
Dostojni Goście, Drodzy Absolwenci, Szanowni Państwo! 

To niezwykły honor i zaszczyt móc Państwa witać, spotykać  

i gościć. 

20 lat minęło, bowiem nasza Szkoła – Prywatne Centrum 

Kształcenia „Nauka” zaczęła funkcjonować 1 września 1996 r.  

Z dniem 1 stycznia 1997 r. nastąpiło przekształcenie Szkoły w 

spółkę prawa handlowego Centrum Kształcenia „Nauka” sp. z o.o. 

Założycielami i udziałowcami Spółki byli i są: mgr Roman Leniec 

– Prezes Zarządu i inż. Stanisław Dobosz – Wiceprezes Zarządu a także 

dyrektor Szkół w latach 1996 – 2006. 

Centrum Kształcenia „Nauka” można określić jako firmę rodzinną, której zarząd stanowią: 

Pan mgr Roman Leniec – prezes Zarządu Spółki, Pan inżynier Stanisław Dobosz – v-ce prezes 

Zarządu Spółki, Pani mgr inż. Małgorzata Leniec – członek Zarządu Spółki i Pani mgr Beata 

Dobosz – członek Zarządu Spółki. 

W 2006 r. dyrektorem wszystkich szkół została Pani mgr Dorota Leniec i była nim do 

września 2012 r. Obecnie dyrektorem szkół dla młodzieży jest od września 2012 r. Pani mgr inż. 

Małgorzata Leniec a dyrektorem szkół dla dorosłych jest Pani mgr Beata Dobosz. Wicedyrektorami 

szkół dziennych są Pani mgr Dorota Leniec, Pani mgr Magdalena Papieska i Pan mgr inż. Adam 

Nowicki pracujący w szkole jako nauczyciel od początku jej istnienia. 

Centrum Kształcenia „Nauka” prowadzi różne typy szkół dziennych dla młodzieży  

i zaocznych dla dorosłych. Osiągnięcia tych szkół przedstawią za chwilę Państwo dyrektorzy. 

Szanowni Państwo! Z roku na rok staramy się uatrakcyjniać i poszerzać nie tylko naszą 

ofertę edukacyjną, ale i unowocześniać i poprawiać warunki kształcenia w naszej szkole. Dlatego 

zatrudniamy wysoko wykwalifikowane grono nauczycielskie, realizujemy nowoczesne programy 

nauczania, łącząc teorie z praktyką, proponujemy indywidualną pomoc z poszczególnych 

przedmiotów dla uczniów słabszych. 

Dysponujemy dynamicznie rozwijającą się bazą dydaktyczną, 20 salami lekcyjnymi  

i 5 pracowniami do nauki zawodu. Wszystkie one wyposażone są w nowoczesny sprzęt 

multimedialny i elektroniczny. 

Centrum Kształcenia „Nauka” jest otwarte na ciągle zmieniające się zapotrzebowanie 

rynku pracy. Poszukujemy nowych kierunków kształcenia. Staramy się je wprowadzać, aby 

zaspokoić oczekiwania przyszłych pracodawców. 

O naszych osiągnięciach w tym zakresie a także i o wielu innych napisaliśmy  

w biuletynie, wydanym z okazji dzisiejszego święta. Zachęcam do zapoznana się z nim. 

Dzisiejszy Jubileusz przypomina nam, że w szkole najważniejszy jest uczeń, duszą szkoły są 

nauczyciele i wychowawcy, wsparciem – rodzice, a dumą absolwenci. 

Szanowni Państwo Absolwenci!, jestem przekonany, że będą Państwo przywoływali  

w pamięci koleżanki, kolegów i nauczycieli, a zwiedzając szkołę zauważycie, że jest estetyczniejsza, 

lepiej wyposażona i przyjazna uczniom. 

Przemijają wokół nas ludzie i zdarzenia. Ze szczególnym wzruszeniem myślę  o tych 

nauczycielach, pracownikach Szkoły i absolwentach,  którzy już odeszli. 

Kieruję szczególne podziękowania do tych Państwa, którzy tworzyli Szkołę, prowadzili do 

sukcesów, wychowywali, wpajali właściwe wartości, wpływali na rozwój Centrum Kształcenia 

„Nauka” i jego pozytywny wizerunek. Pragnę przywołać nazwiska: 

 Pani Zofii Juskowiak- księgowej, obecnie na emeryturze, która nadal z nami współpracuje, 

 Pana mgr inż. Adama Nowickiego, który zaczynał jako nauczyciel dochodzący,  

a obecnie jest wicedyrektorem szkół dziennych. 



Składam serdeczne podziękowania nauczycielom obecnie pracującym za wszystko to co 

powstaje, za wspólne działania dla dobra uczniów. Dziękuję wszystkim pracownikom Szkoły za 

zaangażowanie w wykonywanie swoich obowiązków. 

Jubileusz, to okazja do radości i nadziei na kolejne lata pracy i kolejne jubileusze. Kieruję 

najlepsze życzenia do całej społeczności szkolnej, abyśmy pomyślnie rozwijali się  

w dalszym ciągu i zajmowali znaczące miejsce na pilskim rynku oświatowym i abyśmy osiągali 

satysfakcję z naszej pracy. Serdecznie dziękuję Państwu za obecność z nami na tej naszej podniosłej 

uroczystości. 

 

Prezes Centrum Kształcenia „Nauka” w Pile 
mgr Roman Leniec 

 


