
Opowieść w piętnastu odsłonach o odchudzonym Acolu, ustaleniach 

licytacyjnych w ataku i obronie, przewartościowaniu „ręki”, braku 

zaufania do partnera, utracie koncentracji oraz o szczęściu  

i nieszczęściu a także o wzywaniu sędziego  

–, czyli brydż w pełnym wymiarze 

 

Czy opowiadając o jednym, autentycznym rozdaniu uda się oddać całe, 

 piękno brydża?  

Prawdopodobnie nie, ale opowieść dotycząca poniższego rozdania zdaje się być tego 

bardzo, bardzo tego bliska.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

1. Po dwóch pasach „W” otwiera 2 ♣  - „Odchudzony Acol”. Dlaczego odchudzony? 

Ano, dlatego, że z „klasycznego Acola” usunęliśmy ręce w sile 24+ PC  

w składzie zrównoważonym (przeniesione do 2 ♦ „Multi”). Dzięki temu po otwarciu  

2 ♣ i najczęstszym negatywnym 2 ♦ zalicytowanie 2 NT jest sztuczne i oznacza teraz 

układ piątka (+) młodsza i czwórka starsza, co znacznie usprawnia dalszą, trudną, 

licytację tego typu rąk po klasycznym Acolu. Pozostałe ręce licytujemy w zasadzie 

naturalnie z tym, że zalicytowanie bezpośrednio po negacie - 3 ♣/♦ wyklucza starszą 

czwórkę i w zasadzie obiecuje solidny mono-kolor minimum sześciokartowy.  

Że co? Że ręka „W” – nie spełnia warunków Acola?  

Też tak sądziłem dopóki partner nie oświecił mnie, że otwarcia na trzeciej ręce mogą 

być „nieco słabsze”. Przecież wszyscy tak grają! 

 

2. Po otwarciu 2♣ „deska długo nie wracała” – obecność przy stole pozwoliła na 

odnotowanie czyjegoś wypadnięcia z tempa.  

Albo partner długo liczył swoje Miltony, albo „N” miał jakiś problem. Zobaczymy. 

 



Już po rozdaniu okazało się, że kontra z pozycji „N” znaczyłaby „mam trefle”, – bo 

kto gra kontrą wywoławczą po Acolu? Toteż „N”, po uprzednim dokładnym 

wypytaniu otwierającego – „cóż to za Acol?” - z konieczności musiał spasować, tracąc  

co najmniej jedno okrążenie licytacji. Patrząc na krupa, którego „N” posiadał, trudno 

się dziwić jego zainteresowaniu znaczeniem otwarcia 2 ♣. 

 

3. Negatywne 2 ♦ – standardowo brak trzech kontroli. Prawda, karta obiecująca, ale 

sztywne ustalenia - ustaleniami – na razie nic ciekawego. „S” – oczywiście pasuje. 

4. „W” - 3 ♦ - teoretycznie „mam, co najmniej 10 lew”... no, ale przecież już wiemy 

(odnotowaliśmy i pamiętamy), że to: „otwarcie na trzeciej ręce, wszyscy tak grają”. 

5. „N” - w końcu mam szansę zaistnieć - 3 ♥  (dlaczegóż nie kontra?) – może znowu 

byłaby karna? Usprawiedliwieniem być może nieznaczna rozbieżność w długości 

kolorów starszych. 

6. Kontra „E” na 3 ♥ – w świetle ustaleń po Acolu – powinna być (jest?) karna. Ocena 

karty chyba prawidłowa. Oni po partii, my, przed - więc plus 500 jest prawie pewne  

a do gry premiowej droga daleka. „S” – oczywiście pasuje. 

 

7. Przewartościowanie ręki przez „W”, jednak „4 ♦” – bo lew defensywnych mało  

a ofensywnych dużo, dodatkowo KW kier świadczy o tym, że partner zwariował.  

