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Oszustwo, które mnie szczególnie boli 
 
 
Zapewne nie wszyscy czytają amerykańskie forum Bridgewinners.com, a warto, 
gdzie ostatnio ukazał się artykuł Michała Nowosadzkiego, mojego dobrego 
znajomego, a także dawnego partnera, gwiazdy światowego brydża, gdzie 
przyznaje się do oszukiwania w brydżu internetowym. 
 
Dokładnie w ten sam sposób, który znamy z Wielkopolski. Logując się na innym 
niku, sam sobie kibicował, ergo znał rozkład rozdania. 
 
Miałem złudzenie, że oszukiwanie to domena starszego pokolenia  
(PRL’owskiego), ale, jak widać, się myliłem. 
 
To smutne. Dobre jest to, że Michał się przyznał i chyba żałuje. Fundacja 
Bridge24 zareagowała zerwaniem z nim kontraktu, to też dobry i transparentny 
przykład. PZBS wycofał Michała ze składu reprezentacji. 
 
Po co o tym piszę? Po to, aby raz jeszcze zachęcić do uczciwej rywalizacji. 
Zazwyczaj wszystko zaczyna się od „małych” oszustw, potem dorabiamy do tego 
alibi, potem nasz mózg wypiera, że zrobiliśmy coś złego. 
 

Po wyborach i znów wybory? 
 
W Sławie spotkałem poznańskich brydżystów. Usiedliśmy do napojów dla 
dorosłych, padło hasło wyborów, a ja mam strach w oczach! Wiem, że każdy ma 
inne poglądy i zaraz się zaczną „Polaków rozmowy”, a właściwie wyzwiska. Nic z 
tego! Gremialnie ten temat „obeszliśmy”, jasno dając sobie do zrozumienia, że 
polityka, sympatie nie podzielą naszej brydżowej paczki! 
 
No i tu zaraz Zarząd WZBS ogłasza wybory do naszych władz (stąd znów 
wybory). To dobrze! Nawet w czasach niepewnych musimy iść do przodu, tym 
bardziej, że w mojej opinii PZBS za bardzo iść nie chce.  
 
Ciekawe, czy spotkamy się, aby rozmawiać, aby tworzyć przyszłość. Różni, z 
różnymi pomysłami.  
 
Ciekawe, czy znajdą się nowe osoby, o pomysłach, o których się nie śniło? Czy 
pojawią się nowi liderzy? Co zrobią starzy? Czy będą liczyć „wyborcze szable”? 
Obiecywać? Czy przedstawią nowych następców?  
 
Zobaczymy. Szczegółowe informacje TUTAJ!  
 

Drużynowe Mikstowe Mistrzostwa Polski 
 
Kóniec Dymbiec!  
 
Piotr z Grażyną w teamie Pjeng zdecydowanie wygrali grupę B, Melinda i ja 
zajmujemy trzecie miejsce (Chicago) w grupie C. To potwierdza, że chyba 
liczymy się w tej konkurencji. A patrząc na wiele pań, które grają w Poznaniu, 
jestem pewien, że następne duety mikstowe będą wspinać się na szczyt . 
 
Nasze trzecie miejsce zawdzięczamy wygranej taryfą z AZS Wrocław.  

 

Niezależny 

biuletyn 

informacyjny  

z poznańskim 

życiem 

brydżowym 

Piszą- pomagają: 

 Olgierd 

 Lidia Gapińska 

 Adam Peszke 

 Marek Szukała 

 Sławek Piechocki 

 Marcin Woźniak 

 Wiktor Chałupniczak 

 

http://bridgewinners.com/
http://bridgewinners.com/article/view/confession-of-a-self-kibitzer/
https://brydz.wlkp.pl/files/legal/2020-07-09_WZD.pdf


 
Z meczu trudno o „perełki”. Tak czasami jest, szczęście było po naszej stronie. 
Masz kolor AWx do K10xxxx – Przemek zagrał do waleta, a Paweł Asa i waleta. 
Nasz, czyli Przemka, impas był lepszy.  
 
Piąta dama kier bez numerków i czwarty król karo (5-4 i 5 PH, ostre co nie?), ale 
przed partią. Dominika nie otworzyła 2, Cathy otworzyła i zagrała 4 bez 
jednej. Ja otworzyłem 1 na szóstym AKDW pik  i W10xx trefl. Po interwencji 2 
i negatywnej kontrze Melindy przeciwnik skoczył w 4 Co  miałem robić z 
renonsem kier? Zapowiedziałem 4i je wygrałem. 
 
Teraz liga dzieli się na kilka „kotłów” w zależności o zajmowanych miejsc. Przed 
nami trudna droga do fazy „play-off”, Piotr i Grażyna startują w kotle 
„czempionów”. 
 
Wyniki.  
 

