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PRZECIWKO SZTUCZNOŚCI

Sztuka  to  jedno.  Ba!  sztuki!  Zwłaszcza  piękne.  Co  innego  sztucznosścś.
Naturalnosścś  –  cecha,  ktoś rą  tak  cenimy  i  za  ktoś rą  tak  tęsknimy,  my,  młodzi,
dorastający  w  sświecie  pełnym  sztucznych  usśmiechoś w,  sztucznych  zachowanś ,
sztucznych  barier,  sztucznego  sświatła,  sreberek,  sświecidełek…  SŚwiat,  w  jakim
zżyjemy, to sświat – z dnia na dzienś , z godziny na godzinę coraz bardziej – tworzyw
sztucznych, sświat odpadkoś w i odpadoś w.  Sztuczny sświat.  To sświat degradowany
działalnosścią ludzką. Dzisś  wiemy, zże niczym nie roś zżni się człowiek wyrzucający
lekką  ręką  niedopałek  na  sściezżkę  czy  trawnik  od  tego,  ktoś ry  wszystko  by
opakowywał  w plastikowe  cosś .  Nie  wiadomo  co,  nie  wiadomo  po  co.  Roś zżnica
zżadna,  bo  to  po  prostu ogniwa tego samego łanś cucha  –  łanś cucha infekowania
zwierząt,  ludzi,  najblizższego sśrodowiska,  ktoś re przestaje  bycś  naturalnym, ktoś re
przestaje bycś  bliskim sercu, w konś cu – niszczenia całej planety. Koło się zamyka.
Tak ten proces funkcjonuje. Produkcja plastiku, plastikowych kubkoś w, sztucścoś w,
opakowanś , rzeczy niepotrzebnych, ktoś rych pozbywamy się w jednej chwili, rzeczy
kroś tkotrwałych  w  naszych  rękach  i  przed  naszymi  oczami,  tymczasowych
ozdoś bek – a potem to wszystko trafia na sśmietnik. A sśmietnikoś w całkiem sporo –
gleba, grunt pod nogami, rzeki, morza, oceany, w nich zżywe stworzenia, karmione
rozkładającymi się w wodzie i w ich organizmach, jeszcze zżywych, produktami
ludzkiej  mysśli.  Martwa  ryba  na  talerzu.  Smacznego.  Jedzenie  naszpikowane
chemią,  opakowane  tak  ładnie,  zże  tylko  głupi  by  się  nie  skusił,  jedzenie
spozżywane  na  plastikowych  tackach  i  przy  uzżyciu  plastikowych  sztucścoś w,
popijane sztucznymi napojami z dziwnych kubkoś w z napisami, a po wszystkim,
jak  przystało  na  cywilizowanych  obywateli  sświata,  przetarcie  ust  i  dłoni
serwetkami  nie do konś ca  papierowymi,  lądującymi byle gdzie.  Byle się  pozbycś
tych tacek, sztucścoś w, kubkoś w, serwetek, kolorowych opakowanś .  A kolorowo nie
jest ! Smacznego, ziemio. Smacznego, rybo. Smacznego, człowieku.    

Lekcewazżenie  matki  ziemi  doprowadziło  do  zmian  klimatycznych  na
niespotykaną wczesśniej skalę. Na naszych oczach płonie Australia, w ogniu giną
zwierzęta, wymierają gatunki. Brawo! Nieodpowiedzialnosścś  plus zżądza pieniądza
w połączeniu ze zgodą na bylejakosścś, jednorazowosścś, taniosścś  – doprowadzają do



łez,  budzą wstyd,  politowanie,  wreszcie  prowadzą na skraj  przepasści.  Zjadamy
własny ogon. 

Przed oczami  staje  nam taki  oto  obrazek:  nasze  dzieci,  nasze  wnuki  na
spacerze. Gdzie? Na wysypisku sśmieci. Co to jest horyzont? – pyta maluch. Rodzic
bezradnie rozkłada ręce, sięga pamięcią – do niepamiętnych czasoś w.

Czy tego chcemy, Panie Prezydencie ? Czy godzimy się na to? Czy ma nam
sprawiacś  frajdę koncert ulubionej gwiazdy, wielki piknik rodzinny na „sświezżym”
powietrzu,  dni  miasta,  zawody  sportowe,  czy  inne  wydarzenie,  jesś li  obraz
pełnych, przewroś conych pod cięzżarem wszystkich tych sztucznosści, sśmietnikoś w
przesłoni  wspomnienie  mile  spędzonych  chwil?  Te  pytania  nie  wymagają
odpowiedzi. 

