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Brydżowa biblioteka w Domu Sportu! 
W Polsce spada czytelnictwo, brydżyści często też, pomimo wielkich możliwości, 
mało czytają. 
 
Pewną formą aktywizacji i zabawy jest oczywiście ten biuletyn.  Niemniej książek 
o brydżu jest cała masa. 
 
Do rzeczy, ktoś powie!  
 
Zróbmy brydżową bibliotekę w Domu Sportu.  Ja przekazuję wszystkie swoje 
książki. Będą inni darczyńcy. Zostanie nam tylko poszukać formy opłacenia 
budowy odpowiednio zamykanych i estetycznych regałów na książki, aby ocieplić 
korytarz na Starołęce. Wchodzicie w to? 

Jest układ, jest gra!  
W poniedziałkowym turnieju spore emocje wzbudziło rozdanie 26. 

Minimaksem jest 5 z kontrą! Niemniej 

w protokole mamy i 4 dla NSu, i 4 

dla WE, i sporo wpadek. 

Brońmy i rozgrywajmy 4, najlepiej z 

kontrą! 

Wist król kier. Przebity. 

Natychmiastowe siągniecie atutów 

skończy się wielką wpadką. Więc na 

razie gramy karo. S bierze asem i gra 

kiera. Rozgrywający przebija i znów 

gra karo. N znów kiera! 

Następują kluczowe momenty 

rozdania. 

Jeśli rozgywający nie zagra raz atuta,  

S przebije karo singlową dziewiątką. 

Jeśli rozgrywający raz zagra atuta i teraz karo, N musi przebić! Książka. A co 

więcej, N jest bezbronny, chyba że zagra w trefla, a rozgrywający nie jest na tyle 

przewidujący, aby w ręce zostawić sobie waleta nie asa atu.  

Gdy walet atu jest u rozgrywającego, może on wziąć królem trefl i ściągnąć atuty.  

Gdy zamiast waleta zostawi sobie (singlowego w tym momencie ) asa, to będzie 

musiał nim wrócić do ręki i wykonać „atu skrót”, grając trefla i przebijając w 

stole. 

Brydż to gra niuansów. Możecie raz jeszcze rozgrywać, zakreślając zagrane karty. 

 

Niezależny 

biuletyn 

informacyjny  

z poznańskim 

życiem 

brydżowym 

Piszą- pomagają: 

 Olgierd 

 Lidia Gapińska 

 Adam Peszke 

 Marek Szukała 

 Sławek Piechocki 

 Marcin Woźniak 

 



Osoby, które uczą się grać w 

brydża, pytają po co, skoro nie ma 

gdzie i z kim grać?  

W Poznaniu i okolicy coraz więcej 

osób gra czy uczy się grać w brydża. 

Niestety, często bywa, że trudno tym 

osobom znaleźć chętnych do gry. Nie 

ma wspólnego miejsca (klubu), nie 

ma informacji czy chociażby 

sprawnego forum. Także organizacje 

brydżowe nie czują się na siłach w 

koordynacji i integracji nowych osób. 

Maksy a IMPY i inne potwory! 
Brydż przez ostanie lata rozwinął skrzydła. „Wieści o mojej śmierci są wysoce  

przesadzone”-  mógłby o sobie powiedzieć!  

Oto krótkie przypomnienie, w co i jak możemy grać: 

 brydż robrowy (towarzyski),  

 brydż na tabelkę (symulacja domowa gry na IMPy), 

 turniej Par na zapis maksymalny (kolejkowanie wyników od najlepszego 

do najgorszego, najlepszy 100%), 

 turniej Par na IMPY (różne sposoby liczenia, często do średniej) 

 mecz brydżowy na IMPY, przeliczany na VP, 

 turniej Teamów (na impy, na wygrane rozdania, paton, czyli połączenie 

obydwu). 

 

Główne różnice w grze (meczowej) na maksy i impy. 

Maksy – nadróbki są ważne; w poszukiwaniu nadróbki ryzykujemy grę, wpadka 

za 500, gdy przeciwnicy mają 620 do zrobienia; często kontrujemy (tylko 

maksy); preferencja gry w BA i kolory starsze (więcej się pisze); każda lewa jest 

ważna. 

