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Sława – historia kołem się toczy … 

Jestem tu, w tym magicznym miejscu… Wkoło niespokojne czasy, brydż w „realu” 
zszedł do podziemia, ale tu się odradza! 

Dzięki determinacji organizatorów możemy się tu spotkać! Wbrew stanowisku 
PZBS, który nawet nie zamieszcza wyników turnieju na swoje stronie. 

 

 
 
Idę rano do Biedronki… chwytam koszyk, który chwyciło przede mną wielu 
klientów, po mnie chwyta go też wielu klientów. I jakoś życie się toczy. U Was 
zapewne też tak jest – Biedronka je wszędzie przecież. Ale karty może dotykać 
tylko jeden gracz! Inni nie mogą, bo to jest już bardzo groźne dla życia i zdrowia.  
 
W jakim kraju żyję? Z dykty i kartonu? Jaką strukturą jest nasz związek? Z mchu 
i paproci? 
 
„Poncjusze Piłaci” umywają ręce, wskazując złe struktury państwa, a ja po prostu 
nie wierzę, że nie można planować, wspierać, lobować, jak i nie zostawiać tych, 
którzy chcą grać w brydża, „na lodzie”. 
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Turniej mikstów 
 

 

W Poznaniu mamy wielu nowych kolegów i koleżanek i spora część z nich chce 

spróbować brydża na szerszych wodach. Do Sławy przyjechały w tym roku Aneta 

i Izabela, które wykorzystały okazję i poprosiły mnie i Grzęska Pogodzińskiego, 

aby zagrać turniej mikstowy. 

Z przyjemnością się zgodziliśmy i za chwilę usiedliśmy naprzeciwko siebie. 

Grzesiek na S rozgrywa 3BA. Wist w damę pik obkłada grę, ale z moją ręką 

potrzeba na E trochę się orientować. 

Druga lewę Grzesiek bierze w ręce i gra celnie do damy trefl. Dalej gra małego 

kiera ze stołu i ewidentnie widać, że szuka dojścia i partnerka ma Asa trefl. 

Wskakujemy królem pik i noga…, ale ja gram jak du…, no noga (bo cenzura) i 

swoje. 

Po udanym rozdaniu przychodzi inne udane, to 

znana brydżowa prawda. Gramy z Anetą na 

Renatę z Pawłem. Siedzę na E. Z taką ręką nie 

blokuję – pas! Aneta z W otwiera 1, Renata 

2… 

E S W N 

pas pas 1 2 

3 4 4 5 

5 pas pas Pas 

Niestety Aneta popełniła drobny błąd, przyjmując (w walce) inwit, a myśląc, że 

karta lepsza i wyłączenie, powiedziałem 5 i to nie było to . 

Wist As karo, od partnera dama karo. As pik Renaty i 5 karo do waleta, teraz pik i 

bez dwóch…., no może całkiem tak nie było, ale 200 okazało się jajem bez dwóch 

zdań. 

 

 

 

 

 



Szlem w BA za wszystkie pieniądze 
 

W sobotę grałem z Krystianem,  moim kolegą 

z drużyny. Jako że Krystian to szkoła „warszawska”, czyli WJ, to też i już w 

drugim rozdaniu przyszła sekwencja: 

E S W N 

1 pas 2 pas 

3 pas 4 pas 

4BA pas 5 pas 

5 pas 6 pas 

6BA! pas 7BA … 

    

Na wstępie udało mi się chyba sprzedać silną rękę z karami, spytałem potem o 

asy i pokazałem zainteresowanie szlemem poprzez 5. Krystian zapewne błędnie 

powiedział 6, a nie 7Za to po moim 6BA nie miał wątpliwości, że komplet 

asów jest i chodzi o „wielikana” , lew miał bez liku i Patryk z Krzyśkiem musieli 

zaspokoić się 25%. Widać, że to rozdanie sprawiło sali trudność. Były szlemiki w 

BA, w kolor, szlemy w trefle (sukces), szlemy w karo (porażka). 

 

Na tę samą parę dostałem na otwarciu:  KW4, W,  10762,  AK1086. Co z 

tym się otwiera w tym super systemie WJ? 1…. - doprawdy nie przeszło mi 

przez gardło. Otworzyłem 2! Złośliwy partner 2 I zostałem notorycznym 

kłamcą 2  - jakoś się to grało, nawet pomimo że atuty dzieliły się 5-1. Bez 

jednej i 37%... kara za to były 4-4. Premierze, jak żyć?

 



 

Frekwencja każe mi grać 
W tym roku doszła nowa miejscówka do gry AQuarium, dwie sale, w tym jedna 

klimatyzowana i ze stolikami idealnymi do naszej gry, a do tego widok na jezioro i 

plaża tuż tuż. Byłem właśnie wyznaczony do sędziowania w tym miejscu, ale 

frekwencja nie jest oczywiście taka, jak w latach ubiegłych, i zostałem na lodzie  

Padł jednak rozkaz organizatora - ratować gracza bez pary, a zasłużonego dla 

Sławy… 

 

 

No to jedziemy do Dutka „załatać” pauzę i przychodzi takie rozdanie na Tomka i 

Piotra…. 