Raporty organizacji zajmujących się badaniem stanu naszego sśrodowiska,
prowadzących  kampanie  na  rzecz  ratowania  naszych  podwoś rek,  goś r  i  woś d,
naszych miast, naszej planety nie nastrajają optymizmem. Nikły odsetek odpadoś w
w  postaci  tworzyw  sztucznych  poddawany  jest  procesowi  recyclingu.  Niecałe
10%  „sśmieci”  jest  wykorzystywane  powtoś rnie  do  produkcji  nowych  doś br.
Chodzimy w bluzach polarowych z przetworzonych butelek. Chocś  nie tak często
jak  kiedysś ,  wcale  nie  tak  dawno.  Prawdziwych  zim  nie  ma.  Zapomnielisśmy  o
czterech porach roku. SŚwiat się zmienia. Nie zmierza w dobrym kierunku.

Apelujemy  do  Pana  Prezydenta  o  przyłączenie  się  do  walki  –  o  lepszą
przyszłosścś  dla  nas,  dla  przyszłych  pokolenś .  Walka  –  to  brzmi  mocno.  Ale
wystarczy przeciezż  kilka gestoś w, kilka decyzji, kilka zakazoś w. 

Widząc w Panu Prezydencie naszego Gospodarza, prosimy o interwencję w
przedstawionej sprawie. Wierzymy, zże troską Pana Prezydenta oraz wszystkich
działaczy samorządowych jest zachowanie mozż liwie sprzyjających warunkoś w do
zżycia w naszym miesście. Skoro Siemianowice SŚ ląskie mogą pochwalicś  się takimi
obiektami  jak  np.  Park  Tradycji,  skoro  przyjęto  program  rewitalizacji  Naszego
Miasta,  to  nic  nie  stoi  na  przeszkodzie,  aby  zwiększycś  ograniczenia  w  imię
czystosści i ekologicznosści przestrzeni, w ktoś rej zżyjemy.

Przykładem  niech  będzie  inicjatywa  podjęta  przez  radnych  miasta
Wałbrzycha, gdzie opracowano projekt uchwały wprowadzającej zakaz uzżywania,
sprzedazży i posiadania plastiku jednorazowego oraz wyznaczono strefy wolne od
tworzyw sztucznych, w tym szkoły, urzędy i biblioteki. 

Przykładem  niech  będzie  Jerzy  Wysocki  –  wynalazca  w  pełni
biodegradowalnych oraz – uwaga! – jadalnych naczynś  i sztucścoś w. Zjesścś  posiłek a
następnie  zjesścś  talerz,  widelec,  noś zż  i  łyzżkę,  produkowane  z  naturalnych  otrąb
pszennych.  Rewelacja  !  Mozżna  ?  –  Pewnie,  zże  mozżna.  Tak,  potrzeba  matką
wynalazku.

Jako młodzi mieszkanś cy Naszego Miasta zwracamy się do Pana Prezydenta
z  inicjatywą  podjęcia  odpowiednich  działanś  celem  wprowadzenia  całkowitego
zakazu uzżywania plastikowych „tworoś w” jednorazowego uzżytku, takich jak kubki,
talerzyki,  sztucśce,  słomki, mieszadełka itp.,  ktoś rych całe mnoś stwo pozostaje po
roś zżnych  wspaniałych  imprezach  organizowanych  na  terenie  Miasta.  Niech  ten



plastik  juzż  wyjdzie,  i  nigdy  tam  nie  wraca  –  ze  szkoś ł,  obiektoś w  uzżytecznosści
publicznej, miejsc organizacji występoś w scenicznych itp.

Na  pewno  nie  będzie  nam  go  brakowało.  Niech  kolejne  pokolenia  z
niezrozumieniem kręcą głowami na mysśl o tym, zże kiedysś  gaszono pragnienie w
strasznym upale wodą z plastikowych butelek a chusteczki i „naczynia” zwijane w
kulkę lub łamane lądowały sobie byle gdzie.

Wierzymy,  zże  nasz  apel  spotka  się  ze  zrozumieniem  Pana  Prezydenta.
Czekamy z niecierpliwosścią na efekty. Jestesśmy niecierpliwi. 

W TYM WIEKU TO NATURALNE.        

Z wyrazami szacunku
Społecznosścś Zespołu Szkoś ł Sportowych
W Siemianowicach SŚ ląskich
  

         
   

  


