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Graj wolniej !!! 
 
Ruszyła druga edycja Pucharu Wielkopolski, większa od poprzedniej, ale prawdę 
mówiąc,  brydż w Internecie coraz mniej mi się podoba. 
 

Niemniej kibicuję zaprzyjaźnionej 
parze Malunka i PabloPCK i zauroczyło 
mnie takie rozdanie. 
 
Wist damą karo nie był zbyt 
szczęśliwy. Niemniej wist „czwartą 
najlepszą” wcale nie musiał być 
skuteczniejszy (na przykład singlowa 
dziesiątka w stole i król karo u S. A 
tym bardziej as blokujący kolor! 
 
Czasami wistujący trafi też, że w stole 
będzie trzeci król. Czasami wtedy 
dama weźmie lewę, czasami potem 
nawet walet … i as, i wszystkie kara. 

 
Niemniej wracajmy do rozdania. Dama karo, dalej karo i tutaj Malunka przegrała 
kontrakt! Wyrzuciła pika.  
 
Bywają złe zagrania, ale ta zrzutka nastąpiła szybko, zapewnie spowodowana 
przeświadczeniem, iż to nie ostatnia  i za chwilę będą jeszcze trzy następne! 
 
Ale w tym rozdaniu E nie mógł już zagrać kara. Obojętnie, co by nie zagrał, 
grając dwa razy piki, wyrabiamy w nich blotkę i dziewiątą lewę.  Pik jednak 
właśnie został usunięty na karo, słowem „nasza forta” została wyrzucona w 
drugiej lewie (należało wyrzucić trefla). 
 
Grać tymczasem trzeba dalej. Malunka  rozpoczęła trefle. Metoda przeciągania 
często przynosi niespodziewanie dobre skutki.  
 
W mógł wyrzucać dwa kara i na przykład kiera. Popełnij jednak błąd i postanowił 
„se wyrzucić” po blotce z każdego koloru. 
 
I teraz w Malunce obudził się drapieżnik.  Zagrała króla pik (W dokłada 10 pik) i 
pika. Kiedy W nie dołożył, pik został puszczony w koło. Co miał zrobić E -  
posiadacz w tym momencie DW7 kier i DW4 pik??? 
 
Wziął lewę i zagrał damę kier, ale po chwili i zagraniu Asa pik i pika, znów musiał 
w kiery wychodzić, wykonując samobójczy impas. Swoja gra. 
 
Morałów mamy kilka: 
 
Walcz do końca i trop swoje szanse. Nie zrzucaj spod palca. Nie 
przegrywaj kontraktu w pierwszych lewach. Graj wolno, czasami małe 
detale robią grę.  
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Stałe turnieje w Poznaniu wracają! 
 

23 lipca udał się doskonale pierwszy 
„odmrożony” czwartkowy turniej. 
 
 
Odbył się w Pierogarni Stary Młyn, na 
Starym Mieście w Poznaniu.  
 
Restauracja wydzieliła dla nas osobne 
pomieszczenia, a Marcin przygotował 
turniej zgodnie z zaleceniami PZBS czy 

tam inspekcji sanitarnej.  
 
Samo to nie tyle 
jest ważne, 
co chęć graczy 
do 
powrotu do gry w turniejach w realu. Na starcie 
stanęło 12 par! Zapewne mogłoby więcej, ale 
wąskim gardłem są te karty – to znaczy nakaz: 
jedne karty na stół.  
 
Turniej wygrali ze spora przewagą bracia Jacek i 
Krzysztof Kuflowie z wynikiem 67%! Nie dało się 
nic zrobić, chociaż z Melindą też jakiś procent nagraliśmy.  
 

WYNIKI 
 
Dla nas pierwszym emocjonującym rozdaniem było takie, gdzie z 
ręką jak na diagramie, po otwarciu przeciwnika 3 oczywiście 
pasujemy. Za to partner licytuje 4! Co to jest? Oczywiście 
dwukolorówka na dwóch starszych kolorach. 4 byłoby 
dwukolorówką trefle – kiery, a z pikami i kierami należy po prostu 
licytować 3 (przynajmniej my tak gramy, aby zawsze od razu 
wiedzieć, jakie kolory ma partner. 
 
