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InformacjeStarkowski Mistrzem Polski!

Mistrzowie Polski Teamów 2018 (od lewej): Bogusław Gierulski, Jerzy Skrzypczak, Michał Kwiecień, Włodek Starkowski

CZY WIESZ, ŻE?

Powielono do tej pory 
podczas Kongresu

9282
rozdań!

SKLEPIK
BRYDŻOWY

Zapraszamy do zaku-
pu pamiątek z logiem 
Kongresu Bałtyckiego

facebook.com/pwzbswww.sopotbridge.plTU JESTEŚMY

58. MIĘDZYNARODOWY 
KONGRES BAŁTYCKI

NEFKA!
Konkurs na imię dla 
maskotki rostrzygnię-
ty. Nefka to pomysł  
Krzysztofa Lewan-
dowskiego.
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Team Starkowski pewnie awansował 
w eliminacjach, potem w znakomitym 
stylu wygrał z Follow Skrzat w ćwierćfi-
nale, a w półfinale z Connectorem spra-
wa była rozstrzygnięta już w pierwszych 
dwóch segmentach, kolejne segmenty 
były formalnością.

Gratulujemy!
A teraz kilka rozdań z finału na dru-

żynę Wit-Tur, która, mimo że nie należała 
do faworytów to jednak miała w składzie 
kilku rutynowanych graczy. 

Coraz bardziej popularna odzywka 
1BA po otwarciu partnera w kolor star-
szy nie obiecuje zupełnie nic. Ma to na 
celu przede wszystkim zaburzenie bilan-
su stolika. Szczególnie w założeniach ko-
rzystnych jest to bardzo opłacalne: prze-
ciwników możemy wybić z popartyjnej 
końcówki, a sami niewiele „postawić”. O 
ile na Zachodzie taka sztuczka jest znana 

od kilkudziesięciu lat, u nas ciągle zali-
czana jest do kategorii nowinek czy za-
jazdów. czy takie 1BA powinno być aler-
towane? Nie jestem sędzią, ale wystarczy 
zaalertować, że może być bardzo słabe 
(szczególnie jak gra się otwarciami do 
Acola). A teraz czas na 1BA w akcji. Pas 
Garbacika na 1♠ należał do bardzo defe-

c.d. str. 2

Rozdanie 3, WE po, rozd. S

♠ KD10
♥ 943
♦ 106
♣ AD642

♠ A8765
♥ A
♦ KW2
♣ K1053

♠ W9
♥ KDW10
♦ AD97
♣ J87

♠ 432
♥ 87652
♦ 8543
♣ 9
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ANDRZEJ ZALESKI
Prezes PWZBS, mecenas brydża            

kapitan drużyny Andrzejki Gdańsk
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Redakcja: Jak zwykle -  jak wyglą-
dały twoje brydżowe początki?

Andrzej Zaleski: Nauczyłem się grać, 
kiedy miałem 15 lat, byłem między 
8 a 9 klasą - były to klasy licealne. 
Mieszkałem w małym miasteczku w 
poznańskim i  nauczył nas grać star-
szy kolega. Jako że podstawy mieli-
śmy solidne, bo graliśmy m.in. ska-
ta i kierki, to brydża przyswoiliśmy 
dość łatwo. Początkowo graliśmy 
oczywiście na zapis polski, a potem 
od studiów  w 1957 roku grywałem 
turnieje podczas targów poznańskich 
i już na zapis międzynarodowy.

Po skończeniu studiów miałem 
nakaz pracy i pojawiłem się na Po-
morzu i przerzuciłem się na szachy 
na jakiś czas.  Potem zacząłem grać 

w brydża na pieniądze, co 
teraz można nazwać pro-
fanacją brydża. Różni tzw. 
prywaciarze organizowali 
takie fiksy (wydawało im 
się, że potrafią grać) i z 
różnym dla nich skutkiem.

 
Jak potoczyła się dalsza kariera?

