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Rekord toru w IOR 
10 lutego w turnieju regionalnym IOR wystartowało 50 par! Lokal powoli nie mieści już 
zawodników. Coraz więcej par przyjeżdża też z okolicznych miejscowości, aby zagrać 
najsilniejszy wielkopolski turniej. Miano regionalnego z pewnością nie jest na wyrost.  Na 
dodatek turniej pierwszy raz technicznie prowadzony na nowym oprogramowaniu (polecam 
TC) i nowym  systemem przemieszczania się (WEB – dwa komplety rozdań w jednej sesji).  

Bloki i 6-4 (czasem 7) 
Licytacja (NS po):  

E S W N 

  pas 2/3/4 

??    

Z pewnością jedno z bardziej dynamicznych rozdań turnieju Auto Watin. Po pierwsze, zdarzały 

się otwarcia na różnych wysokościach.  Po otwarciu 3 pierwszy 

wybór kontra czy 4? Z takimi rękoma kontrujemy! Niemniej 

przeciwnik podnosi do 4 i partner kontra! Znów decyzja czy 4, 

czy 5. Po 4 może nie być dobrze – wist w kiera – trefl do stołu 

– impas pika – kier… . Wprawdzie król pik spada, ale 

przeciwnikowi zostaje atut i kiery. Wpadka. Po 5 zapewne 

przeciwnik zalicytuje jeszcze 5, teraz partner spasuje, 

pokazując, że nie ma nic w karach (tzw. Pas forsujący) i mamy 

szansę zalicytować 6, które NS powinni bronić kierami, ale 

często bronić nie będą. 

Jeśli padnie niższe otwarcie, na przykład 2 (Multi) znów kontra 

jest lepsza. S licytuje 3/4, partner kontruje i jesteśmy w 

podobnej sytuacji. Warto napisać, że po Multi z ręką S można zalicytować także 3 (chcę grać 

3 lub 4), wtedy z ręką N można pokusić się o 5 i postawić parę WE w bardzo nieciekawym 

położeniu. 

Sporo dywagacji. Ale po to, aby pokazać, że urok brydża polega na wielu możliwościach.  

Warto też zapamiętać, że ze składem 6-4 kara i starszy można kontrować z ładną kartą, a 

potem zgłaszać kara. Z treflami może być gorzej, bo partner często będzie zgłaszał kara i ze 

zbyt słabą kartą lepszym wyborem może być licytacja trefli. 

Gdzie zagrać w Paryżu?! To, co kiedyś 

było niemożliwe lub odległe, dziś jest 

osiągalne. Zwiedzacie Paryż, zajrzyjcie do 

zaprzyjaźnionych klubów. A może kiedyś 

zorganizujemy wspólną wycieczkę? 

Bridge Club Saint Honore – można 

spotkać Michela Bessis’a. 

France Bridge – z polskim akcentem 

Jerzym Romanowskim w zarządzie.  

Kurs sędziowski 
Niestety …. sukces! Odbył się i było około 10 uczestników. Będą z pewnością też następne 

kursy, to nie czarna magia, a z prostymi programami sędziowskimi każdy może dziś puścić 

turniej. Kurs prowadzi Maciek Czajkowski (Czaja).  

 

Niezależny 

biuletyn 

informacyjny  

z poznańskim 

życiem 

brydżowym 

Piszą- pomagają: 

 Olgierd 

 Lidia Gapińska 

 Adam Peszke 

 Marek Szukała 

 Sławek Piechocki 

 Marcin Woźniak 

 

http://tournamentcalculator.com/
http://tournamentcalculator.com/
https://www.bcsh.fr/
https://www.francebridge.com/


Rozgrywaj z Markiem Szukałą!  

 W954 
 K8 
 KD65 
 D876 

Na początek licytacja. Słynne Multi, a do tego 
ze starszą piątką! Po 2BA Puppet Stayman, 
gdzie odpowiedź 3 mówi o piątce. Potem 
cue-bidy, pytanie o asy, o damę (chyba 
niepotrzebne) i inwit do szlema poprzez 6, 
6 coś mam i teraz zbyt optymistyczna 
konkluzja, ale bez tego nie byłoby tak 
ciekawie …

 N 
 S 

 AKD62 
 A76 
 A102 
 A9 

 
S N Mamy 12 lew. 6 atutowych (z przebitką kiera), 3 karowe, 2 kiery i 

trefl. Grze szukać trzynastej? 

 a/ spadający walet karo (drugi). Atututujemy, gramy do króla i asa 

karo – niestety, walet nie spada! 

 b/ podział kar po 3 (36%). Teraz przebijamy kiera i wracamy 

treflem do ręki. 