Nie ma trzech kontroli, bo wcześniej „negacił” - to jak i za ile my obłożymy te ich 

nieszczęsne trzy kiery?  

Analiza z grubsza poprawna – świadczy o kompletnym braku zaufania do partnera. 

Skąd my to znamy? 

 

8. „N” - pas ... ale bardzo niechętny – odnotowano kolejne wypadnięcie z tempa. 

Teraz już mamy prawie pewność, że kontra byłaby karna ☺ 

9. „E” – przewartościowanie ręki – „5 ♦”.  

As kier w świetle dotychczasowej licytacji, nie jest dobrą wartością, ale as to as. 

Singiel pik plus druga dziesiątka karo mogą się jednak przydać a wartość damy trefl 

jest bliżej nieznana... ale dama to dama. Całkowite zaufanie do licytacji partnera. 

(Tego raczej nie znamy!) Dalej dwa pasy od „S” i „W” 

 

10. „N” - kontra na „5 ♦” – w życiu nie zdarzyło mu się, aby po Acolu przeciwnika 

mieć w obronie sześć kontroli AK i AK plus jeszcze dama z boku. Spasować nie mógł, 

tego nie wygrają!” (skąd my to znamy!) 

 

11. „E” - rekontra – „partnerze ufam Ci bezgranicznie” a dodatkowo, co nie jest bez 

znaczenia - rozgrywka będzie w dobrych, to znaczy moich rękach. Ja rozgrywam 

(skąd my to znamy!) 

 



12. Jak do tej pory gracz „S” był całkowicie ignorowany, ale w końcu nadeszła ta 

chwila, kiedy losy kontraktu zależały tylko od niego. Z trzynastu kart do wyboru, 

tylko jedna (proszę sprawdzić!)  była kładąca! Stanął na wysokości zadania  

i zawistował w kolor partnera, (do czego zawsze gorąco namawiam!) – czwórką kier. 

Kolejny, dobitny przykład na to, że skoro partner licytuje jakiś kolor to jednak „po coś 

to robi”. Tylko pierwszy wist kierowy kładzie ten kontrakt! 

 

13. Ze stołu zagrany z braku lepszych pomysłów – król kier a następnie, tak trochę  

z rozpaczy - walet pik (jakoś trzeba spróbować to wygrać!). Chyba lepszy był jednak 

walet trefl, bo jeżeli „N” szarpnie asa, króla pik to dzięki spadającemu królowi trefl  

i równemu podziałowi kar, mamy swoje. Szansa procentowa na taki układ jest, co 

prawda niewielka, ale w autentycznym rozdaniu zachodziła. 

W rzeczywistości „N” bardziej ufał swoim walorom (asy i króle!) niż skromnej dwójce 

karo partnera (przebitka kiera!) i po chwilowej utracie koncentracji – po królu pik, 

szarpnął jednak asa trefl. To jeszcze nie wypuszczało! Następnie - nieszczęśliwie dla 

siebie a szczęśliwie dla rozgrywającego – posłał w bój asa pik. To już wypuszczało. 

 

14. As pik przebity szóstką karo. Trefl przebity maleńkim karem (uff!)  Pik przebity 

dziesiątką karo. Trefl przebity starannie asem karo i... jednak swoje. 

15. Teraz nastąpiła finałowa scena dramatu – wezwanie sędziego (ostatnia deska 

ratunku!) Sędzia uważnie przeglądnął kartę konwencyjną pary WE. Przeanalizował 

licytację i nie znalazł najmniejszego powodu do zmiany wyniku. 

 

Epilog 

Po tak udanym rozdaniu para EW pracuje nad tym, jak ostatecznie ustawić kontrakt 

5 ♦ z ręki „W”?   

Tylko pierwszy wist w kiera kładzie ten kontrakt, ale oddanie wistu kierowego z ręki 

„N” – jest praktycznie nieprawdopodobne. 

 

Zbigniew Sagan 


