
       „Marzenia powinny fruwać,

 a ambicje chodzić” 

Andrzej Klawitter

Drodzy Rodzice i Uczniowie klas IV – VIII!

Nadszedł czerwiec, a wraz z nim wielkimi krokami zbliża się czas podsumowania

obecnego roku szkolnego. Jeszcze tylko kilka dni dzieli nas od ustalenia ocen. W związku

z tym, chciałybyśmy poruszyć temat AMBICJI, znany wszystkim jako dwie skrajne postawy

– tą pozytywną, dobrą - „zdrową” ambicję, oraz dążenie do celu za wszelką cenę, nawet

kosztem własnego zdrowia i relacji z innymi – czyli ambicję „chorą”.

Według Wincentego Okonia, wybitnego pedagoga,  ambicja to postawa  człowieka

polegająca na silnym poczuciu godności  osobistej,  oparta na stawianiu sobie trudnych

celów i dążeniu do ich realizacji. O takim człowieku mówimy, że jest ambitny. Ale ambicja

to również nieuporządkowane dążenie do sławy i zaszczytów, za wszelką cenę, bez brania

pod uwagę konsekwencji – wtedy człowiek jest chory z ambicji.

Rozwój ambicji u człowieka następuje od małego dziecka jako czynnik sprzyjający

rozwojowi  woli  (wtedy  przejawia  się  jako  silna  tendencja  do  samodzielności)  a  jej

ustabilizowanie następuje w okresie dojrzewania,  kiedy to kształtowanie ambicji  może

przerodzić się w „przedwczesną dorosłość” lub pozostać zaniedbane co skutkuje brakiem

wiary we własne możliwości. 

Tak więc drodzy Rodzice!

Pamiętajcie,  że   każde dziecko  jest  ambitne,  gdy chce  wykazać  się  samodzielnością,

pomysłowością, zaangażowaniem. To od Was zależy, czy i w jaki sposób pozwolicie mu

rozwijać tą cechę. Pomagajcie Waszym pociechom dając im poczucie bezpieczeństwa i

pozwalając, by osiągały wyznaczone cele, ale nie przekraczały granic swoich możliwości.

Tylko w taki sposób staną się osobami wierzącymi w siebie i osiągną sukces w starszym

wieku.



Uczniowie!

Starajcie się zawsze prezentować swoje możliwości jak najlepiej, wiedząc, że każdy z Was

ma indywidualne predyspozycje do różnych dziedzin życia. Zawsze wierzcie we własne

możliwości i w to, że wokół Was pełno jest ludzi, którzy są uzdolnieni w różny sposób, ale

łączy Was wspólna ambicja – bycia mądrym, dojrzałym człowiekiem, który swoje moralne

postawy buduje w oparciu o przyjaźń, współpracę i zaufanie.

Na weekend przygotowałyśmy dla Was temat do zastanowienia. Spróbujcie odpowiedzieć

sobie  na pytanie:  Jak ja  rozumiem ambicję? Do czego  jestem zdolny i  w jaki  sposób

osiągam cele?

Życzymy  owocnych refleksji i dobrego weekendu,

Anna Wajman i Regina Panaś


