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„Przepuszczenie, czyli ulubione zagranie techniczne Adasia S.” – Kazimierz Dominiak 

 
Pokaż mi jak wistujesz, a powiem jakim jesteś brydżystą - mówi stara maksyma. 

 

Niedawno miałem przyjemność zagrać w turnieju z Adasiem Suchodolskim. Oto dwa rozdania z tego turnieju 

pokazujące klasę tego zawodnika kroczącego zdecydowanie śladami wybitnego ojca - mistrza województwa 

pomorskiego na maxy sprzed czterech lat:  

 

Z kartą ♠1094 ♥D2 ♦1042 ♣D9842 pasujemy, a dalsza licytacja przebiega następująco: 

 

E S W N 

 pas 1♠ 2♥ 2 NT 

 pas 3 NT pas… 

 

Wybieramy kartę wistu…Można prostolinijnie zawistować w damę w kolorze partnera, ale ze względu na 

klasę rozgrywającego widać, że to raczej pewna strata lewy. Lepiej byłoby zapewne zawistować 2 kier (!), ale ten 

pomysł zostawiamy na inne rozdanie. Z nadzieją wykładamy na stół 4 trefl i oglądamy karty dziadka: 

♠ADW82 ♥W86 ♦A6 ♣AW6. Rozgrywający dokłada trefla ze stołu, a partner 3 kier. Należało jednak 

zawistować w 2 kier spod damy...Wist nietrafiony, ale znamy już ilościowy rozkład rąk. Partner ma 4-5-4-0 więc znamy 

rozkład u rozgrywającego. Widać, że jest to rozkład z ograniczoną komunikacją. Rozgrywający bierze w ręku i gra 

pika, a na podłożoną 9 pik kładzie ze stołu damę. Adaś z ręką: ♠K765 ♥A10743 ♦DW75 ♣--- natychmiast, z wielką 

orientacją, bez zmrużenia oka przepuszcza !!! Zagranie to powoduje, że rozgrywający nie ma już prawie szans na 

trafienie rozkładu koloru pikowego. Gra na trzeciego króla pod impasem i musi oddać w pikach dwie lewy. Zabicie 

królem przy pierwszej okazji rozwiązywało kolor natychmiast. 

 

oto rozkład rozdania 5: 

    ♠ 3 

♥ K95 

♦ K983 

♣ K10753 

♠ K765     N  ♠ 1094 

♥ A10743    W  E ♥ D2 

♦ DW75     S  ♦ 1042 

♣  ---    ♣ D9842 

♠ ADW82 

♥ W86 

♦ A6 

♣ AW6 

 

W rozdaniu 25 rozdawał S, a licytacja miała następujący przebieg:  

 

S W N E 

1 ♣ pas 1 ♠ pas 

1 NT pas 3 NT pas... 

 

Z ręki W: ♠84 ♥K852 ♦AW ♣W9764 zawistowałem 6 trefl, na stole: ♠10952 ♥ADJ ♦KD94 ♣D8. Dołożoną 8 

trefl partner przykrył 10 trefl...Czas na analizę. Rozdanie jest wyraźnie nadwyżkowe i naszym zadaniem jest 

ograniczenie liczby lew rozgrywającego, o obkładce raczej trudno marzyć. Kara położone dla nas niekorzystnie, 

podobnie jak król kier. Jedyną naszą nadzieją jest ograniczona komunikacja wynikająca z błędu pierwszej lewy 

rozgrywającego o czym za chwilę się przekonamy...Czy jednak uda się nam ten błąd wykorzystać? Po utrzymaniu się 
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asem trefl rozgrywający gra na impas kier biorąc lewę. Z obu rąk obrońców wysokie kiery - sygnał Smitha. Dla Adasia, 

który ma: ♠KD73 ♥94 ♦10853 ♣1053 w rozdaniu nie ma już tajemnic. Partner zawistował spod piątego waleta trefl, 

rozgrywający mający skład 3-4-3-3 nie wybrał właściwej kolejności grania kolorów. Pierwszą lewę powinien wziąć 

damą w stole w następnej zagrać w piki... 

Dobrowolne odblokowanie teraz damy trefl graniczyłoby z szaleństwem. Jeśli E przepuścił królem kier, a asa 

karo ma W to przegramy kontrakt, w którym było co najmniej 10 lew! Rozgrywający w trzeciej lewie gra więc ze stołu 

pika. I tu następuje doskonałe zagranie Adasia. Nie podkłada figury pik i mimo wzięcia waletem w ręku z komunikacją 

w rozdaniu rozgrywający może się definitywnie pożegnać. 

Rozdanie prezentowało się następująco: 

♠ 10952 

♥ ADJ 

♦ KD94 

♣ D8 

♠ 84   ♠ KD73 

♥ K852          N ♥ 94 

♦ AW  W   E ♦ 10853 

♣ W9764     S ♣ 1053 

♠ AW6 

♥ 10763 

♦ 762 

♣ AK2 

Rozgrywający ponownie impasuje króla kier, odgrywa asa kier i gra pika. Tym razem Adaś podkłada figurę, 

zabitą asem. Następuje zagranie do damy trefl. Rozpaczliwie szukając podziałów gra w pika. E miał jednak 4 pika na 

odejście... 

W czterokartowej końcówce na stole zostają w karach KD94, w ręku dwie blotki karowe, 10 kier i "dobry" 

król trefl. Króla karo W bije asem ściąga fortę kier, a zagranie waleta karo ogranicza wziątki rozgrywającego do 9 lew. 

Przy poprawnej rozgrywce po wiście w trefla przy zastanym układzie trudno wziąć mniej niż 11 lew co 

stawało się udziałem kilku rozgrywających. 

Od redakcji  

 

 

 

 

 

 

 

SPONSORZY: 

 

 

 

 

Wyniki V Cyklu po 3 turniejach: 

 

Punktacja długofalowa OPEN 

 

1 Ireneusz Dzikowski 141 

2 Szczepan Chruścicki 126 

3 Józef Pochroń 126 

4 Elżbieta Czekaj 124 

 

 

Waldemar Warzała 124 

Punktacja długofalowa AMATOR 

 

1 Grażyna Płocka 60 

2 Michał Samet 60 

3 Krzysztof Dubno 58 

4 Andrzej Gabryjelów 52 

5 Dariusz Milewski 52 

 

 Po 3 turniejach V Cyklu na prowadzeniu w 

klasyfikacji OPEN Ireneusz Dzikowski, przed Szczepanem 

Chruścickim i Józefem Pochroniem. 

 W klasyfikacji AMATOR na prowadzeniu dwoje 

zawodników Klubu Makabi – Grażyna Płocka i Michał 

Samet. Za nimi czai się dwukrotny zwycięzca tej 

klasyfikacji – Krzysztof Dubno. 


