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Kim Ty jesteś? 
Na ostatnim turnieju poniedziałkowym zamieniłem parę zdań z Prezesem zarówno 
Poznańskiej Asocjacji Brydżowej, jak i Wielkopolskiego Związku Brydża Sportowego. 
Nawiązałem do tego, że chciałem porozmawiać zarówno z władzami organizacji, jak i z 
nimi, ale nie chcieli. Jak i o tym, że uważam, że czas, aby przekazać liderowanie (w tym 
Prezesowanie) innym, których ja widzę wokół wielu. 
 
A kim Ty jesteś? – usłyszałem. I Marian odszedł (wydaje mi się obrażony). Ja jestem 
piórkiem - zanuciłem sobie cytat z piosenki ZAZ, zresztą zaraz podszedł do mnie Andrzej 
Wachowski (nowy czytelnik biuletynu) z ciepłymi i serdecznymi słowami… . Ale 
pomyślałem, że te słowa mogą dotyczyć każdego z Was! 
 
Kim Ty jesteś? - spyta Cię Marian czy inny decydent, który z nami nie gra, nie rozmawia, 
a każdy pomysł deprecjonuje. 
 
Ja od siebie napiszę krótko. Uważam, że nie należy wybierać kolegi Mariana Wierszyckiego 
do żadnych gremiów, gdyż zaczyna mieć toksyczną i destruktywną rolę w naszym 
środowisku.  Wybór oczywiście należy do delegatów na zebraniach PAB i WZBS… ja jestem 
tylko „piórkiem”! A przed nami długi okres refleksji … 
 
Ps. Zupełnie inna sprawa, czy i jak się wybory odbędą, bo to z pewnością dziś nie priorytet. 

Poniedziałek – gramy jak nogi, dlaczego? 
Siadam sobie spokojnie do pierwszego rozdania, otwieram 1 i  

Licytacja (obie po):  

E S W N 

1 3 ?  

Naraz blok 3, Ewa kontruje i decyzja po mojej stronie… 

Kontra mówi zasadniczo o 4 i braku fitu kier, co ja mam 

grać i wygrać? Wszystko przegram !  

Stąd też moja dycyzja o pasie i kompletne „0” na dzień 

dobry.  

Ewa nie miała dobrej pozycji, wydawało jej się, że 3 

będzie niedolicytowaniem. Niemniej to była właściwa odzywka. W sytuacjach 

„kompetencyjnych”, gdy nie mamy wiele możliwości, wybieramy najprostsze i 

statystyczne.  

3 bym przegrał zapewne bez jednej za 50%. 

  

Co dalej z naszym 

biuletynem 

Oczywiście, dalej piszemy! Tym 

bardziej piszemy! Zaglądajcie na 

stronę biuletynu, piszcie – jesteśmy w 

kontakcie! 

??? 

 

Niezależny 

biuletyn 

informacyjny  

z poznańskim 

życiem 

brydżowym 

Piszą- pomagają: 

 Olgierd 

 Lidia Gapińska 

 Adam Peszke 

 Marek Szukała 

 Sławek Piechocki 

 Marcin Woźniak 

 Wiktor Chałupniczak 

 



Zawodowcy brydża WLKP – wszystko co wiem?  

Brydż niczym nie różni się od wielu innych sportów czy dziedzin społecznej aktywności, 

jeśli chodzi o funkcje i osoby, które są z nim związane zawodowo. 

Mamy następujące role: 

 Zawodowi zawodnicy (w skrócie „pro”), czerpią dochody z kontraktów 
sponsorskich i nagród w turniejach. Mamy całą gradację poziomów: od Mistrzów 
Świata po lokalne gwiazdy. Tak jest także w innych krajach. Śmietanka tej 
społeczności ma kontrakty w USA i Europie Zachodniej, gdzie sponsor  wynajmuje 
5 graczy, aby walczyć o największe laury światowego brydża. Przykładem może 
być Pierre Zimmermann, który z polską parą zawodową Gawryś-Klukowski właśnie 
wywalczył tytuł Zimowego Mistrza Europy. Niemniej „pro” są także dostępni do gry 
w turniejach niższej rangi czy nawet lokalnych, jeśli dysponują czasem, a choć 
wynagrodzenie „za grę” nie jest dla nich zbyt małe, warto próbować.  

 Instruktorzy brydża, w przeszłości częściej kojarzeni z pracą w młodzieżą, dzisiaj 
wiemy - dzięki licznym szkołom brydża (w tym zajęciom w firmie Naukabrydża.pl, 
czy zajęciom z Marcinem Woźniakiem, Michałem Zimplem ukierunkowanym na 
60+, czy z cyklu trener osiedlowy) – że instruktor brydża niczym się nie różni od 
instruktora tenisa czy tańca towarzyskiego. To zawodowiec o solidnych podstawach 
teoretycznych, dobrym rzemiośle, umiejętnościach dydaktycznych, także z 
dziedziny cochingu. 

