
Lipnica Murowana w pełnej krasie 

Turniej w Lipnicy to zdarzenie, które można przyrównać do Wimbledonu :), uwzględniając 
drobną poprawkę. Odbył się 22 kwietnia 2017 roku po raz dwudziesty czwarty. Za rok bardzo 
okrągła rocznica - tak się tworzy historia :). Koniecznie trzeba przyjechać. W tym roku zawitało 
31 par wprawiając sędziego w poważne „karpiele”. Nikt, w najśmielszych snach, nie przewidział 
takiej frekwencji, zważywszy, że wcześniejszy rekord wynosił 24 pary, a silną konkurencją było 
GPPP w Łodzi w tym samym terminie. Na biegu dostawiano brakujące stoliki i tasowano 
dodatkowe rozdania. Wszystko odbyło się na pełnym sprężu tak, że opóźnienie było minimalne. 

Apetyczny catering na „szwedzkim stole” zachęcał do konsumpcji, nikt się specjalnie nie 
nudził. Jedzenie na zimno z najwyższej półki – palce lizać. Podziw dostrzegłem nawet w oczach 
Wioletki z Drwini, gdzie też umieją kucharzyć. Na oko sądząc dla wszystkich starczyło :). Skąd tyle 
energii i życzliwości w mniejszych miejscowościach? Dalibóg nie wiem?! 

Mały zgrzyt powstał pod koniec, gdy wyniki ostateczne zmieniały się jak w kalejdoskopie, 
ale i ten problem szczęśliwe został jakoś rozwiązany. Jest nadzieja, że za rok się nie powtórzy. 
Pozycje medalowe obsadził desant z Krakowa a wygrali koledzy Janusz Wrześniak z Grzegorzem 
Żyłą o „koński paznokieć”. 

Kontynuatorem, organizatorem i znaczącym sponsorem pięknej brydżowej tradycji jest Pan 
Tomasz Gromala – wójt Gminy, który na koniec wręczył puchary, nagrody rzeczowe i całkiem 
niemałe w gotówce, jako, że na ten cel skierowano większość wpisowego. Przy ceremonii 
asystowała dzielnie Julia, śliczna córeczka wójta, najmłodsze pokolenie brydżystek. Na razie, jak 
nieśmiało wyznała, trenuje z dziadkiem w wojnę i tysiąca. Mniemam, że skoro zaczyna jako 
trzylatka to pewnie szybko dogoni naszą mistrzynię Justynę Żmudę :). 

Tekst brydżowy bez dynamicznego rozdania, to jak żart bez puenty. Zatem do dzieła! Jak 
dojść do szlemika po otwarciu licytacji przez E, a jak po asekuranckim pasie tegoż? 
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Licytacja w miarę normalna po otwarciu 1 kier. Mało kto w obecnych czasach nie otwiera z ręką E. 

Spełnia wszystkie warunki, nawet W pik może się przydać i jak widać tak właśnie jest. Powinno się grać 
wyłączeniowym pytaniem o asy i tyle. Ale i bez tego trzeba być strasznym asekurantem, żeby nie wgolić 
szóstki. 

N E S W 
pas 1 kier 2 (3) karo 5 karo 
pas 6 trefl pas 6(7) kier 
pas pas pas  



A co zrobić jak nam się trafi partner bojaźliwy, albo zatwardziały konserwatysta licytacyjny, który 
uznaje 12 PC za minimum, a W pik singlowy to nie punkt. A zatem pas?! Wbrew pozorom do szóstki dojść 
wcale nie trudniej. I nie trzeba się pytać o asy, tylko uruchomić wyobraźnię. 

N E S W 
pas pas 1 karo 1 pik 
pas 2 kier pas 4 karo 
pas 5 karo pas (7) 6 kier 
pas pas pas  

Jaką kartę ma W? Jedno pik w przedziale 8-15 PC. Liczymy punkty u niego i wyobrażamy sobie 
skład, wszak skoczył w 4 karo przesądzając końcówkę, a zachęcając do szlemika, w sytuacji gdy my na E, 
po pasie, możemy mieć absolutnie minimalną rękę. Wchodzą w grę takie układy jak niżej i zbliżone, 
wszystkie z pogranicza kontry objaśniającej. 
AKxxxx KWxx x Kx, AKDxx Kxxx x Dxx AKxxxx KWxx – Dxx 

A przecież my na E nie mamy ręki minimalnej. Wręcz mamy maksymalną. Nasze pięć karo powie 
prosto i głośno: ”mam stuprocentowe wyłączenie karo i 10-11 znakomitych punktów. Jak masz np. AKDxxx 
Kxxx – Kxx licytuj siedem! Po co się rozdrabniać :)” 

Ścieżki dojścia mogą być różne, brydż to gra różnorodności, ale w tym galimatiasie warto nie 
zapominać, że w talii są 52 karty, jedynie (lub aż) 40 PC, a prostej umiejętności dodawania uczymy się już 
od przedszkola. 

Do idących, jakkolwiek nieco naciągniętych, siedmiu kierów doszły dwie pary ale tylko jedna 
wygrała – Kalinowski-Pasich. Spotykamy się za rok 

 
Tadek Biernat 



 


