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Ahh te systemy?  
Świat jest różnorodny! Także jeśli chodzi o systemy brydżowe. Powstało kilka 
„szkół” i podejść, warto je znać, bo grając na BBO, mamy z nimi do czynienia. 
 
Główne nurty: amerykański i francuski (SAYC/SEF), angielski (ACOL),  chiński 
(Precision) i polski (WJ).   
 

Wyróżnik SAYC ACOL Precision WJ 

1BA silne słabe słabe silne 

1/ 5+ 4+ 5+ 5+ 

Silne otwarcie 2 2 1 1 

1 3+* 4+ sztuczne Sztuczne 

1 4+ (4432) 4+ 2+ 5+ (4441) 

 
* W SAYC otwarcie 1 jest naturalne, mówi: albo mam trefle, albo rękę równą 
bez 4 (czyli 4333 albo 4423).  A w systemie ACOL otwarcia w młodszy pokazują 
naturalnie kolor, ale tracimy precyzję na otwarciu 1/ i możliwości szybkiego 
fitowania 5-3. 
 
Jaki system wybrać? Nie wiem! SAYC to system globalny. Grając w Internecie, 
warto znać ten styl. Jest to też system prosty, mało w nim sztuczności.  Wspólny 
Język  niby znamy, ale liczba wersji i skomplikowanych sekwencji jest duża i 
powoduje wiele „brydżowych katastrof”.  
 
Współczesne trendy stawiają na agresywność. Ale ta nie zależy od systemu. Jeśli 
ktoś lubi trochę przygody, często „przechodzi” na słabe BA. Niemniej każdy 
„ubiera się”, czyli wybiera system, jaki lubi. 
 

Są ludzie, co chcą!  
Historia spotkania przy kawie! 
 
Jakże często słyszałem przez lata, że ludzi, którzy chcą coś zrobić, nie ma! A tu 
grając wtorkowego brydża w restauracji „Po Lampionami”  koło Starego Rynku 
(zapraszam, zawsze znajdziecie tam karty i biding-boxy do gry) rozmawiam ze 
Zbyszkiem Paluczkiem i on mówi tak: „rodzice są już na emeryturze (trochę), 
aktywni, grają w brydża, mogą chcieć coś zrobić”. Długo nie myślę, umawiam się 
na kawę, aby sprawdzić, czy slogan, że nikomu się nic nie chce, jest prawdziwy. 
 
I owocem tego spotkania jest deklaracja Eli I Ryszarda o wsparciu działań w 
naszym środowisku np. funkcjonujących już stowarzyszeń, jak PAB, czy szukania 
innych możliwości. A że u tych Państwa chcieć, to móc, świadczy historia rozwoju 
ich firmy…, ale o tym może innym razem. 
 

Inspirujące spotkanie z Tomaszem Wiktorem! 
Historia spotkania przy kawie 2! 
 
Chciałem poznać genezę powstania Domu Sportu na Starołęce, wspólnego 
projektu Urzędu Marszałkowskiego i Miasta Poznania (okazuje się, że razem 
można więcej). Gdzie jak nie u źródła w gabinecie Dyrektora Wydziału Sportu i 
Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Pana Tomasza Wiktora! 
 
Okazuje się, że ten Dom Sportu jest unikatowym w skali kraju projektem. Sam 
obiekt znany z naszych turniejów ma jeszcze rezerwy mocy w postaci ogromnych 
korytarzy. W planach są też udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością 
ruchową. 
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Wszystkie inicjatywy wsparcia tej lokalizacji i gry są mile widziane przez nasz 
samorząd. Umówiłem się na wsparcie Mistrzostw Wielkopolski Teamów w tym 
obiekcie. 
 
Sama formuła takiego turnieju mogłaby być taka:  turniej teamów grany tak jak 
turniej par. W jednym sektorze chodzi linia NS, w drugim WE. Po zakończeniu 
mamy wyniki naszego teamu i osobno klasyfikację najlepszych par! A do tego 
łatwo zapisywać do turnieju pojedyncze pary i kojarzyć  je w teamy. 
 

Mogłem lepiej 
„… miałem dużo punktów” - mówi Paweł Siwak, z którym często dyskutujemy 

o szlemikach – „i znów szlem do zagrania, a ja gram tylko 5”? 

