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„Przymus przestrzeni, wędrujący As pik  i widelec Mortona*”– Kazimierz Dominiak 
 
W źle rozpoczętym tegorocznym turnieju  GPP w Elblągu otrzymujemy w kolejnym rozdaniu (nr.1)  następujące karty: 
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♠  KD976 

♥  J9 
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♠  1083 

♥  D732 

♦  KD75 

♣  7 (v)** 
 

 Rozpamiętując złą licytację skutkującą zerem w poprzednim rozdaniu mechanicznie policzyłem karty (ilość 

zgadzała się) podniosłem jako S karty. N spasował, grający ze sponsorem polski internacjonał otworzył 1 NT (w myśl 

zasady staramy się jak najczęściej rozgrywać...) , W stayman, E 2 pik, 2 NT podniesione do poziomu 3 przez E. 

 Pierwszy krok do piekła zrobiłem wistując w kiery. Teoretycznie w miarę poprawny , jednak w tym rozdaniu 

najgorszy dla wistujących. Do tego niestety nie 7 kier jak mamy ustalone z partnerem (wistujemy wariantem 

Schneidera) tylko 2ką. 

Blotka ze stołu, partnera 10 zabita Waletem. Chwila namysłu i rozgrywający gra asa i Damę trefl. Ze 

zrozumieniem kiwa głową, gdy do Damy trefl dokładam pika (!). Z rozegrania trefli wiemy, że rozgrywający miał 

dubla kier i trzy trefle. Nie pociesza nas myśl, że trefle zostały rozegrane efektywnie. Partner dziwiąc się że trefle 

zostały tak dziwnie rozegrane jeśli miałem singla, bierze lewę Królem i zmylony pierwszym wistem spodziewając się u 

mnie 9 kier, gdyż z tak nędznego koloru kierowego  powinienem zawistować wysoką blotką, odwraca w 8 kier. 9kę 

muszę zabić Damą figura kier bierze na stole , rozgrywający gra pika biorąc w ręku Królem. Teraz gra trefla do którego 

mogę jeszcze w miarę "bezpiecznie" coś wyrzucić... Wybieram karo... Ostatni trefl ze stołu i staję w "przymusie 

przestrzeni" . Zaczyna brakować mi kart. Dyskretnie patrzę pod nogi i odkrywam przyczynę. 4 trefl leży sobie 

grzecznie na podłodze, a ja popełniłem już dwie fałszywki... Jako jedyny przy stole znam już wynik rozdania. Chcąc 

uniknąć zamieszania związanego z przywoływaniem sędziego i ustalaniem co kto komu jest winny, do ostatniego trefla 

ze stołu popełniam świadomie trzecią fałszywkę  dokładając ostatniego pika. Starając się nie dać znaku po sobie pękam 

ze śmiechu patrząc na skupioną twarz zawodowca który stara się wymyśleć jakieś racjonalne powody  moich 

nieracjonalnych zrzutek. Rzadko chyba mu się zdarza, że w połowie rozdania nie wie co się dzieje. Namyśla się... , a ja 

zastanawiam się jak będę się tłumaczył mojemu ulubionemu Partnerowi z kolejnego błędu starczego... Widzę błysk w 

oku rozgrywającego. ROZWIĄZAŁ!! Uznał, że przepuściłem Asem pik mimo singla na stole wprowadzając się w 

przymus przestrzeni. Gra Asa karo i karo... Biorę oba kara i muszę zagrać trójkę kier.... Trzykartowa (dla niektórych 

dwukartowa) końcówka. Rozgrywający znowu przestał rozumieć rozdanie :). Dlaczego nie gram Asa pik? I po raz 

kolejny "znalazł" rozwiązanie! Bronię się pięknie! Mam asa pik, ale 7 kier ma mój partner. Brydż na najwyższym 

poziomie! Zagrałem kiera by sprowokować impas siódemki kier. Partner weźmie singlową kartą i zagra do Asa pik...As 

kier się przeziębi... Zdecydowanie zadysponował Asa kier! Posmutniał gdy nie spadła 7kier. Mógł przecież jednak 

zaimpasować biorąc 10 lew... w jego wyobraźni As pik wrócił na swoje miejsce... Spodziewając się że odda jeszcze 

jedną lewę do Asa kier wyrzuca blokującą kolor 10 karo... Zawodowiec nie deklaruje jednak tylko gra do końca. Ze 

stołu forta karowa... Znajduję się na widelcu Mortona*** z dwoma smutnymi perspektywami. Mam już tylko 7 kier i 

wybór: albo podniosę 4 trefl z podłogi ujawniając trzy fałszywki w tym kolorze, albo wyrobię kiera na stole. Kładę 

kiera... 6 kier dobra, 6 kier dobra woła radośnie rozgrywający. 

West North East South 
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Co się stało? - pyta zatroskany partner analizując ostatnią lewę. Zna już spory repertuar moich błędów 

starczych, ale taki zobaczył pierwszy raz :). 

 

* John Morton Lord Kanclerz na dworze Króla Henryka VII, 15 wiek.  Wynalazca reguły podatkowej określanej jako 

widelec Mortona (Morton Fork). Polegała na tym, że podatnik stawał przed  nieprzyjemną alternatywą. Jeśli żył 

skromnie to znaczy, że większość dochodów ukrywa więc powinien płacić większy podatek. Jeśli żyje wystawnie to 

tym bardziej powinien płacić większe podatki. W brydżu istnieje grupa zagrań technicznych która wzięła nazwę od tej 

reguły. 

  

** 4 trefl jest bohaterką tego tekstu 

  

*** Opisane zdarzenie oczywiście nie ma nic wspólnego z widelcem Mortona od strony technicznej gry w brydża. 

 

Od redakcji 
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24.04    Turniej par na maksy 

 
Punktacja długofalowa OPEN 

(liczy się 7 z 8 turniejów) 

 

1 Józef Pochroń 250 

2 Aleksander Kasprzak 235 

3 Patryk Berhorst 217 

 Bartłomiej Cybula 217 

5 Antoni Sękowski 204 

 

Punktacja długofalowa AMATORSKA 

(liczy się 7 z 8 turniejów) 

 

1 

 

Dariusz Milewski 

 

126 

2 Michał Samet 112 

3 Grzegorz Czurylik 102 

4 Krzysztof Dubno 100 

5 Kamil Puczyłowski   98 

 

Punktacja długofalowa EURO - PROJEKT 

(po 3 z 4 turniejów) 

 

1 Jacek Lew 140 

2 Józef Pochroń 130 

3 

4 

5 

Aleksander Kasprzak 

Elżbieta Czekaj 

Antoni Sękowski 

108 

  91 

  87 

 

 

Pod nieobecność juniorów prowadzenie w punktacji 

długofalowej wrócił Józef Pochroń. W czołówce jest jeszcze 

paru arcymistrzów i pewnie nie poddadzą się łatwo w walce 

o zwycięstwo.  

W punktacji AMATOR na pierwszej pozycji 

utrzymuje się Dariusz Milewski. Ale tuż za nim jest 

reprezentant gospodarzy (Makabi) Michał Samet. 

W punktacji Euro – Projekt na samotne 

prowadzenie wyszedł Jacek Lew. Na drugie spadł Józefem 

Pochroniem. Ostatni turniej tej punktacji już za tydzień. 

Za tydzień ostatni turniej II Cyklu, wręczenie 

nagród długofalowych odbędzie się na pierwszym turnieju 

nowego cyklu, w środę 8 maja. 


