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„Ułatwiaj grę partnerowi czyli wielka kumulacja” – Kazimierz Dominiak 
 

Wielkie podziękowania dla kolegi Karola Dunsta za doskonale zorganizowany i finansowany cykl 

trzech mityngów brydżowych w stolicy Kaszub. Szkoda, że mimo świetnych warunków do gry i wyjątkowo 

atrakcyjnych nagród frekwencja była  skromna. 

W drugim turnieju ostatniego cyklu (turniej na maxy) zdarzył mi się niezwykle "efektowny" wist. 

Turniej zbliżał się do półmetka. Mieliśmy około 68 % gdy otrzymałem kartę: ♠KD93 ♥D8 ♦KW962 ♣93, a 

przeciwnicy którzy, sądząc po zachowaniu, szukali nie tylko emocji brydżowych licytowali bez naszej 

ingerencji: 
N E S W 

1♦ pas 1NT pas 

3NT pas pas pas 

Partner zawistował 4 kier i wyłożył się dziadek: ♠A6 ♥K732 ♦AD753 ♣D2. Podłożoną blotkę 

zabiliśmy damą utrzymując się przy lewie. Widać, że kontrakt zalicytowany jest na oślep co nie oznacza, że 

już wygraliśmy rozdanie. Wobec braku wyraźnej alternatywnej linii obrony odwracamy w kiera. Niskie karty 

w tym kolorze na stole dają szanse, że to będzie nasze źródło lew. Mimo zasugerowanych w licytacji max 3 

pikach nie widzimy potrzeby grania w piki gdyż rozgrywający może mieć waleta.... Partner bierze asem kier 

i gra kiera po raz trzeci. Zdziwieni trochę, że nie zagrał w pika znając układ kierów i mając zapewne, sądząc 

z licytacji 4 piki, dorzucamy 3 pik (zrzutka bezpośrednia świadcząca o posiadaniu dobrych pików). Z 

zagrania trzeci raz kiera domyślamy się, że partner kontroluje kolor treflowy i usuwa w ten sposób dojście 

waletem kier, jednocześnie dostanie zrzutkę od partnera. Sprytnie! Przeciwnik bierze kierem w ręku i z 

nadzieją gra cztery razy trefle. Zgodnie z oczekiwaniem okazuje się że rozgrywający ma 5 trefli, ale czwartą 

rundę trefli bierze nasz partner i gra teraz WALETA PIK którego rozgrywający bije na stole asem.   Mamy 

teraz (karty zagrane w nawiasie): ♠KD9(3) ♥ (D8) ♦KW9(62) ♣(93). Wg nas rozgrywający miał skład: 3-3-

2-5 i 8 PC. Kartę przelicytowali, ale grają 3 NT bez kontry gdy u nas idzie 2 pik!! Obkład bez 2 przed partią 

nie będzie sukcesem. Bierzemy się więc do roboty. Należy obkładać bez trzech! Korzystając z bezcennej 

informacji wynikającej z zagrania z 4 (wg mnie) kart waletem pik. Dokładamy tryumfalnie KRÓLA PIK. 

Nie mamy zamiaru zablokować się pikami by za chwilę grać do wideł karowych na stole...Rozgrywający 

zgrywa ostatniego kiera i gra ze stołu pika. Naturalne zagranie by wykorzystać szansę karową. 

 Bierzemy damą pik i gramy ostatniego pika... Następuje WIELKA KUMULACJA. Ponieważ 

rozdanie wyglądało następująco: 

 

♠ A6 

♥ K732 

♦ AD753 

♣ D2 

 

♠ W82         N ♠ KD93 

♥ A1054         W      E ♥ D8 

♦ 84         S ♦ KW962 

♣ W1087  ♣ 93 

♠ 10754 

♥ W96 

♦ 10 

♣ AK654 
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Rozgrywający, który miał od początku 4 piki, bierze 10-tką! Ma jeszcze dobrą 7♠ i fortę 

trefl. My mając w kolorze pikowym KD93 do W82 bierzemy jedną rozgrywający trzy. W końcu to 

on grał 3NT i więcej mu się należało. Okazało się że dobry partner chciał ułatwić nam życie. 

Spodziewając się że mam 5 pików (czemu markowałem pikiem?) uznał, że walet pik jest już blotką 

i zagrał go by wyjaśnić mi całkowicie sytuację jeśli mam KD10x...Rozgrywający bierze 9 lew. 

Tylko dlatego, że wcześniej my wzięliśmy 4... 

 

Od redakcji  
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Najbliższe turnieje Makabi: 

 

23.10   Turniej Teamów 

30.10   Turniej par na maksy 

 

Wyniki IV Cyklu po 6 turniejach: 

 

Punktacja długofalowa OPEN 

(liczy się 7 z 9 turniejów) 

 

1 Józef Pochroń 253 

2 Danuta Żabicka 236 

3 Gabriela Gnacińska 234 

4 Dariusz Chmielewski 215 

5 

 

Antoni Sękowski 208 

 

Punktacja długofalowa AMATOR 

(liczy się 7 z 9 turniejów) 

 

1 Krzysztof Dubno 166 

2 Michał Samet 146 

3 Grzegorz Czurylik 126 

4 Grażyna Płocka 115 

5 Dariusz Milewski 100 

 

Powoli zbliżamy się do końca IV Cyklu. Na 

prowadzeniu w klasyfikacji OPEN jest Józef Pochroń, ale 

tuż za nim dwie panie: Danusia Żabicka i Gabriela 

Gnacińska. Jeśli odliczyć by po 1 najgorszym turnieju to 

widzimy, że pierwsza czwórka ma praktycznie tyle samo 

uzbieranych punktów. Zapowiada się ciekawa walka do 

samego końca Cyklu. 

W klasyfikacji AMATOR na zdecydowanym 

prowadzeniu Krzysztof Dubno. Z przyjemnością 

zauważamy, że w pierwszej piątce mamy aż dwoje 

zawodników Makabi: Grażyna Płocka i Michał Samet.  

 Informujemy, że chociaż kontynuujemy współpracę 

z „pajączkiem” to niestety ostatnio inne „pajączkowe” 

turnieje środowe się z różnych przyczyn nie odbywają i nie 

mamy się z kim porównać. Pracujemy nad tym, aby to 

wróciło do normy. 

Już za tydzień Turniej Teamów. Bardzo gorąco 

zapraszamy do jak najwcześniejszego zapisania się do tego 

turnieju. Jest to bardzo ważne z przyczyn organizacyjnych. 

Zapraszamy wszystkich do podania swojego adresu 

e-mail sędziemu i dostawania newslettera Makabi ze 

wszystkimi ważnymi informacjami. 


