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„Widelec Mortona”– Kazimierz Dominiak 
 

W poprzednim biuletynie opisaliśmy zabawną historię w której wystąpił duch Johna Mortona, Lorda 

Kanclerza na dworze Króla Henryka VII w 15 wieku.  Pełnił on podobną funkcję jak  Jacek "Vincent" 

Rostowski na dworze Donalda Tuska. Był wynalazcą formuły podatkowej wg. której jeśli kupiec płacił 

podatki z opóźnieniem lub ociąganiem oznaczało, ze coś stara sie ukryć więc należało mu podnieść podatki.  

Jeśli natomiast podatki były płacone w wymaganej wysokości i w terminie, to tym bardziej należało takiej 

osobie podnieść podatki. Formuła weszła do historii ekonomii jako widelec Mortona (Morton Fork). 

 Analogiczne sytuacje zdarzają się w brydżu gdy wistujący, rzadziej rozgrywający stawiani są przed 

alternatywą z której nie ma dobrego wyjścia. Jeden z takich manewrów technicznych przypisywany jest 

Miltonowi Workowi. Temu od punktów za figury określanych potocznie jako "miltony".  Ze względu na 

podobieństwo melodyczne nazwiska Milton Work do Morton Fork, oraz smutnej  perspektywie przed którą 

staje czy podatnik czy brydżysta, żartobliwie używa się zamiennie obu terminów. 

 

 Oto praktyczny przykład zastosowania widelca Mortona. 
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 Po nieskomplikowanej licytacji i wiście blotką karo ( E- Artur Toeplitz był w licytacji karami) 

podłożoną ze stołu figurę E przykrył asem, S oczywiście przebił atutem.   Wydaje się że nieuchronnie do 

oddania są dwie lewy, pikowa i treflowa.   Co się jednak stanie jeśli ze stołu zagramy pika do damy?  E 

znajdzie się na widelcu.  Jeśli zabije asem  to na dwa dobre już kiery i figurę karo wyrzucimy trzy 

przegrywające trefle. A jeśli przepuści pozawalając damie wziąć lewę?   Jego sytuacja nie poprawi się.  

Dojdziemy do stołu, przegrywającego kiera wyrzucimy na figurę karo, oddamy tylko przegrywającego trefla.   

Czy E był w sytuacji beznadziejnej juz w pierwszej lewie?  Oczywiście nie! Nie był oczywiście w super 

komfortowej sytuacji bo nie wiedział, że rozgrywający ma  lewę przegrywającą  w treflach.  Jednak fakt, że 

przeciwnicy dobiegli do szlemika mimo braku 2 asów mógł go uczulić. Nie ma raczej naturalnej lewy 

karowej dla W-E! Jeśli do pierwszej lewy nie dołożymy asa  to manewr  Mortona jest niemożliwy.  Żadna 

wyrzutka nie daje wygranej.  Czy E mógł się obronić przed  bardzo dobrą rozgrywką ? Nie!  Przewidujący 

rozgrywający położy w pierwszej lewie 10-kę ze stołu.  Wykorzysta szansę waleta w impasie i uniemożliwi 

przepuszczenie kara.  Podłożonego waleta bijemy więc atutem i po dojściu do stołu gramy do damy pik.  

Teraz już przeciwnikowi nic nie pomoże. Asa karo wyekspasujemy później by w zależności od zagrania E w 

drugiej lewie wyrzucić przegrywającego pika lub trefla. 
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Następny Cykl Makabi maj – czerwiec 

 

08.05   Turniej par na maksy 

15.05   Turniej par na IMP (cav. uśr.) 

22.05   Turniej par na maksy 

29.05   Turniej par na IMP (klasyczny) 

05.06   Turniej par na maksy 

12.06   Turniej Teamów 

19.06   Turniej par na maksy 

26.06   Turniej par na maksy 

 
Punktacja długofalowa OPEN 

(liczy się 7 z 8 turniejów) 

 

1 Józef Pochroń 315 

2 Aleksander Kasprzak 294 

3 Antoni Sękowski 269 

4 Ireneusz Dzikowski 258 

5 

 

Patryk Berhorst 

Bartek Cybula 

253 

253 

 

Punktacja długofalowa AMATORSKA 

(liczy się 7 z 8 turniejów) 

 

1 

 

Dariusz Milewski 

 

166 

2 Grzegorz Czurylik 142 

3 Michał Samet 124 

4 Krzysztof Dubno 120 

5 Kamil Puczyłowski 114 

 

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 

 

Dzisiaj odbędzie się ostatni turniej II Cyklu 

Turniejów Makabi. Kwestia pierwszych miejsc zarówno w 

klasyfikacji długofalowej OPEN jak i AMATOR jeszcze 

nierozstrzygnięta. Chociaż Józef Pochroń ma realną 

przewagę (nie jest liczony jeden, najsłabszy wynik) aż 37 

punktów i ciężko będzie go minąć Alanowi, który to ma dla 

odmiany sporą przewagę nad 3. miejscem. Natomiast o 3. 

miejsce walczyć będą przynajmniej 4 osoby. 

Wśród Amatorów raczej niezagrożony w walce o 

zwycięstwo jest Dariusz Milewski. Reszta miejsc 

rozstrzygnie się dzisiaj. 

Dzisiaj również ostatni turniej zaliczany do 

punktacji długofalowej o puchar Euro-Projekt ufundowany 

przez Bodzia Podfigurnego. 

Nagrody rzeczowe i finansowe dla najlepszych w 

OPEN i rzeczowe dla najlepszych AMATORÓW oraz 

puchar Euro-Projekt zostaną wręczone na I Turnieju III 

Cyklu Makabi, 8 maja 2013. 

Serdecznie zapraszamy na nowy Cykl Turniejów: 

Maj - Czerwiec  


