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dowiadujemy się, że
„Kasa Stefczyka” w Sie-
luniu była jeszcze star-
szą spółdzielnią od za-
łożonej w Różanie, po-
wstała bowiem w 1906
roku i działała na tere-
nie gminy Sieluń. Przed 
połączeniem z różań-
ską spółdzielnią wyso-
kość udziału wynosiła
w niej 100 zł, a wpiso-
wego 20 zł. Według da-
nych na koniec 1949 ro-
ku, Kasa liczyła 192
członków, w tym 22 ko-
biety, a fundusze włas-
ne z udziałmi stano-
wiły kwotę 188 517 zł.
W aktach znajduje się
też sprawozdanie z re-
wizji „Kasy Stefczyka” za
okres od 18 marca 1948
do 27 lutego 1949 ro-
ku, którą przeprowa-
dził w dniach 27 i 28 lu-
tego 1949 roku Bank 
Gospodarstwa Spółdziel-
czego, Wydział Instruk-
cyjo-Rewizyjny w War-
szawie. 

Na podstawie zarzą-
dzenia Banku Rolnego 
Wydziału Instrukcyjno-
Rewizyjnego G.K.S. z dnia
9 czerwca 1950 roku
Nr 23 W/I „Kasa Stefczy-
ka” Spółdzielnia z odpowiedzialnością
nieograniczoną w Sieluniu została 1 lip-
ca 1950 roku przejęta przez „Kasę
Stefczyka” Spółdzielnię z odpowiedzial-
nością nieograniczoną w Różanie. 

Podobne sprawozdania za lata 1949
i 1950 znajdują się w archiwalnych ak-
tach, które sporządziła „Kasa Stefczyka” 
w Różanie. Wynika z nich, że Walne 
Zgromadzenie tej Kasy odbyło się 
1 sierpnia 1948 roku przy udziale 43 
członków. Na 31 grudnia 1949 roku 
liczba członków wynosiła 147 osób,

w tym 16 kobiet, a łączna wysokość 
funduszy własnych sięgnęła 213 950 zł.
W tym też roku odbyło się 68 posie-
dzeń Zarządu i 9 posiedzeń Rady Nad-
zorczej/Komisji Rewizyjnej. Na koniec
roku 1950, po połączeniu dwóch Kas,
zrzeszonych w nich było 507 członków,
w tym 43 kobiety, a łączne fundusze
własne zamknęły się kwotą 202 265,79 zł.
Wysokość udziału członkowskiego wy-
nosiła 500 zł, a wpisowego 20 zł. W ak-
tach znajduje się też sprawozdanie z re-
wizji „Kasy Stefczyka” w Różanie prze-

Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej Kasy z 1946 roku
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prowadzonej w dniach 
14-17 marca 1949 roku
za okres od 14 marca
1948 do 1 marca 1949 
roku. Z istotnych zale-
ceń warto zacytować
jedno – „wzmóc wysi-
łek w spłacalności po-
branych pożyczek”. 

Gminna Kasa 
Spółdzielcza w Różanie 
w latach 1950-1956

Początek lat pięć-
dziesiątych ubiegłego 
wieku charakteryzował 
się podporządkowa-
niem centralnemu ste-
rowaniu całej gospo-
darki. Spółdzielczość 
bankowa miała stać się 
integralną częścią ca-
łego sztucznie wytwo-
rzonego systemu eko-
nomicznego państwa. 
Na przełomie lat 1949-
1950 w sektorze spół-
dzielczości bankowej 
zaszły zmiany wynika-
jące z zapisów dekretu
o reformie bankowej
z 25 października 1948 roku, który wszedł 
w życie w roku 1950. Zobowiązywał on 
do przekształcenia dotychczasowych 
spółdzielni oszczędnościowo-pożyczko-
wych w gminne kasy spółdzielcze. Na 
tej podstawie zmieniła się również na-
zwa Kasy Stefczyka w Różanie. 

W 1954 roku nastąpiła kolejna zmia-
na nazwy różańskiej spółdzielni kredyto-
wej – na Kasę Spółdzielczą w Różanie. 
W tym czasie centralą organizacyjną, fi -
nansową i rewizyjną kas był Narodowy 
Bank Polski. Rola samorządu bankowe-
go została ograniczona, a zarządzeniem 
Ministra Finansów z 31 stycznia 1951 roku 
Gminne Kasy Spółdzielcze zostały poz-
bawione prawa gromadzenia oszczęd-
ności na własny rachunek, mogły je-
dynie przyjmować wkłady na książecz-

ki PKO. Taki stan rzeczy trwał do jesieni 
1956 roku, kiedy nastąpiła nowelizacja 
dekretu z roku 1948, polegająca na znie-
sieniu bezpośredniej zależności kas spół-
dzielczych od banku państwowego. 

Kolejne wzmianki o działalnoś-
ci organów samorządowych
Kasy w Różanie stanowi
protokół Komisji Rewi-
zyjnej z 22 grudnia 
1950 roku, która 
została wybrana
i ukonstytuowała 
się w składzie: 

Protokół z przejęcia w 1950 roku Kasy Stefczyka w Sieluniu przez Kasę 
Stefczyka w Różanie
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przewodniczący Wła-
dysław Jarzewski z Ró-
żana, zastępca prze-
wodniczącego Stani-
sław Załęski z Ponikiew-
ki, sekretarz Jan Rogal-
ski z Sielunia oraz człon-
kowie – Józef Chełstow-
ski z Różana i Szczepan 
Kruszewski z Dzbądza. 

