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Grzech numer jeden brydżysty 
 
Wykorzystanie nielegalnej informacji. To sytuacja, w której otrzymujemy 
informację ze źródła innego niż legalne, czyli z odzywek partnera i jego zagrań. A 
w dalszym przebiegu gry z niej korzystamy. 
 
Najprościej – może na przykładach…  
 
Partnerowi wypada as karo, szybko go chowa, tylko my go widzimy. Przeciwnicy 
dochodzą do 4, a my wistujemy w drugiego króla karo i oczywiście bierzemy 
przebitkę, w treflach mieliśmy DW10. Oj brzydko, brzydko! 
 
Inny przykład. Kolega na papierosie opowiedział nam rozdanie numer sześć. Idzie 
szlemik w trefle.  
 
Jest! Rozdanie numer sześć dochodzi do nas i gładko licytujemy szlemika. 
 
A może Internet? Syn ma komputer, logujemy się na „zapasowym” nicku i w ten 
sposób widzimy karty partnera…. Teraz brydż staje się łatwy.  
 
Jeszcze inaczej? Jesteśmy na czacie z partnerem na Skypie i pytamy, z czym Ty 
wchodzisz. On mówi: eh, piki, nawet jak słaby kolor, to wchodzę. I nie wistujemy 
drugą damą, co jest trafne, bo partner na piątego pustego asa … 
 
Jeszcze? Partner nie zaalertował naszego wejścia na starszych po 1BA, po czym 
zalicytował 3. To proste, poprawiamy na 3, uff spasował… 
 
STOP !!! To nie jest gra fair play! 
 
Chociaż zaprezentowane przykłady można podzielić na dwie grupy: 
 
a/ świadome oszustwa brydżowe z premedytacją! 
b/ przypadkowe uzyskanie nielegalnej informacji i bezrefleksyjne jej 
wykorzystanie… 
 
…celowo używam słowa bezrefleksyjne, bo świadomy gracz w sytuacji uzyskania 
nielegalnej informacji reaguje tak: 
 
a/ zachowuje się tak, jakby tej informacji nie miał. W ostatnim przypadku pasuje 
na 3 pantera, bo to obiecuje samodzielny kolor. 
b/ idzie do sędziego i pyta, co zrobić w danej sytuacji (na przykład usłyszał ze 
stolika obok, co jest grane w rozdaniu piętnastym). 
 
Oczywiście, nieświadomość się zdarza. Niemniej świadome oszustwa są 
niedopuszczalne, są i będą piętnowane, a gracze usuwani ze środowiska 
dożywotnią dyskwalifikacją – najczęściej). 

Kto pierwszy się odważy?   
 
Organizator Kongresu w Sławie przymierza się do jego organizacji. Zresztą sam z 
kilkoma kolegami jestem wymieniony w ekipie sędziowskiej i liczę, że się 
wspólnie spotkamy. 
 
Niemniej widać, że PZBS nie tak łatwo decyduje się na odmrożenie brydża. Zerka 
w stronę rządu, rozmawia (takie słuchy) z ministerstwem. 
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Z jednej strony się dziwię, że nie szukamy i nie lobbujemy za samodzielnymi 
rozwiązaniami (coś mi się nie chce wierzyć, że Ministerstwo Sportu ma w centrum 
uwagi sport, jakim jest brydż, i coś pod nas samodzielnie wymyśli). 
 
Z drugiej, rozumiem obawy. W sytuacji pojawienia się na turnieju jednej 
zakażonej osoby maseczki i płynny nie pomogą. Pochorują się wszyscy. To wiemy 
już z zakażeń w kościołach czy kopalniach.  
 
W skali ogólnopolskiej – trudna sprawa. Lokalnie w Poznaniu w mojej ocenie 
możemy się do odmrożenia przymierzać… . Koledzy w Śląskim z pewnością nie. 
 

Budżet Obywatelski – Centrum Sportów 

Umysłowych w Poznaniu 
 
Już miała ruszyć nowa edycja i możliwość składania projektów, gdy Wojewoda 
postanowił zablokować projekt, wnosząc w ostatni dzień zastrzeżenia do wielu 
punktów regulaminu. No cóż, polityka…  
 
Niemniej, tak czy siak budżet ruszy i myślę, że złożymy dwa projekty. Centralny 
= ogólno-poznański i regionalny – ratajski. 
 
Lokalizacja bez zmian – Starołęka. 
 
Kluczem będzie zagłosowanie kilku tysięcy mieszkańców, a nie kilkuset jak 
ostatnio (chociaż wiem, że to było dużo, jak na pierwszy projekt). 
 
Co musimy zrobić, aby wygrać? 
 

 Każdy brydżysta będzie musiał poprosić rodzinę i sąsiadów o głosy.  
 Z pewnością będziemy musieli wrzucić ulotki do klatek sąsiadów i 

okolicznych bloków (Rataje). 
 Aktywność w mediach społecznościowych, to klucz! Potrzebna będzie 

aktywność dużej grupy kolegów brydżystów. 
 I szukajmy innych form, dajcie znać, kto co może zrobić ? 

 
Musimy zdobyć ponad trzy ! tysiące głosów, to możliwe, niełatwe, będzie 
wymagać pracy…. 
 