Czy jest inna szansa niż kara po trzy? Tak, to słynny przymus. 

Gramy z ręki ostatniego atuta i  

a/ Jeśli to gracz W jest posiadaczem króla trefl i 4 kar, to jest w 

beznadziej sytuacji. Wyrzuci króla, pokazujemy karty. Usunie karo i 

5 karo weźmie lewę. 

b/ Jeśli cztery kara posiada E, to niestety musi być posiadaczem 

wszystkich trefli starszych od twojej 9. Wtedy zapewne wyrzuci te 

figury, a Ty ze zdziwieniem zobaczysz, że 9 trefl jest fortą ! 
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Komentarz: Serdeczne podziękowania dla Marka. Od razu wchodzimy na wyższe poziomy.  
Przymus jest traktowany jako jedna z trudniejszych technik. Niemniej nie jest taki trudny. 
Zazwyczaj wymaga spostrzegawczości i gry to końca! Marek też w łatwy sposób pisze o 
planowaniu rozgrywki i odpowiedniej kolejności zagrań. Komunikacja to nie tylko słowo klucz 
w relacjach między ludźmi, ale także i w brydżu! 
 
 



 

Agresywne otwarcia na wagę zwycięstwa!  
KMP i Memoriał Wojtka Siwca w Poznaniu! 

  

E S W N 

pas 1 pas 1BA 

pas 2 pas 2BA 

pas 3 pas 4 

pas …    

Dzisiejszy styl brydża staje się bardzo agresywny. Tak! To karta w 

100% na otwarcie. Jacek otworzył, a Andrzej na początku tylko zainwitował końcówkę, ale jak 

tylko zorientował się, że partner ma skład 5-5,  po prostu ją zalicytował. Ewa nie miała 

wygodnego wistu. As karo wchodził w grę, wybrała jednak trefla i 11 lew było już na tacy -

maks. Niemniej Jacek widząc, że gra kontrakt nieosiągnięty na wielu stolikach, próbował 

zabezpieczyć wygraną (dobra taktyka w takiej sytuacji) i w końcu skompletował 10 lew za 

83%, a w całym turnieju pomogło to w osiągnięciu „niebotycznego” wyniku 68,64% i miejsca 

na podium ogólnopolskim! Gratulacje! 

Morasko z przygodami 

12 lutego miałem okazję po raz pierwszy sędziować Turniej Regionalny na Morasku. 

Frekwencja okazała się rekordowa - 52 pary (już kiedyś były 53 pary). Nic dziwnego, 

doskonałe warunki gry to zdecydowany atut tego turnieju, a sam turniej jest sukcesem Michała 

i Marcina …, który na dodatek ten turniej wygrał! 

Gra, mimo lekkiego opóźnienia związanego z frekwencją, ruszyła żwawo, niemniej potem 

nastąpiła awaria IT i wszyscy z niepokojem patrzyli, że wyników brak. Co się stało i jak to 

działa? Najprościej proces przepływu informacji przedstawi wykres: 

 

Z powodu wadliwego gniazdka w komputerze baza pierniczków została na chwilę odłączona, a 

program do komunikacji zamknięty, a potem komputer blokował otwarcie zapisanego pliku. 

Pomógł nam zdalnie z Warszawy Olek Krych i po chwilach grozy wyniki wróciły na ekran…, a 

kiedyś wszystko liczyło się ręcznie  

http://www.forumbridge.pl/ 

Brydżowe Forum wydzieliło nam specjalną przestrzeń do dyskusji on-line. Zapraszam. 

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

1. Morasko – 

środa g: 17:30 

2. Starołęka – 

czwartek g: 
17:15 

3. Czarnków – 
29.02 g:10:00 

zamknięty 
turniej teamów 

NZBS 

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 

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