W latach 1950-1956 
jako organ samorządo-
wy działała w Kasie Spół-
dzielczej Komisja Rewi-
zyjna. Jej przewodniczą-
cymi byli: Władysław Ja-
rzewski, Józef Chełstow-
ski, Władysław Rusinek 
i Edward Kosakowski 
z Różana. Członkami 
oraz pełniącymi inne 
funkcje w tej Komisji 
byli wspomniani wyżej 
działacze, a także Adolf
Myszka z Załuzia, Alek-
sander Peczyński z Ró-
żana, Stanisław Pogłód 
z Dzbądza, Michał Re-
czek z Załuzia, Jan Si-
tarski z Podborza i Jan 
Trojanowski z Różana. 
Zarząd Kasy stanowili: 
prezesi Klemens Prusik
i Edward Zaręba z Ró-
żana oraz członkowie – 
Krystyna Mroczkowska 
z Chrzczonek, Karol Bie-
lec i Mieczysław Komo-
rowski z Różana. 

Według relacji osób pamiętających
tamte czasy, pierwszymi pracownika-
mi różańskiej placówki bankowej byli:
Władysław Jarzewski, Czesław Domrat,
Jan Siennicki, Tadeusz Trzaska, Kazi-
mierz Daszewski, Józef Głażewski i Lu-
cyna Dylewska z Różana, Jadwiga Mie-
rzejewska i Krystyna Mroczkowska
z Chrzczonek oraz Teresa Wilczewska
z Dyszobaby. Funkcję kierownika pełni-
li kolejno: Józef Głażewski (1 września 

1951 – 31 sierpnia 1955), Czesław Bręgosz
(1 września 1955 – 15 grudnia 1955), 
Marian Strzelecki (16 grudnia 1955 – 30 
września 1956) i Marian Dziczek (1 paź-
dziernika 1956 – 25 kwietnia 1959), wszys-
cy pochodzący z Różana. 

Kasa mieściła się wówczas w loka-
lu wydzierżawionym od państwa Zofi i
i Tadeusza Miedzianowskich. Rozmiary 
pomocy kredytowej były początkowo
niewielkie. Okres ten trudno ocenić jed-

Deklaracja o podjęciu członkowstwa w Kasie Stefczyka w Różanie z 1946 roku
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noznacznie – charak-
teryzował się bowiem, 
jak już wspomniano, 
znacznym ogranicze-
niem samorządności 
spółdzielczej, w tym też 
bankowej. Wynikało to
z doktrynalnych zało-
żeń ówczesnych władz 
partyjnych i rządowych,
opierających się na za-
sadach centralnego ste-
rowania nie tylko gospo-
darką, ale także i innymi 
dziedzinami życia kra-
ju. Działalność spółek o-
szczędnościowo-pożycz-
kowych została silnie 
podporządkowana Zwią-
zkowi Samopomocy 
Chłopskiej. Udzielanie po-
życzek uzależnione by-
ło od pozytywnej opi-
nii wspomnianego Zwią-
zku. Pozytywnym jednak
skutkiem tych wydarzeń 
było w tym czasie ob-
jęcie obsługi kasowej
i fi nansowej gminnych
spółdzielni „Samopo-
moc Chłopska” przy pro-
wadzeniu przez nie sku-
pu i kontrakcji w ra-
mach tzw. jedności ka-
sowej z gminnymi spół-
dzielniami zaopatrzenia 
i zbytu. Struktura ta nie sprzyjała jed-
nak rozwojowi aktywności społecznej 

wśród spółdzielców, a ciało 
społeczne, jakim była Ra-
da Nadzorcza, zastą-
piono Komisją Re-
wizyjną. 

Działalność 
kredytowa 
Banku

Deklaracja o przystąpieniu do Kasy Stefczyka w Sieluniu z 1946 roku
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w pierwszych latach 
po wznowieniu działal-
ności nie była imponu-
jąca. Bank w Różanie 
udzielał w zasadzie tyl-
ko kredytów krótkoter-
minowych na bieżą-
cą produkcję rolniczą. 
Mimo trudności organi-
zacyjnych, kadrowych
i fi nansowych, lata 1950-
1955 nazwać można o-
kresem stabilizacji w dzia-
łalności Gminnej Kasy 
Spółdzielczej w Róża-
nie, a krótkoterminowe 
kredyty udzielane przez 
Kasę były w zasadzie 
jedynymi zewnętrznymi 
środkami, na jakie mo-
gli liczyć okoliczni rol-
nicy i rzemieślnicy, któ-
rzy chcieli kontynuo-
wać działalność gospo-
darczą w szerszym za-
kresie.

Statut obowiązkowy dla wszystkich kas spółdzielczych ukazał się w Monitorze
z 1956 roku i należało jedynie uzupełnić dane 

W tym budynku Gminna Kasa 
Spółdzielcza mieściła się w latach 
50-tych ub. wieku 
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Spółdzielnia Oszczędnościowo-
Pożyczkowa w Różanie 
w latach 1956-1974

10 czerwca 1956 roku w lokalu Prezydium 
Miejskiej Rady Narodowej odbyło się Zwy-
czajne Walne Zgromadzenie spółdzielni.
Wzięło w nim udział 36 delegatów, a prze-
wodniczył mu Jan Rogalski z Sielunia. Sek-
retarzem został Franciszek Mroczkowski. 
Zgodnie z porządkiem obrad, przyjęto no-
wy statut oraz dokonano wyboru władz sa-
morządowych. 

