
Bridge Week Poznań 17 
KWIECIEŃ 29, 2020 ROK 2020, NUMER 17 

 

Szwajcarzy w akcji! 
 
Przysłowie mówi, że najlepiej uczymy się na błędach.  Uzupełnienie – że na 
cudzych. 
 
Oglądanie najlepszych graczy na świecie ma jeszcze jeden element. Pokazuje, że 
i oni popełniają błędy, a przez to podnosi się nasze poczucie wartości. Bo tak, to 
się katujemy: „czemu ja gram jak trąba, jak można tak bezmyślnie licytować”… 
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Na początek mierzymy się z kontraktem 3BA. 
granym z ręki S. Historycznie otworzyliśmy 
mini BA (10-13), partner zadał Staymana, a 
przeciwnik E wszedł po partii (my przed) 2! 
Zatarliśmy ręce, wyciągając kontrę, ale zły 
partner Pierre wyniósł w trefle. Stąd gramy 
sobie po wiście w kiera …
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 Pierwszy problem: co wyrzucić? Jak trefle są 3-3, to kontrakt jest z góry. 
Ale statystycznie 36%,  to mniej niż 50% impas karo… 

 Ale E wszedł po partii. Na poziomie mistrzowskim nie ma wejść „dla jaj”, 
często obserwuję takie na turniejach na maksy, gdzie „1100 do niczego” 
dalej jest takim samym zerem, jak 110 do 100. Słowem, wejście 
wskazuje, że król karo leży źle! 

 Popatrzmy jeszcze na wist! E bierze lewę królem i gra kiera! Czy to 
oznacza, że W ma damę kier i należy położyć 9 kier? 

 
To rozdanie grał Krzysiek Martens. Grał długo, stawiał dobie te i inne pytania. 
Ekspert rozpatruje wiele przesłanek i stara sobie zostawić jak najwięcej opcji. 
 
Krzysztof dołożył do kiera trefla.  Za to do króla kier z reki dołożył (zmyłkowo, jak 
mniemam) 7 kier. Na zagranego kiera postawił dziewiątkę.  Wydaje mi się to 
błędem (chociaż, ile razy sam się tak dałem nabrać), gdyż wejście a AK piąte kier 
i królem karo w meczu Szwajcaria-Rosja po partii nie trzyma parametrów, ergo E 
mus mieć AKD kier.  Ale dalej…, nawet jak W ma damę kier, to 
najprawdopodobniej zabije i zagra kiera.  
 
Niemniej zagrał dziewiątkę i W nie trafił teraz odejścia w karo, które stwarzało 
palcówkę, tylko poszedł w pika.  Ze stołu dodaliśmy do kiera tym razem karo. 
 
Teraz przydałoby się mieć w ręku W87 w kierach. Zagralibyśmy w kiera dwa razy. 
E nie miałby dobrych odejść.  
 
Ale mamy W82. Krzysztof ściąga trzy piki. E wyrzuca raz karo. Dochodzi do stołu 
damą trefl i gra pika. E może wyrzuć trefla lub karo, ale nie może się obronić. 
Zrzuca karo. Krzysztof wchodzi do ręki królem trefl i gra kiera – ze stołu forta 
trefl…. ! 
 
E odchodzi treflem. Rozgrywka trwała już ponad dziesięć minut.  Ale po zagraniu 
w karo spada król i swoje. Gdyby E go nie wysinglował,  musiałby zagrać kier i 
kier, a Krzysztof musiałby trafić i wyrzucić asa tref. 
 
A wystarczyło po prostu zostawić siódemkę kier. Tak to bywa: zbyt dużo analizy i 
kamuflażu czasami obraca się przeciwko nam. 
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Myślę, że część z Was szybko postawiłaby na podział trefli 3-3 i nie byłoby o 
czym pisać. 
 
A co na drugim stole zrobiła nasza ulubiona para „szwajcarska” Piotrek Gawryś i 
Michał Klukowski? Nie myślcie też, że piszę z przekąsem. Lubię zarówno 
Szwajcarię, jak i Michała z Piotrem. I nie mam nic przeciwko temu, że dla sławy i 
pieniędzy grają w barwach tej federacji. 
 
U nich pada otwarcie 1z ręką S. 3BA grane jest z ręki N. Piotrek „prostolinijnie” 
śmiga w dwójkę kier (wist w kolor przeciwka 3-5). Michał bierze na 10 (bo 
rozgrywający oczywiście wkłada dziewiątkę kier) i gra „topornie” pod najsłabszy 
stolik…. Dama karo, król i bez jednej … 
 
To cudowne i zabawne rozdanie. Tak mi się podoba, że chyba zacznę je opisywać 
jeszcze raz … 
 
Jakiś deser? 
 
Partner pasuje, a Rosjanin otwiera 2 Multi. Mamy Dx, Kxx, AWxxxx, Ax. Czym 
wejść? Partner spasował. Jesteśmy po partii. Smoki lubią bez atu,  Krzysztof 
kara. Ale to jeszcze nic - Pierre Zimmerann licytuje 3(po tym jak wybraliśmy kara 
i po uprzednim pasie) 3!!! Szybko pasujemy i zapisujemy bez czterech !!! 
Ciężko się gra na pięciu atutach.  
 
Pierre Zimmermann miał AWx, xxx, KD10x, Wxx. Jedenaście punktów i wymyślił 
licytację z wartości do 3BA. Niestety, każde ustalenie (może to jest dobre) musi 
być omówione w parze, bo zgadywanie kończy się właściwe tak. 
 
Na drugim stole, po 3, drugi przeciwnik zapowiedział 3 i na trzy bez atu grane 
z drugiej ręki padł wist kierowy i wpadka bez jednej. 
 
