
Bridge Week Poznań 12 
MARZEC 20, 2020 ROK 2020, NUMER 12 

 

Brydż jutro? 
To zaczyna być pytanie egzystencjalne. Wspaniała i towarzyska gra wymaga 
ludzi. Dziś kontakt jest ograniczony i niebezpieczny. Na plan dalszy schodzą tym 
bardziej aspekty wyborów, działaczy i pomysłów. 
 
Odskocznią jest świat wirtualny, sam na niego narzekałem czasami. Dziś daje 
nam możliwość kontaktu i interakcji… 
 

Lidia pyta – Olgierd odpowiada KMP/3 roz. 11 
Lidia: Dlaczego, gdzie 13 lew na 7BA jest górą, tak mało było takich kontraktów. 

Ja, siedząc na N, zadałam pytanie o wartości i gdy usłyszałam, że Marek ma trzy, 

sama wrzuciłam 7BA. Nie była to licytacja wzorcowa, ale moje pięć żelaznych 

trefli mnie zainspirowało  i ręce zaczęły mi się trząść, więc  zamiast zapytać o 

damę atu (piki), zamknęłam oczy i już. Włodek Starkowski skomentował to 

rozdanie, więc wszystko jest prawie jasne. Mnie raczej interesuje, dlaczego było 

tak mało szlemów. Jakie były trudności 

licytacyjne? 

Olgierd: Na początek licytacja wzorcowa dla 

systemów zachodnich (SAYC,  SEF). 
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Jak widać, tutaj prościej liczy się do 13! Po pytaniu 3, dowiadujemy się, że 

partner ma fit pik, nie ma 4,  5, czyli ma 3343 lub 3244, potem o asy, o damę 

atu i odpowiedź z jednym królem; jaki by nie był, da 13 lewę! 

A teraz, czemu tak wiele par na naszym turnieju nie osiąga optymalnych gier 

premiowych? Z jednej strony licytowanie szlemików wymaga bardziej 

wyrafinowanych narzędzi (o części już pisałem), precyzyjnego rozpoznania siły 

partnera, jak i większej współpracy obu graczy (czyli zaufania i skitowania).  

„Zagolić” końcówkę jest dużo prościej, niż zalicytować szlemika. Do tego dochodzi 

obawa o przelicytowanie, a tym samym częste niedolicytowanie… 

Ale też często obserwuje po prostu lenistwo! Graczom się po prostu nie chce 

przelicytować sześć okrążeń, jak w moim przykładzie. Często od razu pytają o 

asy, a potem nie wiedzą, co dalej robić. Tak mogło być i w tym przykładzie. S 

pytał odwrotką, a potem golił 6 czy 6BA, nie wiedząc nic o ręce N. Inna sprawa, 

to nadmierna wiara w odwyrtkę jako remedium na wszystko, osobiście odradzam 

parom niezaawansowanym stosowanie takich gadżetów, lepiej skupić się na 

prostym bilansie … 
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https://www.pzbs.pl/kmp/5640-kmp-3-2020-analiza-rozdan?start=10


 

Co dalej z brydżem w 

czasie odizolowania 

PZBS organizuje rozgrywki w 

Internecie – do zdobycia pkle.  

??? 

Wist i zrzutki – prosto i do celu 

W ostatnich latach nastąpił spory progres w „polskim” podejściu do wistu. 

Przedtem obowiązywał wist odmienny „na sztywno”, zrzutka krakowska i tyle … . 

Możliwości technicznych jest wiele. Ot, chociażby nie mam do koloru? Francuzi 

zrzucą po prostu ilościówkę (naturalną oczywiście), większość graczy lavinthal’a 

(zrzutka krakowska), ja markę bezpośrednią (mała karta zachęca, duża 

zniechęca), ale mamy jeszcze zrzutkę kołową. 

