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Droga Młodzieży 

      Chciałbym zwrócić waszą uwagę , na problem pojawiający się w naszym codziennym życiu. Jest nim 
wandalizm. Większość z nas –młodych ludzi myśli sobie – „Przecież ja nie łamię krzeseł w szkole i nie 
maluje obraźliwych haseł na murach”, więc problem wandalizmu dotyczy ludzi z marginesu. Tymczasem 
wcale tak nie jest.  
     Jest wiele wydawałoby się błahych spraw, na które często nie zwracamy uwagi. Czy może zdażyło ci 
się czasem przylepić pod ławką , gumę do żucia, której nie zdążyłeś wypluć przed lekcją? A może nie 
chciało ci się przebrać zabłoconych butów w szkole? Czasem błahe sprawy, też mogą być aktem 
wandalizmu. Wiadomo, że wszyscy potępiamy niszczenie stadionów przez pseudo kibiców, ale oni też 
zaczynali od „małych grzeszków .” Przypomnij sobie jak się czujesz, kiedy przykleisz się do krzesła, na 
które ktoś wcześniej wylał napój. Wyobraź sobie twój pokój z podłogą, zasłaną śmieciami, które nie trafiły 
do kosza. Przecież większość aktu wandalizmu, sami uważamy za głupotę i lenistwo. Nikt z nas nie 
chciałby przecież, żeby jego nowy samochód został porysowany gwoździem, albo na świeżo wymalowanej 
ścianie domu zostało wymalowane obraźliwe hasło. Statystki mówią jednak co innego. Gminy wydają 
miliony na zniszczone elewacje, zniszczone przystanki autobusowe , czy połamane ławki w parkach. Tego 
wszystkiego nie robią przecież duchy.  
     Więc  jeśli  przyjdzie ci do głowy „pociągnąć z buta” kosz  na śmieci zastanów się po co  ? Jeśli chcesz 
się popisać spróbuj znaleźć do tego odpowiednią formę. Może lepiej kopać choćby piłkę? Przykładów 
można by tu mnożyć cała masę. Ale nie o to chodzi. Potrzeba tylko, żeby każdy z nas duży czy mały, 
chłopak czy dziewczyna pomyślał zanim zrobi coś głupiego, zanim zepsuje czyjąś pracę. Trzeba także 
reagować, kiedy widzimy, że innych dopada choroba wandalizmu. Kończąc pragnę [przytoczyć stare 
przysłowie pszczół . „ Nie rób drugiemu co tobie nie miłe” . Dziękuję za uwagę i proszę 
was…PAMIĘTAJCIE O TYM !!! 
 
 
 
 


