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Co dalej z brydżem w Poznaniu? 
 
Wszystko wskazuje na to, że z koronawirusem będziemy musieli żyć długie 
miesiące.  
 
Czy to oznacza, że mamy przestać grac w brydża? Z pewnością będą różne 
zdania. Niepokoi trochę brak wizji naszych struktur. Z pewnością czekają na 
wytyczne „z góry”, ja bym tu nie oczekiwał cudów. Z pewnością, jak wielu z nas, 
są zajęci też swoimi sprawami. Niemniej Minister Sportu zamierza „odmrażać”. 
 
W mojej ocenie należy przymierzać się powoli do powrotu do „normalności”, a 
cudzysłów oznacza to, że życie musi się toczyć dalej z wirusem w tle.  
 
To zapewne oznaczać będzie konieczność pisemnej deklaracji o braku 
przeciwwskazań. Z pewnością osoby związane z potencjalną możliwością 
zarażania z jednej strony, w drugiej osoby „wysokiego ryzyka”. 
 
Zapewne maseczki, płyny odkażające, karty sterylizowane w mikrofalówce (tak 
robią szpitale). Kawę chyba będziemy pić w domu… 
 
Ciekawe… popytam organizatorów turniejów o ich plany. 
 
W rozgrywkach centralnych, w mojej ocenie, potrzeba będzie dużych zmian i 
innego podejścia, ale to już inna historia….  
 

Brydż w Internecie? 
 
 
Grania jest dużo, niemniej serwery BBO pękają w szwach, a nie wiadomo, czy nie 
przejdą tylko na dostęp komercyjny. Jeśli tak, to internetowe eldorado odejdzie w 
zapomnienie. 
 
Dzisiaj mamy kawał dobrej zabawy: 
 

 Liga czwórek z wieloma poznańskim zawodnikami  w górnej strefie ligi, 
 Dwa turnieje WZBS we wtorki i soboty (ostatnio widziałem nawet parę 

Kwiecień-Starkowski), to doskonała okazja do integracji środowiska, 
 Liga na Dobrej, w otwartej formule, z turniejami w niedzielę, 
 PZBS, a właściwie Lena Leszczyńska organizują treningi par mikstowych 
 Bridgenet PZBS  
 Do tego Wronie  i wiele innych turniejów, w tym Isi. 

 
 
Jest co robić !!!! 

Szlemiki wymagają staranności 
 
 
Zobaczcie nasze potknięcie! 

 

Niezależny 

biuletyn 

informacyjny  

z poznańskim 

życiem 

brydżowym 

Piszą- pomagają: 

 Olgierd 

 Lidia Gapińska 

 Adam Peszke 

 Marek Szukała 

 Sławek Piechocki 

 Marcin Woźniak 

 Wiktor Chałupniczak 

 

https://www.bridgenet.pl/pl/
http://www.wronie.ska.pl/bbo/tournaments


Niestety lub stety, ale podniesienie mogło być dane z trójki kier. 2 było 

pytaniem, niewykluczającym 

gry w piki.  

Odpowiedź 2BA to singiel pik i 

4 kiery!!! Super, powinienem 

wybrać odzywkę 3BA 

(przejściowe, as pik i 

wezwanie do cue-bidów), ale 

bałem się nieporozumienia i 

zapowiedziałem 3!  

Teraz wydaje się, że z ręką 

Melindy należy licytować 4, 

ale pada (z minimum) 4, po 

których ja obawiam się, że nie 

mamy trzymania karo i jak 

strusia psuję…. Klapa! 

Na drugim stole w ogóle nie myślą o szlemiku albo nie mają narzędzi i gracz S 

licytuje od razu końcówkę! 

W następnym rozdaniu nie poszło nam lepiej!  Niemniej to było już trudne 

rozdanie. Przeciwnik interweniuje pikami, Melinda daje modny ostatnio transfer 

na kiery! Niestety, uzgodnienie pików zabiera mi przestrzeń.  

Mogę licytować splinetra i to 

by chyba ułatwiło znacznie 

osiągnięcie szlemika. 

Wybieram włoską kontrę 

nadwyżkową. Po 3 jestem w 

kropce. 3 może być 

zrozumiane jako nieforsujące, 

powinienem licytować 3 jako 

cue-bid z kierami, ale my 

dopiero uczymy się tego stylu 

licytacji. Licytuję 4 jako 

inwit do szlemika, ale Melinda 

za bardzo nie ma na ruszenie 

do przodu. 

