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6 października w  Centrum Kongreso-
wym Instytutu Ochrony Roślin w  Po-
znaniu w  obecności prezesa Wielko-

polskiego Związku Brydża Sportowego Ma-
riana Wierszyckiego oraz zastępcy dyrektora 
Instytutu prof. Nataszy Borodynko-Filas od-
było się uroczyste spotkanie z okazji jubile-
uszu 45-lecia Sekcji Brydża Sportowego IOR 
(Instytutu Ochrony Roślin). Istnienie sekcji 
przy Instytucie Badawczym i jej nieprzerwa-
na tak długa działalność są na pewno czymś 
wyjątkowym w skali kraju.

Na ten wyjątkowy sukces wpłynęło bez-
względnie życzliwe poparcie udzielane sek-
cji przez kierownictwo Instytutu, ale także ot-
warcie dla wszystkich zainteresowanych grą 
w brydża oraz serdeczna i przyjazna atmo-
sfera panująca w klubie.

Instytut Ochrony Roślin został powołany 
do życia w 1951 r. – z siedzibą w Puławach 
i Warszawie. Szybko została podjęta decyzja 
o wybudowaniu Oddziału Instytutu w Pozna-
niu, który miał się zająć badaniem nadlatu-
jącej wtedy do Polski stonki ziemniaczanej. 
Starsi gracze pamiętają pewnie masowe po-
szukiwanie tego szkodnika na polach ziem-
niaczanych (niekiedy było więcej poszukiwa-
czy niż stonek).

W 1966 r. dyrekcja Instytutu została prze-
niesiona do Poznania, a  jego kierownictwo 
przejął na ponad 30 lat wybitny uczony, ale 
i doskonały brydżysta prof. Władysław Wę-
gorek. Szybko osiągnięto w  IOR światowy 
poziom badań i stał się on jednostką nauko-
wą znaną w kraju i poza jego granicami

Zalążki przyjaznej dla brydża atmosfery się-
gają przełomu lat 60/70. W głównym gma-
chu dyrekcji Instytutu, w istniejącej wówczas 

stołówce rozpoczęły się czwartkowe spot-
kania brydżowe, ich uczestnikiem był wi-
cedyrektor Instytutu Bartłomiej Miciński – 
pierwszy prezes zarejestrowanego oficjalnie 
w  1972 r. przez PZBS klubu brydża sporto-
wego IOR, wieloletni jego zawodnik. Ponie-
waż liczba uczestników spotkań rosła, szyb-
ko przeszliśmy z gry robrowej na formę me-
czową i  tak narodziła się idea rozgrywania 
prawdziwych meczów według reguł ustalo-
nych przez PZBS. W 1972 r. w drużynie IOR 
Poznań 12 osób było pracownikami Instytu-
tu, a  trzech (wśród nich – autor tego teks-
tu) – pracownikami naukowymi poznańskich 
szkół wyższych.

Spośród piętnaściorga założycieli klubu 
żyje dziewięć osób. Czworo z nich – Barba-
ra Podgórska, Wojciech Kaniewski, Stefan 
Pruszyński i Stanisław Drzymała – ciągle gra 
w brydża sportowego. Tylko kol. Pruszyński 
i ja jesteśmy wierni klubowi przez całe 45 lat 
(Wojtek miał ponad 20-letnią przerwę z po-
wodu pracy naukowej w USA, a Basia reali-
zowała inne zainteresowania). Ja nigdy nie 
zerwałem z  klubem, nawet podczas poby-
tów w  Iraku (1977–79) i  w Libii (1989–90), 
gdzie prowadziłem badania gleb do pro-
jektów nawodnieniowych. Dzięki temu, gdy 
stęskniony za prawdziwym brydżem byłem 
na urlopie w kraju, mogłem grać w meczach.

