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SZKOŁA PODSTAWOWA
w WOLI OSOWIŃSKIEJ
im. płk. pil. Zdzisława Krasnodębskiego

Pani Dyrektor dziękujemy...

DYREKTOR
mgr Agnieszka Zając

„Najważniejsze we wspomnieniach jest to, żeby mieć się gdzie zatrzymać i tam wspominać”
My dzisiaj mamy gdzie się zatrzymać. Tym miejscem jest szkoła podstawowa w Woli
Osowińskiej, która ma już 100 lat. 19 września 2021 roku „zatrzymaliśmy się” w niej, aby
powspominać, przeżywać i odkrywać ją na nowo. Jest to dzień radosny dla nas wszystkich.
Jeśli mówimy o jubileuszu szkoły nasze myśli kierują się w stronę tych, którzy zostawili w szkole
cząstkę swojego życia – w stronę byłych nauczycieli. Wielu z nich nie ma już wśród nas.
Dziękuję wszystkim nauczycielom, pracownikom niepedagogicznym, uczniom,rodzicom i absolwentom, dzięki którym dzień Jubileuszu 100-lecia Szkoły w Woli Osowińskiej jest dniem
wspaniałym i wyjątkowym.
Nie bez znaczenia w dniu 19 września 2010 roku nadano szkole imię płk. pil. Zdzisława
Krasnodębskiego, twórcę znanego Myśliwskiego Dywizjonu 303 im. Tadeusza Kościuszki.
Pułkownik pilot Zdzisław Krasnodębski, twórca i pierwszy dowódca legendarnego myśliwskiego
Dywizjonu 303 wsławił się podczas bitwy o Anglię. Oficer walczył też w wojnie polskobolszewickiej, kampanii wrześniowej i kampanii francuskiej. W trakcie II wojny światowej
dwukrotnie zestrzelony, ratował się skacząc ze spadochronem z płonącego myśliwca. Jest
bohaterem bitwy o Anglię. Krasnodębski urodził się 10 lipca 1904 roku w Woli Osowińskiej na
Podlasiu, tu po wielu latach został uhonorowany. Jest symbolem bohaterstwa i dużej odwagi.
Cieszymy się, że naszym gronie lotniczym byli tacy ludzie, jak On. Jest on dla nas lotników
pięknym wzorem do naśladowania i zachowania tradycji lotniczych.
W XXI wieku mamy wolną i niepodległą Ojczyznę. Patriotyzm przejawia sie w innej formie.
Młodzież powinna uczyć sie, pracować być aktywna społecznie, reprezentować Ojczyznę za
granicą w różnych dziedzianach nauki, kultury, techniki i sporcie. Szkoła, mając takiego patrona
właściwie kształtuje postawy patriotyczne i obywatelskie. Dzięki zaangażowaniu całej naszej
społeczności na długo będzie nam ten dzień powracał w najpiękniejszych naszych
wspomnieniach.
Państwa obecność jest potwierdzeniem wyjątkowości tego święta, jest też dla nas wyrazem
głębokiej wdzięczności, że wspólnie możemy obchodzić dzisiejszą uroczystość.
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