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Kraków, 18 września 2015 roku
Szanowni Państwo,
Dziękuję serdecznie za przyjęcie zaproszenia, Państwa udział oraz miłą atmosferę podczas
szkolenia zorganizowanego przez naszą Kancelarię w Świeradowie - Zdoju w dniach
od 7 do 11 września 2015 roku w ramach obligatoryjnego doskonalenia zawodowego
biegłych rewidentów.
Czwarty rok naszych wspólnych szkoleń pozwala już mówić o pewnych tradycjach, które się
ukształtowały przy wspólnym udziale wszystkich Państwa, z taką życzliwością odnoszących się
do naszych propozycji. Jesteśmy za to niezmiennie wdzięczni, podobnie jak za Państwa
aktywność podczas szkoleń oraz wspaniałą gotowość do wspólnego spędzenia czasu podczas
posiłków, wycieczek, spacerów czy też wieczorem przy muzyce i tańcach.
Cieszy mnie bardzo, iż w tak wspaniałej atmosferze, w wolnym czasie mogliśmy się
relaksować oraz spędzić chwilę przy rozmowach i zabawie, że pojawiły się gitary i mogliśmy
też wieczorami wspólnie pośpiewać.
Bardzo ucieszyła mnie też obecność nowych osób, i mam nadzieję, że również one dobrze się
czuły, a w roku kolejnym z przyjemnością będą pogłębiały nawiązane nowe znajomości.
Z moich obserwacji wynika bowiem, iż jedną z największych wartości naszych spotkań
wyjazdowych są nawiązane znajomości, przyjaźnie, które pogłębiają się i rozwijają
w kolejnych latach.
Jestem też wdzięczny za tyle życzliwości i pomocy jaką wzajemnie sobie zapewniliśmy,
szczególnie przy wyjazdach, za które jestem szczególnie wdzięczny wielu z Was.
Tak jak w latach ubiegłych, mam również i tę świadomość, iż pomimo wszelkich starań, nie na
wszystko mieliśmy wystarczający wpływ i nie uniknęliśmy pewnych niedoskonałości. Ufam
jednak, iż biorąc pod uwagę cały pobyt, nie powodowały one dla Państwa nadmiernych
uciążliwości czy dyskomfortu.
Podobnie jak w latach ubiegłych, nadal będziemy wsłuchiwali się też w Państwa głosy, ażeby
wyciągać odpowiednie wnioski na przyszłość.
Wielu z Państwa już pytało o szkolenie w roku przyszłym. Będziemy je organizować
uwzględniając również Państwa sugestie, tak, ażeby wybrać równie atrakcyjne miejsce
i zapewnić uczestnikom kolejnego wyjazdowego szkolenia jak największy komfort
- i poza odpowiednim merytorycznym poziomem – możliwość ciekawego i miłego spędzenia
czasu.
Gorąco i serdecznie pozdrawiam,
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