Licytacja (NS po):  

E S W N 

  1 1 

2 4 PAS! Pas 

5 pas pas Pas 

„Licytowałeś  bardzo dobrze, tyle że o jeden szczeble za nisko” – 

odpowiadam. „ Partner nie skontrował 

pików, to nie ma tam figur, skąd 

wynika, że ma Asa trefl, króla karo lub 

kier (może oba), nie ma krótkości 

trefl. Wnioskowanie negatywne! „  

„Olgierd, to mamy następne rozdanie 

do biuletynu” ! - mówi Paweł, mój stały 

szlemikowy współpracownik. Zapraszam i 

Was do opisywania ciekawych problemów. 

Rozdanie graliśmy na wypełnionym po 

brzegi turnieju w IOR jako symultanę z 

ośrodkami w USA. Przeczytajcie koniecznie 

komentarze mego serdecznego kolegi 

Michała Nowosadzkiego – jednego z kilku 

najlepszych zawodników świata, a także 

jednego z najlepszych brydżowych felietonistów. 

 Karta Konwencyjna Przy okazji coraz częściej na brydżowym poznańskim 

stoliku można zobaczyć kartę konwencyjną.  Co przede wszystkim oznacza, że na 

sole leży karta konwencyjna? To alert, że przeciwnicy mogą używać ustaleń, 

które nie są powszechne. Takim ustaleniem może być otwarcie 2 na kolorach 

starszych czy transferowy blok 3czy moje ulubione wejście 1 (po 1) na 

kolory młodsze!  

Co więcej, bez posiadania 2 kart konwencyjnych nie wolno wielu 

niestandardowych licytacji stosować i w razie straty para poszkodowana dostaje 

wyrównanie.  

Karta konwencyjna służy też jako dowód, że nasze tłumaczenia są prawdziwe. To 

szczególnie przydaje się w przypadku pomyłek systemowych.  

Zachęcam pary do wypełniania kart konwencyjnych, gdyż ta praca skutkuje tym, 

że gramy jednym systemem i tak samo rozumiemy różne brydżowe sekwencje 

czy wisty.  

Niemniej nim karta konwencyjna stanie się powszechna, wykorzystując punkt 5.2 



z polityki systemowej proponuję prowadzić w regulaminach naszych turniejów 

zapis: „Pary stosujące „popularne” odzywki (jak na przykład otwarcie 2 

na starszych czy wejście transferem, kontrę „Bi”), będące 

szczegółowymi ustaleniami partnerów, w przypadku braku karty 

konwencyjnej, anonsują ich stosowanie ustnie, wraz z propozycją 

obrony.  

W ten sposób zostaje spełniony 

podstawowy cel karty konwencyjnej, 

a mianowicie ostrzeganie przed 

nietypowymi sytuacjami, czy jak kto 

woli, niezaskakiwanie przeciwników 

„zza węgła”. 

 

Małe krople drążą skałę. Nasz biuletyn 

został podlinkowany przez PAB. Mam 

nadzieję, że dalszymi krokami będzie 

polemika i jak najwięcej ścierających 

się opinii. Tu nie ma cenzury. 

Zapraszamy   

Wielkopolskie forum brydżowe – zaloguj się, pisz! 
http://www.forumbridge.pl/forumdisplay.php/386-Wielkopolski-ZBS  

Czy środowisko brydżowe potrzebuje liderów? 

Moim zdaniem w każdej grupie ważną rolą pełnią osoby uznawane za liderów.  

Weźmy definicję z biznesu:  

Rola lidera w organizacji jest wielopłaszczyznowa i 

wieloaspektowa. Ważne jest, aby lider wiedział i rozumiał, że jest 

dla pracowników, a nie oni dla niego. To punkt wyjścia. Warunek 

sine quanon rzeczywistego przywództwa. 