Jaki system nie wybierzemy (w różnych sytuacjach), to ważne, aby z jednej 

strony go stosować, a z drugiej, aby jako partner wpierw patrzeć na zrzutki 

zagrania partnera, a potem dopiero w swoje karty! Ten element jest 

najtrudniejszy, bo jak mówi przysłowie brydżowe, najgroźniejszym przeciwnikiem 

jest partner, a skoro tak, to po co patrzeć, co on wyprawia . 

Moja rada dla początkujących to wist naturalny, zarzutki odwrotne, marka 

bezpośrednia na kolor i na BA. 

Mój wist na co dzień: 

 Odmienny na BA z KD109 królem, z KW10, czy A1098 dziesiątką. 
 Odwrotny na kolor, z AK sec asem, a AKx królem. 
 3-5 w swój i partnera kolor. Z dubla górą, generalnie duża to parzysta 

ilość kart, mała nieparzysta. Z 962 szóstką, a potem dziewiątką.  
 Środkowa faza gry. Mała karta zachęca do kontynuacji, duża zniechęca. 
 Bezpośrednia zrzutka nie do koloru – mała mam, duża nie mam. 
 Potwierdzenie wistu na BA – mała z obu rąk do pierwszego zagranego 

koloru przez przeciwnika aprobata, duża dezaprobata. 
 Marka do wistu partnera - mała podoba mi się, duża zmień atak. 
 Ilościówka - gdy kolor gra przeciwnik (odwrotna). 
 Dołożenie honoru - oznacza niższe honory w sekwensie, czyli dołożenie 

króla to KDW 
 
 

* Czy to są najlepsze ustalenia? Dziś dość popularne. Niemniej wist odwrotny czy 

odmienny mógłbym zmienić na naturalny. Są sekwencje, gdzie marka naturalna 

czy ilościówka naturalna jest skuteczniejsza, ale …  

 

https://www.pzbs.pl/archiwum/wydarzenia/5670-komunikat-o-rozgrywkach-internetowych
https://www.pzbs.pl/archiwum/wydarzenia/5670-komunikat-o-rozgrywkach-internetowych


 

Broń razem z Melindą!  
Zazwyczaj jest tak, że 

coś wypuścimy, 

przeoczymy, ale czasami 

coś się uda. Aby nie być 

gołosłownym, tutaj 

rozdanie pokazujące 

możliwości naszych 

ustaleń wistowych z 

poprzedniej strony. 

Wist odwrotny A mówił 

o krótkości kier i wzywał 

do lavinthal’a. Zagranie 

króla kier mówiło o AK 

sec!. Dalej zagrałem 10 

trefl = zagraj do 

przebitki. Ale Melinda 

ufna, że jeszcze raz dojdzie królem karo (zagranie kiera obkładało na 100%, ale 

czasami chcemy więcej….) na razie zagrała pika, na wypadek AD u mnie. 

Rozgrywający zabił asem i zaimpasował karo. Kier przebity przeze mnie, ale król 

trefl przez rozgrywającego.  Bez jednej!   

Kto zawinił – znów szlemik 

Powracając do szlemików i trudności ich licytowania. 

 W grze na BBO przytrafiła mi 

się taka katastrofa. W widne 

każdy wie, że trzeba grać 

szlemika. Odpowiedziałem 3 

= 4 trefle i 15+ PH. Kto 

zawinił? Czy ja, posiadając 

lewę nadwyżki, nie licytując 

4BA (wydaje się, że ręka ta 

woła o jeszcze jeden krok), 

czy partner, posiadając 

kontrolę i skitowanie 

dziewięciokartu – nie licytując 4! Oczywiście, czyja bardziej wina to dyskusje z 

piaskownicy. Oto dwie potencjalne drogi do sukcesu: 
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 1    1 

2 3   2 3 

3BA 4   4 4 

5 5   4 4!! 