W skład Rady Nadzorczej weszli: prze-
wodniczący Jan Rogalski z Sielunia, zastęp-
ca Bronisław Kocut i Stanisław Wieczorek 
z Różana oraz członkowie – Józef Go-
siewski z Gierwat, Henryk Napiórkowski z Ró-
żana, a także Czesław Walerych z Mły-
narzy. Zastępcami członków Rady Nad-
zorczej zostali: Feliks Idzikowski z Długołę-
ki, Edward Daszewski z Różana i Antoni 
Żebrowski z Rupina. W skład Komisji 

Kredytowo-Oszczędnościowej weszli: Edward
Daszewski, Józef Chełstowski i Henryk 
Napiórkowski z Różana, Wacław Szcze-
pankowski z Chrzczonek, Antoni Żebrowski 
z Rupina oraz Józef Gosiewski z Gierwat. 
W skład Zarządu weszli: przewodniczą-
cy Karol Bielec z Różana oraz członkowie 
– Jan Małkowski z Młynarzy, Bolesław 
Modzelewski z Ogonów, Jan Rut-
kowski z Różana i Czesław Step-
nowski z Chrzczonek. Przyję-
to nowy statut określa-
jący teren działania 
Banku do terenów 
pokrywających się
z obszarem admi-
nistracyjnym 
Miejskiej 
Rady 

Pismo ze Związku Spółdzielni Oszczędnościowo-Pożyczkowych zatwierdzające przyjęty w Banku nowy Statut 
w 1961 roku
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Narodowej w Różanie, 
Gminnej Rady Narodo-
wej Różan oraz rad w Mły-
narzach i Kołakach. Usta-
lono wielkość udziału człon-
kowskiego na kwotę 50 
złotych i wpisowego 10 
złotych. Postulowano też
o włączenie terenów na-
leżących poprzednio do
Gminnej Rady Narodowej 
Mroczki-Kawki do Gminnej 
Kasy Spółdzielczej w Ró-
żanie. Na Wojewódzką 
Konferencję Delegatów 
Kas Spółdzielczych wy-
brano Józefa Chełstow-
skiego.

Walne Zgromadzenia 
w kolejnych latach wy-
pełnione były składaniem 
sprawozdań Zarządu i Ra-
dy Nadzorczej, dyskusja-
mi nad nimi oraz wnioska-
mi o udzielanie absoluto-
rium Zarządowi. Mówiono 
o konieczności pozyski-
wania nowych udziałow-
ców oraz uzupełnieniu 
składu Rady Nadzorczej 
i Zarządu. W protokóło-
wanych dyskusjach coraz 
więcej miejsca zajmować 
zaczęły problemy ekono-
miczne, a więc koniecz-
ność zwiększania stanu 
oszczędności, dbałość
o terminowość spłacalnoś-
ci kredytów oraz podej-
mowanie decyzji o spo-
sobie podziału nadwyżek bilansowych. 
Wybierano delegatów na Wojewódzkie 
Zjazdy Spółdzielni Oszczędnościowo-Po-
życzkowych, określano najwyższą wyso-
kość sumy zobowiązań, jaką Kasa Spół-
dzielcza mogła zaciągnąć, a także doko-
nywano niezbędnych zmian w statucie. 
Decydowano o przyjmowaniu nowych 
członków oraz deklarowano nowe wielkoś-
ci udziałów członkowskich i wpisowego. 

Warunki lokalowe, w jakich przyszło dzia-
łać Spółdzielni Oszczędnościowo-Kredyto- Budynek Banku w latach 60-tych XX wieku

Postanowienie Sądu Powiatowego w Mławie z 1963 roku potwierdzające skład 
wybranego wtedy Zarządu
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wej w Różanie stawały się 
coraz bardziej uciążliwe, 
zwiększały się bowiem roz-
miary obsługi fi nansowej 
klientów Banku. Na kolej-
nych zgromadzeniach w la-
tach 1962-1965 uchwalano 
potrzebę pozyskania biu-
rowca lub kupna budynku 
w celu zaadaptowania do 
potrzeb Kasy Spółdzielczej. 

W 1966 roku rozpoczęto 
budowę własnej siedziby 
Kasy. Jej odbiór i otwarcie 
nastąpiło 25 sierpnia na-
stępnego roku.

Warto też przypomnieć, 
że wypracowane w tych 
latach nadwyżki bilanso-
we, po zapłaceniu podat-
ku dochodowego, jako zysk
netto dzielono zawsze na: 
fundusz zasobowy (co naj-
mniej 60%), a pozostałą 
część na fundusz rozwoju,
działalność kulturalno-oś-
wiatową i społeczno-wy-
chowawczą, budowę szkół
i pomoce naukowe, opro-
centowanie udziałów człon-
kowskich, budowę świet-
lic wiejskich, pomoc dla 
szkolnych kas oszczędnoś-
ciowych, a także na na-
grody i święta spółdziel-
cze. Nie sposób pominąć
działalności organów sa-
morządowych w tych la-
tach – Rady Nadzorczej i Komisji (Re-
wizyjnej, Oszczędnościowo-Kredytowej czy 
Społeczno-Samorządowej). Oceniały one 
działalność gospodarczo-fi nansową w po-
szczególnych okresach, koszty i dochody,
koordynowały upowszechnianie obrotu 
bezgotówkowego, kredytowanie i windyka-
cję kredytów, prowadzone inwestycje, po-
pularyzację oszczędzania, uspółdzielcza-
nie obsługiwanego terenu, kampanię ze-
brań wiejskich członków Kasy Spółdzielczej 
i wyniki lustracji. Sprawozdania były skła-
dane przez kierownictwo i Zarząd Kasy 
Spółdzielczej. Przewodniczącym Rady Nad-

zorczej od 1956 roku był Jan Rogalski 
zamieszkały w Sieluniu, a zastę-
pcą przewodniczącego – 
Jan Rutkowski zamiesz-
kały w Różanie. Prze-
wodniczącym Zarzą-
du od 1956 roku był 
Karol Bielec za-
mieszkały
w Róża-
nie. 

Postanowienie Sądu Powiatowego w Mławie o dokonanej zmianie składu 
Zarządu w 1964 roku



26

30 października 1959 ro-
ku, w Sądzie Powiatowym 
w Mławie, został zareje-
strowany skład Zarządu, 
a stanowili go: przewod-
niczący Karol Bielec z Ró-
żana, zastępca przewod-
niczącego Jan Małkow-
ski z Młynarzy i członek
Stefan Ziembiński z Miłon.
Zastępcami wybrano Wła-
dysława Jarzewskiego
i Józefa Głażewskiego
z Różana oraz Bolesława 
Modzelewskiego z Ogo-
nów. Pierwszymi głów-
nymi księgowymi były: 
Teresa Wilczewska – na 
przełomie lat czterdzie-
stych i pięćdziesiątych 
oraz Lucyna Dylewska 
– w okresie od 1 stycz-
nia 1955 do 31 lipca 
1961 roku. Od 1 sierpnia 
1961 roku nieprzerwa-
nie do 31 lipca 1996 roku 
(do przejścia na emery-
turę) obowiązki głównej
księgowej sprawowała 
Marianna Sawicka. Ko-
lejnym kierownikiem Kasy 
Spółdzielczej został za-
trudniony 15 maja 1959 ro-
ku Jan Chełstowski za-
mieszkały w Młynarzach.

