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„Nie przerywa się tańca...”* – Kazimierz Dominiak 
Dawno, dawno temu(lata siedemdziesiąte ub. wieku), choć nie za siedmioma górami i lasami, mniejsi i więksi brydżyści 

dzielnie walczyli z problemami jakie pojawiały się nie tylko aprowizacji żywnościowej, ale przede wszystkim przy brydżowym 

stoliku. Nie były jeszcze wynalezione liczne ułatwiające życie  konwencje (gadżety typu magister, drury, check-back itd.), nie zawsze 

było wiadomo w licytacji dwustronnej czy pozycja jest sforsowana, czy można spasować. Wspomagano się na różne sposoby, z 

których niektóre niestety można zaobserwować i obecnie, choć szczęśliwie coraz rzadziej. Wydaje się że młode pokolenie 

brydżystów jest już zupełnie pozbawione tej przypadłości. Niektóre z tych "sposobów" były ordynarnie prymitywne inne 

zaskakiwały pomysłowością. Do dziś wspominam zdarzenie, którego bohaterem był nieżyjący już, bardzo znany trójmiejski 

zawodnik, srebrny medalista mistrzostw Europy par open(!), w stanie wojennym (1981-1983) grywający pod pseudonimem Malina i 

bynajmniej nie dlatego, że musiał się ukrywać...Zawodnik ten był znany również z tego, że często podśpiewywał w czasie gry, 

straszliwie przy tym fałszując. Proszących go o zachowanie ciszy informował, że muszą go zrozumieć, bo on nie może żyć bez 

muzyki...Ale wróćmy do wspomnianego zdarzenia z roku 1984, gdy wojna z Polską została wygrana, a nasz Malina po przerwie 

spowodowanej licznymi obowiązkami wagi państwowej zapragnął wrócić do wielkiego brydża. Turniej odbywał się w ramach 

Kongresu Bałtyckiego w Sopocie, a ja byłem jednym z kibiców. 

Para z Maliną w składzie otrzymała potężną kartę szlemikową. Problem polegał na tym, że przeciwnik po lewej otworzył 

licytację 1 karo z dozwolonego wówczas systemu bezpasowego(0-8 PC skład dowolny), partner zalicytował 1 pik, drugi przeciwnik, 

zapewne również z niczym, skoczył na 3 karo. Malina któremu przyszło ponad 20 PC na sześciokarcie kierowym znalazł się w 

opałach. Obawiał się, że jeśli zalicytuje od razu końcówkę to przepadnie szlemik lub szlem. Jeśli zalicytuje inaczej to partner może 

nie zrozumieć intencji. Zalicytował jednak 3 kier i natychmiast zaczął nucić (fałszywie jak zwykle) arię z Traviatty. Przeciwnik nie 

przeszkadzał już w licytacji, ale teraz partner Maliny zastanawiał się co robić...Nie miał za wiele, nie był przyzwyczajony do 

systemów bezpasowych i wydawało mu się że jak przeciwnik licytuje to "coś ma"...Malina doskonale czytając sytuację przy stole i 

widząc, że partner zamierza spasować porzucił czym prędzej Traviattę i ponurym głosem rozpoczął Pieśń Nibelungów Wagnera. 

Partner był jednak niewrażliwy na muzykę i spasował...Czerwony ze złości Malina z łatwością skompletował 13 lew. Pełna 

konsternacja, kompromitacja na oczach kibiców. Jak mogłeś spasować, rzucił przez zęby Malina. Jego partner próbował jakiegoś 

ale...Po chwili uspokojony Malina uśmiechnął się. Nie ma problemu, turniej dopiero się rozpoczyna, odrobimy. Tylko pamiętaj: 

NIGDY NIE PRZERYWA SIĘ TAŃCA GDY GRA ORKIESTRA. Zaskoczony nowatorskimi pomysłami partner Maliny 

natychmiast udzielił riposty. Wiesz Andrzej, nie wiedziałem, co się tańczy do muzyki Wagnera, a poza tym ja ani nie lubię tak 

tańczyć ani nie lubię takiej muzyki. Turnieju nie mógł zaliczyć Malina do udanych... 

Powyższa historia przypomniała mi się gdy usłyszałem dyskusję przeciwników z których jeden jest wielkim 

miłośnikiem...gwizdania(przy grze)...drugi wielkim miłośnikiem czystej gry. 

Otrzymałem: ♠W102 ♥D103 ♦K53 ♣D863 

 Po licytacji rozpoczynającej się od S 1 karo - pas - 1 kier -1 nt - pas - 3 nt. Zawistowałem w W♠ i pokazał się dziadek: 

  ♠AK5 ♥K7654 ♦D82 ♣K10 

Już przed rozpoczęciem rozgrywki zaczęła się dyskusja przeciwników. S - czemu nie zalicytujesz 2 kier??!! N - dwa kier 

nie forsuje, powinienem 2 trefl, ale ty nie grasz magistrem. S - zalicytuj 2 kier , będę wiedział. N - będziesz wiedział? 