Puchar Wielkopolski 
 
 
Po zwycięstwie rundy zasadniczej mój team, Lokomotywownia, czekał na 
pozostałe 3 zespoły finału. 
 
Po półfinałowym meczu wygranym z Veolią czekamy na rewanż z Mieszanką 
Wybuchową, z którą już wygraliśmy co prawda, ale po msclic’u jednego z graczy, 
który prawdopodobnie nie zauważył karty i tak jak w „prawdziwym brydżu” 
zastosował zasadę „karta stół”. Co jest rzadkością i zasługuje na wzmiankę.   

 
Zwycięstwo w meczu 
półfinałowym zapewniło 
rozdanie strefy 
szlemowej.   
 
Wygrane z nutą 
szczęścia. Melinda 
zastosowała konwencję 
„kolor+fit”. Ja 
zalicytowałem 
przejściowe 3.Jak się 
okazało kluczowe, bo 
zniechęciło do 
obkładającego wistu w 
kiera, a także pozwoliło 
Melindzie pokazać 
krótkość i siłę na 
końcówkę. 

 
W tym meczu też 
zdarzyło nam się takie 
rozdanie: 
 
Wchodzę 2, Melinda 
jest po pasie, ma do 
wyboru dwie odzywki: 
2 i 3, które jest 
słabsze.  I teraz ja 
licytuję 3 (znów kolor 
przeciwnika), jako 
pytanie o trzymanie. 
Melinda myśli, że to as 
(tak, i nam zdarzają 
się nieporozumienia).  
A że jak widać, siedząc 
sobie koło siebie nie 
opowiadamy rozdań, 
notujemy wpadkę bez 
czterech !!!! 

https://www.pzbs.pl/wyniki/turnieje/2020/internet/ligamikstow/0/#000CC000001002001000000000


 
Ps. A często się zdarza tak, że gracze w brydż 
u realnym popełniają dużo takich pomyłek systemowych, a w Internecie jakość 
nie! Przypadek? Nie sądzę  . 
 

Brydż „w Realu” 
 

Co dalej?  

Lokalnie Marcin Woźniak podejmuje w czwartki próby powrotu do turniejów. 

Pierwsze próby były nieudane, ale też w tym czasie trwał Kongres w Sławie. 

Kongres w Sławie odbył się przy dużo niższej frekwencji niż zazwyczaj, ale się 

odbył i uczestniczyło też kilkunastu graczy z Poznania. Klasyfikację kongresową 

wygrali Kamil Nowak i Marek Szymanowski. PZBS nie przyznał pkli ze względu na 

niedostosowanie się do wyśrubowanych wymogów sanitarnych. 

Kongres zaprasza do śledzenia strony na Facebook ’u, gdzie planowany jest 

turniej „Gramy dla Sławy”. 

Kielce – 23-26 lipca. Kongres brydżowy z zapewnieniem wszelakich wymogów 

sanitarnych – polecamy! I oczywiście zobaczymy frekwencję. 

Co do samego podejścia do gry w realnego brydża, jest dokładnie tak samo jak w 

społeczeństwie: są tacy, którzy urwali wszelakie kontakty i zamierzają 

przeczekać, są tacy, którzy nic sobie z tego nie robią i szeroki środek. 

W mojej opinii ci, którzy nie mają przeciwwskazań zdrowotnych, mogą 

uczestniczyć w realnych turniejach. Dezynfekcja rąk, mycie, dezynfekcja sprzętu i 

brak nadmiernych „czułości i bliskości” spełniają rozsądne warunki. Liczyć też 

należy na to, że uczestnicy turniejów nie przyjdą na nie chorzy, zaziębieni czy 

wprost z podejrzeniem choroby.  Tak było w Sławie i-  jak widać - mamy się 

dobrze.  

Oczywiście nie można w życiu niczego wykluczyć, tak jak w brydżu trzynastu 

pików na otwarciu…, no ale mi one akurat nigdy nie przyszły… 

Od LG: Myślę, że Olgierd ma rację. Poprawiałam w tym roku matury i egzamin 

ósmoklasisty. Pracowaliśmy w jednym miejscu, w salach po dziesięć osób przez 

niekiedy 12 godzin kilka dni ( w sumie około 200 osób). Praca w maseczkach i 

przyłbicach nie była możliwa, więc nikt, poza wyjściami, ich nie używał. Za to 

ręce odkażaliśmy na każdym kroku. Nie słyszałam, żeby się ktoś zakaził, choć 

przecież papiery wędrowały z rąk do rąk. Tym niemniej rozumiem tych, którzy 

nie chcą kusić losu. Ja na razie też zwlekam, czytam, obserwuję i czekam na 

właściwy moment. 

 

https://www.facebook.com/pg/Kongres-Bryd%C5%BCowy-S%C5%82awa-112553307190174/videos/?ref=page_internal


 

 

 


