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Dzisiaj Exclusion BLACK na entre 
 
Jak sprawdzić, czy nasz renons nie spotyka się z asem partnera? Słowem, czy 
nasz renons jest przydatny, a przy okazji, czy przeciwnicy nie mogą szybko 
ściągnąć dwóch lew. 
 
Mamy dwie możliwości: 
a/ zalicytować splintera, a potem powtórzyć jego kolor, co oznacza posiadanie 
renonsu 
b/ spytać o asy z wyłączeniem jakiegoś koloru, co zwane jest z angielskiego 
exclusion Blackwood, czy z polskiego wyłączeniowym pytaniem o asy.  
 
I tutaj mamy przykład (nieszczęśliwy trochę, bo kontrakt nie chodzi) licytacji. 

 
 
Po 1BA oczywisty transfer i tutaj 
można wybrać właśnie splintera, 
który spotka się z negatywnym 
4.  
 
Niemniej szlemika chciałem grać 
zawsze, a po drodze nie 
wykluczałem szlema w kara i 
zalicytowałem 3, pokazując 
kara transferem.  
 
Po negatywnych (brak 4 kar i 3 
pików) 3BA, dalej, ale zupełnie 
hipotetycznie, szlem był 
możliwy, ale na zupełnie 

wybranych wartościach (AD, W10xx, AWx, Kxxx).  
I zalicytowałem „exclusion”. Odpowiedź 5 to jeden as (bez uwzględnienia asa 
kier). I szlemik przegrany po wiście w kara i niedanym impasie trefl skończył 
licytację.  
 
Tak to jest, nie zawsze wszystko się udaje, ale konwencje przetestowana.  
 

Baty też się przydają – cd.  
 
Lubicie spektaktularne wtopy! Wiem przecież! Tutaj dokładnie 0%. Co się stało, 

pyta Pan Doktor?  

Po otwarciu Multi mogłem wejść 2 i takie 

wejście sam bym doradzał, niemniej diabeł 

podszeptał kontrę (bardziej elastyczną). 2BA i 

kontra Melindy. Jak należy ją odczytać. To 

dobra ręka do gry własnej bez pików -  

domniemanego koloru przeciwników (moja 

kontra świadczy o krótkości pik !!!) – słowem 

obiecuje możliwość gryw w dwa kolory.   

3 słaby na pikach. Mam dwa fity, więc próbuję fitować. 3 i teraz Melinda 

zapatrzona w wartką akcję filmu (tak to przecież jest, w domu gramy i oglądamy 
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filmy, gotujemy, sprzątamy, gadamy).  Nie przeanalizowała informacji o silnym 

charakterze 2BA (12+) i założyła, że mam silną rękę (a mieć nie mogłem, zawsze 

jest 40 PH, tu 10 Melindy + 12 pytającego + 7 otwierające = 29, eureka dla mnie 

zostało 11, sprawdźcie, czy tyle miałem ) 

Tak czy siak powiedziała 4, przeciwnicy 4 i dla mnie sytuacja była sforsowana, 

chociaż … oczywiście, też mogłem liczyć do 40.  

Kto winny … przestańcie. Będziecie szukać winnych, przestaniecie grać w brydża 

! 

Ale  zasadę „40” pamiętajcie. W talii jest czterdzieści punków. Dodajcie 

do siebie trzy ręce, a wyjdzie Wam, co partner ma w karcie!  

AZS Politechnika itp. 
Fotka przesłana przez Piotrka daje okazję do paru wspomnień o czasach, gdzie na 

pewno byliśmy młodsi, a czy piękniejsi? To kwestia gustu, za to z pewnością 

jakoś radośniejsi. 

 

Piotr i Geniu to były pierwsze strzelby drużyny AZS Politechnika Poznańska, która 

od B klasy przeszła wszystkie szczeble aż po ekstraklasę.  W drużynie grało 

oczywiście dużo więcej utalentowanych graczy. Wesoła para Cezary i Jacek, dwu 

Andrzejów, Pet (chyba przekręciłem fonetycznie). 

W drużynie odbywały się regularne treningi w akademiku Agora, znane nie tylko z 

brydża, ale też i dobrego azjatyckiego jedzenia!  

Dzisiaj AZS oczywiście funkcjonuje nadal, pojawia się w aktywnościach oczywiście 

brydż, ale tej klasy drużyny niestety nie ma albo studenci mają inne 

zainteresowania.  

A propos. Kiedyś słyszałem też anegdotę. Student miał dylemat, czy wybrać 

studia czy brydża. Oczywiście, nie zastanawiał się chwili i wybrał brydża.  

W naszym przypadku: Piotr – nigdy brydż nie przeszkadzał mu w nauce i pracy, 

pomagał kolegom na studiach, dziś jest cenionym konstruktorem. Gieniu – na 

studiach był zajęty pracą w klubie studenckim, grał w brydża, ale poznał też 

uroczą dziewczynę (Rodo – nie mogę ujawniać, kto to ;)), założyli rodzinę i dalej 

ciężką pracą i talentem wspiął się na szczyt w największej poznańskiej spółce 

nowych technologii, którą wszyscy znamy. Cezary – znany ze studiów z jazdy 

motorem, dziś dalej jeździ motorem i to następna osoba, która osiągnęła sukces 

zawodowy, pnąc się w karierze, ale też ujawniając wiele talentów menedżerskich. 