 

Piotrek otwiera „wesołe” 2 (ah ta młodość). Mam dylemat: 3 dobre do 3BA czy 

może naciągana kontra. Wybieram druga opcję…. 

E S W N 

  2 ktr 4 

4BA pas 5 pas 

Najbliższe turnieje: 

1. WOŚP – 

niedziela 
g:16:00 

2. IOR –
poniedziałek  

g:17:30 

3. Morasko – 

środa g: 17:30 

4. Starołęka – 

czwartek g: 
17:15 

 

Fundacja Taurus 
Stare Żegrze 143/10 

61=243 Poznań 
 

Telefon 
605 965 205 

Faks 
[faks] 

Adres e-mail 

Olgierd.rb@gmail.com 

Jesteśmy w sieci 
Web! 

rodziewicz-bielewicz.pl 



5 pas 5 ktr 

pas pas pas  

    

Frekwens rozdania mówi, że nikt nie wywarł takiej presji, jak „młode strzelby”, bo 

często grało się 4 z różnym skutkiem. Swoje, bez jednej, bez dwóch. Ja padłem 

bez dwóch na „pięć”, ale z kontrą. Przez chwilę myślałem, czy nie odejść w 6 

trefli. W sumie zapewne z kontrą bez jednej… ale oddałem „500” i 90% poszło do 

przeciwników, którzy zajęli drugie miejsce w turnieju (pomogliśmy im jeszcze w 

drugim rozdaniu, wypuszczając końcówkę). Taki jest brydż, ktoś musi przegrać, 

aby wygrać mógł ktoś  

Cd… nastąpi 

To wersja na gorąco, przed korektami z pewnością pojawią się tu też nowe 

rozdania i komentarze, bawcie się dobrze …. 

W Sławie także gramy na BBO 
 

Nie jestem wielkim fanem gry on-line, ale w Sławie co chwila słyszę, jak ktoś 

właśnie nie idzie na spacer (piwo), bo musi grać mecz na BBO. Stąd też i zapewne 

małe zainteresowanie „potencjalnymi” turniejami „ex”.  

I mnie w końcu dopadł ten 

Internet, a konkretnie liga 

mikstów. Mecz ciągnął się  

jak makaron, a do tego 

przeciwnicy (na szczęście 

czasami) grali w punkt. 

Zobaczcie takie oto 

rozdanie. Po wiście w 9 

karo byłem z siebie bardzo 

zadowolony, bo karta 

prawie na wejście, a tak 

rozgrywająca, nie znając 

nieprzychylnych 

rozkładów, może łatwo 

przegra. Nic z tego! Bierze 

waletem, gra króla karo. Przebity i pik. Gra Asa kier i nic już nie można zrobić. 

Tylko podziwiać intuicję. Brawo! 

Sędzia kalosz!!! 
 

Teraz coś od „kuchni sędziowskiej”.  

E W 

1 2 

2 4 

4! 4BA itd 

 Atmosfera (mimo że czasami wakacyjna) w Sławie w tym roku była doskonała, 

stąd i interwencji sędziowskim jak na lekarstwo. Dużo „hałasu”  wzbudzało to 

„klasyczne”  dla „namysłów” rozdanie.  Splinter 4 nie dał przestrzeni partnerowi, 



stąd też ten po chwili namysłu (wypadnięcie z tępa) zalicytował 4 (czwarty król 

karo i 17 PH). Nie mógł? Oczywiście, że mógł! Namysł nie jest zabroniony, jak i 

ogólnie myślenie w brydżu. Niemniej wyciągnięcie z namysłu wniosków… niestety 

już tak. W posiadacz 12 PH i singlowego asa, czyli karty takiej, która 

niekoniecznie daje bilans na szlemika, spytał o asy i tegoż szlemika zagrał. Po 

czym przywróciłem „sprawiedliwość” przy stole i zmieniłem wynik na 4. Czy sam 

oceniłem, że z tą ręką się pasuje. Jasne, że nie - spytałem wielu graczy i wszyscy 

pasowali. Słowem, zmieniłem na statystyczny wynik, który by został uzyskany bez 

dodatkowej informacji (moje wartości nie są najgorsze, ale brak mi wyłączenia) 

wynikającej z namysłu.  

 

Za pasem koniec Kongresu. Z niecierpliwością śledzę, kto wygra klasyfikację i 

sobotni turniej. Tu macie szansę - w zeszłym roku wygrałem ja, a w tym na 

pewno nie wygram  Do zobaczenia za rok!  

 

WYNIKI 

FALA KONGRES 

FALA WCZASOWE 

 

Koniecznie zaglądajcie na stronę FB kongresu 

 

https://www.kongres-slawa.pl/harmonogram
https://www.kongres-slawa.pl/2020/kongresowa/
https://www.kongres-slawa.pl/2020/wczasowa/
https://www.facebook.com/Kongres-Bryd%C5%BCowy-S%C5%82awa-112553307190174/?modal=admin_todo_tour

