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Mistrzostwa Wielkopolski na Maksy 
Nasze województwo ma spore sukcesy w tej dyscyplinie i wielu medalistów, także 
złotych. Niemniej o sam tytuł Mistrza Województwa nie tak łatwo. Na dzień 
dzisiejszy, aby zagrać w naszym finale, należy być wysoko sklasyfikowanym w 
rankingu PZBS albo grać z powodzeniem w regionalnych turniejach par 
(poniedziałek i środa). Dla mnie prostym i otwartym na wszystkie pary z 
województwa byłby turniej open, z rozstawieniem i podziałem w połowie na finał 
A i B. Ciekawe, jaka Wam formuła odpowiada najbardziej?  

Ostatnie rozdanie kadry !  
Z ostatniej chwili. Poznańskie pary liczne, ale bez sukcesów. Ostanie rozdanie 

kadry wyglądało tak. 

Licytacja (NS po):  
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pas pas 1 Pas! 

pas 1 pas 2BA 

pas pas pas  

Na moim stole nie zdecydowałem się na „lekkie” 

otwarcie 1. Po otwarciu trzecioręcznym W 

wznowiłem. Już tu pytanie, czy kontrą czy przez 1. 

Po 2BA partnera (inwit 13-14 ładne, bo nie 

powiedział 1BA) odpuściłem. Na super grających 

dobrze, bo po wiście w kiera i potem zmianie na 

trefla się przegrywa. Praktycznie źle, bo Sławek wziął 

9 lew. Na stole Bartka i Grzesia, Grzesiek w podobnej 

sytuacji powiedział tylko 1BA…, ale za to E przepchał 

się do 2 i teraz znów Grzesiek mógł skontrować i 

pobrać 300. Spasował i w minorowych nastrojach 

wracaliśmy do Poznania.  

A tymczasem I turniej z cyklu GPW Auto Watin 

wystartował! 
Wygrali Danka i Czarek, przed Jarkiem i Jurkiem oraz Pawłem z Tomkiem. 53 

pary, szkoda, że WZBS nie wziął pod uwagę kolizji terminów z kadrą. Czekamy 

na relację z tego turnieju w następnym wydaniu. Cyklowi patronuje firma 

Connector.  

Gdzie zagrać roberka?! Kiedyś grało się 

po domach. Dzisiaj oczywiście również, ale 

też coraz częściej padają pytanie, gdzie 

można się umówić na „roberka”. Skoro 

ciągle nie mamy brydżowego klubu, to 

będziemy podsuwać pomysły i miejsca, 

gdzie można zagrać w brydża. 

Stałe miejsce na roberki to 

zaprzyjaźniony z brydżem pasaż 

Rondo. Kawiarnia Eurocafe dysponuje 

stolikami przy schodach doskonale 

nadającymi się do brydża.  

 

Niezależny 

biuletyn 

informacyjny  

z poznańskim 

życiem 

brydżowym 

Piszą- pomagają: 

 Olgierd 

 Lidia Gapińska 

 Adam Peszke 

 Marek Szukała 

 Sławek Piechocki 

 Marcin Woźniak 

 

http://www.pasazrondo.pl/


Przepisy brydżowe z pierwszej ręki! 
Coroczny przygotowawczy kurs sędziowski ELBi odbędzie się w Belfaście 6-9 

lutego 2020 w tradycyjnej formule, czyli podobnej do naszych konferencji. 

Wykładowcą i group leaderem jest Sławek Latała, który na swojej stronie 

(http://www.latala.pl/kurs-sedziowski-belfast-2020-wstep/ przedstawia liczne 

quizy po polsku z odpowiedziami. Zapraszam do lektury, znajomość przepisów 

przyda się każdemu, a też będziemy rozumieć lepiej wydawane przez sędziów 

werdykty.  

Wist naturalny 3-5  

To jeden z najczęściej stosowanych systemów wistowych na Zachodzie.  

Zasada jest banalna. Wistujemy trzecią kartą lub piątą, jeśli mamy pięć i więcej 

kart.  

Z dubla wistujemy górą. Z honorów naturalnie.  

Co warto jeszcze wiedzieć?  

 Często stosowana jest kombinacja. Wist naturalny (4tą najlepszą) na BA i 

3-5 na gry kolorowe.  

 Możliwa jest modyfikacja - wisty z trzech blotek na środkową i dokładamy 

wyższą (aby odróżnić od wistu z dubla).    

 To (3-5) kanon (także w Polsce) wistu w kolor partnera.  