5 5   4BA 6 

6*      

Po 4BA, 5 pokazuje dobre skitowanie trefli, potem jeszcze mamy serię cue-

bidów, ręka E urosła, pominięcie 5BA to słabe atuty i 6 kończy licytację, długą i 

skomplikowaną, pełną niuansów, ale to właśnie odpowiedź, dlaczego szlemiki 

Najbliższe turnieje: 

1. Mriasko 

odwołany 

2. Starołęka – 

odwołany 

3. IOR odwołany 

4. Graj na BBO! 
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trudno jest licytować. 

W drugiej sekwencji, 4 do użycie Kick Back Blackwood’a, czyli pytanie o asy, 

dalej odpowiedź 1-4, pytanie o damę i jej brak zamyka drogę do myślenia o 

siedmiu.   

Internetowe Turnieje Par Mikstowych PZBS 

18 marca o godzinie 18 (następny w niedzielę) odbył się turniej par mikstowych w 

ramach treningów par związanych z kadrą i następnymi jej edycjami (pod okiem 

selekcjonera Włodka Krysztofczyka), a przede wszystkim przy organizacji Leny 

Leszczyńskiej, niekwestionowanego autorytetu i liderki brydża w Polsce.  

Lena to lokomotywa pozytywnej energii i działań obecnego zarządu PZBS, długo 

nie było pań w tym gremium i widać, że to był oczywisty błąd. Przy okazji mamy 

wiele Pań w Wielkopolsce i tu z pewnością także należy wrócić do „równowagi”. 

Zresztą historycznie część z nas pamięta Krystynę Turzańską ID 05465, w mojej 

pamięci realną liderkę ówczesnego 

OZBSu.  

Z Melidą przy nienajlepszej grze 

osiągnęliśmy „plusy” (turniej jest na 

punkty meczowe), ale utkwiły mi dwa 

ciekawe rozdania. 

Po wiście w damę kiery (żądanie 

dołożenia figury) i walecie dwa razy 

kiery puszczone i w końcu. Melidna, 

obawiając się dojścia W do ręki, gra 

damę pik. Piotrek Butryn bije i gra 

małe !!! karo. Wie,  że w tej fazie 

rozgrywająca nie puści do waleta, obawiając się szybkiej wpadki. A jak puści, to 

znaczy, że nie miała innych szans na sukces i musiała wygrać. Bez jednej! A co by 

się stało po odejściu pasywnym w pika (król karo też od razu wypuszczał). 

Melinda sprawdzi podział trefli, sprawdzi podział pików. I zagra do A109 w karach 

(może zaimpasować, a może zagrać na singlowa figurę karo, bo skład jest już 

znany (3514). 

 

Inne rozdanie to ciekawa 

ilustracja roli kontry we 

współczesnym brydżu. Po 

otwarciu 1 i odpowiedzi 1, 

Rafał Marks, triumfator 

największej ilości tytułów 

mistrzowskich zeszłego roku,  

wchodzi 2. Melinda powtarza 

kara (na rewers jest za słaba), a 

młoda gwiazda brydża kobiecego 

Joanna Kokot stawia nas pod 

ścianą, licytując 4! Co licytować? 4 z pewnością powinno wskazywać 5-5. Z 

pomocą przychodzi kontra! Ćwiczymy już od lat „włoskie” przyzwyczajenia, że 

kontra nie jest karna, tylko mówi: „partnerze, nie mam wygodnej licytacji, a mam 

siłę”. Dzięki temu ustaleniu S może zalicytować 4 i zagrać optymalnie maksowy 

kontrakt. Tutaj wybiera niemniej 4, a ja dokładam 5. 600, zawsze lepsze niż 

4 z kontrą za 500. Spadliśmy na cztery łapy. 

W turnieju wystartowały też inne poznańskie pary! I te utytułowane, jak Grażyna i 

Piotr, Cezary i Danka, Piotrek i Ola,  ale też  debiutanci Piotr i Małgosia i Hania z 

Robertem. Jak kogoś pominąłem – przepraszam   

http://www.forumbridge.pl/showthread.php/28141-Internetowy-Turniej-Mikstowy
https://msc.com.pl/cezar/?p=21&pid_search=turza%C5%84ska


 