Andrzej – utalentowany konstruktor, ale też i jeden z nielicznych ludzi, który 

pracuje od lat studiów w tej samej firmie… Konin to specyficzne miasto .  Drugi 

Andrzej, filar tamtej drużyny, parał się w życiu wieloma sprawami, dziś można go 

spotkać na turniejach w Gnieźnie.  

 

 

 



Prawie dobrze! Nie znaczy, że nie można 

lepiej! 
 

Turnieje WZBS cieszą się coraz większą popularnością. 

W ostatni wtorek przydarzyło się (a może Sławek Latała specjalnie to rozdanie 

spreparował?) takie rozdanie.  

Mamy dziewięć trefli! A wychodzi szlem w kara na siedmiu atutach!  

Idealne rozdanie dla Kantara, Mikkego czy Rusteckiego!  

Nam udało się zagrać w kara, 

ale … za nisko. Niestety, 

zabrakło narzędzi. A trzeba 

też napisać, że w BA brało się 

mniej lew, ale większy zapis. 

Pismo nosem czułem, ale: 

 3 - to ręka 13-15, z 
którą nie wiem, czy mogę 
zająć BA, tu bałem się o 
kiery. Inne odzywki 3 - to 
samo ręka w asach i królach, 
3BA do gry. 

 3 prosiło o 
zalicytowanie 3BA, a 4 oboje 
rozumieliśmy jako krótkość, 

ale z możliwością zagrania 4BA, słowem inwit do szlemika i … 

Właśnie tutaj skończyły się narzędzia! 4BA byłoby do gry i nie miałem jak 
sprawdzić (a pytanie o asy by mi pozwoliło), czy mamy wszystkie asy i króla trefl. 
Tym samym zapowiedziałem statystyczny kontrakt i 89%, ale niedosyt pozostał! 

Wielkanoc z brydżem i wirusem 
Czasy trudne, ale nie ma co się poddawać depresji i dla rozweselenia mem 

przesłany przez kolegę i życzenia udanych świąt! 

 



W czasach, gdy siedzimy w domach, nie wszystkim się powodzi. Część straciła 
pracę, część dochody, część firmy – dalekie to wszystko od komfortu. Niemniej ja 
jestem pod wrażeniem ludzi pracujących w służbie zdrowia i diagnostyce. Co by 
kto nie opowiadał, to dramatycznie niedoinwestowany sektor, źle zarządzany, a 
dziś kluczowy (nie wdając się w przyczyny –gdzie każdy będzie miał swoje 
zdanie).  W Poznaniu mamy Drużynę Strusia, to ludzie pracujący w 
jednoimiennym szpitalu, który w ramach województwa walczy z pandemią 
koronawirusa.  Od ich pracy zależy nasze życie i bezpieczeństwo. Każdy z 
brydżystów może tam trafić, a na Ratajch, gdzie mieści się szpital i gdzie od lat 
graliśmy w czwartki w brydża rano i w nocy słychać syreny karetek. 

Do rzeczy: na Stronie brydżystów wielkopolskich na FB i tutaj znajdziecie link do 
zbiórki pieniędzy na rzecz szpitala i Drużyny Strusia.  

Pamiętaj i Ty też możesz być ich pacjentem.  

O zbiórce przypominam podczas turniejów WZBS! 

Wesołych Świąt ! 

https://www.facebook.com/Bryd%C5%BC-w-Wielkopolsce-101123244832799/?modal=admin_todo_tour
https://zrzutka.pl/kh8j87
https://zrzutka.pl/kh8j87


 

Internetowa Liga PZBS – pierwsza tura za nami 
 

Nasz team mikstowy wygrał zdecydowanie grupę, a przeciwnicy nie stawiali nam 

wielkiego oporu.  

Ostatni mecz. Pierwsze rozdanie i 

Peterka z Roli szparko dochodzą do 

szlemika.  

W akcji acolowski forsing do końcówki. 

Ale uwaga, nie wszyscy to znają! Roli 

licytuje 2 z czwórki, tak! Przy ręce 

czwórka starsza – piątka młodsza, to 

jedyny sposób uzgodnienia koloru. W 

może uzgodnić piki tylko z 4+, a z 

fitem trzykarowym musi dać 

wyczekujące 2BA. 

 

Roli pokazuje właśnie drugi kolor, a Peterka go uzgadnia. Dalej 4od W (już 

nie widać na diagramie). Roli licytuje Turbo (aktywne asy), pokazując 2 wartości z 

pięciu. Peterka licytuje 5 last train (pokazując, że ma  chęci i obawy). Po czym 

Roli licytuje 5 i 6 kończy tę włoską operę (bo takiej licytacji nie powstydziliby 

się Laura i Versace). 

Na naszym sole E otwiera 1, W daje negat 1, ja kontruję (po pasie jestem) i 

Wspólny Język grzęźnie w 3BA. 

Teraz czeka nas następny etap, gdzie spotkamy się z tuzami polskiego brydża i 

tam ocenimy realną siłę naszego teamu. 

Zapisujcie się i Wy! 

 

 

Najbliższe turnieje: 

1. Mriasko 

odwołany 

2. Starołęka – 

odwołany 

3. IOR odwołany 

4. Graj na BBO! 
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