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Możliwości brydżowe w korono-czasach 
 
 

 Internetowa Liga PZBS – Wpisowe 24 zł od drużyny, mecze 16 
rozdaniowe, platforma BBO. Kilka poznańskich teamów się zapisało, do 
wygrania pkle, gramy w czwórkach (3 mecze) i spadamy lub 
awansujemy, 

 BBO na fali – rozgrywki pod egidą WZBS (u nas mam informacje, że 
Góral ma się zająć), w mojej ocenie w formie internetowej można 
powielić IOR i Morasko, ale na razie cisza, 

 Jak grać w Internecie – poradnik video 
 Turnieje treningowe par mikstowych (IMPY) – kilka par poznańskich w 

grze 
 Lekcje indywidualne – mamy kila ośrodków komercyjnych, 

zainteresowanych treningiem z zastosowaniem słabego BA, zapraszam do 
kontaktu  
 

 
Odskocznią jest świat wirtualny, sam na niego narzekałem czasami. Dziś daje 
nam możliwość kontaktu i interakcji… 

Baty też się przydają! 
 

Dla mnie najwartościowsze są 

porażki! Ważne, aby je umieć 

analizować i szukać rozwiązań 

na przyszłość, a nie winnych. 

Szukanie winnych jest zresztą 

ulubionym zajęciem 

zdecydowanej większości 

brydżystów. W skrajnym 

przypadku winnym jest zły 

los… 

W treningu mikstów gramy 

przeciwko Joannie i 

Mikołajowi (crème de la 

crème).  Niewinne wejście 1 

znacznie utrudnia dalszą licytację. 

3 Melindy  to inwit w składzie 5-5. AW kier to dobre wartości, król trefl to 

niewiadoma. Co licytować? Pas, 3, 3, 4, 5 czy nawet 4 to możliwe 

alternatywy. 

Ja wybieram 4 (teraz widzę, że nieoptymalną odzywkę). Melinda w mojej ocenie 

powinna spasować – licytuje 5 i przegrywa bez dwu. 

4 z pewnością pokazuje silne dwukartowy fit i fit karo, w tym rozdaniu będzie to 

zwycięska licytacja. 

Po wiście w singla karo wygramy w cuglach. Impas kier. As trefl, kier. Wyrzutka 

pika i impas karo! 

 

Niezależny 

biuletyn 

informacyjny  

z poznańskim 

życiem 

brydżowym 

Piszą- pomagają: 

 Olgierd 

 Lidia Gapińska 

 Adam Peszke 

 Marek Szukała 

 Sławek Piechocki 

 Marcin Woźniak 

 Wiktor Chałupniczak 

 

https://startowki.pzbs.pl/#/tournaments/5/info
https://www.pzbs.pl/archiwum/wydarzenia/5674-komunikat-o-rozgrywkach-internetowych-2-bbo-na-fali
https://www.pzbs.pl/archiwum/wydarzenia/5675-jak-grac-w-brydza-w-internecie-poradnik-od-podstaw
https://lenales.wixsite.com/itmix
https://rodziewicz-bielewicz.pl/kontat/


Po wiście w trefle musimy zagrać podobnie. Impas kier i teraz impas karo (bez 

ściągnięcia jednej figury).  

W rozdaniu wygrywało się też 3BA, wykonując impasy karo i kier (tu można 

ściągnąć figurę karo, aby sprawdzić, czy nie spada singlowa dama). 

 

No i wpadka, znów 

wpadka przeciwko 

Marcie i Piotrkowi! 

Blok 3 (ja stąd do 

Ameryki), 3BA ostre, 

niemniej standarowe.  

Teraz Piotrek trafia 

decyzję. Na 3BA wist 

król kier i kier daje 11 

lew, a mały kier 10. 

Trafia, gdyż Melinda nie 

kontruje, co w mojej 

ocenie (oj strach tak 

pisać, ale cóż …) jest 

akcją najlepszą (=mam punkty i krótkość pik, wybieraj).  Najlepszą, bo bym 

wybrał pasa… . Niemniej po 5 ja nie trafiam (jakbym zalicytował 5BA pokaż 

kolor, to może bym wygrał 6! z kontrą wistową) i zalicytowałem 6, które było 

bez szans!  

 Systemy Słabych Otwarć 
W dobie siedzenia w domu możemy sobie powspominać czy poteoretyzować.  

Sięgnijmy do lat XX i systemów słabych otwarć.  