Oczywiście, to nie koniec, bo na stole pojawia się kartonik 5! Cóż, może nie 
dużo, ale AW w kolorze partnera 1098 kier… licytuję 6 (rozdanie 4) i kompletuję 
13 lew na impasie damy trefl. 90%. Do maksowego kontraktu dochodzą też 
zwycięzcy, tylko że grają … w piki. 
 
Turniej „zmustrował” także Maryś Wierszycki. Należy oddać 
prawdzie, że w ostatnim czasie „pandemicznym” aktywnie 
wspiera różne działania.  

 
Grał w pierwszym turnieju „Ligi na Dobrej” 
zorganizowanym w nowych realiach. To 
był pierwszy turniej z pkl’ami, 
zorganizowany w otwartej przestrzeni 
ogrodowej!  
 
W Wielkopolsce dobrze mają się też rozgrywki internetowe. 
Wystartował druga tura Pucharu Wielkopolski, są turnieje 
wtorkowe.  
 

Nasz WZBS też aktywnie dopomina się (takie do mnie słuchy dochodzą) jasnych 
wytycznych PZBS co do dalszych planów (w tym lig), ale tutaj koledzy stosują 
zananą z negocjacji zasadę „zamglenia”. Być może rzeczywiście czekamy na 
Godota, zobaczymy, na razie nie możemy…  
 
Dobra, wracamy na 

https://www.facebook.com/pg/starymlyn.poznan/about/?ref=page_internal
https://www.brydz.poznan.pl/w/staroleka/2020/s200723/
https://www.brydz.poznan.pl/w/staroleka/2020/s200723/s200723004.html


„boisko”!,  
  
Pełnego gola załapaliśmy w takim rozdaniu. Gramy 3 z ręki W. Wist karo 
bierzemy królem i gramy trefla.  
 
Gdy N, bojąc się, że „nie weźmie”, wstawia asa trefl – rozdanie się kończy. 
Oddajemy dwa piki i na trefle wyrzucamy kiera i karo.  
 
Ale, ale … u nas lewę bierze król! Teraz do sukcesu prowadzi przebicie trefla i 
zagranie króla pik. N dochodzi i może zagrać króla kier (bijemy, przebijamy 
trefla, gramy waleta pik i dalej wysoko bijemy zagranie S i atutujemy), może 
zagrać karo (wtedy znów przebitka trefla, spada as i walet pik – teraz bierzemy 

11 lew, znów wysoko przebijając trefla, atutując i 
wyrzucając kiera na ostatniego trefla).  
 
Niestety, powrót do dziadka impasem karo, aby wyrzucić 
kiera na wyrobionego trefla, spotykał się w tym rozdaniu z 
oddaniem 4 lew i zapisem lichym. Tak to bywa - w widne 
karty łatwo się rozgrywa, w zakryte trudniej . 
 
A nie wskoczył jeden z nestorów poznańskiego brydża  
- Jacek Wędrychowicz (miejsce III na podium wraz z 
Ryśkiem Nowickim). 

 
Ciekawe też było rozdanie numer 19. Jak widać, zagranie szlemika zawsze 

przynosi 
w 
turnieju 
sporo 

punktów turniejowych. Na moim stole przeciwnicy szparko dojechali do 6. Po 
wiście w kiera byłoby dużo strachu. Niemniej rozrywający musiałby zrobić impas 
pik do waleta, a potem spadające D10 dawały mu 13 lew. Na moim stole wist 
poszedł karowy i rozgrywający bardzo ładnie technicznie zagrał do 9 pik (na 
wypadek, że dama jest po prawej, a 10 pik po lewej – w ten sposób odda na 
damę, ale potem już wyrzuci przegrywające kiery, a dodatkowo weźmie cztery 
lewy nawet przy czwartej D10xx z lewej, a impasujący tylko damę wezmą tylko 
trzy lewy). 
 
Górą w tym rozdaniu byli Zenek i Bogdan, grając maksowe 
6BA – brawo! 
 