27 kwietnia 1962 roku 
Rada Nadzorcza powoła-
ła też Zespół Pracy Kobiet 
i Młodzieży. Pierwszą przewodniczącą zo-
stała Jadwiga Wasilewska, zamieszkała
w Różanie, następnie funkcję tę pełniła 
Zofi a Jakubowska, również pochodząca
z Różana i będąca pracownikiem Kasy. 

Na Walnym Zgromadzeniu 3 maja 1963 
roku wybrano nową Radę Nadzorczą. Jej 
przewodniczącym został ponownie Jan 
Rogalski, zastępcą przewodniczącego 
– Jan Rutkowski, zamieszkały w Różanie,
a sekretarzem Józef Gosiewski, zamieszka-
ły w Giewartach. Zmienił się skład Zarządu. 
Karol Bielec zrezygnował z funkcji prze-
wodniczącego, a nowo wybrany skład 

przedstawiał się następująco: przewod-
niczący Wiktor Sokołowski z Różana oraz 
członkowie – Jan Małkowski z Młynarzy
i Stefan Ziembiński z Miłon.

Kolejna zmiana Zarządu nastąpiła
10 maja 1964 roku. W jego skład weszli: 
przewodniczący Jan Chełstowski z Mły-
narzy i członkowie – Jan Małkowski z Mły-
narzy oraz Stefan Ziembiński z Miłon.

Uchwałą Walnego Zgromadzenia Przed-
stawicieli Kasy Spółdzielczej w Różanie
z 28 kwietnia 1968 roku nazwa Kasy Spół-
dzielczej została zmieniona na Bank Spół-
dzielczy w Różanie. 

Postanowienie Sądu Powiatowego w Ostrołęce z 1969 roku o zmianie nazwy 
Kasy na Bank Spółdzielczy w Różanie
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W latach 1960-
1969 Bank zwiększał 
swą działalność, rosła 
jego suma bilansowa, 
zwiększał się też teren 
działania. Organy sa-
morządu lokalnego 
postulowały przeję-
cie Punktu Kasowego 
w Rzewniu od Banku 
Spółdzielczego w Ma-
kowie Mazowieckim, 
który obsługiwał te-
ren gromady Rzewnie. 
Nastąpiło ono 1 stycz-
nia 1969 roku.

Po przejęciu tego
terenu, szeregi człon-
ków Banku zasilili człon-
kowie z Rzewnia i oko-
lic. Wystąpiła zatem
potrzeba uzupełnie-
nia składu organów samorządowych o oso-
by z tego terenu. Nastąpiło to na Wal-
nym Zgromadzeniu 27 kwietnia 1969 roku.
Wybrano nową Radę Nadzorczą i komi-
sje: Rewizyjną, Oszczędnościowo-Kredy-
tową i Społeczno-Samorządową. Przewodni-
czącym Rady Nadzorczej ponownie zo-
stał Jan Rogalski, zastępcą przewodni-
czącego Czesław Radziszewski z Małk
i członkiem Józef Gosiewski z Gierwat.
W tym okresie Bank obsługiwał działalność 
Gromadzkich Rad Narodowych Młynarze, 
Różan i Rzewnie.

Lata 1969-1970 to dynamiczny rozwój 
sieci placówek bankowych, a w szczegól-
ności fi lii banków spółdzielczych. W Banku 
Spółdzielczym w Różanie wystąpiły podob-
ne zdarzenia – jego Zarząd przystąpił do or-
ganizowania Filii w Młynarzach. 

Na pełnomocnika Zarządu Filii w Rzew-
niu 25 listopada 1969 roku został powo-
łany Czesław Radziszewski z Małk – do-
tychczasowy członek Rady Nadzorczej. 
Na kierownika Filii w Rzewniu powoła-
no Teresę Olszewską – dotychczasowe-
go kasjera Punktu Kasowego w Rzewniu, 
natomiast na pełnomocnika Zarządu Filii
Banku w Młynarzach powołany został Jan
Małkowski, dotychczasowy członek Za-
rządu. Na członka Zarządu powołano

Adolfa Janyszko zamieszkałego w Różanie, 
zwalniając go jednocześnie z pełnienia
funkcji członka Rady Nadzorczej. Kierow-
nikiem Filii Banku w Młynarzach została
Halina Błońska, pracownik Banku. Zatwier-
dzono też nowe regulaminy dla komite-
tów członkowskich powstałych Filii w Mły-
narzach i Rzewniu. 

25 kwietnia 1971 roku na Walnym Zgro-
madzeniu Przedstawicieli Banku Spółdziel-
czego w Różanie powołany został nowy 
skład Rady Nadzorczej. Przewodniczącym 
ponownie został Jan Rogalski, zastępcą
przewodniczącego Jan Rutkowski, a se-
kretarzem Józef Gosiewski. Powołano też
Komisję Rewizyjną (przewodniczącym 
pozostał Jan Rogalski), Komisję O-
szczędności i Kredytów (z prze-
wodniczącym Stanisławem 
Wieczorkiem) oraz Komi-
sję Społeczno-Samo-
rządową (z przewod-
niczącym Janem
Rutkowskim). 

