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Turniej teamów mikst z klasyfikacją par  
Szukam chętnych i daty takiego turnieju. Turniej będzie grany podobnie jak 
turniej par, w dwu sektorach. Pary, które nie będą miały swojego teamu, zostaną 
połączone w team przez organizatora.  
 
Dlaczego taki turniej? Mamy bardzo dużo par mikstowych, to możliwość 
porównania sił, ale też Poznań będzie organizatorem (WZBS) Mistrzostw Polski 
Par Teamów Mikstowych 2020. To będzie okazja do zagrania z graczami z całej 
Polski, ale aby dobrze wypaść, musimy trenować .  
 
Mam oczywiście nadzieję na wsparcie WZBS i pozyskanie rangi turnieju 
ogólnopolskiego. Może pod tytułem „Mikstowe Mistrzostwa Wielkopolski”. 

Poniedziałek, znów szlem, komentarz 
Tylko dziesięć par osiągnęło wielkiego szlema, pomimo że punktów pod 

dostatkiem, ładne kolory, asy i króle … 

Licytacja (NS po):  

E S W N 

 1 pas 2 

pas 2 pas 2BA 

pas 3 pas ? 

Początek sekwencji dla mnie jest automatyczny. 2 to jest rewers, przekroczenie 

granicy swojego otwarcia (tu kar) -  oznacza rękę 

nadwyżkową o lewę, a więc 15+ PH. Z ręką 

słabszą powtarzamy kara i partner zdąży 

zalicytować czwórkę pik, słowem  - spokojnie, piki 

nie uciekną!  

Teraz S licytuje wyczekujące 2BA (forsuje, gdyż 

sekwencja oznacza, że mamy więcej niż 26 PH). 

Partner opisuje rękę poprzez 3 (5153), to daje 

nam pewność 6 lew treflowych i 3 kierowych. 

Musimy jedynie sprawdzić, czy nie brakuje nam 

asa, a gdy nie brakuje - 12 lew w BA jest pewne (partner ma więcej niż 8 PH)… a 

13 w trefle (przebitka trefl). Możemy pytać o króle, może wrzucić praktyczne 7BA 

lub zachowawcze 7. 

Błędem jest zalicytowanie przez N 3! Czwarty kolor pyta o trzymanie i mówi o 

braku trzymania. Dalej może być trudno i wysoko, aby sprawdzić potencjał obu 

rąk. 

Trudniej będą też miały pary grające preferencją starszego koloru. Zalicytują 1 i 

gdy partner zgłosi rewers 2, wcale nie musi być łatwo! 

W moim systemie to jedyna sekwencja, gdzie gram preferencją. Niemniej to 

karta za słaba na rewers. Po 1 padłaby odzywka 2 (podwójny check back) i 

opis ręki 3. Dalej zapewne 4 pytanie o asy i stawiam dolary przeciwko 

orzechom, że zagralibyśmy 7 

 

Niezależny 

biuletyn 

informacyjny  

z poznańskim 

życiem 

brydżowym 

Piszą- pomagają: 

 Olgierd 

 Lidia Gapińska 

 Adam Peszke 

 Marek Szukała 

 Sławek Piechocki 

 Marcin Woźniak 

 Wiktor Chałupniczak 

 



Zagadka. Przeciwnicy 1-1-2-2 i 

dalej 2BA i 3BA, *ale partner 

skontrował 4-ty kolor, co 

wistujesz? 

 DW106  K5  A54  W1082 

Odpowiedź na końcu tekstu  

Wspomagaj! Akcje Charytatywne (Replay) 
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). 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 . 

Olgierd 

KRS: 0000317051 
Konto 1% 

28213000042001050941980001 

Zrzutka https://zrzutka.pl/7cd24v 

Strefa szlemowa w pigułce 

Warunkiem grania dobrych szlemików jest, po pierwsze, umiejętność dobrego 

bilansowania rąk. Słowem, policzenia punktów i określenia, czy pozwalają one 

zrealizować statystycznego szlemika. Trzy punkty dają statystyczną lewę. 

Niemniej, krótkość i przebitka z krótszej ręki też lub wyrobione blotki w bocznym 

czy kluczowym kolorze też! 

Oto zestawienie łatwych i trudniejszych konwencji, które pomagają w strefie 

szlamowej:  

 Pytanie o asy (Blackwood) – nadużywana konwencja, stosuj tylko 
wtedy, gdy uzgodniony jest kolor; odpowiedzi 102+dama atu/z wartości 
(król atu liczy się jak as), to dziś standard, 

 Kick-back blackwood - 4 pytanie o asy na treflach, 4 pytanie o asy na 
karach, tak grają słynni Amerykanie Meckwell’s i my  

 Turbo – 4BA, zamiast pytać o asy, pokazuje ich parzystą ilość (aktywne 
asy), 

 Splinter – pokazuje krótkość i fit w kolorze partnera, pozwala policzyć 
lewy, 

 Pytanie o króle – następny relay (pytanie) po odpowiedziach na asy i 
damę atu, 

 Kolorowe króle – odpowiedź  na króle, gdzie odpowiedź mówi o 
posiadaniu danego króla lub dwóch innych, 

