
Szanowne Koleżanki i Koledzy i zaproszeni Goście, 

Spotkaliśmy się dziś aby uhonorować naszych Seniorów zawodu biegłego rewidenta.  

Mnie przypadł w udziale wielki zaszczyt, a równocześnie przyjemność przedstawienia Państwu 

pokrótce postać naszego kolegi Mieczysława Chroma.  

Mieczysława znam od ponad 40-tu lat. Poznaliśmy się bliżej kiedy On był Głównym Księgowym 

Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN, a ja jako dyplomowany biegły księgowy 

dostałam zlecenie do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego tego Instytutu. 

Była to dla mnie wielka przyjemność, księgi wzorowo prowadzone, organizacja na przysłowiowy 

medal. 

A nasz kolega Mieczysław jak zawsze uroczy, trochę nieśmiały, choć jak się dowiedziałam 

wszystkie kobitki do niego wzdychały. 

Mieczysław jednak żył w swoim świecie bo serce oddał już jednej kobiecie. Imię jej Teresa, która 

Miecia rozumie i zawsze pociesza. 

Ich miłość to miłość wieczna, Tereska miła była i Mieciowi dwoje dzieci urodziła. Beatkę i 

Władysława – dzieci zdolne i piękne. Odpowiednie wykształcenie zdobyły i przez całe 

dotychczasowe życie dla rodziców wielką dumą były. 

Ale nie koniec na tym rodzinka się powiększyła o cztery wnuczki i dwóch prawnuków Tereskę i 

Miecia wzbogaciła. 

I żyją szczęśliwie w małżeństwie przez sześćdziesiąt lat i basta – za co otrzymali medal od 

Prezydenta Miasta. 

Tereska i Miecio to biegli księgowi na zmiany w przepisach zawsze byli otwarci i gotowi. 

A kiedy przyszedł transformacji czas Tereska i Miecio wciąż się dokształcali z polotem myśleli i 

wiedzę w zakresie MSR-ów szybko zrozumieli. 

Zaczęło się zdobytej wiedzy wdrażanie. Mieczysław i jego żona wkrótce dyplomowanym 

rewidentem zostanie. 

Mieczysław za czas niedługi za osiągnięcia zawodowe otrzymał od Prezesa PAN złoty krzyż zasługi 

.No, ale cóż czas pracy zawodowej się skończył .  

Teraz w Stowarzyszeniu Księgowych mamy spotkania: 

Wielkanocne i na Boże Narodzenie. Te spotkania popularyzuje wielka sława dla tego na nich 

spotykam Mieczysława.  

On uśmiecha się wesoło bo wie że przyjaciół ma w około,  

i wie, że psuje krew ponura mina UŚMIECH  TO CENNA WITAMINA. 

Tak trzymaj PRZYJACIELU    Z pozdrowieniem Maryla Wójtowicz 