Nie tylko wspólna praca łączyła spółdzielców. W latach 70-tych ub. wieku odbywały się 
wycieczki po kraju, w których brali udział członkowie i pracownicy. Na zdjęciu uczest-
nicy wycieczki do Wieliczki w 1974 roku
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Skład Zarządu przed-
stawiał się następują-
co: prezes – Jan Cheł-
stowski oraz Adolf Ja-
nyszko i Stefan Ziem-
biński – członkowie. 

15 marca 1972 ro-
ku zakupiono i opa-
trzono aktami nota-
rialnymi działki pod 
budowę placówek
bankowych w Mły-
narzach i Rzewniu. 

Jan Chełstowski, 
pełniący funkcję kie-
rownika Banku i preze-
sa Zarządu, 30 kwiet-
nia 1973 roku od-
szedł na emeryturę.
Na Zebraniu Przedsta-
wicieli, które odbyło się 3 maja 1973 ro-
ku, podjęto decyzję o przekształceniu Filii 
Banku Spółdzielczego w Rzewniu w Oddział 
Banku. Wybrano również nowy skład Rady 
Nadzorczej, ponownie powierzając funkcję 
przewodniczącego Janowi Rogalskiemu,
a sekretarza – Józefo-
wi Gosiewskiemu. 

W roku 1973 sta-
nowisko kierownika
Banku Spółdzielcze-
go objął Stefan Ku-
jawa. Zmienił się tak-
że skład Zarządu: pre-
zesem został Adolf 
Janyszko, a Stefan 
Kujawa i Stefan Ziem-

biński – członkami.
W latach siedemdziesiątych władze 

Banku Spółdzielczego dążyły do budo-
wy własnych obiektów Filii w Młynarzach 
i Oddziału w Rzewniu. Na początku tych 
lat uruchomiono punkty kasowe w ba-

Uczestnicy wycieczki do………..

Na kolejną 
wyprawę 
członkowie 
Banku 
udali się 
w góry
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zach magazynowych 
Gminnej Spółdzielni 
„Samopomoc Chłop-
ska” w Różanie i Chrzczo-
nach. Zwiększała się
liczba etatów w Ban-
ku. W tym czasie fun-
kcję kierownika Filii Ban-
ku Spółdzielczego
w Rzewniu, a następ-
nie Oddziału pełniły:
Teresa Olszewska, 
Jolanta Długołęcka 
i Zofi a Matuszewska, 
natomiast w Filii w Mły-
narzach funkcję kie-
rownika pełniły: Ha-
lina Błońska i Irena 
Reczek. Mimo starań 
Zarządu, warunki lo-
kalowe wszystkich placówek bankowych
w tym czasie były nie najlepsze. 

Bank Spółdzielczy w Różanie 
w latach 1975-1994 

Znaczne zmiany w działalności Banku 
nastąpił w roku 1975. 1 lipca tegoż roku 
została przeprowadzona reforma admi-
nistracyjna kraju. Zlikwidowano powiaty
i utworzono 49 województw. Podstawowym 
szczeblem administracji terenowej stały się 
gminy: miejskie, wiejskie i miejsko-wiejskie. 
W nowym podziale administracyjnym kraju 
Różan wszedł w skład województwa ostro-
łęckiego. GRN Młynarze została przyłączo-
na do miasta i gminy Różan.

Sejm 12 czerwca 1975 roku uchwalił
także ustawę Prawo bankowe, wprowa-
dzającą gruntowną reorganizację syste-
mu bankowego w Polsce. Jej przepisy 
miały istotny wpływ na dalsze losy ban-
kowości spółdzielczej. Od decyzji Banku 
Gospodarki Żywnościowej uzależniony zos-
tał sposób działania polskich banków spół-
dzielczych, cele i warunki kredytowania, 
dla których ustalono odpowiednie limi-
ty. Dyrektor placówki ponosił pełną odpo-
wiedzialność za prawidłową działalność 
i realizację zadań Banku wynikających
z zatwierdzonych przez Zarząd planów kre-
dytowo-oszczędnościowych i rozliczenio-
wych oraz w zakresie praw i obowiązków 

majątkowych. Sprawozdania ze swojej pra-
cy dyrektor składał Radzie i Zarządowi 
Banku Spółdzielczego, a lustracja dokony-
wana była przez lustratorów Oddziałów 
Wojewódzkich BGŻ.

Bank Spółdzielczy w Różanie poddany
został nadzorowi Oddziału BGŻ w Ostro-
łęce. Został też członkiem Banku Gospo-
darki Żywnościowej. 

W 1975 roku została wybrana nowa 
Rada Nadzorcza, przewodniczącym zo-
stał Jan Rutkowski zamieszkały w Różanie. 
Zarząd pozostał w niezmienionym skła-
dzie. Zatwierdzono też, zgodny z odgórny-
mi wytycznymi, nowy statut. Na przełomie 
lat 1975-1976 przekształcono Filię Banku 
w Młynarzach na Punkt Kasowy. Z koń-
cem kwietnia 1977 roku dyrektor Stefan 
Kujawa przeszedł do innej pracy za-
wodowej. 

16 maja 1977 roku sta-
nowisko dyrektora Ban-
ku objął Witold Bier-
nacki. Liczba zadań 
dla banków spół
dzielczych, w tym 
i różańskiego,
wciąż 

Za cel kolejnej wycieczki wybrano morze
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wzrastała, więc konieczne było zastosowa-
nie nowych rozwiązań technicznych tak, by 
spiętrzenia w dokumentacji fi nansowo-księ-
gowej nie opóźniały pracy Banku. Dlatego 
też „księgowość ręczną” w jednostce ma-
cierzystej Banku w Różanie w 1977 roku za-
mieniono na „maszynową”, wprowadzając 
nowoczesne jak na owe czasy maszyny księ-
gujące typu „ASCOTA”, znacznie przyspie-
szające pracę załogi Banku. W miarę wol-
nych środków władze starały się poprawiać 
warunki lokalowe. Wystąpiły też problemy 
kadrowe w Oddziale Banku Spółdzielcze-
go w Rzewniu. Młodzi pracownicy szukali 
lepszych warunków pła-
cowych i stałego miej-
sca zamieszkania. Uda-
ło się jednak dopro-
wadzić do konsensusu 
pomiędzy dyrektorem
a Radą Nadzorczą w za-
kresie zaniechania bu-
dowy obiektów banko-
wych w Młynarzach
i w Rzewniu. Przystąpio-
no natomiast do rozbu-
dowy budynku biuro-
wego dla potrzeb Ban-
ku Spółdzielczego w Ró-
żanie.