Czy można tę definicję zaadaptować do brydża?  Z pewnością tak. Jesteśmy 

grupą różnorodnych, ciekawych, kreatywnych ludzi i wraz z tak zdefiniowanym 

liderem (liderami) możemy tworzyć nasz ciekawy brydżowy świat. Przykładów 

mamy w Poznaniu kilka, dla mnie dobrym wzorem jest też środowisko NZBS 

(północ województwa). Z pewnością nie potrzeba nam za to „szefa”, który 

rządzi, wie lepiej i z nikim nie rozmawia. A raczej rozmawia z grupą swoich 

zaufanych osób!  A jeszcze gorzej, jak ten szef jest czarnowidzem. Lider widzi 

cele i rozwój.  Nie zatrzymuje się przed przeszkodami, pomaga je pokonywać. 

Są osoby, które mają mi za złe,  że mam swoją opinię czy krytykuję kolegów.  

Ale tak już mam. Prawda i zasady są dla mnie ważne. Ważne są także cele, a 

mniej ważna „koleżeńska poprawność”.  Żadna władza brydżowa (koledzy 

rzeczywiście często myślą, że mają władzę) mnie nie kocha i nie kochała. Radek 

Kiełbasiński nazwał mnie dyletantem.  Witek Stachnik chętnie rozmawia, ale też 

skarży się na krytykę. I wreszcie Marian Wierszyczki, „nasz szef”  też pyta, co ja 

zrobiłem dla naszego środowiska? 

Może nic! Może trochę! Za to czuję gdzieś głęboko, że potrzeba nam lidera! Jakby 

udało się Was przekonać, to z pewnością będzie mój sukces.  Pewna partia 

przegrała wybory po wypowiedzi „o ciepłej wodzie w kranie”.  Ludzie chcą śnić, 

rozwijać się …, dewiza „nie szkodzić” nie wystarcza!!!  

   

http://www.forumbridge.pl/forumdisplay.php/386-Wielkopolski-ZBS


 

Przykład wnioskowania na wiście 
Rozdanie prezentowane Rolanda Walda 
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   1 

pas 2 pas 2 

pas 2BA pas 3BA 

Na jednym ze stołów wistujący leniwie zagrał 3 kier … i Peter Gill, wstawiając ze 

stołu waleta kier, dwa razy utrzymał się w ręku pikami i grając w kara, zrealizował 

kontrakt. Na drugim stole Rose Done z Nowej Zelandii zrobił to, do czego Was 

serdecznie namawiam – policzył punkty. On 14, przeciwnicy 26. Partner – zero. Po 

czym zawistował as kier i dama kier, obkładając kontrakt.  

Słowem: reguły wistowe to jedno, a myślenie l liczenie do czterdziestu to drugie. 

Pytanie aksjomatyczne 

Czy w przypadku struktury sportowej, jaką jest nasza aktywność brydżowa, 

lepsza jest centralizacja czy decentralizacja? I to zarówno w pryzmacie 

województwa, jak i całej Polski?  

Zaproszenie do Chorwacji 
 

Oprócz brydża, każdy z nas ma swoje prywatne życie. I bywa też tak, że w tym 

życiu są takie wątki którymi warto się podzielić, czy które warto znać. Czasami 

możemy sobie po prostu w czymś pomóc, czasami możemy z czegoś skorzystać. 

Zapraszam do ujawniania takich sytuacji jak, ta związana z naszym serdecznym 

kolegą Markiem Włoszczukiem (którego na turnieju możemy spotkać tylko 

zimą). W sezonie letnim Marek zarządza apartamentami do wynajęcie w 

chorwackich Vodicach.  

Kontakt do Marka znajdziecie na stronie internetowej 

https://www.facebook.com/apartamentymika/ lub dzwoniąc pod 693 933 175!  

Często Marek gości także brydżystów, dysponuje sprzętem brydżowym i 

chętnie gości grupy 8 – 12 osobowe (dwa, trzy stoły brydżowe).   

O atrakcjach wybrzeża Chorwacji z pewnością wiemy, niemniej wspomnę też o 

dogodnym połączeniu lotniczym Poznań – Zadar (czwartek i niedziela). 

 

 

Najbliższe turnieje: 

1. Morasko – 

środa g: 17:30 

2. Starołęka – 

czwartek g: 
17:15 

3. Poznań-
Jelonek – 

niedziela g: 
10:00 9/02/20 

 

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 

https://www.facebook.com/apartamentymika/