– W 1998 roku zostałem zaproszony 
do drużyny „Delikatesy”. Potem za-
cząłem ją sponsorować i przemiano-
wałem nazwę na „Andrzejki”. Prze-
szliśmy całą ścieżkę brydżową od 3 
ligi do ekstraklasy, dodając do składu 
znakomitych graczy - Kazia Omerni-
ka, czy Sławka Henclika.

Pamiętasz swój pierwszy Kongres 
Bałtycki?

– Pierwszy Kongres zagrałem w tej 
hali - Stulecia Sopotu w 2001 roku. 
Od tego też mniej więcej czasu ak-
tywnie wspieram pomorskiego bry-
dża zasiadając we władzach Związ-
ku, ale także w bezpośredni - bardzo 

wymierny, bo finansowy sposób.

Czy jakiś turniej utkwił tobie szcze-
gólnie w pamięci?

– Palace Cup! Pierwszy raz zagrałem 
z Bartkiem Chmurskim i wygrali-
śmy! Turniej był bardzo silnie obsa-
dzony, grali m.in. Mahmood Zia czy 
Krzysztof Martens. 

Jak widzisz przyszłość  przed bry-
dżem?

– Niestety, niezbyt optymistycznie. 
Wielu przenosi się do gry w inter-
necie, a dla mojego pokolenia trzy-
manie kart w ręku i kontakt z żywym 
człowiekiem jest nie do zastąpienia.
Jest też mały dopływ świeżej krwi, 
ciągle widzi się te same twarze, szko-
lenie młodzieży kuleje. 

Jeśli chodzi o mnie, to nadal 
będę wspierał pomorskiego brydża.

Dziękujemy za rozmowę.

– Dziękuję.

ROZMOWY MISTRZÓW

 

W N E S
Starkowski Garbacik

- - pas pas
pas 1♠ pas (?) 1nt
pas 2♣ ktr 2♠
pas...

Michałowski Kwiecień

MISTRZOSTWA POLSKI TEAMÓW

tystycznych. Para WE została szybko 
ukarana, bowiem S celnie powiedział 
1BA i parze WE już nie udało się 

znaleźć bilansu. Na drugim 
stole padła kontra na 1♠ i 
zagrano 3nt. Tutaj Garbacik 
co prawda położył 2♠ bez 2, 
ale jednocześnie zanotował 
stratę 11impów. 

Drużyna Wit-Tur już na 

początku próbowała „ustawić” mecz 
- na obu stołach padło dwukoloro-
we otwarcie 2♠, jednak na pozycji 

N Włodek Starkowski zalicytował 
3♣ do koloru - dyscyplina przede 
wszystkim. Z kolei Marek Tyran, 
siedziąc na N, spróbował chwycić 
byka za rogi licytując 3♥. Skończyło 
się niezbyt bolesnym upadkiem 4♥-1 
i stratą 5 impów.

Wit-Tur próbował odbijać także 
w kolejnych rozdaniach, jednak z mi-
zernym skutkiem.

Kolejny niestandardowy pas 

c.d. ze str. 1

Rozdanie 6, WE po, rozd. S

N

S
W E

♠ A8754
♥ 2
♦ KD87
♣ K42

♠ K
♥ AKW654
♦ 9543
♣ 85

♠ D2
♥ D1087
♦ AW1062
♣ 97

♠ W10963
♥ 93
♦ -
♣ ADW1063

 

W N E S
Starkowski Garbacik

- 1♣ pas (?) 1♠
pas 2♠ pas pas
2BA 3♦ 4♦ ktr
pas...

Michałowski Kwiecień
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Garbacika - mając tak dobry kolor 
kierowy wskazana jest natychmiasto-
wa interwencja. Klapper na pozycji 
wygasającej zwietrzył fity u partne-
ra (poniekąd słusznie) i zalicytował 
wywoławcze 2BA. Starkowski zdą-
żył wskazać krótkość karo i interesu-
jącą rękę w ramach dotychczasowej 
licytacji. Garbacik mając duży układ 
zalicytował 4♦, co już spotkało się ze 
zdecydowanym protestem pary NS. 
Obrońcy byli bezwzględni i położyli 
WE bez 4, za 800. 