Z kolegą Pruszyńskim przygodę brydżową 
zaczęliśmy podczas studiów na WSR w Po-
znaniu (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy), 
które ukończyliśmy w 1965 r. Rektorem (i dy-
rektorem Instytutu) był wówczas prof. Węgo-
rek, u którego kol. Stefan pisał pracę dyplo-
mową. (On po studiach poszedł do pracy do 
Instytutu, ja zostałem na uczelni w katedrze 

gleboznawstwa). W 1970 r. razem wyjechali-
śmy na staże do USA, organizowane przez 
wybitnego sadownika ze Skierniewic prof. 
Szczepana Pieniążka, który uczynił z  Pol-
ski światową potęgę sadowniczą, spełnia-
jąc swoje marzenie, aby kilogram jabłek nie 
kosztował więcej niż kilogram chleba. Poza 
tym, dzięki swym kontaktom w Ameryce, wy-
słał tam kilkuset stażystów. Wielki człowiek, 
choć małej postury.

Podczas podróży „Stefanem Batorym” za 
ocean przydały się nam umiejętności bry-
dżowe. Wśród podróżujących na występy 
w USA i Kanadzie polskich artystów byli mi-
łośnicy brydża, którzy szukali chętnych do 
gry „na małe centy”. A my ich potrzebowa-
liśmy, bo „władza ludowa” dała nam tylko 8 
dolarów diety na całą podróż , które prawie 
w  całości zostawiliśmy podczas pierwsze-
go postoju w Kopenhadze, o której w obo-
zie komunistycznym krążyły pikantne legen-
dy. A przed nami były jeszcze postoje w Rot-
terdamie, Londynie i docelowo w Montrealu. 
Dzięki brydżowi „zapracowaliśmy” na zwie-
dzanie tych miast.

Po powrocie z Ameryki razem z kolegami 
(i naszą jedynaczką – Basią Podgórską) doj-
rzeliśmy do tego, aby powołać prawdziwy 
klub brydża sportowego. Wkrótce dołączyła 
do nas znana i szanowana animatorka życia 
brydżowego w  Wielkopolsce pani Krystyna 
Turzańska, która była z nami do końca swej 
aktywności brydżowej w Poznaniu.

I ten klub trwa już 45 lat. I mam nadzieję, że 
będzie trwał jeszcze długo.

Dlaczego tak myślę? Bo byliśmy i  jeste-
śmy otwarci – na wszystkich, którym odpo-
wiadała panująca u nas atmosfera. W  róż-
nych okresach dołączały do nas rożne sta-
ny i zawody: pracownicy naukowi i nauczy-
ciele akademiccy (Wojciech Kędzierski, Ja-
cek Gawroński, Paweł Siwak, Mariusz Bra-
nowski), lekarze (Jacek Wędrychowicz), ka-
dra wojskowa (Marian Michalec i jego syn Ja-
nusz), inżynierowie (Adam Hoffmann), tech-
nicy i rzemieślnicy (Marek Domagała), infor-
matycy (Krzysztof Krause, Marian Wierszy-
cki) i wielu innych. Z kolegą Wierszyckim – 
obecnie bardzo zaangażowanym szefem 
brydżystów wielkopolskich – spotkałem się 
już w 1964 r. w finale mistrzostw Polski kibi-
ców sportowych w TVP w Warszawie. Kole-
ga Marian, najmłodszy z  finalistów, odniósł 
swój pierwszy sukces, zajmując trzecie miej-
sce (później był kilkukrotnym mistrzem Polski 

45 lat minęło

IOR Poznań – klub z tradycjami

Drużyna IOR II. Od lewej: Witold Beger, Stanisław Drzymała, Jadwiga Nowakowa, Andrzej Richter, 
Maciej Wybranowski, Zbigniew Borejsza-Wysocki i Stefan Pruszyński. Na zdjęciu brak Alicji Stefa-
nowskiej i Jerzego Kamińskiego
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kibiców). Ja niestety byłem tuż za podium, co 
przeżywałem jako porażkę, tym bardziej że 
nie wszystko było… fair.

Bardzo ważną rolę w klubie przez lata od-
grywali: przedwcześnie zmarły Staszek Wy-
branowski ( jeden z  turniejów poznańskie-
go kongresu nosi Jego imię) i Przemek Wey-
mann – który odniósł największy sukces ze 
wszystkich, którzy grali w naszej sekcji, osią-
gając poziom ekstraklasy.

