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„Brydż pod Grunwaldem, czyli skąd ten pan to wiedział” – Kazimierz Dominiak 
 
Udałem się w odwiedziny do Chrupka. A że niedaleko w Dąbrównie  odbywał się brydżowy IX Zjazd 

Grunwaldzki osób związanych z portalem Zagraj.pl (dawniej Cronix) postanowiliśmy z zapaloną brydżystką LucyPS, 

skoro brydż przyjechał do niej i nie musi (do brydża) jechać do Gdańska, skorzystać z okazji. 

Pierwszy turniej to tzw. cavendish uśredniony czyli popularne impy. Turniej toczył się wolnym tempem i 

mimo, że zbliżał się do półmetka nie odnotowaliśmy jeszcze spektakularnych zysków pozwalających optymistycznie 

patrzeć w przyszłość. Siedliśmy do stołu przeciwko rutynowanej parze mixtowej Goldenek2-Ryszard1946. Pierwsze 

rozdanie wygraliśmy licytując optymistycznie i szczęśliwie przedpartyjne 3 BA, gdy sala dotychczas kontentowała się 

częściówkami. Obok skromnego zysku poczyniliśmy cenne obserwacje, które uda się być może wykorzystać w 

następnym rozdaniu. Obie strony są po partii. Goldenek2 otwiera licytację pasując zupełnie bez zainteresowania własną 

kartą co zostaje odnotowane zarówno przez jej partnera jak i przeze mnie. Ja mam kartę ♠AW104 ♥DW87 ♦9 ♣W932. 

Ładny układ, ale trochę mało na otwarcie na 2 ręce więc pas. Ryszard1946 stop i 3 karo, Lucy w regulaminowym czasie 

pas. Goldenek2 wypada z tempa, ale po chwili pasuje. Licytacja dochodzi do nas...Świat na nas patrzy...Może to jest ta 

najważniejsza w życiu chwila? Oczywiście rozsądek każe spasować. Inaczej można wepchnąć opsów w lepszy 

kontrakt, albo samemu grubo się wystawić. Wszak jesteśmy po partii. Jednak jakaś siła zmusza mnie do działania. Z 

obserwacji w poprzednim rozdaniu wiem, że przeciwnicy poprawnie wistują i zrzucają karty. Są bardzo przekonani o 

swojej wyższości (co nawet później uzewnętrzniła pani Goldenek w "dyskusji" porozdaniowej). Poza tym mają 

słabość...nie potrafią grać w tempie... Szybko analizuję tempo gry przeciwniczki i domyślam się, że pierwszy pas był 

"naturalny", nie było się nad czym zastanawiać. Czyli mogę założyć, że Lucy ma znacznie więcej PC niż Goldenek2. 

Drugi pas wynikał z alternatywy: pasować lub licytować. Jeśli licytować to z pewnością z dobrym fitem 

karowym...Decyduję się licytować. Skoro kara mamy wyłączone to końcówki wygrywa się już od 22 PC. Powinienem 

wznowić kontrą, ale wydaje się że gdy rozgrywka będzie z mojej ręki przeciwnikom trudniej będzie wistować. Boję się 

też że Lucy może spasować i opsy wygrają 3 karo z kontrą. Licytuję 3 kier (czwórki licytujemy od niższej :). 

Zdziwiony lekko Ryszard1946 - pas. Lucy 4 kier, które obiega o dziwo bez kontry. Wist A karo i odkrywa się stolik-

marzenie: 

♠ K93   ♠ AW104 

♥ AK63       N    S ♥ DW87 

♦ 84   ♦ 9 

♣ K875   ♣ W932 

 

Jak widać "licytację" Goldenka mimo, że to były tylko dwa pasy, zinterpretowaliśmy prawidłowo. Teraz tylko 

pozostaje kontrakt wygrać . Do Asa karo Goldenek dokłada precyzyjnie najniższe karo. Zamykam oczy gdy Ryszard z 

zamachem wyciąga kolejną kartę. Spodziewam się najgorszego. Zagrania do oczywistego u E asa trefl zapewne z damą 

i szybkiej przebitki. Ryszard też chyba widział to precyzyjnie dołożone karo. Nie mogę siedzieć z zamkniętymi oczami. 

Przez szparkę z lewej strony widzę króla karo! Otwieram szeroko oczy, nabieram ufnie powietrza choć przed chwilą 

starałem się nie oddychać. Nie zagrał w trefla, widocznie nie mógł. Rysuje się prosta droga wygrania kontraktu. AD 

trefl sec w  ręku E lub druga 10 trefl w dowolnej ręce. Całkiem spore szanse  jak na taki dość szalony kontrakt. 