Na Zebraniu Przedsta-
wicieli 20 maja 1979 ro-

ku powołano nową Radę Nadzorczą, której 
przewodniczącym został Tadeusz Żerański 
zamieszkały w Różanie. Wybrano, zgodnie 
z wymogami statutu, Komisje: Rewizyjną 
– z przewodniczącym Janem Rogalskim
z Sielunia, Oszczędności i Kredytów – prze-
wodniczącym został Stanisław Wieczorek
z Różana, Społeczno-Samorządową – prze-
wodniczył jej Stanisław Stepnowski z Chrzczo-
nów, Zespół do Spraw Pracy Kobiet i Mło-
dzieży – poprowadziła go Zofi a Jakubowska 
z Różana, Komitet Członkowski Rzewnie – 
pod kierownictwem Aleksandra Dzwon-
kowskiego z Chrzczonów i Komitet Człon-
kowski Młynarze, któremu przewodniczył
Stanisław Żerański z Długołęki. Stefan Kuja-
wa zrezygnował pełnienia z funkcji członka 
Zarządu, więc nowy skład Zarządu ukonsty-
tuował się następująco: funkcję prezesa ob-
jął Adolf Junyszko, a członkami Zarządu za-
stali Witold Biernacki oraz Stefan Ziembiński.

Główne zadania, jakie postawiono Ban-
kowi Spółdzielczemu w Różanie w tam-
tym czasie, polegały na realizacji wytycz-
nych Centrali BGŻ i O/W BGŻ w Ostrołęce. 
Na Zebraniu Przedstawicieli 28 czerwca
1983 roku odbyły się wybory do Rady Nad-
zorczej, w wyniku których ponownie prze-
wodniczącym został Tadeusz Żerański, wy-
brano też komisję i komitety członkowskie 
zgodnie z wymogami Statutu. Z końcem 
1983 roku oddano do użytku rozbudowa-
ną siedzibę Banku Spółdzielczego w Ró-
żanie. 

Stanowiska pracy w latach 70-tych ub. wieku

 Budynek Banku w latach 80-tych ub. wieku
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W myśl obowiązu-
jących wówczas prze-
pisów, w dalszym cią-
gu wykorzystywano
fundusze tzw. akcji so-
cjalnej, w tym wycie-
czki turystyczno-krajo-
znawcze połączone 
ze zwiedzaniem za-
bytków Wielkopolski
i Wybrzeża Gdańskie-
go. Pracownicy Ban-
ku oraz członkowie 
Zespołu Pracy Kobiet 
i Młodzieży czynnie
uczestniczyli w spar-
takiadach sporto-
wych organizowanych
przez pion spółdziel-
czy, a największe suk-
cesy odnieśli w zawo-
dach, które odbyły się 31 sierpnia 1980 ro-
ku, zdobywając puchar oraz I nagrodę na 
Wojewódzkich Igrzyskach LZS PGŻ pionu 
banków spółdzielczych.

W tamtym okresie zmarło wielu zasłużo-
nych długoletnich działaczy Banku: Wiktor 
Sokołowski, Jan Małkowski, Jan Biedrzycki, 
Adolf Janyszko, Aleksander Dzwonkowski, 
Władysław Jarzewski, Józef Głażewski, Jó-
zef Chełstowski i Karol Bielec. Bank i jego 
pracownicy uczestniczyli w ceremoniach 
żałobnych i nie zapomnieli o żadnym ze 
swoich działaczy. 24 lutego 1986 roku zmarł 
również Jan Rogalski – długoletni działacz 
ruchu spółdzielczego w okresie II Rzecz-
pospolitej i w czasach powojennych, aż do 
1983 roku.

Nowym kierownikiem Oddziału Banku 
Spółdzielczego w Rzewniu od 16 marca
1981 roku została Grażyna Milewska. Na 
skutek wzrastającego zakresu zadań, zro-
dziła się potrzeba budowy własnego, 
bardziej funkcjonalnego obiektu dla po-
trzeb Oddziału w Rzewniu. Optowali za 
tym ze szczególną aktywnością: Marian 
Matuszewski z Rzewna, Stanisław Makowski 
z Łasi i Stanisław Edward Napiórkowski 
z Chrzczonów. W 1985 roku od Edwarda 
Dądery zakupiono budynek mieszkalny
w Rzewnie. Został on zmodernizowany
i przystosowany do działalności w charak-

terze placówki bankowej oraz oddany do 
użytku w 1989 roku.

W 1987 roku dokonano kolejnego wy-
boru nowych władz Banku Spółdzielczego 
w Różanie. Przewodniczącym Rady Nad-
zorczej został ponownie Tadeusz Żerański, 
Komisji Rewizyjnej – Albin Siepoła z miej-
scowości Szygi, Oszczędności i Kredytów – 
Józef Gosiewski, Komitetu Członkowskie-
go Oddziału BS w Rzewniu – Piotr Leśnik 
z Rzewnia, Komitetu Członkowskiego PK 
Młynarze – Stefan Brzeziński z Młynarzy.