Z czynnych członków klubu na szczególne 
uznanie zasługuje Jadwiga (Jagoda) Nowak, 
powszechnie lubiana i szanowana brydżyst-
ka, Honorowy Członek PZBS, organizatorka 
znanego turnieju poświęconego pamięci Jej 
wspaniałego męża Irka. Mnie jest szczegól-
nie miło o niej pisać, bo od lat mam przyjem-
ność partnerować jej w turniejach i meczach. 
W drużynie tworzymy właściwie, mówiąc żar-
tobliwie, „trzyosobową parę” – Jagoda gra 
zawsze, a my (kol. Pruszyński i ja) się zmie-
niamy. Nie sposób też pominąć tak zasłu-
żonych zawodników, a  zarazem wspania-
łych kolegów, jak Witek Beger, legitymujący 
się (podobnie jak nasz kapitan Andrzej Rich-
ter) 40-letnim nieprzerwanym stażem, i Ma-
ciej Wybranowski (młodszy brat śp. Staszka), 
który dodatkowo w  imieniu swego zakładu 
pracy (Terravita) sponsoruje turnieje brydżo-
we w naszym regionie. Od dawnych lat, lecz 
z dłuższą przerwą, jest też z nami zawsze po-
godny Zbyszek Borejsza-Wysocki

W klubie nie tylko grało (i gra) się w bry-
dża. W początkowym okresie organizowa-
ne były bale sylwestrowe i  zabawy karna-
wałowe. Po takich zabawach nasze żony 
nie miały już obiekcji co do tego, że tak czę-
sto gramy w  brydża. Niektóre z  nich (m.in. 
moja) dość długo mówiły, że gramy w kar-
ty, nim do nich dotarło, że brydż to – intelek-
tualny – ale sport w pełnym tego słowa zna-
czeniu. Musiałem jednak przyznawać rację 
żonie, szczególnie kiedy wracałem z turnie-
jów niemiłosiernie „pachnący” papierosami 
i padało retoryczne pytanie: „I to jest sport?”. 
Cudownie, że już dawno PZBS rozwiązał ten 
problem i młodsze pokolenie żyje w wolnej 
od dymu atmosferze.

Inną tradycją klubu IOR były weekendowe 
wyjazdy do ośrodka szkoleniowego Kombi-
natu PGR Manieczki, pięknie położonego 
w dolinie Warty w Sowińcu k. Mosiny. Wspa-
niała kuchnia, w siermiężnych czasach kar-
tek żywnościowych, dobre trunki (bez kar-
tek), wspaniała przyroda i… turniej za turnie-

jem, mecz za meczem. Nie da się tego za-
pomnieć, a  wszystko to było finansowane 
z  własnych wkładów. Takich obozów przy-
gotowawczych do sezonu ( jak żartobliwie je 
nazywaliśmy) nie miała żadna drużyna w re-
gionie, ponoć nawet taki potentat jak Bu-
dowlani, duma brydżowa Poznania. Jeden 
z filarów tej drużyny Marek Kudla był przez 
pewien okres trenerem naszej ekipy. Ja za-
bawnie wspominam towarzyskie mecze bry-
dżowe pomiędzy „zawodowcami” z  IOR-u, 
a  „amatorami”, ale uważającymi się za do-
brych brydżystów, moimi kolegami z Akade-
mii Rolniczej. Pamiętam, że pierwszy mecz 
który wygraliśmy różnicą ponad 100 pkt, wy-
wołał prawdziwy szok u „amatorów” z mojej 
uczelni. Po trzech rewanżach zakończonych 
podobnie eksperyment zakończyliśmy, a my 
usłyszeliśmy szczere wyrazy uznania.

Miłe też były (może powrócą? – są ku temu 
warunki) spotkania opłatkowo-noworoczne 
połączone oczywiście z turniejem.

Tak długie i  harmonijne działanie klubu 
było możliwe dzięki działaniu wielu osób, 
choć niewątpliwie decydującą rolę odegrali 
– poza wspomnianym już Bartłomiejem Mi-
cińskim – dwaj panowie, a mianowicie:
♦ Stefan Pruszyński, w latach 1982–92 wi-

cedyrektor, a od 1992 do 2012 r. dyrektor In-
stytutu, godny następca prof. Węgorka. Po-
mimo ogromu zajęć cały czas czynny zawod-
nik drużyny (choć, co zrozumiałe, w  nieco 
mniejszym wymiarze), dla wielu dobry kole-
ga, a zarazem wyrozumiały, ale wymagają-
cy szef (oj, niełatwo to godzić). Dla mnie, wy-
próbowany – znamy się 57 lat (od pierwsze-
go roku studiów) – najlepszy przyjaciel.
♦ Andrzej Richter, wieloletni wicedyrektor 

ds. technicznych Instytutu, znakomity organi-
zator i budowniczy Centrum Kongresowego 
IOR – tak przyjaznego dla świata brydżowe-
go miejsca. Od wielu, wielu lat prezes klubu 
i kapitan naszej drużyny (IOR II).