Znowu się nie udaje i wydaje się, że mecz zaczynamy przegrywać. 

 

 A w ostatnim rozdaniu znów karta 

szlemikowa!   

Po otwarciu Melindy licytuję odzywkę 

informującą o ficie 4+ i dowolnej krótkości.  

Melinda pokazuje swój kolor, może to 

jeszcze być inwit do końcówki. Niemniej 

mam fit pięciokartowy, nie ma cue-bidów 

bokiem, a końcówkę chcę grać. Melinda 

sprawdza, czy nie brakuje asów i udaje się 

szlemika zagrać! Remis w szlemikach! Na 

trzy szlemiki i osiem rozdań. Obie drużyny wykazały marną skuteczność 33%.  

Mecz wygrywamy, ale powodów do dumy nie ma! 

 



Pomet Poznań i okolice 
To jedna z pierwszych moich drużyn z aspiracjami. Do drużyny w lidze okręgowej 

zaprosił nas Hirek (tak mi się kojarzy). I tak dołączyliśmy w dwie pary: Adam i ja, 

oraz Rafał i Paweł. Wyposażani byliśmy w najnowsze bronie ówczesnego brydża. 

W system Pary Martens – Przybora oraz dwa systemy SSO. 

Często udawało nam się coś wygrać, ale i często bywało tak: 

Gramy przeciwko drużynie ze słynna parą Sobolewski-Rybarczyk, to byli wielcy 

gracze (mieli też ludzkie przypadłości – typowe – z których również byli znani). 

Dostają raz sierpowym punkt dla nas, drugi raz prosty punkt dla nas.  

Puszczają bluff’a! Padamy na deski, a potem tylko oni po nas skaczą … taryfa w 

„plecy”. 

Graliśmy też na słynną drużynę AZS Poznań. Spotkanie odbywało się w 

przyjaznej atmosferze…, do zera nie przegraliśmy. 

Co ciekawe, na treningach drużyny wypadaliśmy znakomicie. Za to w meczach 

stres czy inne defekty nie pozwalały nam osiągnąć maksymalnej mocy. 

Z tych czasów też pamiętam stosowanie Styamana rozkładowego*. Za każdym 

razem, gdy licytowaliśmy szlemika, wszystko wiedzieliśmy o składzie i 

przegrywaliśmy go bez jednej albo bez dwu! 

Na kwaterze, gdzie mieszkałem z Pawłem, a raczej po prostu u Pawła, mieszkał 

też z nami mój przyjaciel z liceum „Ogór”. Była to barwna postać. Mistrz pokera, 

straszliwy palacz i amator Pepsi Coli. Niestety, będąc zawodowym żołnierzem, 

nabawił się żółtaczki i czeka na mnie gdzieś daleko w chmurach. Niemniej 

pewnego dnia na trening drużyny musiałem znaleźć partnera. Zabieram „Oóra”, 

jedziemy tramwajem. Grywaliśmy w liceum, ale „innego brydża”, tu musimy 

uzbroić się w jakieś narzędzia. Na trasie Rondo Rataje – ZOO wykładam System 

Słabych Otwarć Lambda. To jest bardzo prosty system. Jedziemy na trening i w 

cuglach wygrywamy. Pamiętajcie, jeden przejazd ze mną tramwajem i znacie 

SSO. 

Po sezonie nastąpiły wakacje. Żądni brydżowych rewanżów pojechaliśmy z 

Pawłem do Sławy. Podróż pociągiem z parowozem z Krzyśkiem Jassemem, w 

którego byliśmy wpatrzeni jak w lustro.  Potem tydzień grania. Żywiliśmy się 

słoniną i polo-cooctą. Paweł długo na BBO miał potem NIK polo-cocta. 

Mieszkaliśmy kontem w przedsionku namiotu Pawła i Tomka, ten ostatni też już 

gra w „lidze niebieskiej”.  

Z tej Sławy pamiętam wprowadzenie do systemu otwarcia 2BA Martensa (słaby 

blok na młodym lub konstruktywny na starym) i otwarcia 2/ 6+ lub 

dwukolorówka ma młodszym. Po jednym z takich otwarć spasowałem i grałem na 

4 atutach! Jajo? Nie, maks, przeciwnikom wychodziła popartyjna końcówka. 