 
 
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, z 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….  
 

Wielkopolska sobota – po raz pierwszy 
 
 
Sobota to dość dynamiczny dzień w życiu rodzinnym. Cały tydzień mieliśmy 
piękne słońce i praktycznie codziennie parę godzin spędzałem na RODOS*, tym 
samym na sobotę był zaplanowany rodzinny grill. Niemniej pogoda nie dopisała, 
było zimno, smacznie zjedliśmy, ale siedzieć nie było co i wróciliśmy do „domu z 
betonu”. 
 
16:15 jesteśmy w fotelach, cóż … gramy ! 
 
Dobrze, że turniej wytarował. BBO, korzystając z koniunktury i wielkiego 
zapotrzebowania na grę „on-line”, przykręca „kran” dla turniejów darmowych i 
dąży do tego, abyśmy, korzystając  z usługi (zresztą, to logiczne, biznes to biznes 
– ale przyzwyczailiśmy się do dobrego), po prostu za nią płacili.  
 
Dla nas mankamentem turnieju był czas sesji, gdzie za każdym razem mieliśmy 
pięć minut czekania.  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Pierre_Zimmermann_(bryd%C5%BCysta)


 
 
 
Rozdania wydawały się bez fajerwerków. Tu wydarliśmy 35,4%. Adam dokonał 
dobrej korekty kontraktu na 2BA. 2 po wiście w kiera zostałoby z pewnością 

przegrane bez dwóch. A na 2BA 
łatwo nie było. Dałem prosty wist w 
damę pik.  Adam zagrał na impas 
karo. Teraz kier. Adam nie zgrywa 
kierów, tylko gra karo.  Niestety, 
Melinda nie lubi ilościówek, tylko 
markę. Więc ja nie wiem, że Adam 
nie ma do nich dojścia. Ale jakbym 
wiedział, to wcale nie jest 
powiedziane, że weźmiemy 7 lew. 
Gram w kiera. Adam tym razem 
ściąga damę i gra karo. 
 
Melinda bierze asem, zgrywa forty 
kier i gra trefla. Niemniej pokazałem 
3 punkty w pikach, 4 punkty w 

karach i z asem miałbym 11, a z taką karta bym otworzył. 
 
A turniej wygrywają Roli2 i Peterka1 (Grażyna i Piotr), którzy dzielnie znoszą 
nasze potknięcia w Lidze Internetowej PZBS.  
 
 
* Rodzinne Ogródki Działkowe otoczone siatką. W dobie pandemii wielce 
pożądany kawałek ziemi, gdzie możemy się cieszyć świeżym powietrzem i 
wolnością.  

Katastrofy rodzinne Cd.  
 
 

Zobaczcie nasze potknięcie! 

Ostanio rozmawialiśmy na temat 

bilansu i tego, że to ewaluacja 

potencjału lewowego.  Sporo o 

tym pisał Łukasz Sławiński – 

model OSIKA.  Za krótkości 

dodajemy punkty, ale w kolorze 

rozłożonym 4-4 lub przy 

przebitkach z krótkiej ręki.  

Licytacja pewnie niepowtarzana 

na innych stołach. Kontra Bonnie 

woła o pomstę do nieba. To nie 

jest kontra wywoławcza (z 

definicji krótkość pik i możliwość 

gry w pozostałe kolory). Moje 2 to nic innego jak pełnowartościowe 

podniesienie. Akade licytuje końcówkę, może zbyt optymistycznie, ale też co ma 

robić? Licytuje w dobrej wierze. I tutaj właśnie skucha.  

4 byłoby dobrą licytacją, gdyby partner zalicytował fit czterokartowy. W naszym 

systemie 2 taki fit wyklucza! Być może, jakby partner miał wartości treflowe. 

Ale podstawowa zasada gry ze mną mówi: „Smok nigdy nie wystawia dobrego 

dziadka”. Tym samym należy uznać zalicytowanie końcówki z 11 PH za grubą 

przesadę… I tak z rzeźnika staliśmy się baranem….  

 

 

 

http://pikier.com/private/lina/Osika%201.htm


A teraz ulubiona strefa szlemowa. I styl licytacji zwany „rozpaczliwym”. 

Szlemiki i szlemy należy licytować powoli i precyzyjnie.  

 Otwarcie 2 to blok na 

karach lub bardzo silna karta. 

Cisza przeciwników pokazuje 

mi, że to ten drugi wariant. 

Stąd licytacja 2 - waiiting. 

 2 - silny na pikach. 2BA – 

na razie grać.  Skok w 4 

świadczy o tak zwanym 

„gumowym acolu”, czyli 

karcie, z która boimy się 

otworzyć 1 (przypominam, 

że my nie gramy WJ). Teraz 

powinienem zalicytować po 

prostu 5. Melinda zalicytowałaby turbo 5BA = parzysta ilość z pięciu wartości (tę 

włoską konwencję stosujemy, gdy ominiemy pytanie o asy). I moje 7 

zakończyłoby licytację. Ale leniwie zalicytowałem 6 i klops! 

Licytacja Melindy, swoją drogą, też jest naganna. Po 2 licytuje się 3 

wezwanie do cue-bidu. Dalej odpowiedź 3BA świadczy o posiadaniu jakiegoś króla 

bez asa. A cue-bid o posiadaniu asa. Tu bym powiedział 4. Pytamy o asy i 

ręczne 7BA !!! 

Zapewne podobnie by było po zalicytowaniu 2 i powtórzeniu pików 3. 

Pośpiech wskazany jest w łapaniu pcheł!!! 

 

 

 

 


