
Brydżowa Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Szóstego  stycznia  2016,  jak  co  roku  spotkaliśmy się  w  NCK  na  Brydżowej  Wielkiej

Orkiestrze  Świątecznej  Pomocy.  Atmosfera  świąteczna  w  pełnym  tego  słowa  znaczeniu.

Sponsorzy wymienieni już wcześniej przez Zbyszka dopisali znakomicie. Było w czym przebierać
przy rozdzielaniu nagród. Nawet dla outsiderów z ostatnich miejsc były fanty i to wcale nie takie

mizeroty. Ja na ten przykład wybrałem dwa przewodniki Pascala i to mimo, że miałem dużo, dużo
bliżej  końca  niż  początku  tabeli.  Brydżyści  ofiarnie  kupowali  perfumy  Andrzeja  Byzdry

z Rzeszowa (Carlo Bossi) -  nieoficjalnie wiem, że uzbierało się z tego ponad 600 zł. A globalnie

została przekazana niebagatelna kwota ponad 3500 zł, co jest sumą poważną i pozostaje tylko mieć
nadzieję, że będzie dobrze wydana na leki i urządzenia medyczne służące dzieciom. 

WOŚP jest wydarzeniem godnym poparcia i, co widać, poparcie to  jest obficie udzielane,

mimo obrzucania  błotem  głównego  organizatora  Jurka  Owsiaka  przez  niektóre  środowiska.

Obrzucanie błotem jest charakterystyczne dla ludzi, którzy sami nie potrafią nic pozytywnego dla

innych zrobić, tylko obśmiewać, ewentualnie opluć jadem - naturalnie niezwykle patriotycznie. 

Rano  spotkaliśmy się  na  turnieju  granym  na  dwie  linie.  Prawdopodobnie  ze  względów

organizacyjnych grało się  po 3 rozdania na parę.  Trochę  to mija się  z  zamysłem historycznym

(który bardzo mi się podobał) by grać po jednym rozdaniu,  ale za to na wszystkie pary. Chyba raz

w roku stać nas na taką rozrzutność czasową, nawet gdybyśmy mieli nie grać po południu. Apeluję
o powrót do tradycji za rok.

Pomysłodawca Jasiu Blajda wsparty możliwościami Jurka Kujawskiego (piękny pseudonim

Szpinak) oraz sprawnością organizacyjną Zbyszka Sagana zgotowali znakomitą imprezę. Początek

został  solidnie  obdzwoniony na  oryginalnym dzwonie  okrętowym i  ruszyliśmy do gry.  Na NS

teoretycznie  tuzy,  na  WE  teoretycznie  nieco  słabsi.  Ta  klasyfikacja  nijak  się  miała  do

rzeczywistości  :).  Grałem z  Kazkiem Gałką  i  doprawdy nie  zbieraliśmy wielu  fruktów.  Część
słabych zapisów wzięła się z kiepskiej formy (co nie wróży dobrze przed ligą) ale sporo też było

takich,  w których byliśmy bezlitośnie ogrywani przez tych niby słabeuszy :).  Na przykład kol.

Byzdra z Tytusem tak sobie na nas poczynali  nonszalancko i bez respektu.
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 Licytacja  banalnie  prosta.  Kontrakt  niezagrożony  po  dowolnym  wiście.  Optymista  by

oczekiwał „średniówki” z nieznaczną przewagą dla nich. A jaka rzeczywistość?! 9% dla nas!! I jak

tu nie zapłakać.  Może gdybym się zmieścił z X na tego trefla to by coś pomogło? Ale ta X to

strasznie księżycowa była. Widać, że są w Rzeszowie ludzie umiejący grać w brydża a nie tylko

robić  „oborę”  w  czasie  turnieju.  W  żadnym  razie  nikogo  się  nie  czepiam,  tak  tylko  sobie

wspomniałem, bo coś sprawa dyskretnie przycichła. Mało tego nasi rodzimi, krakowscy krzykacze

też  jakby  przytłoczeni  świąteczną  atmosferą  „dali  sobie  siana”  i  interwencji  było  tyle  co  kot

napłakał.  Nigdzie  też  nie  było  sygnałów  o  zbyt  wąskim  lub  za  szerokim  układaniu  odzywek

licytacyjnych. Widać metoda znana i szeroko popularyzowana w wyższych sferach brydżowych nie

dotarła jeszcze do Krakowa i okolic.