Czy zalicytowanie tego szlemika było banalne? W moim 
przekonaniu nie! W dzisiejszym brydżu w założeniach 
korzystnych otwiera się na siódmym, ba, czasami na szóstym 
walecie, i wtedy przekroczenie 3BA będzie już bolesne.  
 
Nie jest też łatwo pytać o asy, gdyż 4BA jest wysoko, a 
potrzeba zasadniczo dwóch wartości, a nie jednej.  
 
Oczywiście Blackwood 102 rozwiązuje problem 1 czy dwu wartości (jedna = 
odpowiedź 5), za to z zerem padnie 5!!!  
 

https://www.brydz.poznan.pl/w/staroleka/2020/s200723/s200723019.html


Oczywiście, można zalicytować 4…, ale to nie forsuje . Można zastosować 
starą konwencję 3 - szlemikowy relay uzgadniający trefle.  
 
Można stosować dalsze uzgodnienia, ale jak widzicie „z wywodu” i z diagramu 
zagranie szlemika ewidentne nie było! 
 
Za tydzień gramy  
 
kolejny turniej 30.VII, 17:30 w restauracji „Rycerska”, ul. Krańcowa 98 
 

Rozdanie numeru!!! 
 
Wist W 
Prześledźmy krok po kroku: 

1. puszczony do damy 
2. trefl do króla (spada walet) – 

plus 5 
3. As  
4. As  
5. i as  
6. 8 - wzięta asem 

7. 2!!! wzięta damą 
8. W - wzięty królem 
9. Forta kier (9) – wyrzutka trefla, od N kara 
10. 9 karo i wpustka – N zostawił sobie D10 w pikach. 

 

 
 

Link do rozdania 

I podziękowania dla autora Radka Szczepańskiego (Radziecki)  !!! 

https://www.bridgebase.com/tools/handviewer.html?lin=st||pn|peterwan,radziecki,paulatr,Michal1987|md|3S2HQJ543D87CA9752,SJ64HT76DQ4CQT843,SQT983H8DKJT532CJ,SAK75HAK92DA96CK6|sv|n|rh||ah|Board%205|mb|2S|an|piki%20i%20m%C3%85%E2%80%9Aodszy%2054+|mb|D|mb|P|mb


 

A na koniec spotkanie redakcyjne !!! 
 
Nigdzie tak dobrze się nie redaguje, jak przy brydżowym stoliku! A do tego, gdy 
wkoło dużo zieleni i powietrza, to i wirus niestraszny! 
 
Jako gospodarze spotkania „lepiej tasowaliśmy karty”, co zaowocowało dwoma 
„sytuacjami” szlemikowymi i dało zastrzyk punktowy w spotkaniu Koninko-
Szczytniki (to takie podpoznańskie osady). 
 
Melinda otwiera 1, Marek kontruje, a Ty masz: AKWxxx, Wx, x, Axxxx! Co 
wybierasz? U nas nastąpiła prostolinijna i starodawna rekontra ! 
 

Smok Lidia Melinda Marek 

  1 ktr 

rktr pas pas 1 

pas!! 2 2 Pas 

2 pas 3 Pas 

4 Pas 4 Pas 

4 Pas 4Ba Pas 

5 pas 6 pasy 

 Dalej Melinda sprzedaje niezbyt silną rękę (ma -, ADxx, Axx, 109xxxx). Z tą 
ręką powstaje ciekawe pytanie, czy licytować od razu 1 i czy to znaczy: 
naturalna ręka z  treflami  i kierami czy może 4-4 starsze, gdzie nie chcemy grać 
z rekontrą kontraktu na pięciu atutach. Uwaga - gramy systemem naturalnym, 
nie WJ - tem). Dalej 3 potwierdziło mi tezę o ręce kierowo-treflowej (wprawdzie 
myślałem, że trochę silniejszej) i rączo „pocwałowałem” do szlemika, który był 
banalny w rozgrywce – wist karo i wyrobienie pika przebitkami. Do zwrotu tylko 
jeden atut (te dzieliły się 2-1 i z KDW oddawało się tylko jedną lewę). 

 