Tym dwóm osobom nie tylko nasz klub, ale 
cała społeczność brydżowa naszego regio-
nu ma wiele do zawdzięczenia – za wielo-
letnie stwarzanie przyjaznych warunków i at-
mosfery dla brydża sportowego.

Od kilku lat w/w dyrektorów-seniorów 
w  działalności klubu IOR Poznań godnie 
i udanie zastępuje kapitan pierwszej druży-
ny, przedstawiciel nowej generacji pracowni-
ków Instytutu Jarosław Lubczyński. Dzięku-
jemy Ci Jarku, tak trzymaj!

Dość szczególną cechą klubu jest też fakt, 

że trzech zawodników (Stanisław Drzymała, 
Wojciech Kaniewski i Stefan Pruszyński) po-
siada tytuł naukowy profesora, przy czym 
kol. Pruszyński otrzymał jeszcze godność 
Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Przy-
rodniczego w  Poznaniu. Swego czasu było 
nas nawet czterech grających profesorów 
(członkiem klubu był prof. Ryszard Zieliński 
z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu). 
W pamięci utkwił mi mecz, w którym dosta-
liśmy tęgie lanie od drużyny w której grało 
trzech studentów. Po meczu gratulowaliśmy 
młodym graczom, a żeby wzmocnić ich sa-
tysfakcję, powiedziałem, że pokonali trzech 
tytularnych profesorów. Tak, to prawda, tytu-
ły nie grają, to nasze piękne, ale tylko hobby. 
Powiem nieskromnie, że gdyby nasze umie-
jętności brydżowe dorównywały osiągnię-
ciom naukowym, to IOR Poznań byłby chyba 
już w ekstraklasie.

Od kilkunastu lat IOR Poznań posiada trzy 
drużyny; jedną w  III lidze, a  dwie w  lidze 
okręgowej. A osiągnięcia sportowe? No cóż, 
są skromne, ale naszym celem nie było zdo-
bywanie szczytów brydżowych – byliśmy re-
alistami – ale uczciwa i kulturalna rywalizacja 
w ustalonych ramach. Zawsze pamiętaliśmy 
i wciąż pamiętamy, że gramy dla przyjemno-
ści. Choć sportowego ducha nam nie braku-
je, co szczególnie odczuwaliśmy przy bojach 
(niestety nieudanych) o II ligę. Niemniej w Iz-
bie Pamięci Instytutu trofeów brydżowych 
jest całkiem sporo. Największym osiągnię-
ciem było zdobycie w 1983 r. Pucharu Polski 
na szczeblu wojewódzkim. W  dalszym eta-
pie spotkaliśmy się z  drużyną z  Warszawy. 
Oczywiście przegraliśmy, a ja pamiętam do-
skonałe zagrania śp. Juliana Klukowskiego, 
a przede wszystkim Jego kulturę i szacunek 
dla nas, „maluczkich”. Prawdziwy Mistrz.

Mam nadzieję dalej czerpać przyjemność 
ze sportowego brydża, będąc członkiem 
mojego klubu o  nazwie IOR. Bardzo lubię 
piątkowe mecze, ale też poniedziałkowe tur-
nieje w przyjaznym Centrum Kongresowym 
IOR, gdzie spotykam tak wielu znajomych 
lubiących tę piękną grę, i  gdzie można się 
ciągle uczyć od lepszych, np. od takich mi-
strzów jak sympatyczna para małżeńska Gra-
żyna i Piotrek Busse czy młoda gwiazda bry-
dża Danuta Kazmucha.

Życzę sobie i wszystkim koleżankom i ko-
legom, abyśmy się znów spotkali na następ-
nym – już złotym – jubileuszu.

Stanisław Drzymała