Metoda ta została zblokowana restrykcjami prawa brydżowego (polisa systemowa 

i dopuszczenia), co wg. mnie niczego nie zmieniło w popularyzacji gry w brydża, 

a zastopowało ciekawy nurt teoretyczny. 

Kluczowe założenie, to jak najczęstsza aktywność licytacyjna, a ta związana jest 

ze strefą punkową 8-12 punktów honorowych, która jest najbardziej 

frekwencyjna. 

Słowem główną bazę otwarć systemu budujemy na przedziale siły 9-12 PH, a dwa 

pozostałe przedziały: słaby 0-7 i silny 13+ musimy gdzieś tam „upchać”. 

Gdzie? Jeden z twórców i autorytetów, Łukasz Sławiński, nadał otwarciu 1 

znaczenie 0-7 PH, skład dowolny (generalnie, my to dobrze znamy, to negat !!, 

tyle że prewencyjny). A odzywce PAS nadał nieoczekiwany charakter 13+ 

punktów i tym samym zakaz pasowania dla partnera (czyli w tym podejściu nie 

ma czterech pasów). 

Dzisiaj otwieranie w sile 8-12 zabronione nie jest, ale pasowanie z silną ręką już 

tak.  Oczywiście, możemy zrobić zamianę -i z kartą 0-7 PH pasować, a z dowolną 

ręką od 13 PH otwierać 1 lub 1. Niemniej wtedy ręce silne nie będą łatwe do 

licytowania. 

Systemów SSO (Słabych Otwarć) było wiele, jeśli ktoś chciałby się pobawić nimi 

dzisiaj, doradzałbym naturalną bazę. Na przykład: 

 PAS – 13+ dowolny 
 1 - 0-7 PH prewencyjny negat 
 Inne 8-12 PH 
 1 - 5+ kierów 



 1 - 5+ pików 
 1 - mam starszą czwórkę i skład niezrównoważony 
 1BA – ręka zrównoważona 
 2 - 5+ trefli 
 2 - 5+ kar 

 

Po PASie, możemy stosować ten sam schemat odpowiedzi. Po otwarciach 1/ 

2, to silny relay. Po 1 pytaniem jest 1.  Po BA gramy klasycznie transferami 

lub z dwoma Styamanami (2= forsing do końcówki). 

Po PASie (13+) i interwencji przeciwników stosujemy kontrę wywoławczą od 7  

PH lub objaśniającą od 12 PH (partner ma 13, stąd mniejsza wymagana siła dla 

nas), a wejścia w sile 7-11.  

Chętnych do eksperymentowania zapraszam do próbowania swych sił. Chętnie 

razem pogadam czy potrenuję na BBO, a myślę, że po powrocie do brydża przy 

stolikach może udać się czasami dopuścić taki system do gry (w meczach tak 

można grać). 

 Dla ciekawskich polecam stronę Łukasza Sławińskiego pikier.com !!! W 

Poznaniu najlepsze historycznie niezłe wyniki miało kilka par, a sam osobiście 

miałem przyjemność grać takimi systemami z Darkiem Kurzawskim, Góralem, 

Pawłem, no i oczywiście z Melindą, z którą wygraliśmy Mistrzostwa Małopolski Par 

Mikst jako studenci .  

http://pikier.com/


 

Internetowa Liga PZBS – pierwsze starcia! 
 

Liga wystartowała! Nie zapisałeś się? Nie szkodzi, możesz to zrobić w każdym 

momencie.  

Zapisujesz się i grasz! 

Nasz team wygrał pierwszy mecz. 

Niezbyt wysoko wprawdzie. W ostatnim 

rozdaniu nie skontrowaliśmy z Melindą 

kontraktu przeciwników, który przegrali 

bez sześciu!  

Niemniej to rozdanie walnie przyczyniło 

się do zwycięstwa w meczu (8 impów). 

W podobnej sekwencji przeciwnicy 

pozwolili mi grać 2, do tego 

nieszczęśliwy wist w 2 pozwolił mi na realizację kontraktu (walet ze stołu, piki 

górą i trefle). 

Na drugim stole Peterka i Roli nie odpuścili (zresztą w swoim stylu) rozdania. 3 

wychodziło, ale przeciwnik zawalczył i postawił 200! 

 

 

 

Najbliższe turnieje: 

1. Mriasko 

odwołany 

2. Starołęka – 

odwołany 

3. IOR odwołany 

4. Graj na BBO! 

 

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 