 Czy grając wistem naturalnym, muszę stosować zrzutki naturalne? Nie, 

zdecydowanie nie!  

Kadra – Wielkopolanie stają w szranki! 

Start w rozrywkach kadry to nie tylko możliwość zostania reprezentantem kraju, 

ale doskonała okazja do treningu brydża i sprawdzenia swoich umiejętności. Jak 

mantrę powtarzam,  że nasz WZBS za mało wspiera graczy, odmawia organizacji 

szkoleń, które zaoferowałem się organizować. Dobrze, że nie odmówił małego 

finansowego wsparcia Fundacji Taurus dla zwycięzców wojewódzkich Bartka i 

Grzesia.  

Najlepsze pary zagrają w Kadrze Mistrzowskiej. Powodzenia! 

Kadra Krajowa  

 Olech Bestrzyński - Marcin Pędziński 
 Paweł Fiebig - Michał Pabich 
 Grzegorz Jędrzejewski - Bartosz Kaczmarek 
 Anna Maduzia - Marcin Dobrowolski 
 Barbara  Podgórska - Witold Szczepaniak 
 Olgierd Rodziewicz-Bielewicz - Sławomir Piechocki  
 Andrzej Dechtera – Andrzej Grześki  
 Marek Lewandowicz – Jerzy Wilczek 

 
I krótkie pytanie od Lidki: „Jestem ciekawa, jakie szkolenie proponowałeś WZBS. 
Ja bym może była zainteresowana? Wspólne działanie może by też coś dało?” 
 
Olgierd:  Proponowałem powołanie kadrowych rozgrywek wojewódzkich. Turniej 
w formie jak kadra krajowa (zasłony, impy przeliczane na VPy, Starołęka), dwa 
trzy razy w roku z warsztatami (opartymi na powstałych w takcie rozgrywek 
problemach) i jak zwykle biuletynowi. Do tego oczywiście proponowałem, aby 
powołać trenera tej Kady naszej. Zresztą i dziś widać, że mam rację stanowiliśmy 
najliczniejszą grupę zawodników, ale za to wyników nie osiągnęliśmy, bo bez 
pracy ich po prostu nie ma. 
  

http://www.latala.pl/kurs-sedziowski-belfast-2020-wstep/


 

Pytacie, jak licytować szlemiki? Z wysiłkiem! 
Na początek w systemie typu SAYC (IOR 3.02) 

  

E S W N 

   pas 

1 pas 1 pas 

3 Pas 4 Pas 

??    

Karta „marzenie”. Jakby to była starsza 

szóstka, otworzylibyśmy „acolem”, czyli 

forsingiem do końcówki. Tak otwieramy 1 i 

po odpowiedzi partnera pokazujemy siłę 19+ 

PH naturalnym przeskokiem. Robi się …. 

wysoko. Odpowiadający może nie ma wiele punktów, ale ma dwa asy i krótkość, 

aby wyrobić kolor partnera. Według mnie powinien prostolinijnie uzgodnić trefle, 

co niektórym graczom E pozwoliłoby i dojść do 7! Licytacja czwartym kolorem (z 

definicji mówiąca, że brak nam naturalnej opcji licytacji) tylko zamąci sytuację. 

Wbrew pozorom, w systemie Wspólny Język kara też nie są tak lubiane. 2 to 

słynna odwrotka, czyli licytujemy 3 i co dalej? Nie wiem! 

W najnowszych wersjach „tuningowanego WJ” jest rebid 3 (5+ 4+ silna 

ręka), ale ile osób to zna i pamięta? 

Reasumując. W naszym turnieju jeden szlem w trefle! Dwa szlemiki … w kara, a 

reszta to końcówki … No, nie umiemy, nie umiemy licytować szlemików, 

przynajmniej w tym rozdaniu. 

Na deser! Proszę Was, przysyłajcie do mnie, mówcie, dawajcie kartki z 
waszą wizją brydża w Poznaniu i Województwie. 

 

Olgierd: Ja rzucam kila swoich … na zarybek. Oddzielenie działań i struktur 

wojewódzkich od poznańskich. Zbudowanie pewnej wspólnoty, która będzie 

zarażać swoim hobby i przekraczać „granice”. Znaleźć lidera peletonu, który 

pociągnie za sobą tę wspólnotę, wcale nie rezygnując z tego wszystkiego i tych 

osób, które przeszły z nami wspólna drogę. Cdn. 

 

 

Najbliższe turnieje: 

1. Morasko – 

środa g: 17:30 

2. Starołęka – 

czwartek g: 
17:15 

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 