Tym razem interesujące rozdanie 
od Bogusła Gierulskiego. Po licyta-
cji, w której N wszedł Michaelsem, 
a potem jeszcze wskazał dużą dwu-
kolorówkę, Gierulski rozgrywał 5♠ 
po wiście w ♦A, obrońca w drugiej 
lewie odszedł w ♣W. Jak należy roz-
grywać?

Po wzięciu na ♣A rozgrywający 
zagrał ♠10, S małe i po dojrzałym na-
myśle położył asa. 

Kontraktu nie udało się wygrać, 
ale przypuśćmy, że impasujemy 
♠DW - to jeszcze nie koniec - nie 
możemy teraz wyeliminować kara 
i ściągnąć atutów, bo N będzie miał 
bezpieczne odejście. Należałoby 
ściągnąć trzy razu atu i odejść ♦D 
wyrzucając z stołu kiera. Rozgrywka 
oczywiście możliwa, ale w praktyce 
mało prawdopodobna. Z resztą, za 
przegranie 5♠-1 Gierulski i tak zaro-
bił 12 imp, bo na 2 stole Starkowski 
wygrał 5♦ z kontrą.

Drużyna Starkowskiego była w 
szczytowej formie - oddała tylko 9 
impów! Nic dziwnego więc, że Wit-
-Tur zdecydował się poddać trzecią 
składkę. Wynik meczu: 65.6:9 imp.

Rozdanie podesłał Adolf Bo-
cheński, który grał 4♥ na zwycięz-
ców GPPP Macieja Dobrzyńskiego i 
Kamila Walczyka. 

Rozdanie wygląda na dość nud-
ne, gdzie tu szukać maksa? A jed-
nak...Maksy nie biorą się z niczego, 
czasami je trzeba sobie wypracować

Wist ♥A i odwrót trefl. Czy moż-
na dziwić się rozgrywającemu, że 
zabił asem i próbował impasować 
kiera? Przecież nikt nie podejrzewał-
by obrońcy o pierwszy wist asem z 
ADx. Po takiej obronie Adolf był 
skazany na przegranie  bez dwóch i 
zwycięzcy GPPP zdobyli zasłużone 
93%. 

Krzysztof Eustachewicz 1937-2018
Wydawało się, że smutna wiado-

mość sprzed kilku dni o zupełnie nie-
spodziewanym odejściu od nas Jana 
Wieczorka jeszcze do nas nie dotar-
ła, gdy tymczasem kolejna smutna 
wiadomość -  odejście słynnego na 
Pomorzu „Generała”, komandora 
Marynarki Wojennej, mistrza mię-
dzynarodowego, członka PZBS od 
1965 roku, a przede wszystkim wy-
chowanka pomorskich brydżystów, 
odznaczonego niezliczoną liczbą 

medali i nagród.
Wychowankiem Genarała jest 

m.in. Michał Nowosadzki, który tak 

go wspomina:
Generał był moim pierw-
szym poważnym trenerem. 
To pod Jego skrzydłami sta-

wiałem pierwsze kroki na nieco szer-
szej arenie brydżowej. Z drużyną 
MOSiRu Sopot pierwszy raz awan-
sowałem też do ówczesnej drugiej 
ligi. Kto wie w jakim miejscu swojej 
brydżowej drogi byłbym 
dzisiaj, gdybym nie spo-
tkał na niej Generała. 

Dzięki Krzysiu!

