
      Na zaproszenie Spó∏dzielczej Grupy Bankowej
oraz Burmistrza Ciechocinka 4 sierpnia w muszli
koncertowej wystàpili: Bogus∏aw Morka, Romuald
Spychalski, Jan Zakrzewski i Edyta Ciechomska. W
doskona∏ym wykonaniu mo˝na by∏o pos∏uchaç naj-
pi´kniejszych arii i pieÊni z niemal ca∏ego Êwiata.
Kilkutysi´cznej publicznoÊci nie trzeba by∏o d∏ugo
prosiç, by do∏àczy∏a do wykonawców. Bisom nie by-
∏o koƒca, a grupa melomanów d∏ugo gratulowa∏a
wykonawcom udanego wyst´pu.
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Wielka Gala Polskich Tenorów

fot. Jakub Giza



Tak du˝e koncerty tenorów na Êwie˝ym powietrzu nie zdarzajà si´
cz´sto. O ciechociƒskie koncerty i ich wspieranie zapytaliÊmy Andrzeja
Chmieleckiego - Prezesa Zarzàdu Spó∏dzielczej Grupy Bankowej.

- Imprezy w Ciechocinku od wielu lat sà na wysokim poziomie i co roku udajà
si´ doskonale. Wydaje mi si´ jednak, ˝e tegoroczny wyst´p trzech tenorów by∏
naprawd´ fantastyczny i niepowtarzalny.

- Koncert odby∏ si´ dzi´ki SGB, bycie mecenasem kultury nie jest w naszych
czasach ∏atwe.

- Trzeba tak gospodarowaç pieni´dzmi ˝eby na wiele rzeczy starczy∏o. Na
wszystko na pewno nas nie staç. Natomiast je˝eli chodzi o kultur´, to wydaje nam
si´, ˝e w tych ci´˝kich czasach banki spó∏dzielcze, które historycznie ponad 150
lat funkcjonujà na polskim rynku, powinny si´ w∏àczyç w finansowanie takich
w∏aÊnie wydarzeƒ. Tak postanowiliÊmy w zesz∏ym roku i mam nadziej´, ˝e przez
wiele lat b´dziemy wspieraç takie imprezy.

- SGB wspiera∏o nie tylko koncert tenorów, ale te˝ inne imprezy, które od-
by∏y si´ tego lata w Ciechocinku. Czy bankowcy darzà szczególnym sentymentem
uzdrowisko?

- Raz, to specjalny sentyment. Dwa, to niepowtarzalny klimat. Trzecia rzecz,
to fantastyczni ludzie, którzy zarzàdzajà tym miastem, bo to jest bardzo wa˝na
rzecz. Widaç, ˝e im si´ chce coÊ robiç, a nie tylko narzekaç. Te wszystkie elementy
sk∏adajà si´ na to, ˝e postanowiliÊmy finansowaç te festiwale.

- Koncert tenorów by∏ bardzo udany, czy jest szansa, ˝eby takie imprezy mo-
g∏y powtarzaç si´ w Ciechocinku?

- Tak jak ju˝ wspomnia∏em, postaram si´ na trwale w∏àczyç w finansowanie
tego typu imprez. Choç jak wiadomo, wszystko zale˝y od pieni´dzy. Dzisiaj banki
spó∏dzielcze doskonale sobie radzà na trudnym polskim rynku bankowym, mamy
nadziej´, ˝e w przysz∏oÊci damy sobie rad´. Razem w grupie pewnie b´dzie staç
nas na to abyÊmy mogli te wspania∏e koncerty wspieraç.

- Spó∏dzielcza Grupa Bankowa to bank sk∏adajàcy si´ banków. Czy to mo˝e
byç sposób na konkurencj´, która zamierza zdobyç polski rynek?

- W grupie si∏a. SGB to Gospodarczy Bank Wielkopolski jako bank, który zrzesza
banki spó∏dzielcze i 156 banków spó∏dzielczych. Ka˝dy z nich indywidualnie nie
by∏by w stanie sobie poradziç na trudnym rynku us∏ug finansowych. Natomiast
wspólnie razem radzimy sobie ca∏kiem nieêle i do tego trzeba dodaç, ˝e reprezen-
tujemy polski kapita∏ i takimi chcemy pozostaç. Powiem wi´cej - nie dopuÊcimy
do tego, aby to si´ zmieni∏o.

- Dzi´kuj´ za rozmow´ i ˝ycz´ niezapomnianych wra˝eƒ z kolejnych kon-
certów w Ciechocinku.

- Dzi´kuj´. rozmawia∏ Jakub Giza
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