
         

               BIULETYN NR 11    

       Gdańsk       27.03.2013 r.  

                   

   
STOWARZYSZENIE „TERYTORIALNA ORGANIZACJA MAKABI POLSKA” 
www.makabipolska.org.pl  
biuro@makabipolska.org.pl 

„Rozmowa w tym samym języku”– Piotr Buczkowski 
 

Czytelnicy tego forum widzieli pewnie już wszystko, ale mam autentyczne rozdanie z cyklu „Mój 

brydż” chyba warte przytoczenia. Rzecz dzieje się w Bukareszcie, stolicy Rumunii. Być może jedynie 

przypadkiem właśnie tam.   

 Gram z dopiero co zapoznanym szefem tego brydżowego środowiska, jednocześnie prowadzącym i 

sędzią turnieju. Przeciwko nam zasiadają dwaj nobliwi panowie.  Na pozycji S otwieram jedno pik, mój 

partner zainwitował i w efekcie gram 3 pik. Wist w 9 karo. Partner wykłada stolik i odchodzi do swoich 

sędziowskich obowiązków. 
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 Kładę Króla a Pan po prawej bierze Asem, ściąga Damę i gra 3 pik. Wyglądało nienajlepiej, ale teraz 

otwierają się ciekawe perspektywy. Jeżeli podzielą się i piki i kiery to mam 11 lew. Jeżeli tylko jeden z tych 

kolorów to mam spokojne 10. To nie mecz więc nie wdając się w żadne karkołomne rozgrywki jakich i tak 

nie ogarniam, biję podłożoną 10 pik na stole i ponawiam Damą pik. Niestety Pan z prawej dokłada trefla. 

Trudno. Gram więc pika po raz trzeci bacznie obserwując co dołoży tym razem. Pan dokłada kolejnego 

trefla. Sprawdzam więc kiery grając Asa, Króla i małe przebite w ręce, ale z lewej niestety kolejny trefl. 

Przebijam więc karo i gram trefla do Króla zabitego Asem. Jeszcze lewy: treflowa i karowa. Deklaruję bez 

jednej. Grałem jak grałem, atmosfera serdeczna i silnie kawiarniana. Pakujemy karty do pudełka ale zerkam 

na rękę prawego przeciwnika. 

- Zaraz, zaraz, Pan miał dubla pik! 

- Oj! przepraszam - odpowiada i pokazując wszystkie swoje karty mówi: „Schował mi się” 

- No tak ale Pan ma również 3 kiery, Pana partner też nie dołożył do trzeciego kiera - mówię zwracając się 

  do lewego przeciwnika 

- Przepraszam – odpowiada - ja dokładałem do koloru 

- Jak to? przecież dodał Pan trefla 

- No tak, bo już nie miałem kiera, uniosłem go wcześniej do zagranego po raz trzeci pika.  

Faktem jest, że nawet nie patrzyłem co dokłada, miał mieć przecież 3 piki. Na to wszystko wraca mój partner 

i ma niezły ubaw. Ja coś tam sugeruję, że jakieś lewy nam się należą a Pan z prawej oponuje: 

- Miał pan dobre kiery, dlaczego ich pan nie odebrał?  

Sędziemu chyba nie wypadało egzekwować więcej niż jedną lewę od stałych bywalców 

przyjezdnemu rozgrywającemu, który nie potrafi odegrać fort.  

Przechodzącą kelnerkę poprosiłem o lampkę wina i przesiadłem się na kolejny stolik. Byłem pełen 

czarnych myśli, wszak mój pierwszy turniej w Rumunii dopiero się rozpoczynał… 

West North East South 

------ ------- ------   1♠ 

Pass   3♠ End.  
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SPONSORZY: 

 

 
 

 

 

03.04    Turniej par na maksy 

10.04    Turniej par na maksy 

17.04    Turniej teamów 

24.04    Turniej par na maksy 

 
Punktacja długofalowa OPEN 

(liczy się 7 z 8 turniejów) 

 

1 Patryk Berhorst 146 

 Bartek Cybula 146 

3 Aleksander Chrenowski 133 

4 Aleksander Kasprzak 131 

5 Sławomir Henclik 123 

 

Punktacja długofalowa AMATORSKA 

(liczy się 7 z 8 turniejów) 

 

1 

 

Kamil Puczyłowski 

 

96 

2 Dariusz Milewski 76 

3 Karol Wierzba 74 

4 Płocka Grażyna  64 

 Samet Michał 64 

 

Punktacja długofalowa EURO - PROJEKT 

(po 1 z 4 turniejów) 

 

1 Jacek Lew 49 

 Józef Pochroń 49 

3 

 

5 

Sławomir Henclik 

Krzysztof Sikorski 

Grażyna Brewiak 

Dariusz Chmielewski 

45 

45 

41 

41 

  

Na prowadzenie w punktacji długofalowej 

wyszła para juniorów Patryk z Bartkiem. Gratulujemy i 

życzymy utrzymania pozycji lidera do końca II Cyklu.  

W punktacji AMATOR na pierwsze miejsce 

wysunął się Kamil Puczyłowski, który w ostatnim 

turnieju przez nieudane ostatnie grane rozdanie spadł 

wraz ze Zbyszkiem Dybizbańskim z 1. na 4. miejsce. 

Wśród liderów brakuje całej trójki „medalistów” 

poprzedniego Cyklu. Dobrą formę utrzymują, 

reprezentujący Makabi, Grażyna Płocka i Michał 

Samet. 

W punktacji Euro – Projekt na prowadzeniu 

Jacek Lew z Józefem Pochroniem. Dzisiaj drugi turniej 

z czterech, które zaliczają się do tej punktacji. 

 

 

  
 