Przyszła  pora  na  rozdanie  z  wyższej  półki.  Mocna  karta  na  NS  -  czyli  przyszło  tym

teoretycznie  lepszym  co  to  i  przymusy  ustawiają  i wpustki,  już nie  mówiąc  o  znakomitym

prowadzeniu licytacji.
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Licytacja równie prosta jak u opisywanych wyżej Andrzeja i Tytusa. Ba ale jeszcze to trzeba

rozegrać. Dostałem od Małgosi wist treflowy, a jako, że 12 lew po zabiciu Asem nie mogłem się
doliczyć toteż prostolinijnie puściłem do waleta. Kol. Faber pobrał skwapliwie na króla i jak dobry

furman nawrócił nie chcąc najeżdżać w innych kolorach. Dacie wiarę, że na 18 par  NS tylko jedna

szóstka została wygrana?! Byli to koledzy Woliński i Tokarz. Jak tej sztuki dokonali nie wiem, mam

nadzieję, że technicznie a nie przypadkowo :).

Proste  liczenie  lew  na  honory  daje  jedynie  10  lew.  Podział  pików  załatwia  sprawę
definitywnie, ale wtedy rzędem by stało 990. Podział kar daje 11 lewę – bez pików. A co dalej?

Dalej pomaga dopiero rzut oka na DF gdzie jak byk stoi 12 lew na BA i pogłębiona analiza w widne

karty.  Dzielnie mi  sekundował  Jacek  Kalinowski.  Tak  to  we dwóch wygraliśmy tego  szlemika

następnego dnia w domu. A przecież faktycznie i w zakryte da się to łatwo wygrać. 



Wróćmy do początku. Piki jeśli się dzielą, to dzielą się zawsze, wszak podziały nie ulegną
zmianie w czasie rozgrywki, z nimi można poczekać. To samo z karami. To co robić? To gramy

trzeciego trefla zrzucając z ręki kiera (zbędna karta) i sympatyczny kolega Faber zaczyna się wić
jak piskorz. Uczujnieni w 3 lewie zaczynamy trzeźwieć i przytomnym okiem patrzeć na zrzutki.

Powiedzmy E zrzuca karo. To my teraz 4 razy kara. A co gość zrzuca do czwartego? Jeśli kiera to

gramy kiery górą  i  deklarujemy,  jeśli  pika to  gramy piki  i  też  deklarujemy :).  No to  liczymy:

2 treflowe, 4 karowe, 4 kierowe i 3 piki (aż szkoda że nie 7 gramy :). Druga wersja to: 2 treflowe,

4 karowe, 2 kierowe i 5 pikowych znowu 13 lew :). Żarty, żartami ale trochę smutno, że ta „silna”

linia NS tak się słabo spisała. Piękny przymus kaskadowy, rzadki ptak brydżowy. Za wpadkę tylko

bez jednej całkowicie nieoczekiwanie  i niezasłużenie dostałem jeszcze 60%!?  Z  tajemniczych

powodów inni wpadali więcej. Tak to by wyglądało w 3 lewie:

Gramy A trefl i …...  !!! Jakie to proste :).
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Linię NS wygrała, powtórzę dla ścisłości, Złota Justyna, której nie przeszkadzał za bardzo

nasz Prezes Kuflowski. Na WE kol. Juszczyk z kol. Rżewskim pokazali, że jeszcze wiele mogą!
Ho, ho, ho! Gratulacje.

 Do zobaczenia na Brydżowej Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy za rok, naturalnie

o  ile  te  „wygłupy”  Jurka  Owsiaka  nie  zostaną  w  sejmie  przegłosowane  jako  szkodliwe  dla

młodzieży i zakazane.

Tadeusz Biernat