Drużynowe Mikstowe Mistrzostwa Polski 
 
Start!  
 
Z Melindą gramy w teamie Chicago z parą pro Cathy i Przemek. Pierwszy mecz 
ligi zaczynamy w ostatni możliwy dzień, a do tego Przemek pisze smsa, że prąd 
wyłączyli i nie wie, jak długo wytrzymają jego komputery. 

 
 
W prostej sekwencji 
decyduję się na wejście 
3 zamiast 
alternatywnego 2BA 
(młode). Dobrze 
wskazuję wist, a także 
mnie nie skrócą! 
 
Przeciwnicy dochodzą 
do końcówki, Melinda 
kontruje -800. Zysk? 
Skądże znowu! Remis. 
 
 
Gramy dalej  
 
 
 



 
 

 
 
Tutaj osiem pików 
upoważnia z pewnością do 
skoku w końcówkę. Gracz 
W licytuje odważne 5. 
Melinda ma okładkę w 
ręce. Kontra i po małym 
błędzie 1100! Zysk? Tak!! 
Nasi lepiej rozgrywali … 
tylko 800  
 
Pierwsza połowa kończy 
się remisem. 
 
W drugiej połowie mamy 
dwa szczęśliwe rozdania. 
Zobaczcie sami - w zły 
dzień byśmy słono zapłacili 

za naszą szarżę, ale w tę niedzielę… 
 

 
 
Sekwencja idzie prosta: 
 
Otwarcie 1, relay 2. Po skoku 
w 3 Melinda nie może licytować 
4, bo to oznacza chęć gry w 
trefle, daje cue-bid kier. Pytam o 
asy, dalej o trefle* - jest król. 
Zapewne mamy też damę kier. 
Może nie powinienem pytać o 
asy???? 
 
Ale Melinda może mieć też 5+ 
trefli. Ryzykuję wielkiego szlema. 
Niestety, na impasie…, no może 
trochę lepiej, bo może stać 

przymus treflowo-karowy. Zgrywam wszystkie forty i wygrywam szlema. Zysk! 
 
* Po pytaniu o asy i odpowiedzi gramy OSW (stara polska konwencja). Pytamy o 
figury w bocznych kolorach. Odpowiedzi: brak, dama, król, mariaż. Pierwszy relay 
pyta o najdłuższy kolor, przy braku wiedzy o długości o najmłodszy. Stąd 5BA 
pytało o trefle, a odpowiedź 6 (3 szczebel), to król. 
 
Tutaj też się działo! 

 
2BA to inwit z 
fitem i pikami lub 
7-9 PH bez 
krótkości. 
Przeciwnik ma 
sporo i kontruje. 
Melinda pasuje, 
wyrażając 
zainteresowanie 
końcówką 
(szczególnie 
jakbym miał piki). 
 
Pików brak, 
punkty marne, 
jest piąty kier. 
 
Licytuję do tyłu 
3, teraz myślę, 
że to błąd, pas 



dawał przestrzeń do lekkiej propozycji. 
 
Ale przeciwnicy nie odpuszczają! Licytują 4. Przymierzam się do 4, gdy pada 
kontra Melindy! To kontra atakująco obronna, mówi o tym, że albo oni grają z 
kontrą, jak mam coś w treflach, albo my jak się nic nie marnuje. Z fitem 
pieciokartowym decyzja jest prosta. 4 i 10 impów do przodu. Na drugim stole z 
moją ręką pada rewolwerowe 4, Cathy kontruje, Przemek licytuje 4 i nie ma 
tego kto skontrować. Bez trzech, bez kontry… przed partią. 
 
Wygrywamy! Pierwsze koty za płoty … 
 
Drugi mecz … 

Piękny szlemik Melindy i Acol Holenderski w akcji 
 
Acol Holenderski, to otwarcie dwuznaczne (2): 
a/ blok na sześciu karch 
b/ dowolny forsing do dogranej 
 

 
Prześledźmy odzywki: 

 2 ACOL H 

 2 do gry, jeśli blok 

 2 4+ piki* 

 2BA waiting (=czekam) 
 3 (54+) 

 3 mam fit i aspiracje** 

 4 = krótkość *** 

 4 = last train**** 
 5 cue bid (as) 

 6cue bid, brak cue-

bidu kier 

 6 wystarczy 
 
Jak widzicie dużo niuansów, 
ale taka jest strefa szlemowa. 
 
* dlaczego 4+ piki? Bo z ręką 

piątka młodsza starsza czwórka nie uzgodnimy starszego koloru (jest wysoko) 
** bez aspiracji - padłoby 4
bez krótkości - licytujemy 3BA, które nie jest do gry  
**** last train, to ostatnia wolna odzywka przed uzgodnionym kolorem, mówi 
chcę licytować wyżej, ale się boję przekroczenia 
 
Na drugim stole, po otwarciu WJ 1 i wejściu 1 mojej pary z ręką N padło 1BA i 
S nie zadał sobie trudu próby szlemikowej… 
 
 
Serdeczne pozdrowienia na czerwcowy weekend, który kojarzył się o tej 
pory z naszym targowym kongresem, a tak spędzimy go zapewnie 
rodzinnie.  
 



 

 

 


