

Telefon 

605 965 205 

Faks 
[faks] 

Adres e-mail 

Olgierd.rb@gmail.com 

Jesteśmy w sieci 
Web! 
rodziewicz-bielewicz.pl 


