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Rzeczywistość „spoza krat”  
 
Inaczej rzeczywistość wygląda z domowego zacisza, inaczej gdy wyjdzie się z 
domu, a jeszcze inaczej, gdy idzie się do pracy, gdzie chciał nie chciał spotyka się 
wielu ludzi. 
 
Tak też i jest w moim przypadku. Wyjście do ludzi, kontakty codzienne, rozmowy 
w pracy zmieniły moje podejście do zagrożenia z hipotetycznego na racjonalne.  
 
Słowem - moje życie wyszło z pętli dom – media - covid 19-gierka na bbo na 
trochę szersze „wody” i stąd też następne pytanie! 
 

Kiedy i jak odmrozić brydża?   
 
Skoro rząd już rozdaje bony na wakacje, skoro ruch  na poznańskich drogach czy 
w markecie budowlanym wrócił do normy sprzed pandemii, to dlaczego nie 
zacząć myśleć o powrocie do brydża „na żywo”? 
 
Jasnym jest, że wirus raptem nie zniknie (obym się oczywiście mylił). Szczepionki 
do kwestia wielu miesięcy. Lekarstwa i skuteczność służby zdrowia w progresie, 
pod kontrolą, niemniej wirus zbiera i będzie zbierać swoje żniwa – niestety. Ale to 
nie jedyna choroba, z którą się zmagamy, a jak mówi mój trzynastoletni syn:  
z pewnością nie ta najgroźniejsza. 
 
A życie nie znosi próżni. I tak to niniejszym twierdzę, że z dnia na dzień 
będziemy odmrażać nasze życie. Uczyć się unikać zagrożeń, niemniej żyć w miarę 
normalnie.  
 
Jak do tego podchodzą struktury naszego związku? Czy centralne, czy 
wojewódzkie? 
 
Zachowawczo bym napisał! Jeśli chodzi o grę w Internecie, to sporo dobrego!  
 
Lokalnie jest ilość i jakość. Puchar teamowy także wystartuje. W przyszłości 
sugeruję połączenie eliminacji w Internecie z Final Four na żywo!  
 
Centralnie także się dzieje. 
 
Rozgrywki Mikstów! Aktywność Leny Leszczyńskiej i energia jest tak duża, że gra 
się super, merytorycznie (komentarze Włodka Krysztowczyka)  i z klasą! Do tego 
dojdzie liga mikstów, w której poznańskie pary zagrają w naprawdę silnych 
zestawieniach. 
 
Jako przerwa w lidze czwórkowej, którą wygrał Włodek Starkowski, a nasz team 
zajął „przeze mnie” czwarte miejsce (niemniej, to i tak sukces, bo teamów było 
wiele, w tym też wielkopolskich) ruszył Puchar Polski. Zaraz też wróci druga 
runda ligi czwórkowej… 
 
Niemniej ja osobiście od kilku dni poczułem zew „prawdziwego brydża”. Internet 
jest fajnym dodatkiem, jednak chciałbym wiedzieć. co dalej z realnym 
spotkaniem przy zielonym stoliku? 
 
Tak więc tu odpowiedzi naszych działaczy brak. Odpowiadają…., że czekają na 
wytyczne jakiś ministrów… . A ja napiszę tak: ministry „po japońsku” (czyli jako 
tako) radzą się z zarządzaniem państwem i kryzysem i z pewnością nic mądrego 
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w sprawie gry w brydża nie wymyślą. 
 
WZBS i PZBS jako organizacje mało rozmawiają ze swoim członkami i 
zawodnikami.  Nie mają scenariuszy i pomysłów. A w moim przekonaniu warto 
mieć!  
 
Polityka „prześpijmy się jutro da rozwiązanie” z pewnością nie jest ryzykowna, 
ale czy realnie nam coś przyniesie? Zobaczymy … 
 

Słabe BA – mój elementarz  
 
Jako że weny do rozegranych (i przegranych) rozdań nie mam, to trochę o 
licytacji. 
 
Oprócz gry na BBO często obserwuję zmagania czołowych światowych graczy. 
Część z nich, podobnie jak ja, lubi agresywniejsze otwarcie 1BA. 
 
Występują różne strefy: 9-12, 10-13, 11-14, 12-14 i 14-16. 
 
Czy słabe BA jest skuteczne? Odpowiedź brzmi: tak! 1BA to najczęściej 
wypuszczany kontrakt! A słabe ba bardzo dobrze blokuje czy zabiera przestrzeń 
przeciwnikom, co skutkuje tym, że przy braku informacji podejmują  błędne 
decyzje. 
 
Dlaczego więc większość graczy pozostaje przy silnym BA? Odpowiedź jest dosyć 
prosta. Z wygody i komfortu. Wszyscy znamy schemat. Siadamy z „byle kim” i 
gramy.  
 
Niemniej gra słabym BA nie jest trudna, ale też nawet dla graczy początkujących 
może być prostsza. 
 
Od strony struktury systemu ręce, z którymi otwieramy silnym ba, „wkładamy” 
do otwarć 1 i 1. Taka zamiana. Niby proste…, ale rodzi to trochę reperkusji! 
 
Najprostsza! Sekwencja 1-1-1BA mówi nie o 12-14 PH, a o 15-17 i do niej 
bilansujemy ręce. 
 
Bardziej wyrafinowana! 1-1-1! Mówi o 5+ treflach i czterech pikach! Z 
ręką zrównoważoną zajmujemy 1BA… . To koniec? Oczywiście, że nie! Dlatego 
właśnie przejście na słabe BA to nie bułka z masłem . Musimy po rebidzie 1BA 
umieć uzgodnić piki! Z pewnością lepiej sprawdzi się tu podwójny check-back z 
ustaleniem, że przejście przez 2 i zalicytowanie 2BA oznacza właśnie 4 piki i 
inwit. 
 
