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Grasz z Ofelią w turnieju par na zapis maksymalny (co może okazać się 

istotne w kontekście dalszych, dramatycznych zdarzeń) i jak dotychczas, 

osiągnięte wyniki dają nadzieję na przyzwoity rezultat końcowy (50+%).  

Nic nie wróży, że kolejne rozdanie może postawić Cię, przed tragicznym, 

prawie szekspirowskim, tytułowym wyborem: „bić albo nie bić?”.  

Przejdźmy jednak do faktów. Zajmujesz pozycję „W” – i przyglądasz się 

następującej licytacji przeciwników: 

 

S W N E 

2 ♣ pas 2 ♦ pas 

2 ♥ pas 2♠ Pas 

3 NT pas pas pas 

 

2 ♣      - precision  

2 ♦      - pytanie 

2 ♥      - czwórka kierów 

2♠       - GF 5+ pików 

3 NT   - to gramy 

 

Kilka rozdań wcześniej Ofelia „na czacie” w ferworze walki, wysłała Ci tekst: 

„nie kombinuj, tylko wistuj na bez atu agresywnie, najlepiej z najdłuższego 

koloru”. Mając powyższe w pamięci, nie kombinujesz tylko wistujesz  

w czwórkę karo a po tym wiście, ukazuje się następujący widok „dziadka” 

 

 

 



♠ AK953 

♥ KD6 

♦ D10 

♣ W64 

♠ 1076      

♥ 9743     

♦ A7542 

♣ 5   

 

Rozgrywający dysponuje 10 karo, która bierze lewę.  

Od Ofelii ósemka karo – (czytelna ilościówka) - nieparzysta ilość kar.  

Teraz rozgrywający gra czwórkę trefl do asa w ręce a następnie dwójkę kier 

do króla w stole.  Ofelia bierze lewę asem kier i gra trójkę karo.  

Walet karo z ręki rozgrywającego i właśnie w tym momencie zostajesz 

postawiony przed dramatycznym wyborem „bić albo nie bić?”.  

Szanowny Czytelniku zanim przejdziesz do dalszej części tekstu, spróbuj 

dokonać wyboru samodzielnie, a następnie przejdź do akapitu, który opisuje 

konsekwencje, dokonanego przez Ciebie wyboru. 

 

a) „bić albo nie bić? – Twój wybór: przepuściłeś karo!  

 

Pełny diagram rozdania przedstawia się jak poniżej: 

                                           ♠ AK953 

♥ KD6 

♦ D10 

♣ W64 

♠ 1076     ♠ DW82 

♥ 9743    ♥ A8 

♦ A7542    ♦ 863 

♣ 5    ♣ D973 

♠ 4 

♥ W1052 

♦ KW9 

♣ AK1082 

 

 

 

 



Rozgrywający bierze lewę damą karo, i dysponuje waleta trefl z dziadka.  
Od Ofelii dama trefl a Ty - niestety nie dokładasz do koloru, co dokładnie 

ujawnia rozkład koloru.  

Teraz kier zagrany do damy w dziadku i impas dziewiątki trefl kończy 

zmagania w tym rozdaniu.  

Zapis – 490, lew 12 i... należna wypłata dla pary Ofelia - Hamlet  

w wysokości 12 % z rozdania. 

 

b) „bić albo nie bić? – Twój wybór: zabiłeś asem karo!  

 

Pełny diagram rozdania przedstawia się jak poniżej: 

♠ AK953 

♥ KD6 

♦ D10 

♣ W64 

♠ 1076     ♠ DW82 

♥ 9743    ♥ A10 

♦ A7542    ♦ 863 

♣ 5    ♣ D983 

♠ 4 

♥ W852 

♦ KW9 

♣ AK1072 

 

Tym razem - zaraz po rozdaniu Ofelia zadaje dramatyczne pytanie:  

„Mistrzu Hamlecie! – dlaczego nie przepuściłeś drugiej lewy karowej?  

Niestety teraz strona NS wzięła lew 10, czyli zapis 430 i należna wypłata  

w wysokości 12 % z rozdania zasiliła konto pary Ofelia – Hamlet. 

 

Nie wiem dlaczego, ale natychmiast po tym rozdaniu w głowie Hamleta 

zabrzmiał refren piosenki „Czerwonych Gitar” - a natrętny tekst huczał,  

huczał i wrzeszczał: 

 

Tak bardzo się starałem     

A Ty teraz nie chcesz mnie 

Dla Ciebie tak cierpiałem          

Powiedz mi, dlaczego nie chcesz mnie? 

 



Tyle tytułem zdarzeń dramatycznych, ale w dobie pandemii potrzebne są 

jakieś weselsze wieści, toteż przedstawiam poniżej aż dwa sensacyjne, ale 

nie dramatyczne zdarzenia, związane z siecią sklepów „Żabka” 

 

Zdarzenie pierwsze: 

 

Udałem się na zakupy do „Żabki”.  

Przed sklepem natknąłem się na klasycznego menela (zapewne każdemu z 

Was się to przytrafiło!) - który zachrypniętym głosem zapytał?  

 

- Mistrzu! (skąd On to wiedział???) - Poratujesz człowieka gotóweczką? 

 

Nasz dalszy dialog przedstawiał się następująco: 

 

-  Ja  

-  Jeżeli na jedzenie to poratuję, – jeżeli na piwko to niestety nie! 

 

-  On  

-  Mistrzu! Na piwko to już dawno uzbierałem, teraz zbieram na maseczkę, bo 

bez niej, nijak nie chcą mnie do sklepu wpuścić.  

 

O tempora, o mores! – (dedykuję T.R!) 

 

 

Zdarzenie drugie: 

 

Do rozgrywek małopolskiej ligi brydżowej zgłosiła się pięcioosobowa, kobieca 

drużyna o nazwie „Five Cute Green Frogs”, której zbiorowe zdjęcie 

zamieszczam poniżej. 

 

 



Autorytatywnie oświadczam, że bez konsultacji z Zarządem MZBS podjąłem 

jednoosobową, niepodważalną decyzję, że gra przeciwko tym Paniom  

w „pokoju zamkniętym” – wymagała będzie wpłacenia potrójnego wpisowego 

– szczególnie w przypadku drużyn „typowo męskich” 

 

z.s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


