
28 października 2022 roku odbyły się obchody 50-lecia powstania sekcji brydżowej 
Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu. 

Poniżej przedstawiamy bardzo intersujący rys historyczny napisany przez  
Pana prof. Stanisława Drzymałę. 

 

50 lat Sekcji Brydża Sportowego IOR Poznań 

Sekcja Brydża Sportowego przy Instytucie Ochrony Roślin w Poznaniu (IOR) powstała w 1972 roku, a 
założycielami jej było 13 (zestawienie członków sekcji) osób. Ta ,,szczęśliwa trzynastka” nie przypuszczała wtedy, 
że sekcja przetrwa pół wieku. Zmieniła się jedynie nazwa ulicy, przy której znajduje się IOR - z Miczurina 
na Władysława Węgorka, a także miejsce spotkań brydżowych - ze stołówki zlokalizowanej wówczas w głównym 

gmachu dyrekcji do pięknego Centrum Kongresowego, oddanego do użytku w 1994r. To właśnie prof. Węgorek od 
1966 r. był przez ponad 30 lat dyrektorem IOR stwarzając znakomite warunki do badań i rozwoju kadr naukowych, 
a także do zapewnienia pracownikom Instytutu jak najlepszych warunków socjalnych. A będąc miłośnikiem brydża 
towarzyskiego popierał powstanie sekcji (klubu) brydża sportowego. Założycielami sekcji było 12 pracowników IOR-
u i moja osoba, z ówczesnej Wyższej Szkoły Rolniczej. Do IOR trafiłem dzięki mojemu przyjacielowi ze studiów 
(1960-65) Stefanowi Pruszyńskiemu, z którym rozpoczynałem przygodę brydżową.  Obaj byliśmy studentami prof. 
Węgorka, który w tym czasie piastował też funkcję Rektora WSR.  Zalążki przyjaznej dla brydża atmosfery w 
Instytucie sięgają przełomu lat 60/70 ubiegłego wieku, kiedy rozpoczęły się czwartkowe spotkania brydżowe, a 
czynnym ich uczestnikiem był ówczesny wicedyrektor Instytutu Bartłomiej (Bartek) Miciński – inicjator, organizator, 
przyjazny dla wszystkich zawodnik, pierwszy i wieloletni prezes oficjalnie zarejestrowanej sekcji brydża sportowego 
pod nazwą „IOR Poznań”.  Z trzynastu założycieli klubu żyje 7 osób, z których 4 (B. Podgórska, W. Kaniewski, S. 
Pruszyński i S. Drzymała) ciągle gra w brydża sportowego, a J. Bartkowski, E. Czaplicki i Z. Kuźmiński - 
zrezygnowali z gry przed laty. Tylko kol. Pruszyński i ja jesteśmy zawodnikami IOR od 50 lat (kol. Kaniewski miał 
20 - letnią przerwę z powodu pracy naukowej w USA, a kol. Podgórska w pewnym okresie przyjęła zaproszenie z 
innego klubu). Ponieważ byliśmy otwarci na wszystkich, którym odpowiadała koleżeńska atmosfera kultywowania 
wspólnego hobby, w różnych okresach dołączali do nas miłośnicy brydża między innymi: pracownicy naukowi, 
lekarze, inżynierowie, wyższa kadra wojskowa, informatycy i wielu innych. Według źródeł PZBS aż 81 (63 żyjących) 

(zestawienie członków sekcji) osób może pochwalić się członkostwem naszej drużyny. 

W klubie grało się nie tylko w brydża. W pierwszych dekadach istnienia sekcji (kiedy ,,ducha było więcej”) 

organizowane były, ciągle mile wspominane, spotkania opłatkowo-noworoczne, zabawy sylwestrowe 

i karnawałowe. Bardzo lubiane były też weekendowe wyjazdy ,,rekreacyjno-brydżowe” do pięknie położonego w 

dolinie Warty ośrodka szkoleniowego Kombinatu PGR Manieczki w Sowińcu k. Mosiny. Wszystkie te aktywności 

były realizowane z własnych środków finansowych, ważna była radość ze  wspólnych spotkań z brydżem.  Dyrekcja 

IOR natomiast zapewniała sekcji, zawsze nieodpłatnie, dobre, a od 1994 r. wręcz znakomite warunki lokalowe do 

gry. Długie i harmonijne działanie klubu było możliwe dzięki działaniu wielu osób, choć niewątpliwie decydującą 

rolę, poza wspomnianym już B. Micińskim, odegrali: 

• Stefan Pruszyński - w latach 1983 - 89 wicedyrektor, a następnie do 2006r. dyrektor Instytutu.  Cały czas czynny 

zawodnik drużyny (choć, co zrozumiałe, w mniejszym wymiarze), dla wielu dobry kolega, a zarazem wymagający 
szef.  To za Jego dyrektorskich kadencji IOR ciągle się rozwijał, a widocznym tego dowodem jest piękne Centrum 
Kongresowe, tak przyjazne brydżystom. 