Rozdanie 17, nikt, rozd. N

N

S
W E

♠ A7
♥ 43
♦ AD86
♣ K6542

♠ DW65
♥ A72
♦ 5
♣ AW873

♠ 1098
♥ KW10986
♦ W732
♣ -

♠ K432
♥ D5
♦ K1094
♣ D109

Rozdanie 18, NS po, rozd. E

N

S
W E

♠ AK8632
♥ AD7
♦ D9
♣ 107

♠ -
♥ KW8643
♦ AK10652
♣ W

♠ 10974
♥ 1052
♦ 3
♣ AK964

♠ DW5
♥ 9
♦ 
♣ D8532

Jeszcze GPPP

Rozdanie 24, nikt, rozd. W

N

S
W E

♠ D652
♥ KW1062
♦ AD
♣ 97

♠ A873
♥ AD5
♦ 864
♣ K42

♠ 109
♥ 874
♦ KW10975
♣ AD

♠ KW4
♥ 93
♦ 32
♣ W108653
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m-ce	 Imię	I	nazwisko	 	 imp
1 Kazimierz Omernik  84.00
 Krzysztof Antas 
2 Marek Wawrzyniak  81.00
 Jerzy Kullass 
3 Katarzyna Dufrat  80.00
 Justyna Żmuda 
4 Krystian Dowolski  72.00
 Maciej Boczar 
5 Monika Sautaux  61.00
 Radosław Szczepański 
6 Wacław Janicki  59.00
 Jacek Lew 
7 Krzysztof Borkowski  56.00
 Lechosław Suszka 

8 Marta Sikora  54.00
 Adam Walczyński 
9 Andrzej Kończak  50.00
 Piotr Kazub 
10 Dariusz Bogucki  48.00
 Tadeusz Kaczanowski 
11 Janusz Gawęcki  47.00
 Stanisław Pająk 
12 Czesław Gruszecki  46.00
 Marek Bednarczyk 
13 Przemysław Błaszczyk 44.00
 Grzegorz Lewaciak 
 Leszek Falkowski  44.00
 Szczepan Chruścicki 
15 Dmitry Kamlyuk  43.00

 Sergey Belko 
16 Jan Gardocki  39.00
 Stanisław Pochodowicz 
17 Grzegorz Rojewski  38.00
 Marcin Pędziński 
18 Marek Witek  37.00
 Piotr Ciszak 
19 Aleh Tsimakhovich  36.00
 Ihar Radziukevich 
20 Przemysław Teleszyński 35.00
 Mariusz Kraśnicki 

IX Turniej Kongresowy

58 miejsce! 
NAGRODY!
Odbiór nagród finanso-
wych w Biurze Zawodów, 
tylko w trakcie trwania 
Kongresu

Redakcja
Biuro Zawodów
sopotbridge@gmail.com
tel. +48 792-525-877

Pokochaj sopot!

Kazimierz
Dominiak
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Za zajęcie 58. miejsca w 
turniejach kongresowych 
(za wyjątkiem MPT) czeka 
miła niespodzianka. Do 
odbioru w Biurze Zawodów

Do zobaczenia za rok!
No i jesteśmy na 

mecie... W tym roku po-
goda rozpieściła nas aż 
za bardzo - trafiliśmy na 
okres wyjątkowych upa-
łów.   Czy jednak powin-
niśmy narzekać? Słońce 
zachęcało do plażowania 
a ciepłe nocy sprzyjały 
wieczornym poturniejo-
wym analizom. Czego 
chcieć więcej od letniego 
sopockiego wypoczynku 
połączonego z brydżowa-
niem ? :)

Mam nadzieję, że 
kilka nowych pomysłów, 
szczególnie sklepik bry-
dżowy i płatności kartą, 
które w moim przekona-
niu powinny stać się stan-
dardem na dużych imprezach, przypadły wam do gustu. 
Czekamy na wasze opinie, które można przekazywać na 
sopotbridge@gmail.com lub bezpośrednio do mnie :)

I na koniec szczególne podziękowania dla wszyst-
kich pracowników, sędziów i oczywiście graczy. Od-

dzielne podziękowania składam mojej żonie - Marcie.
Bez was nie byłoby Kongresu! 

Jacek Sikora, Dyrektor Kongresu Bałtyckiego