Eh, dzisiaj Pawła można zobaczyć w IOR, po dwudziestu przeszło latach udaje 

nam się wreszcie nagrać czasami jakiś procent. Rafał też czasami grywa, ale 

praca czy rodzina często stoją u niego na pierwszym miejscu (a tak lubię oglądać, 

jak wykłada dziadka – nikt tak równo nie wykłada).  

* Stayman Rozkładowy: to konwencja po zadaniu Staymana polegająca na 

zadawaniu kolejnych pytań w celu poznania składu otwierającego. W dalszej 

części za pomocą wywołania końcowego (następna konwencja) możemy 

hamować w końcówce lub pytać o asy.  

  

 



Częsta sytuacja kontry karnej, co dalej? 
 

W turnieju Ligi na Dobrej przydarzyło się rozdanie, jakich wierzcie mi wiele przed 

nami i wiele za nami.  

Sytuacja klasyczna: partner otwiera (12+ PH, czasami mniej), przeciwnik 

wchodzi 1BA i teraz my. 

Jakie mamy opcje? Przede 

wszystkim pasować, gdy nie 

mamy karty. Do licytacji w 

kolor upoważnia nas ciekawy 

skład (na przykład długi 

kolor), a ręce silne 10+ PH 

sprzedajemy kontrą. 

I właśnie kontra pada! Nawet 

Melinda nie wyszłaby z tego 

cało. I nawet po najgorszym 

dla broniących wiście w pika. 

Co robić i jak radzić sobie z 

moją ręką? 

Są trzy szkoły: 

a. Najprostsza: rekontra SOS (mam dwie czwórki) i 2 do 2 naturalne, 

b. Obrona Kazia: rekontra to trefle lub dwukolorówka bez trefli, 2 trefle i 

inny i 2// naturalne (praktycznie podobne podejście), 

c. Transfery: ale to zabiera możliwość gry w trefle i kara. 

W przykładzie licytuję wg. schematu B/. Pokazuję potem 4-4 w starszych. Mały 

błąd S pozwala nam wywinąć się bez jednej za 55% maksa. Zapewne trochę 

słabsza honorowo kontra na 1BA spowodowała brak kontry karnej na 2, która 

nam się należała jak psu zupa. 

W turnieju na maksy powinno się kontrować dużo częściej niż w meczu, gdzie 

skontrowanie częściówki wygranej przez przeciwników jest statystycznie 

nieopłacalne. Na maksy, maks w tę czy w drugą stronę to codzienność.  

 



 WYNIKI: 

Wtorek fala: 

1 Jacek Kokociński WP 7 
 

KTB Konin 243 70 83 90 
 
3 

2 Grzegorz Samol WP 5 
 

FLUX-MEDICAL Boguniewo 189 94 23 72 
 
3 

3 Marek Juszczak WP 5 S FLUX-MEDICAL Boguniewo 189 94 23 72 
 
3 

 

Sobota fala: 

1 Grzegorz Jędrzejewski WP 4 
 
DĄBRÓWKA MM Poznań 174 93 81 

 
2 

2 Bartosz Kaczmarek WP 4 
 
DĄBRÓWKA MM Poznań 174 93 81 

 
2 

3 Zbigniew Bera WP 4 
 
Prosna Kalisz 163 88 75 

 
2 

 

Liga na Dobrej Fala: 

1 Ireneusz Sidorowicz WP 0 N PAB Poznań 73 53 20 
 
2 

2 Wojciech Stylo WP 0 N PAB Poznań 73 53 20 
 
2 

3 Paweł Kańduła WP 0 
 

Stowarzyszenie REBID 68 40 28 
 
2 

 

Internetowa Liga PZBS 

Smocze pozdrowienia wtopiły pierwszy mecz 4:81-16,26, to najwyżej (Poziom B) 

sklasyfikowana poznańska drużyna, drugi przed chwilą przegrała „taryfą” i tonie 

jak trafiony kulami frachtowiec …  

 

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 

https://msc.com.pl/cezar/?p=21&pid=3775
https://msc.com.pl/cezar/?p=21&pid=5371
https://msc.com.pl/cezar/?p=21&pid=5081
https://msc.com.pl/cezar/?p=21&pid=13899
https://msc.com.pl/cezar/?p=21&pid=14789
https://msc.com.pl/cezar/?p=21&pid=4885
https://msc.com.pl/cezar/?p=21&pid=20069
https://msc.com.pl/cezar/?p=21&pid=20070
https://msc.com.pl/cezar/?p=21&pid=16736