Po zabiciu pika na stole S przystąpił do rozgrywki. Zagrał do asa karo w ręce i karo do stołu. Do drugiego kara dołożyłem 

również blotkę...Walet karo u partnera był  niewykluczony, a poza tym, mimo wyraźnego niezadowolenia S z kontraktu nie miałem 

pewności czy obkładamy kontrakt przez trefle czy przez kiery. A może przez piki? Jeśli partner miał drugiego waleta karo to nie 

mógł przecież potwierdzić wistu by nie zdradzić układu kar...Kontrolowałem kiery, więc nie było niebezpieczeństwa, że po wzięciu 2 

kar rozgrywający przerzuci się nagle na kiery. Do trzeciej rundy kar którą wziąłem królem partner dorzucił 2 kier i sytuacja stała się 

jasna. Ściągnęliśmy pięć trefli bo układ był następujący: 

♠ AK5 

♥ K7654 

♦ D82 

♣ K10 

 

♠ W102    N ♠ 9876 

♥ D103    W  E ♥ 92 

♦ K53    S ♦ W6 

♣ D863  ♣ AW952 

♠ D43 

♥ AW8 

♦ A10974 

♣ 74 
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 i wysłuchaliśmy ciągu dalszego dyskusji: S - musisz zalicytować 2 kier. N - nie mogę. Gra z tobą to loteria. Musisz nauczyć się 

magistra, inaczej to nie ma sensu. S (z naciskiem) - to ty musisz się czegoś nauczyć. N - ja?? S - tak. 

Przeciwnicy przenieśli się na następny stół i nie dowiedzieliśmy się czego nauczyć ma się N. Czy chodziło może o to jak 

tańczy się do melodii gwizdanych przez S? 

 

*Opisane zdarzenia powstały w wyobraźni autora. Zbieżność opisanych zdarzeń z wydarzeniami rzeczywistymi jest przypadkowa. 

 

Od redakcji 

 

 
 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPONSORZY: 

 

 

SPONSOR GŁÓWNY III CYKLU: 

 
 

Pozostali sponsorzy: 

 

 

 

Najbliższe turnieje Makabi: 

 

07.07   Makabi TOP (Open i Amator) 

 
Punktacja długofalowa OPEN 

Po 7 turniejach (liczy się 7 z 8 turniejów) 

 

1 Józef Pochroń 349 

2 Aleksander Chrenowski 292 

3 Jacek Piotrowski 283 

4 Ireneusz Dzikowski 272 

 Aleksander Kasprzak 272 

 

Punktacja długofalowa AMATORSKA 

Po 7 turniejach (liczy się 7 z 8 turniejów) 

 

1 

 

Dariusz Milewski 

 

202 

2 Kamil Puczyłowski 181 

3 Karol Dunst 175 

4 Grzegorz Czurylik 154 

5 Józef Gurfinkiel 120 

 

Punktacja długofalowa DARLES-SANTERM 

(po 3 z 4 turniejów) 

 

1 Danuta Żabicka 160 

2 Jacek Piotrowski 146 

3 Józef Pochroń 142 

4 Ireneusz Dzikowski 141 

 Aleksander Kasprzak 141 

 

Serdecznie zapraszamy do zapisywania się 

do turnieju „Makabi TOP” 
(informacja u sędziego głównego) 

 

Dochodzą końca zmagania o wygranie klasyfikacji 

długofalowych. Dzisiaj ostatni turniej III Cyklu Makabi. We 

wszystkich 3 kategoriach zapowiada się bardzo ciekawa 

walka o nagradzane miejsca… 

Dzisiejszy turniej zaliczany jest do wszystkich 

trzech klasyfikacji długofalowych. Dodatkowo będzie grany 

tymi samymi rozdaniami co w innych ośrodkach w Polsce. 

Dzięki temu można porównań się z większą liczbą par i 

zdobyć dodatkowe PKL-e 

!UWAGA! Wręczenie nagród w punktacjach 

długofalowych planujemy na niedzielę 07 Lipca 2013 roku 

podczas specjalnego turnieju par „MAKABI TOP”. Turniej 

ma odbyć się osobno dla kategorii OPEN i AMATOR. 

Serdecznie zapraszamy do zapisywania się do tego turnieju. 

Więcej informacji o turnieju można uzyskać u sędziego lub 

otrzymać drogą e-mail (zapraszamy wszystkich do podania 

swojego adresu e-mail sędziemu i dostawania newslettera 

Makabi ze wszystkimi ważnymi informacjami). 