• Andrzej Richter – w latach 1977 - 2008 wicedyrektor ds. technicznych Instytutu, znakomity organizator i główny 

,,budowniczy” oraz zarządca w/w Centrum, wieloletni prezes klubu, dla bardzo wielu - dobry przyjaciel . 

Tym osobom nie tylko nasz klub, ale cała poznańska społeczność brydżowa ma wiele do zawdzięczenia za tak 
długie stwarzanie przyjaznych warunków dla brydża sportowego. Jednym z dowodów na to są najpopularniejsze w 
Poznaniu poniedziałkowe otwarte turnieje brydżowe, kontynuowane od wielu już lat. Z okazji ,,złotego” jubileuszu 
klubu nie sposób nie podkreślić zasług dla sekcji (poza już wspomnianymi):  W. Begera (47lat w drużynie), 
braci M. i śp. S. Wybranowskich, a przede wszystkim naszej Szanownej Nestorki, dwukrotnej mistrzyni Polski w 
mikstach (z mężem śp. Irkiem), honorowego członka PZBS – J. Nowak (dla brydżystów ,,Jagoda”). W przeszłości 
znaczącą rolę odgrywali też:  K. Turzańska i Jej partner M. Michalec, P. Weymann (dotarł nawet do ekstraklasy), 
M. Wierszycki – przez lata ,,szef” wielkopolskiego brydża i Jego partner A. Hoffmann, a także P. Boroń, J. Michalec, 
niedawno zmarły K. Krause, M. Domagała oraz J. Kopras - od dekady kierujący drugiej drużyną IOR. Z młodszej 
generacji należy wyróżnić kapitanów pierwszej drużyny: J. Lubczyńskiego (byłego) i J. Kamińskiego (obecnego) - 
współorganizatora jubileuszu.  Specyfiką klubu (na skalę krajową) jest fakt, że 3 zawodników (S. Drzymała, W. 
Kaniewski i S. Pruszyński) posiada tytuł naukowy profesora, przy czym kol. Pruszyński otrzymał też godność 
Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Przyrodniczego. Swego czasu było nas 4 grających profesorów (członkiem 

klubu był też prof. R. Zieliński z Uniwersytetu Ekonomicznego). 



Obecnie klub IOR Poznań posiada dwie drużyny w: III lidze i lidze okręgowej, ale bywały okresy, w których grały 
trzeciej drużyny. A osiągnięcia sportowe?. No cóż, są skromne, choć w izbie pamięci Instytutu trofeów brydżowych 
jest nawet sporo. Byliśmy i jesteśmy realistami, ten sport jest głównie naszym intelektualnym hobby. Największym 
osiągnięciem było zdobycie w 1983 r. Pucharu Polski na szczeblu wojewódzkim. W  dalszym etapie ulegliśmy 
wprawdzie drużynie z Warszawy, ale nie da się zapomnieć doskonałych zagrań i kultury gry śp. Juliana 

Klukowskiego – prawdziwego arcymistrza brydżowego. 

Jubileuszowe spotkanie sprawia nam olbrzymią radość i satysfakcję z 50-ciu lat wspólnych brydżowych 

wspomnień. Mamy nadzieję, że IOR pozostanie nadal oazą dla poznańskiego brydża, a fakt, że patronatem i 

obecnością zaszczycił nas Dyrektor Instytutu Pan prof. Roman Kierzek jest potwierdzeniem poparcia Instytutu dla 

dalszej działalności sekcji brydżowej. 

Stanisław Drzymała 

 

 

Obchody 50-lecia sekcji brydżowej Instytutu Ochrony Roślin, odbyły się jak wszystkie tego typu lecia na terenie 

centrum kongresowego Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu. W turnieju okolicznościowym wystartowało 16 par. 

Wiele z tych par stanowią osoby, które tworzyły przed laty tą brydżową sekcję. Na uroczystość przybyli specjalni 

goście m.in. z ramienia władz Instytutu Ochrony Roślin wzięła udział Pani prof. Kinga Matysiak, Z-ca dyrektora ds. 

naukowych, oraz przedstawiciel władz Wielkopolskiego Związku Brydża Sportowego Pan Prezes Piotr Walczak. 

Poniżej zamieszczamy link do wyników turnieju okolicznościowego. 

https://www.brydz.poznan.pl/files/2021/wyniki/J21028.TXT 

Przedstawiamy kilka zdjęć upamiętniających to wydarzenie. 

 

https://www.brydz.poznan.pl/files/2021/wyniki/J21028.TXT


 

 


