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160-lecie Banku Spółdzielczego  
w Brodnicy

L icznie przybyłych gości – członków i  in-
teresariuszy banku, przedstawicieli lokal-
nych samorządów, władz administracyjnych 

i  parlamentarzystów, załogę banku, a  także 
przybyłe z całego kraju delegacje, reprezentu-
jące spółdzielcze instytucje finansowe powitali 
przewodniczący Rady Nadzorczej – Marek Pe-
sta i prezes Zarządu – Aleksander Mikołajczak. 

Przewodniczący Rady Nadzorczej podkreślił, 
że społeczność banku, jaką tworzą członkowie, 
interesariusze, klienci, partnerzy oraz dostawcy 
produktów i usług, ma słuszne powody do dumy, 
gdyż dotychczasowy dorobek budowany przez 
pokolenia dobrze rokuje na przyszłość. Z ko-
lei prezes Aleksander Mikołajczak wskazał, że 
scenariusz jubileuszu skorygowało samo życie, 
a konkretnie rosyjska agresja w Ukrainie, stąd 
zmiana formuły koncertu i alokacja na potrzeby 
uchodźców środków, pierwotnie przeznaczo-
nych z woli partnerów – Compensa, Generali 
i Visa – na dofinansowanie rocznicowej uro-

Sala toruńskiej Jordanki gościła uczestników uroczystego koncertu jubileuszowo-charytatywnego, jaki 
odbył się 24 marca w związku ze 160. rocznicą powołania Banku Spółdzielczego w Brodnicy. Wybór 

miejsca nie był przypadkowy, bowiem tak doniosły jubileusz wymagał godnej oprawy. 

czystości. Przypominając ojców założycieli banku, z sędzią Mie-
czysławem Łyskowskim – inicjatorem powołania Towarzystwa 
Pożyczkowego dla Przemysłowców Miasta Brodnicy, wskazał, 
że ideą projektu była nie tylko ochrona interesów rzemieślników 
i przemysłowców w okresie zaborów, ale obrona polskiej tradycji, 
kultury i języka w warunkach forsowanej przez pruskiego zaborcę 
germanizacji. Drugim z wymienionych poprzedników obecnych 
włodarzy banku był jego długoletni dyrektor – Tadeusz Szypliń-
ski, który w okresie trzydziestoletniego kierowania przekształcił 
prowincjonalną instytucję finansową w silny, dobrze zarządzany 
organizm. Jego dzieło kontynuował obecny prezes honorowy, Jó-
zef Mitura, z którego nazwiskiem wiąże się dynamiczny rozwój 
banku w drodze przyłączenia kilkunastu lokalnych instytucji fi-
nansowych, które po dziś dzień tworzą dobrze dokapitalizowany, 
drugi co do wielkości pod względem sumy bilansowej, ogólnokra-
jowy bank spółdzielczy. 

Odwołując się do aktualnych okoliczności, Aleksander Miko-
łajczak stwierdził, że nie sprzyjają one świętowaniu. – Nie możemy 
pozostać obojętni na los naszych ukraińskich braci, którzy tracą dorobek 
życiowy, zdrowie, a nawet życie. Niech idea spółdzielczości jeszcze raz 
znajdzie swoje potwierdzenie w naszej gotowości niesienia pomocy 
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potrzebującym – podkreślił. W hołdzie walczącym i ponoszącym 
ofiary na rzecz Ukrainy zebrani powstali, by minutą ciszy wyrazić 
swoją solidarność z narodem ukraińskim. 

Część artystyczną wieczoru otworzyli filharmonicy toruńscy 
wykonaniem utworu „Melodia” autorstwa Myroslawa Skoryka 
– zmarłego w czerwcu 2020 r. dyrektora artystycznego Opery 
Kijowskiej. Potem na scenę toruńskiej Jordanki wkroczyli muzy-
cy zespołu „Sanacja”, którzy z towarzyszeniem orkiestry zapre-
zentowali wiązankę międzywojennych evergreenów autorstwa 

takich tuzów, jak Władysław Szpilman, Jerzy 
Petersburski, Henryk Wars, a nawet Witold 
Lutosławski, który w okresie okupacji dorabiał 
jako pianista w lokalach. Aranżacje w jazzowym 
opracowaniu Artura Jurka, Marka Jurskiego 
i Henryka Wieczyńskiego przydały znanym 
i lubianym utworom nowego wyrazu. Założyciel 
i lider zespołu Paweł Hulisz przeplatał poszcze-
gólne wykonania słowem i w barwny sposób 
przybliżał kulisy repertuaru, który towarzyszy 
kolejnym pokoleniom od lat 20. ubiegłego stule-
cia. Aksamitny baryton Jacka Siciarka na nowo 
wydobył blask takich przebojów, jak: „Czy pamię-
tasz tę noc w Zakopanem”, czy „Bo to się zwykle 
tak zaczyna”. Koncert zakończyło brawurowe 
wykonanie znanego utworu „Miłość ci wszystko 
wybaczy” autorstwa Henryka Warsa, gdzie trąb-
ka solisty i lidera „Sanacji” wydobyła cały ładunek 
emocjonalny tej kompozycji.

Podczas uroczystego bankietu honory domu 
pełnili przewodniczący Rady Nadzorczej Ban-
ku Spółdzielczego w Brodnicy – Marek Pesta 
i  prezes Zarządu – Aleksander Mikołajczak, 
którzy częstowali gości okolicznościowym tor-
tem. Słowa nie oddają uroczystego i – pomimo 
dramatyzmu kontekstu – radosnego charakteru 
uroczystości, dlatego uzupełniamy relację impre-
sją zdjęciową. •




