
Uroczystość 65-lecia Powstania 

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Karola Libelta w 

Gołańczy 

 
W dniu 6 listopada br. o godz. 17.00 w hali sportowej 

w Gołańczy odbyła się gala poświęcona 65-leciu powstania 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy. Jubileusz Szkoły stał się okazją do 
spotkania wielu roczników absolwentów. Wzruszenie towarzyszyło  kilku pokoleniom, które 
spotkały się we wspólnym dla siebie miejscu. W pięknej hali sportowej spotkali się dawni 
uczniowie, którzy wiele lat temu opuścili szkolne mury, z uczniami uczęszczającymi do 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych obecnie. 

Zaproszonych gości, absolwentów, nauczycieli, uczniów i rodziców powitali dyrektor 
ZSP Bogdan Koczorowski  oraz dyrektor MOS- Elżbieta Nowak, 
także byli uczniowie szkoły. Uroczystość zaszczycili swoją 
obecnością Starosta Powiatu Wągrowieckiego Michał Piechocki, 
Mieczysław Durski Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz, 
przewodniczący Rady Miasta i Gminy Gołańcz Józef Ryłko, Andrzej 

Bąk Wójt Gminy Wapno, Stefan 
Mikołajczak Marszałek Województwa Wielkopolskiego, radni 
powiatowi Andrzej Wieczorek i Andrzej Bielecki. Do swojej szkoły 
zawitali także byli dyrektorzy: Kazimierz Korpowski, Eugeniusz 
Hańczuk i Małgorzata Osuch. Z gratulacjami jubileuszowymi 
przybyli dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych, podstawowych i 

gimnazjów działających na terenie powiatu wągrowieckiego i gminy Gołańcz. 
W swoim wystąpieniu Dyrektor Bogdan Koczorowski przypomniał zebranym 

najważniejsze  daty i wydarzenia z życia szkoły, m.in. powstawanie różnych typów szkół,  
kadencje dyrektorów, budowę szkoły, internatu, mieszkań dla nauczycieli, hali sportowej. 
Zaprezentował także zebranym obecnie funkcjonujące typy szkół. 

Po wysłuchaniu okolicznościowego odczytu Dyrektora głos zabierali goście składając 
gratulacje, wręczając kwiaty i upominki. Szkoła została uhonorowana przez władze Miasta i 
Gminy Gołańcz Medalem Karola Libelta. Absolwenci serdecznie wspominali swoich 
wychowawców i nauczycieli, a zwłaszcza, nieobecnego na uroczystości, wieloletniego 
dyrektora Szkoły Dominika Niedbalskiego. 

W części artystycznej wystąpiła Gołaniecka Orkiestra Dęta 
pod batutą Eugeniusza Hańczuka, działająca przy ZSP, zrzeszająca 
wielu uczniów i absolwentów tejże placówki. Następnie młodzież, 
pod kierunkiem nauczyciela Marcina Semraua, w kabaretowej 
formie zaprezentowała wybory drogi życiowej absolwentów 
gołanieckiej „Alma Mater”. 

Wielu absolwentów zwiedzało szkołę, zasiadało w ławkach, z 
nostalgią oglądało kroniki szkolne zgromadzone na 
okolicznościowej wystawie. Goście otrzymali okolicznościowy 
folder, a przy poczęstunku, przygotowanym przez uczniów 
technikum żywienia, długo wspominali dawne lata. Uroczystość 
została zwieńczona Balem Absolwentów. Być może  już za pięć lat spotkają się wszyscy 
jeszcze raz. 


