
 

 

 

 
 
 
Tekst wystąpienia Prezesa dr Stanisława Leszka                                                                                                       
na uroczystości 25 - lecia Regionalnego Oddziału KIBR w Warszawie                                                                         
w dniu 2 czerwca 2017 r.  

 

DZIEŃ DOBRY PAŃSTWU -                                                                                 

POZDRAWIAM KOLEŻANKI KOLEGÓW, PRZYJACIÓŁ. 

 

Jubileusz, uroczystość, -  wielkie święto 25 lat naszego życia, wysiłku i poświęceń  

w pracy zawodowej i działalności społecznej w zawodzie biegłego rewidenta.  

25 lat to piękny Jubileusz nas wszystkich zgromadzonych tu na sali, -   

jak i pozostałych którzy nie mogli tu przybyć z powodu prozy życia jak i z powodów 

smutniejszych stron życia. 

 

Ja ( MY ) wszyscy uczestnicy tego etapu dzieła życia, którym los dał możliwość 

uczestnictwa w nim  ----  wypełniliśmy tę rolę bardziej lub mnie aktywnie ale zawsze  

z pokorą i dumą oraz z poczuciem doniosłości i odpowiedzialności.  

Ćwierć wieku przeżyliśmy pięknie, rozumnie, mądrze, pożytecznie, nie tyko dla 

siebie, ale również dla innych i kolejnych pokoleń. Było to naprawdę duże przeżycie 

zawodowe - spełnienie się, zrealizowanie słusznej myśli, idei życia. 

DOBRO WSPÓLNE było nadrzędną wartością naszego życia i pracy. Dziś rodzi się 

dylemat: proste zarobkowanie, indywidualizm, egoizm zawodowy - czy wspólna 

realizacja misji podniesienia prestiżu naszego zawodu dla korzyści własnych. Zawód 

biegłego rewidenta jest 1 z 17 zawodów zaufania publicznego, zagwarantowany 

zapisem w art. 17 Konstytucji. Wykonywanie zawodu ma wypełnić misję służby dla 

interesu publicznego.  

 

Jestem wzruszony --- bardzo wzruszony tą doniosłą chwilą. Dzisiaj jest czas 

szerszej refleksji:  



 

 

-  czy dobrze ten czas przeżyliśmy ?  

-  czy coś z siebie daliśmy więcej  i czy warto było ?  

-  czy po sobie coś zostawiliśmy ? 

Tak warto było by takiej chwili dożyć. 

 

Robimy sprawozdanie, bilans życia.  

Dziś organ zatwierdzający, oceniający - JUBILEUSZ  25-lecia - zatwierdza to 

sprawozdanie z działalności i rozlicza wynik ze wskazaniem przeniesienia go na 

zasilenie procesu KONTYNUACJI podjętego dzieła. 

Tu zwracam się w imieniu własnym ( moim i Albina ) oraz nas wszystkich  -- jeżeli 

mogę  -- do Pani Prezes Agnieszki Gajewskiej  -  

Kontynuujcie i  rozwijajcie na miarę dzisiejszych czasów nasze dzieło dla dobra 

słusznej sprawy. Nie zawężajcie do narzędzi, wzbogacajcie o ludzkie i  społeczne 

oblicze naszego zawodu. 

 

Dziękuję wszystkim za wszystko. Pozdrawiam. Pilnujcie naszej drogi życia, i nie 

zapominajcie, że to,  że tu jesteśmy samo nie przyszło. Jest to działo wspólne, na 

miarę minionej epoki życia. Nie wolno wam tego popsuć.  Nie bójcie się 

przeciwności, a zwłaszcza krótkowzroczności i głupoty egoistycznej. Samolubstwa  

i samozachwytu.  

Rozwijajcie nasze dzieło z korzyścią dla nas wszystkich. 

Wierzę, że Wam/Nam się to uda. 

 

A zakończyć chcę tym, zwracając się do Albina Bombika 

 

NO COŻ STARY DRUHU. DZIĘKUJĘ CI ZA WSPÓLNE PRZEŻYCIA. Długo 

szukałem i nie mogłem znaleźć w naszym życiu ani jednej sprzeczki,. 

Zabawa się skończyła  DO DOMU WRACAĆ CZAS. 

 

Odprowadzę Cię bo zawsze mi wypominałeś, że jesteś starszy i należy Ci się ode 

mnie SZACUN. Zawsze u mnie go MASZ. 

 

Dziękuję bardzo.                                         