Oczywiście jeszcze po drodze impas pik ale to sprawa najprostsza. Wiemy, że kiery się dzielą bo nie gramy z kontrą, ale 

i tak po przebiciu  drugiej rundy kar musimy je ściągnąć. Gdy gramy trzeci raz kiera i Goldenek dokłada do koloru 

słychać sapnięcie z lewej strony. To Ryszard popuszcza parę, bo ciśnienie zaraz przekroczy u niego 200.  Ze  stołu gram 

9 pik w koło. Następnie asa w tym kolorze. Niestety W nie dokłada, tragedia. Znamy już rozkład rąk, ale nasze szanse 

wygrania maleją już do zera, bo układ z drugą 10 trefl przy damie u W jest niemożliwy. Nie ma układu wygrywającego. 

Nie pozostaje mi nic innego jak z uśmiechem spotkać los i ponieść zasłużoną karę za niesubordynację licytacyjną. Ale 

co z karą dla W-E ? Pozostaną nieukarani ? Z zadowoloną miną jakby wszystko szło po mojej myśli gram do waleta pik 

i ściągam jeszcze asa pik . Gram teraz trefla...W sądząc, że chwytam się nieistniejącej szansy i gram do króla, 

"podstępnie" podkłada 4 trefl. Wygrałem ! Z lubością patrzę przez chwilę na skromną 4 trefl i dysponuję ze stołu 

siódemkę. Słyszę lekki hałas po lewej stronie. Jakby odgłos pękającej gumy od majtek. Tak pękło ego Ryszarda1949. W 

kuluarach bardzo już uspokojony przeciwnik zadał Lucy pytanie, które pojawiło się w tytule. A my na finiszu 

uzyskaliśmy więcej pkt niż dwie następne pary łącznie. 
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Rozkład całego rozdania prezentował się następująco:  Końcówka 4-kartowa: 

        ♠ K93      ♠ ---- 

        ♥ AK63      ♥ A 

        ♦ 84      ♦ ---- 

        ♣ K875      ♣ K87 

♠ 8         N ♠ D7652    ♠ ---    N ♠ Q 

♥ 104             W        E ♥ 952    ♥ ---      W  E ♥ --- 

♦ AKW10642      S ♦ D72    ♦ 10    S ♦ 7 

♣ D104   ♣ A6    ♣ D104  ♣ A6 

        ♠ AW104      ♠ --- 

        ♥ DW87      ♥ --- 

        ♦ 9       ♦ --- 

       ♣ W932      ♣ W932 
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Najbliższe turnieje Makabi – V Cykl: 

 

06.11   Turniej par na maksy 

13.11   Turniej par na IMP (cav. uśr.) 

20.11   Turniej par na maksy 

 

Wyniki IV Cyklu po 8 turniejach: 

 

Punktacja długofalowa OPEN 

(liczy się 7 z 9 turniejów) 

 

1 Dariusz Chmielewski 327 

2 Józef Pochroń 302 

3 Danuta Żabicka 298 

4 Mirosław Małypan 295 

5 

 

Antoni Sękowski 289 

 

Punktacja długofalowa AMATOR 

(liczy się 7 z 9 turniejów) 

 

1 Krzysztof Dubno 210 

2 Grzegorz Czurylik 156 

3 Dariusz Milewski 156 

4 Michał Samet 146 

5 Grażyna Płocka 145 

 

Dzisiaj ostatni turniej IV Cyklu. Na prowadzenie w 

klasyfikacji OPEN wyszedł Dzidek Chmielewski. Wygraną 

ma prawie niezagrożoną, ale o pozostałe miejsca na podium 

będzie dzisiaj ciekawa walka, zapewne do ostatniego 

rozdania. W klasyfikacji kobiet, aż 3 zawodniczki mają 

prawie tyle samo punktów. 

W klasyfikacji AMATOR na zdecydowanym 

prowadzeniu Krzysztof Dubno. O miejsca medalowe walczy 

dwoje zawodników Makabi: Grażyna Płocka i Michał 

Samet.  

 Dzisiejszy turniej będzie porównany z innymi 

podobnymi turniejami w Polsce. Dzięki temu można 

porównać się z większą liczbą par i otrzymać dodatkowe 

pkl-e. 

Zapraszamy wszystkich do podania swojego adresu 

e-mail sędziemu i dostawania newslettera Makabi ze 

wszystkimi ważnymi informacjami. 

Już od pierwszej środy listopada rusza kolejny, V 

Cykl Makabi. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa. 