Dobrze przebiegała współpraca pomię-
dzy organami samorządowymi Banku. Ich 
członkowie, pracujący społecznie, żywo in-
teresowali się analizami wyników działalno-
ści gospodarczo-fi nansowej, realizacją 
założeń planowych, oceną zebrań 
grup członkowskich, spłacalnoś-
cią kredytów, a także i sytu-
acją fi nansową ludności 
z terenów objętych 
działaniem Banku. 
Dotyczyło to tak-
że stanu ich 
gospodarstw 
rolnych, 
jako 
że 

Zebranie Przedstawicieli w 1989 roku
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to właśnie rolnicy i kre-
dytowanie ich gos-
podarstw angażowa-
ły większość środków 
będących w obrocie 
BS w Różanie.

Bank Spółdzielczy 
w Różanie przez cały 
czas swej działalności 
wykazywał duże za-
angażowanie w rozwi-
janie działań lokalnej 
społeczności, wspie-
rając liczne jej orga-
nizacje. Szczególnie 
ważne miejsce zajmo-
wało wspieranie idei
spółdzielczości wśród
uczniów w ramach
Szkolnych Kas Oszczęd-
nościowych. W tym za-
kresie Bank współpra-
cował z każdą ze szkół 
na terenie swojej dzia-
łalności.

Na posiedzeniu Ra-
dy Nadzorczej 14 mar-
ca 1988 roku Stefan
Ziembiński złożył rezy-
gnację z pełnienia fun-
kcji prezesa Zarządu. 
Nowo wybrany Zarząd
ukonstytuował się na-
stępująco: prezesem 
zastał Stanisław Mrocz-
kowski, zastępcą pre-
zesa Witold Biernacki, 
a Stefan Kujawa człon-
kiem Zarządu.

30 marca 1990 roku,
na Walnym Zgroma-
dzeniu, zgodnie z wy-
mogami statutowymi, została wybrana no-
wa Rada Nadzorcza wraz z jej komisjami. 
Przewodniczącym Rady Nadzorczej wy-
brano Edwarda Jabłonowskiego z Różana. 
Zarząd BS pozostawiono w niezmienionym 
składzie. 

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej i Za-
rządu, które odbyło się 7 maja 1990 roku,
została przedstawiona nowa oferta współ-
pracy pomiędzy Oddziałem Wojewódzkim 

BGŻ w Ostrołęce a Bankiem Spółdzielczym 
w Różanie. Została ona podpisana w for-
mie umowy w tym samym roku. W roku 
1990 dokonano też zakupu pierwszej w his-
torii Banku kserokopiarki.

Ustawa Prawo bankowe z 31 stycznia 
1989 roku i ustawa O zmianach w organiza-
cji i działalności spółdzielczości z 20 stycznia 
1990 roku dawały większą swobodę działa-
nia wszystkim jednostkom fi nansowym pra-

Postanowienie Sądu Rejonowego w Ostrołęce z 1990 roku o dokonanych zmianach
w składzie Zarządu
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cującym na zasadach 
spółdzielczych.

Nowe reguły gry 
na wolnym rynku oraz 
rozlewający się kryzys
gospodarczy przyspo-
rzyły Bankowi wielu kło-
potów, ale też posta-
wiły nowe wyzwania,
którym w warunkach
gospodarki rynkowej
musiał samodzielnie
sprostać. Przełomo-
wym rokiem dla spół-
dzielczości bankowej
był rok 1990, kiedy na-
stąpiło jej pełne usa-
modzielnienie. Opro-
centowanie kredytów 
w wyniku rozlewającej 
się hiperinfl acji było nie-
zwykle wysokie. W pew-
nym momencie, dla za-
chowania płynności
i ochrony depozytów i funduszy własnych, 
Bank zmuszony był zastosować 40% opro-
centowanie kredytów w stosunku miesięcz-
nym, natomiast oszczędności przyjmował 
z oprocentowaniem 8-20%, również w sto-
sunku miesięcznym. Stosowano też kapita-
lizację kwartalną i półroczną. Olbrzymia więk-
szość kredytobiorców Banku wywiązała się 
ze swoich zobowiązań kredytowych – nie-
kiedy kosztem wielkich wyrzeczeń lub zaha-
mowania rozwoju gospodarstwa domowe-
go czy rolnego. Znalazła się jednak grupa 
kłopotliwych płatników, mimo bardzo ela-
stycznego podejścia przez Bank do ich pro-
blemów.

Dzięki ofi arności pracowników Banku, Ko-
mitetu Kredytowego, komitetów członkow-
skich, Zarządu i Rady Nadzorczej udało się 
pokonać trudności. Bank utrzymał działal-
ność i nie dopuszczono do utraty powie-
rzonych mu oszczędności, członkowie ban-
ku nie stracili swoich udziałów, a Bank nie 
zaprzestał udzielania kredytów. 11 grudnia
1991 roku odbyło się Nadzwyczajne Zebra-
nie Przedstawicieli, na którym podjęto
uchwałę zatwierdzającą waloryzację 
udziałów członkowskich, której przyczy-
ną była infl acja. Waloryzacja polega-

ła na przeliczeniu wielkości posiadanego 
udziału członkowskiego pomnożonej przez 
przeciętne wynagrodzenie za rok 1990 i po-
dzielenie wyliczenia przez przeciętne wyna-
grodzenie w roku wniesienia udziału człon-
kowskiego. Wyliczenie to dawało należną 
kwotę waloryzacji. 

Lata dziewięćdziesiąte minionego stule-
cia były okresem, w którym nowoczesność 
w coraz szerszym zakresie wkraczała do 
placówek polskiej spółdzielczości banko-
wej Dotyczyło to także Banku w Różanie. 
Na początku 1992 roku zakupił on dwa 
komputery z oprogramowaniem. W na-
stępnych latach systematycznie roz-
budowywano i udoskonalano 
sieć informatyczną.

24 sierpnia 1993 roku
kierownikiem Oddzia-
łu w Rzewniu została 
Barbara Rzew-
nicka.

