
100-LECIE SZKOLNICTWA W SKRUDZINIE 

20 listopada 2013 roku odbyły się uroczyste obchody  100 – lecia szkoły  oraz 
ceremonia poświęcenia ufundowanego przez rodziców sztandaru. 

Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 11.00 Mszą świętą. 

 

Następnie zaproszeni goście udali się do budynku szkoły, gdzie odbyło się 
przekazanie sztandaru, który w  imieniu wszystkich uczniów odebrał poczet      
w składzie: chorąży – Łukasz Guc, któremu towarzyszyła przewodnicząca szkoły 
– Klaudia Korabik oraz Kinga Bieryt. 

 

 



Po części oficjalnej uczniowie naszej szkoły przedstawili program 

artystyczny. Rozpoczęła go Marlena Szewczyk od recytacji wiersza „Jest 

przenajcichsza wioska…”, następnie  Katarzyna Stawiarska zaśpiewała piosenkę 

„Taki kraj” – towarzyszył jej chór w składzie :Dominika Klag, Faustyna 

Kozieńska, Gabriela Kozieńska, Magdalena Lorczyk, Leszek Janik, Małgorzata 

Pach, Nicole Wójcik, Emilia Zagórowska, Jolanta Gorczowska, Anna Paciorek, 

Zuzanna Stawiarska. 

 

Później mogliśmy obejrzeć inscenizację na temat historii szkoły – w obsadzie:  
Anna Paciorek – matka, Sebastian Olszowski – ojciec, Gabriela Wysopal –  
córka,  Dominika Klag, Jolanta Gorczowska, Zuzanna Stawiarska – wnuczki. 
 

 



 
Ponieważ nasza szkoła nosi imię Jana Brzechwy, nie mogło zabraknąć 
przedstawienia kilku jego utworów. W rolę Pana Kleksa wcielił się Jakub 
Warzecha. W inscenizacji „Kaczki Dziwaczki” wzięli udział następujący 
uczniowie: Kaczka Dziwaczka – Gabriela Bieryt, Zając – Kacper Polak,Aptekarka 
– Angelika Bieryt, Fryzjerka – Gabriela Warzecha, Praczka – Anita Kasprzyk, 
Kucharz – Marcin Stawiarski. Klaudia Kurowska recytowała wiersz 
„Kłamczucha”, Paulina Citak przedstawiła utwór „Samochwała”, natomiast 
„Lenia” obejrzeliśmy w wykonaniu Marcina i Macieja Stawiarskich. 
 
 

 

Oprawę muzyczną całej uroczystości zapewnił zespół w składzie: Leszek 

Stawiarski, Przemysław Stawiarski, Mirosław Stawiarski oraz Jakub 

Stawiarski. 

Na naszym jubileuszu nie zabrakło znamienitych gości. Poza 

samorządowcami ze Starego Sącza obecni byli przedstawiciele biur 

parlamentarnych posłów p. Mariana Cyconia i p. Andrzeja Romanka, radni 

gminy Stary Sącz i powiatu nowosądeckiego, ks. Grzegorz Szewczyk z parafii św. 

Floriana w Krakowie – absolwent szkoły w Skrudzinie, ks. Kazimierz Koszyk – 

proboszcz parafii w Gołkowicach, ks. Grzegorz Kozieński z Anglii – absolwent 

szkoły, ks. Stefan Tokarz, ks. Czesław Litak, ks. Krzysztof Migacz, p. Małgorzata 



Niemiec z Delegatury Kuratorium Oświaty w Nowym Sączu, p. Wojciech Kulak – 

prezes Banku Spółdzielczego w Starym Sączu, dyrektorzy szkół i placówek 

oświatowych z gminy Stary Sącz, rodzice i emerytowani nauczyciele oraz 

pracownicy. 

 

 Po zakończeniu uroczystości goście udali się na zwiedzanie Sali Pamięci, 

gdzie można było wpisać się do księgi pamiątkowej. 

         

 
 

 