 Blackwood wyłączeniowy – pytanie o asy z pominięciem koloru 
pytania o asy (gdzie pytający ma renons), 

 4BA – inwit do szlemika, to zalicytowanie 4BA, gdy nieuzgodniony jest 
żaden kolor, na przykład 1BA – 4BA, 

 5BA - wybierz szlemika; to 1BA – 5BA dla przykładu, pozwala zagrać 6 
lub 6  

 OSW – pytanie o wartości w danym kolorze, stosowane powszechnie w 
latach 60 i 70 zeszłego wieku w Polsce i systemach SSO; my gramy takim 
pytaniem po odpowiedziach na pytanie o asy,  

 Last train (ostatni pociąg) – ostania odzywka w serii cue-bidów, przed 
końcówką. Wyraża zainteresowanie szlemikiem i strach przed 
przekroczeniem końcówki, 

 Cue-bid* – pokazanie asa, króla lub krótkości w sytuacji, gdy mamy 
uzgodniony kolor i bilans na szlemika 

 

* To pożyteczna konwencja pozwalająca sprawdzić, czy w danym kolorze nie 

oddajemy dwóch lew. 

https://zrzutka.pl/7cd24v


 

Szlemik z treningu par mikst! 
Masz na E  A864, W109876,  -,  K53 

  

E S W N 

1 2 3! 3 

??    

Czy to niewiele na otwarcie? Dzisiaj są takie trendy, że to może być otwarcie. 

Stąd nie tylko otworzyłem, ale po 3 Ewy, które mówi o ficie kier i sile na 

końcówkę, spasowałem forsująco* na 3 Grażyny. Piotr podniósł do 4, ale Ewa 

spytała o asy (miała ADxxx w kierach, singla pik i coś tam jeszcze  ) i zagraliśmy 

szlemika.  

Po co opisuję to rozdanie? Dla podkreślenia tezy z wcześniejszego artykułu, że 

aby licytować szlemiki, potrzeba bardzo dobrze, na niskiej wysokości, 

przekazywać informacje o potencjale połączonych rąk. Jednoznacznie silne, ale na 

niskiej wysokości 3 przekazało intencje i umożliwiło spokojny i zachęcający do 

licytacji „pas”, który mówił, że w pikach punkty się nie marnują. Minimum dziesięć 

atutów i „dobre” single dawały następnie wiele dodatkowych lew na przebitki, a 

Blackwood powiedział, że brakuje nam asa (Ewa miała Asa karo, to mój renons ją 

nie interesował). 

* Co to jest forsujący pas? To po prostu zalicytowanie pasa w sytuacji, gdy 

partner nie może spasować, czyli jesteśmy sforsowani do dalszej licytacji. Na 

przykład: po naszym otwarciu i kontrze przeciwnika partner rekontrował silnie. My 

pasujemy – partner rekontrą obiecał, że będzie licytował. Pas taki mówi 

najczęściej, że po prostu sami nie chcemy kontrować i czekamy na decyzję 

partnera. W moim przykładzie pas też forsował i mówił, że nie mam ochoty 

kontrować oraz że nie jestem taki słaby (będziecie polemizować), aby „uciekać” w 

4.  

Kolejny turniej z cyklu Grand Prix Dąbrówki za nami!  

Przy obecności 12 par atmosfera stała się nieco bardziej kameralna, co nie 

zmienia faktu, że walka była zacięta. Pojawiło się kilku nowych ekspertów oraz 

zawodników początkujących, a równolegle z turniejem głównym z rozdaniami 

zmagali się brydżowi nowicjusze- nadzieja Dąbrówki :) 

   Turniej główny wygrała para Jakub Nawrocki- Sławomir Piechocki z kosmicznym 

wynikiem 68,67%. Pośród początkujących brydżystów najlepsi okazali się Andrzej 

Pietrkiewicz (grający szkoleniowo) oraz Alicja Wendt. Wyniki dostępne są na 

stronie dabrowka.wlkp.pl. 

22 marca pierwszy Development Game 

To propozycja – do dyskusji – muszą być chętni :) 

LINK 

Zagadka. Jurek Kamiński po przegranym pierwszym rozdaniu postanowił zagrać 

genialnie i trafił! Na wist wybrał piątkę kier. Zobaczcie rozdanie 16. Rozgrywający 

naturalnie wziął w ręku damą (wstawienie waleta jest nie realne, chociaż możliwe)  

i jako jedyny przegrał kontrakt bez dwóch. Nie polecam zbyt częstych odstępstw. 