 Trener, coach. To osoba, która prowadzi i motywuje albo dany zespół osób 
(drużyna, reprezentacja), albo dane indywidualne osoby do progresu sportowego i 
osiągania jak najlepszych wyników sportowych. Może to być oczywiście i zawodnik 
„pro” i instruktor. Ważna jest charyzma, jak i realne osiągnięcia sportowe. 

 Sędzia brydżowy. Tu sprawa prosta, to osoba znająca przepisy, ale też potrafiąca 
zorganizować i policzyć zawody brydżowe. PZBS udziela licencji sędziowskich.  

 Organizator imprez - najczęściej osoba posiadająca zdolności organizacyjne, 
często jest to też sędzia. Organizując różne formy turniejów, czerpie z tego 
korzyści finansowe, podobnie jak my czerpiemy korzyść z tego, że sami nie 
musimy organizować, tylko przychodzimy i gramy. 

 Tur operator brydżowy - osoba organizująca wczasy brydżowe. Coraz 
popularniejsze, w super miejscach. Taki organizator łączy w sobie zdolności 
organizacyjne, turystyczne ze zdolnościami prowadzenia współzawodnictwa 
brydżowego (różnorodność, długa fala). 
 

* To teraz na koniec kawa na ława o osobach, które wg. mnie można zaliczyć do kategorii 

zawodowcy brydża z moim autorskim komentarzem – no, niestety, to już może zbyt 

wrażliwy temat. Pytajcie, to z chęcią dopowiem  

 



 Rozgrywaj z Markiem Szukałą!  

 AK5 
 A953 
 AD98 
 32 

Na początek licytacja. Dwukolorówka 5-5, dalej pasywny pas, 
agresywny blok 4BA (pokaż młodszy) i kmotra partnera postawiły nas w 
trudnej sytuacji. Nie ma przestrzeni na inwit, stąd też hazardowe 6. I 
trzeba rozgrywać! 
 
pik …

 N 
 S 

 W106 
 KW742 
 K62 
 AW 

 
N E S W   

 a/ w tym przypadku rozgrywka sprowadza się 

do zagrania figury karo ze stołu, króla karo z 

ręki (spada figura), impasu karo. Dalej 

wyrzucamy trefla i go przebijamy (eliminacja), 

czyli przed wyrzuceniem trefla musieliśmy 

ściągnąć asa ! I dalej pik do króla (nawet jak W 

ma singla to nie może przebić i dlatego właśnie 

tak gramy). I na koniec atut! W musi wyjść w 

podwójny renons. 

b/ rozgrywka podobna, tylko, że musimy dwa 

razy impasować karo. 

Który wariant wybrać? Skok W jest 

prawdopodobnie w figurą trefl. Wtedy E ma 

mało punktów (na przykład KW trefl, wtedy 

walet karo daje 7). Z kolei, statystycznie 

częściej w dublu znajdziemy konfigurację bez 

10 i W, złożoną z blotek od dwójki do 9… i znów 

przesłanką może byś dołożenie w pierwszej 

lewie 9 lub 8 … (wtedy szansa na 810, czy 910 

zdecydowanie wzrasta). 

Gdy przeciwnik na E w pierwszej lewie dołoży 

waleta lub dziesiątkę, podpowiedzią może być 

ilościówka w pikach-  jeśli dołożył małe = 6 

pików, impasujemy, jeśli nie, dalej nie wiemy, 

czy ma 6 trefli (to może usprawiedliwiać słabsze 

otwarcie czy W10 w karach). Ale wtedy skok E z 

4-3 w młodszych z pewnością by nie nastąpił. 

Tak to jest. W brydżu pewne najczęściej jest 

wpisowe i to, że turniej się kiedyś skończy. 

Przegrałeś! Będzie następny. 

 

 2! pas 4BA!! 

ktr 5 6 pas 

pas pas   

 

Kontrakt naciągany, ale mamy sporo 

informacji z licytacji o rękach W i E. 

Najpierw musimy atutować. Gramy do 

króla kier! E nie ma długości, a może 

mieć krótkość! A przy renonsie 

przynajmniej nie oddamy dwu lew 

atutowych.  

Gdy kiery dzielą się po dwa mamy 

praktycznie „samograj”. Gramy do 

króla karo, gdy pojawi się honor 

wiemy, że jest singlowy, a gdy nie … ! 

To wiemy, że spokojni możemy 

zaimpasować W10 u W. Na karo 

wyrzucamy trefla – swoja gra! 

Jednak, gdy kiery dzielą się 3-1 nie 

pozostajemy bez szans. Spadająca 10 

kier, da nam szansę impasu damy w 

dziadku. Przy otwarciach blokujących, 

to większa szansa statystyczna niż 

podział z D10 u otwierającego. 

Ale i przy D10x u W możemy wygrać. 

Niestety mamy dwie opcje a/ drugi 

walet lub dziesiątka karo u E, b/ obie 

figury u W…, no jest jeszcze W10 sec 

(z francuskiego suce) u E.  

