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                                       LIST DO RODZICÓW 

               

Szanowni Państwo, 
 

My, starsi wychowankowie  Liceum w Józefowie, zwracamy się do Was, 

Rodziców dzieci, które będą mogły wstąpić  w  2019 roku  do pierwszej klasy 

Liceum Ogólnokształcącego w Józefowie z następującą prośbą: 

 

Powodowani płynącym z głębi serca niepokojem o bezpowrotny upadek 

wspaniałej tradycji oświatowej w Józefowie, użyjcie Szanowni Rodzice 

Waszych ogromnych  możliwości  wpływu na decyzje młodych, aby zachować 

tradycję wspaniałego Liceum, które nam otworzyło okno na świat. 

 

Tak, dzięki tej szkole ponad trzy tysiące młodych  absolwentów uzyskało 

matury. Niektórzy z nich wyszli z zapyziałej polskiej biedy i mogli zdobywać 

dalsze wykształcenie oraz umiejętności, które pozwoliły im uczestniczyć w 

rozwoju Ojczyzny i budowaniu lepszego życia,  jako znakomici lekarze, 

inżynierowie, pedagodzy, ekonomiści, duchowni. Wielu z nich osiągnęło 

najwyższe stopnie naukowe, oficerskie i zasłużyło na wysokie uznanie 

w służbie cywilnej i administracji państwowej. 

 

Szkoła ta przez ponad 70 lat była ważnym czynnikiem kulturotwórczym  

w regionie. Dzięki jej absolwentom, którzy poszli daleko w świat,  Józefów 

przestał być zagubioną w Puszczy Solskiej prowincją. Stał się miastem , w dużej 

mierze dzięki temu, że był siedzibą Liceum Ogólnokształcącego. 

 

Gdy mówimy dzisiaj o tradycji oświatowej w Józefowie, to nie bez  

znaczenia jest fakt, że  pierwsza nowa szkoła średnia w wyzwolonej po wojnie 

Polsce powstała jako Gimnazjum w Józefowie, które później przekształcone 

zostało w Liceum. 

 

Nauka w takim zasłużonym Liceum ma swoje znaczenie emocjonalne;  z jednej 

strony ma się poczucie szczególnej dumy, a z drugiej świadomość 

podtrzymywania ciągłości historycznej,   kontynuowania tradycji, aby o 

środowisku Gminy Józefów nie mówiono, że nastąpił zastój intelektualny i 

upadek ducha rozwoju. 

 

Często młodzi ludzie, absolwenci szkół podstawowych i gimnazjów, przed 

wyborem liceum lub innej szkoły średniej kierują się przesłankami natury 

towarzyskiej,  bądź iluzorycznymi nadziejami na szybsze osiągnięcie 

samodzielności. 



Ta iluzja jest bardzo szkodliwa, bo zaciemnia prawdziwy obraz skutków  

takiej decyzji. Zbyt wczesne opuszczenie domu rodzinnego to zupełnie nowa 

sytuacja rodzinna, ale również wielkie ryzyko poddania się nieznanym jeszcze 

wpływom nowego środowiska i różnym zagrożeniom, jak: alkohol, narkotyki, 

destrukcyjne ideologie. 

 

Wprawdzie dzisiaj kontrola wychowawczo-rodzicielska nie jest tak 

rygorystyczna, ale zawsze można liczyć, że jest blisko i można szybko 

zareagować, gdy nagła  pomoc jest potrzebna. 

 

Jest jeszcze coś czego się wyzbywamy, opuszczając dom rodzinny; tracimy 

szanse  na nauczenie się współpracy z rodziną w prowadzeniu domu i własnego 

gospodarstwa. 

 

Koszty takiej ewakuacji to nie tylko zapłata za wyżywienie, zakwaterowanie i 

dojazdy, ale również duże straty czasu ucznia i opiekunów. Pozostając na 

miejscu będzie również możliwość poznania nowego środowiska, trzeba 

bowiem przyjąć, że do Liceum przyjdą nowi uczniowie z zewnątrz i pozwoli to 

na rozwój inicjatyw i samodzielności. Trzeba też przyjąć, że kadra 

nauczycielska będzie starała się stworzyć  atmosferę i warunki sprzyjające 

rozwojowi indywidualnemu. 

 

Kończąc ten apel, prosimy usilnie; dołączcie do  grona miłośników Ziemi  

Józefowskiej i tradycji Szkoły Licealnej, niechaj byt jej nie skończy się po  70 

latach. 

                               W imieniu Zarządu Stowarzyszenia 

                                         Wychowanków LO 

 

Przewodniczący  

 

/-/Kazimierz Mart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