IMY – nadróbki nie są tak istotne (imp), ważne jest bezpieczeństwo kontraktu; 

częste są końcówki i licytacje szlemowe; rzadziej kontrujemy (bo robi).  

Przepiękna książka mówiąca o tych różnicach to „Brydż sportowy” Andrzeja 

Macieszczaka – polecamy (książka kolekcjonerska już). 

Same turnieje można też grać różnymi sposobami. Dzisiaj niepotrzebna jest taka 

wiedza jak kiedyś, gdy Andrzej Wachowski opisał wszystkie możliwości 

w obszernej książce (kiedyś biblii sędziego). Dzisiaj najlepsze rotacje szybko 

podaje program liczący. Niemniej z bazowych pojęć: Michell (pary NS zazwyczaj 

siedzą, pary WE chodzą, w trakcie obrót pudełek dla zrównoważenia, na 

zachodzie często prowadzone są dwie klasyfikacje NS i WE) i Howell  (ruch wg. 

kar pilotujących).  

Ciekawą formą jest tzw. barometr, gdzie pary o zbliżonych miejscach w turnieju 

grają bezpośrednio na siebie. Niestety, ten dynamiczny sposób prowadzenia 

zawodów wymaga ogromnej ilości powielonych kart.  

W tej formule gra się za to turniej teamów (drużyn).  Nie jest to za częsta forma, 

chociaż w USA najbardziej nobilitująca, a to z powodu zbyt długiego czasu 

oczekiwań i małego prawdopodobieństwa sukcesu przeciętnego zespołu. 

Ciekawym rozwiązaniem może być turniej teamów grany jak Michell. Gramy w 

dwu sektorach. W jednym chodzi NS, w drugim WE. Tym samym turniej trzyma 

dobry rytm, a nasza drużyna co 4 rozdania zmienia przeciwników.  

Jeśli dodamy do tego klasyfikację wg. WK, możemy stworzyć sprawne i ciekawe 

dla wszystkich zawody. A jak pisałem wcześniej, ta forma postrzegana jest jako 

królowa brydża!  



 

Ciekawe konwencje - antidotum 
Prosta sytuacja! Przeciwnik kontruje Staymana, co dalej? Taka kontra wskazuje 

wist treflowy, więc przede wszystkim musimy poinformować partnera o trzymaniu 

w treflach. Oto zmodyfikowane odpowiedzi po „skontrowanym Staymanie”: 

 

 PAS = nie mam trzymania trefl, 

 2// = mam trzymanie i odpowiadam, 

 Rkt = mam 5+ trefli.  

 

Po pasie, zadający Staymana może rekontrować, co 

nakazuje partnerowi odpowiedzieć standardowo 

(2//) lub licytuje naturalnie 2/ czwórka i 

inwit (można spasować). 

 

 Migawki z wyższych lig (sfer) 
Powoli kończy się sezon zmagań ligowych w ligach centralnych. Oto krótkie 

informacje o „naszych”. Niestety informacje są nazwijmy przeciętne. 

 Transfer PAB (ekstraklasa) walczy w strefie spadkowej 

 Gricon Starka (ekstraklasa)  spadek  

 Unia Leszno (I liga) 10 miejsce 

 Kleks Szamotuły  walczy w barażach o utrzymanie 

 Dąbrówka Naukabrydża (II liga) 1 miejsce i awans do I ligi 

 KS KM Import Piła (II liga)  walczy jeszcze o miejsce z awansem 

 KTB Konin (II liga)  6 miejsce 

 FLUX MEDICAL Boguniewo  baraże o utrzymane 

 Dąbrówka MM Poznań spadek 

 Unia II Leszno baraże o utrzymane 

 

W ekstraklasie w drużynie Szlem Barlinek występuje Włodek Starkowski  (final 

four), słowem to nasz gracz, który w tym roku zaszedł najwyżej.   

 

 

 

Najbliższe turnieje: 

1. Morasko – 

środa g: 17:30 

2. Starołęka – 

czwartek g: 
17:15 

3. Connector 
Grand Prix 

Wielkopolski - 
Poznań, 

09.02.2020 

 

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 