Z jednej strony gra frywolna jest zabroniona, z drugiej możemy być posądzeni o 

znajomość rozdania. Statystycznie, częściej będzie zły wynik (tu wystarczyłoby, 

aby rozgrywający miał DWx i maks byłby jego udziałem). Ale czasami …  

 

Najbliższe turnieje: 

1. Morasko – 

środa g: 17:30 

2. Starołęka – 

czwartek g: 
17:15 

3. Dom Kultury 
Stokrotka – 

sobota 21 
marca – 

turniej teamów 

 

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://kozak.jaom.pl/2020/gpd2802/
https://rodziewicz-bielewicz.pl/development-geme-1/
https://rodziewicz-bielewicz.pl/development-geme-1/
https://rodziewicz-bielewicz.pl/development-geme-1/
http://www.brydz.poznan.pl/w/ior/2020/i200302016.html


Małgosia Węglewska vel Kiler  

Bardzo mnie cieszy, że widzę coraz więcej ładnych, a czasami przepięknych 

zagrań. Tym bardziej, gdy wykonują je osoby grające od niedawna!  

 Bronisz z pozycji W (turniej na Morasku) kontraktu 1BA, 

partner wistuje małym kierem (błąd - wistujemy 10), 

bierzmy, odwracamy, as kier i rozgrywający bierze damą 

… i gra króla trefl. 

Spokojnie puszczamy !!! i zapisujemy 77%. Rozgrywający 

nie na komunikacji, aby wyrobić trefla. 

W następnym rozdaniu (18) licytujemy do kompletu 5i 

para Woźniak-Rodziewicz odchodzi z „kwitkiem”. A Marcin 

jest mentorem Małgosi vel Kiler Węglewskiej. 

Ps. Bardzo mnie i Marcina cieszy to, że się uczymy (wzajemnie) i gramy coraz 

lepiej.  Brydż, jak każde rzemiosło!, wymaga treningu. Wychodząc z zajęć 

brydżowych typu „pierwszy krok”, poznajemy zasady i reguły gry, ale rzemiosła 

nie jesteśmy w stanie posiąść. Rzemiosło do wyćwiczone umiejętności, a nie sucha 

wiedza. 

Aby je zdobyć, potrzeba przede wszystkim grać. Obserwować. Czytać. Dobrą 

metodą jest gra z uznanymi graczami, niezależnie, czy to przy relacjach 

towarzyskich, czy z „zawodowymi coach’ami brydża”, których też, jak widać,  

w Poznaniu mamy coraz więcej, rozpoczynając od Piotrka Tuczyńskiego (B24), 

poprzez Dankę Kazmuchę, moją osobę, ale także innych kolegów (w następnym 

numerze napiszę kawa na ławę z kim można się umówić i na jakich zasadach – 

podobnie jak w tenisie, mamy instruktorów pro, mają swoje stawki, a do tego są 

fajnymi ludźmi i brydżystami). Zapraszam też cochów do ujawnienia się, oferty, 

paru słów o sobie. To nie musi być tajemnica poliszynela.  

Mamy do wykorzystania nowe formy turniejów „pro-am” z komentowanymi 

rozdaniami. Zachęcam do założenia i prowadzenia forum (na przykład na FB) czy 

organizowania warsztatów tematycznych (z moich obserwacji „szlemiki” ,„wist”). 

Nowy kandydat na Prezesa PZBS 

Pojawił się nowy kandydat na Prezesa PZBS Sławek Latała, były dyrektor biura 

PZBS i najbliższy współpracownik byłego Prezesa Radka Kiełbasińskiego, jak i też 

dotychczasowego Prezesa WZBS Mariana Wierszyckiego. Z punktu widzenia 

pluralizmu wyborczego i palety ofert – dobrze. Merytorycznie – trudno powiedzieć, 

bo nie znamy programu, ale mam nadzieję, że Sławek nam kilka słów z dedykacją 

dla Wielkopolski napisze. Historycznie – kandydatura obciążona mało 

transparentną formułą poprzednich prac PZBS, ale czy te są tak bardzo inne? 

My w Poznaniu - Wielkopolsce też stoimy przed wyborami. W moim przekonaniu 

potrzeba nowych liderów zarówno w Poznaniu, jak i w Wielkopolsce. Czy to 

oznacza, że koledzy, którzy przez lata wiele zrobili, mają pójść „do lamusa” – 

zdecydowanie nie. Niemniej potrzeba, aby znaleźli swoje miejsce jako autorytety, 

mentorzy, a już nie jako liderzy, bo nimi po prosu (z różnych przyczyn) nie są !  

Wielkopolsce też niepotrzebne były i są uwikłania w struktury „koleżeńskie” z 

władzami w PZBS. Potrzeba delegatów merytorycznych i głosu merytorycznego. 

Jesteśmy liderem i prymusem polskiego brydża w wielu aspektach. Bierzemy życie 

i brydża w nasze ręce. Widzimy się jak zwykle … przy stoliku! Pozdrawiam  

 

https://rodziewicz-bielewicz.pl/wyniki/04,03,20/#000HB003017001001000000000
https://rodziewicz-bielewicz.pl/wyniki/04,03,20/#000HB003018001001000000000
https://msc.com.pl/cezar/?p=21&pid=9146
https://msc.com.pl/cezar/?p=21&pid=9138
https://www.facebook.com/PoznanskieCSU/inbox/