 

Kolejny turniej z cyklu Grand Prix Dąbrówki za nami!  
Olgierd: Tym razem trochę informacji zwrotnej, co do poziomu gry naszych młodych 

kolegów. Może to zbyt subiektywne odczucie, ale w mojej ocenie brakuje podstawowego 

rzemiosła. Mój przesympatyczny partner (musi wziąć na siebie, jako jeden z liderów klubu 

) posiadając raz KDW w kolorze mojego wistu, a drugi  raz DW w kolorze uzgodnionym, 

nie dołożył najstarszej figury (zasada gdy mamy sekwens i możemy bez straty lewy dołożyć 

figurę, dokładamy najstarszą, nigdy blotkę), przez co dwa razy udało mi się wypuścić 

kontrakt. Brakowało lawinthali, marek i tym podobnych prostych i „rzemieślniczych” 

elementów gry.  

Najbliższe turnieje: 

1. Mriasko 

odwołany 

2. Starołęka – 

czwartek g: 
17:15 

3. IOR odwołany 

 

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 



Koledzy, jak mawiał Tiger Woods (może nie wzór cnót człowieczych, ale golfista z 

pewnością zjawiskowy). First Basic!  

Lidia Gapińska: – młodzi się uczą i po to są te turnieje; jakby wszystko wiedzieli, to by byli 

Mistrzami Świata. Ze swego skromnego doświadczenia wiem, że zrzutki są najtrudniejsze, 

przynajmniej dla mnie. Coraz lepiej sobie radzę, ale jak się koncentruje na tym, to zawalam 

co innego. To przyjdzie z czasem – w miarę lepszej gry w innych elementach. Ja tak 

dydaktycznie – jak belfer. 

Olgierd: Rzeczywiście! Często pary ustalają kolejne szczeble relay’ów po otwarciu 1BA, a o 

wiście i zrzutkach ani słowa. Od następnego numeru postaram się, to i owo o zrzutkach i 

wiście napisać ! 

Koronawirus a brydż.  
Niestety, nasze środowisko, podobnie jak całe nacje, musi stawić czoła tej chorobie. Nasi 

seniorzy są szczególnie na nią narażeni. Zachęcam do rozwagi i karencję od turniejów 

osoby, które mają problemy zdrowotne, infekcje i zły stan zdrowia. Apeluję, aby każda 

osoba chora lub po styczności z osobami o podwyższonym ryzyku, w tym oczywiście po 

podróżach zagranicznych i krajowych, odpuściła sobie na chwilę spotkania przy zielonym 

stoliku. 

Dbajmy o higienę, ograniczajmy kontakt, w tym powitania przez podanie ręki. Będziemy 

śledzić wydarzenia i zalecenia. Wiele dużych turniejów i zawodów jest anulowanych, aż po 

zaprzestanie przyznawania pkli. Niemniej nie miejmy złudzeń, to oczywiście moje 

subiektywne odczucie, choroba dotknie i nas, będziemy ją przechodzić, ważne, aby późno i 

spokojnie. A życie musi toczyć się dalej. Nie pozostaje nic innego, jak życzyć Wam zdrowia!  

Ps. Pamiętajcie w domu dobrze idą roberki ;) 

Ps. Już wkrótce oferta PZBS gry w Internecie.  

The End 

Mniejszą formą spotkań brydżowych może być duplikat (4 pary) czy tryplikat (6 par).  

 Właśnie takie kameralne spotkanie zaproponował Marcin przed definitywnym przejściem do 

kwarantanny. 

Do tego wszystkie 25 rozdań zostały przygotowane w 

komentarzem i rozkładami. To najlepsza forma nauki 

brydża, z której może warto korzystać w okresie, 

kiedy turnieje się nie odbywają! 

W tym rozdaniu w sekwencji: 

S N 

 1 

1 2 

2 4 

 

S zalicytował inwitujące 2i została osiągnięta końcówka, ale pas był dobrą alternatywą. 

Komentarz Macina: Ręka S ma co prawda pewne nadwyżki – piąty kier, boczna czwórka, 10 

pkt. Nasz singiel to niestety król a partner jest w strefie 12-14, więc nie ma o co kruszyć 

kopii. Tymczasem ma nie dość, że 14, to jeszcze wyjątkowe urodziwe i dopasowane do 

naszej karty oraz 10 kier, która sprowadza rozgrywkę kontraktu do wykonania podwójnego 

impasu. 

Rozdania i trening dostępne tutaj! 

https://rodziewicz-bielewicz.pl/wyniki/THEEND/#000RR005007001001000000000


Ps. Tym samym powstała nowa forma usługi. Zamówienie przygotowanych rozdań wraz z 

komentarzem. Do teg,o jak spotykanie się w 4-6 par, to doskonała forma do dyskusji i 

podsumowań. Można co 5 rozdań (jak my) przy zmianie kompletów robić przerwy na 

analizy. Można także prowadzić klasyfikację. – Polecam! 

  

Brydż w Wielkopolsce na Facebooku’u 

zapraszam 

Stworzyliśmy nowe miejsce do łatwej komunikacji – zapraszamy administratorów i 

uczestników 

 

 

https://www.facebook.com/Bryd%C5%BC-w-Wielkopolsce-101123244832799/
https://www.facebook.com/Bryd%C5%BC-w-Wielkopolsce-101123244832799/