Licytacja dwustronna! Gdy przeciwnicy licytują i pokazują punkty, wiemy, że 
partner nie ma 15+ punktów, czyli eureka !!! Po otwarciu 1 ma 5+ trefli, a po 
otwarciu 1 5+ kar i rękę niezrównoważoną! To może być przewaga systemu! 
 
Gra ze złej ręki! Niestety, będzie nam się zdarzało grać ze złej (słabej) ręki 
część kontraktów i może się to dla nas kończyć źle. 
 
Dlatego w licytacji dwustronnej po otwarciu 1 i 1 stosujemy transfery! 
Dzisiejsze schematy już nam pozwalają grać z lepszej ręki (tej, z którą inni 
otwierają silne ba) i problem z głowy. 
 
Niestety, po naturalnych odpowiedziach na otwarcie od razu – zajęcie ze złej ręki! 
Jak sobie radzić? 
 
Transfery! Od razu sami stosujemy transfery i tak: 
 
1-? 
 
1 > kiery! 
1 > piki ! … no to jest proste 
1 > ręce na BA albo kara 
 
Tak, ale to nie pasuje do WJ, tylko do naturalnych systemów.  Ale zawsze już 



coś! 
 
Co dla WJ? 
 
1-? 
 
1 > negat 
1 > piki ! Także 4-4 starsze 
1 > kiery ! 
 
Grywalne !  
 
To tyle do przemyśleń przed dalszymi decyzjami systemowymi. 
 

Schemat licytacji po słabym BA! 
 
Wersja dla leniwych! Tak jak po silnym BA! 
 
Wersja „smocza”, która oczywiście moja nie jest! 
 

 2 = Styaman a/ dowolny inwit do dogranej, b/ siła na końcówkę i zaraz 
powiem 3BA 

 2 = Stayman, siła na końcówkę, nie pasuj, odpowiadaj 
 2/ = do gry, 5+ (transfer daje przestrzeń przeciwnikom, to nie) 
 2BA = inwit 
 3/ = blokujące do gry 
 3krótkość 
 4 = 6+ kierów 
 4 = 6+ pików 
 4/ = do gry (mamy możliwość gry  z obu rąk) 

 
 
Kontrują naszych! 
 
Tutaj nie polecam konwencji „on”, czyli licytacji jak bez kontry. Nie polecam też 
złożonych systemów ucieczki. 
 
Ja gram tak: 
 
1BA – ktr - ? 
 

 Rktr = karna, mamy ich! 
 2 = 5+ trefli, czasami inna karta ratunkowa, wtedy dam rekontrę SOS 
 2// = 5+ do pasa 

 
Wchodzą czymś tam! 
 
Tu licytacja nie różni się od tych po silnym BA. Kontra jest negatywna, dobrze 
może się sprawdzić konwencja Rubesohl, czyli transfery!  
 

Na koniec – coś z podglądactwa „galaktyków” 
 
 
Sekwencja idzie prosta: 
 
1BA – pas - 2 (transfer) – ktr 
 
Gra para Cedric Lorenzini, gwiazda francuskiego brydża, taki Michał Nowosadzki 
czy Jacek Kalita, z innym francuskim galaktykiem.  
 
Cedric rekontruje! To zbiega! Minus 1400 . Kto popełnił błąd? 
 
Oczywiście, to nie stała para i spotkały się dwie szkoły. Nowoczesna i kółkowa, 
jak sam napisał pasujący arcymistrz.  
 



Szkoła nowoczesna: 
 

 Rktr = nie mam trzymania i mam fit (co pozwala zagrać kontrakt przy 
królu u zadającego transfer = kontrujący musi sam wistować) 

 2 = mam fit i trzymanie kier, to może być kluczowa informacja w 
bilansowaniu czy wyborze między 2BA a 4! 

 PAS = nie mam fitu, mogę chcieć grać z rekontrą !* 
 2BA super fit, podobnie jak i wyższe 
 3 pusty dubel kier i fit 4+ w pikach  

 
* teraz uwaga: rekontra dającego transfer świadczy o przewadze punków i 
dopuszcza grę 2 kier z rekontrą, gdy otwierający ma kiery! 2 to oczywiście słabe 
zejście bez punktów i chęć gry. 
 
Szkoła kółkowa to oczywiście rekontra karna, pas bez fitu i 2 z fitem! 
 
Namieszałem Wam w głowach i dobrze ;}! 
 

A na deser Alfredo i Lorenzo i słynna włoska 

kontra! 
 
Początek licytacji standardowy. Lorenzo otwiera pikiem, S wchodzi 

dwukolorówką. Styl 
niepolecany ani prze 
mnie, ani przez 
Włochów. Alfredo 
kontruje. Co znaczy ta 
kontra? To kontra 
siłowa, którą można 
porównać do rekontry 
po otwarciu i kotrze 
wywoławcej. 
Reasumując: 11+ PH i 
sytuacja forsującego 
pasa. 
 
I teraz buch kontra, 
która nie jest karna, a 
wprost przeciwnie -
mówi o krótkości trefl. 
Versace oczywiście 

pasuje…. 
Dalej standardowy w takich sytuacjach (ale ilu z Was by zawistowało wpierw w 
asa pik????) wist w atu i trzy lewy dla rozgrywającego – 1400 !!! Czego i Wam 
czasami życzę!    
 
A na koniec, koniec włoski styl solidnych dwukolorówek: 
 

 
 
 
 
 



 

 

 