Zarząd i pracownicy Banku Spółdzielczego w Różanie w 2001 roku. Od lewej: 
Helena Zalewska, Janusz Rzewnicki, Jadwiga Werner, Witold Biernacki, Jadwiga 
Załęska, Wiesława Borczak, Kazimierz Jóźwik, Grażyna Milewska, Irena Reczek, 
Jadwiga Chełstowska, Bogumiła Piegza, Teresa Paliwoda, Wojciech Prusik
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Patrząc z dzisiejszej 
perspektywy na histo-
rię Banku, trzeba uwzglę-
dnić zjawiska oraz pro-
cesy w gospodarce
i polityce wewnętrznej
kraju w latach dziewięć-
dziesiątych ubiegłego
wieku, biorąc pod uwa-
gę skutki decyzji dok-
trynalnych liberałów, oj-
ców reform, którzy do-
prowadzili polską spół-
dzielczość do upadku.
Splajtowały tysiące spół-
dzielni: produkcyjnych, 
ogrodniczo-pszczelar-
skich, mleczarskich, kó-
łek rolniczych, gminnych
spółdzielni zaopatrze-
nia i zbytu, kilkadziesiąt
banków oraz innych 
podmiotów działają-
cych na spółdzielczych
zasadach. Roztrwonio-
no ich ogromny mają-
tek, często budowany ponad sto lat.

Okres przemian – lata 1994-2010
Rok 1994 był kolejnym w historii Banku 

rokiem przełomowym. Na Zebraniu Przed-
stawicieli, które odbyło się 23 czerwca wyb-
rano nową Radę Nadzorczą, a jej prze-
wodniczącym został ponownie Edward Ja-
błonowski. Na posiedzeniu Rady Nad-
zorczej w tym samym dniu nowy Zarząd 
ukonstytuował się następująco: funkcję 
prezesa objął Stanisław Mroczkowski, wi-
ceprezesa – Witold Biernacki, a członka 
Zarządu – Albin Siepoła.

24 czerwca 1994 roku Sejm przyjął usta-
wę O restrukturyzacji banków spółdziel-
czych i BGŻ oraz zmianie niektórych u-
staw. Pozwoliła ona między innymi zrestru-
kturyzować niektóre zobowiązania kredy-
tobiorców wobec banków, w tym i Banku 
Spółdzielczego w Różanie. 

Lata dziewięćdziesiąte to także czas 
znacznego rozszerzenia oferty produkto-
wej Banku i pojawienie się nowej licznej 
grupy klientów, czyli osób podejmujących 

działalność gospodarczą na własny ra-
chunek, dziś określanych mianem małych 
i średnich przedsiębiorców. Większości 
z nich rozpoczęcie i rozwój działalności 
umożliwiło kredytowanie i obsługa rachun-
ków przez BS w Różanie.

9 grudnia 1994 roku odbyło się Nadzwy-
czajne Zebranie Przedstawicieli. Powodem 
jego zwołania były przepisy ustawy mó-
wiące o powołaniu banków regional-
nych. Podjęto zatem uchwałę o przystą-

Zarząd i działacze samorządowi Banku w 2001 roku. Od lewej: Józef Banaszek, 
Henryk Chełstowski, Witold Biernacki, Jan Mościcki, Irena Reczek, Albin Siepioła, 
Roman Śledziewski, Jadwiga Werner, Jan Napiórkowski, Stanisław Edward 
Napiórkowski, Stanisław Makowski, Mirosław Gąska i Henryk Grabowski

Widok na salę operacyjną Banku w 2001 roku
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pieniu BS w Różanie 
do tworzonego wtedy 
Banku Regionalnego 
S.A. w Olsztynie i upo-
ważniono Zarząd do 
reprezentowania Ban-
ku przy tworzeniu wyżej 
wymienionego. Z chwi-
lą jego powołania, 
Bank stał się też akcjo-
nariuszem BR S.A. w Ol-
sztynie. Uchwalony zo-
stał także nowy statut 
Banku.

Na posiedzeniu Ra-
dy Nadzorczej 24 paź-
dziernika 1994 roku na
miejsce nagle zmar-
łego Edwarda Jabło-
nowskiego wybrano 
nowego przewodni-
czącego Rady, któ-
rym został Stanisław 
Makowski pochodzący z Łasi.

W myśl przepisów ustawy z 24 czerw-
ca 1994 roku, na posiedzeniu Rady 
Nadzorczej, która zebrała się 30 grud-
nia 1994 roku, został powołany nowy 
Zarząd. Oto jego skład: prezes – Witold 
Biernacki, zastępca prezesa – Barbara 
Rzewnicka i członek – Jan Mościcki. 
Powołano też nowy Komitet Kredytowy 
w składzie: Stanisław Napiórkowski, Albin 
Sepioła, Irena Reczek, Teresa Paliwoda 
i Jadwiga Grześkowicz. Bank przystą-
pił też do Związku Rewizyjnego Banków 

Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka
w Warszawie.

Wszystkie banki w kraju 31 grudnia 1994 ro-
ku dokonały denominacji złotego w skali 
1:10 000 na wszystkich rachunkach banko-
wych tak, aby 1 stycznia 1995 roku na każ-
dym rachunku fi gurowały już nowe war-
tości złotego.

Kolejne lata pracy Banku Spółdziel-
czego w Różanie charakteryzowały się ak-
tywizacją działań na rzecz jego rozwoju,
osiągania lepszych wskaźników ekono-
micznych i zwiększania funduszy włas-
nych, które dawały gwarancję samo-
dzielności oraz bezpieczeństwa po-
wierzonych mu oszczędności.
Rachunek ekonomiczny zmu-
sił władze Banku do prze-
kształcenia Oddzia-
łu w Rzewniu w Punkt
Kasowy zatrudnia-
jący dwóch pra-
cowników.

Rada Nadzorcza w latach 1998-2002

Posiedzenie Zarządu Banku w 2001 roku. Od lewej: 
Irena Reczek (członek Zarządu), Witold Biernacki (pre-
zes Zarządu), Jadwiga Werner (z-ca prezesa)


