
Wartość Ziemi 

Ziemia nie jest nieograniczonym rezerwuarem zasobów, które można eksploatować 
bez końca, lecz również cząstką Misterium Stworzenia, z którego nie tylko wolno 

korzystać, ale któremu należy się nasz podziw i szacunek.  

Jan Paweł II 

 

Przypadający 22-go kwietnia Dzień Ziemi stał się wspaniałą okazją, aby zastanowić się 

wspólnie z uczniami nad wielką wartością, jaką dla człowieka jest Ziemia. Uczniów klasy 7a 

poprosiliśmy o podzielenie się swoimi krótkimi refleksjami na temat powyższej wypowiedzi 

Jana Pawła II. 

A oto wybrane wypowiedzi uczniów: 

 

Ziemia jest dziełem Boga. Dostarcza nam wielu rzeczy. Jednak Ziemia nie ma nieskończonych 

zasobów, w przyszłości może ich brakować. Papież uczy nas, aby korzystać z darów natury 

rozsądnie i oszczędnie. Przekazuje nam również, że powinniśmy dbać o środowisko po to, aby 

kolejne pokolenia mogły korzystać z jego zasobów. Papież mówi nam, aby szanować i 

podziwiać to, co Bóg dla nas stworzył.  

Maciej 

 

 

Czytając te słowa, wydaje mi się, że Papież miał na myśli nie tylko czerpanie korzyści z naszej 

planety, ale też dbanie o nią.(…) Myślę, że trzeba dbać o naszą planetę jak tylko się da.  

Piotr 

Ziemia jest naszym dobrem, o które powinniśmy bezwzględnie dbać: nie niszczyć jej, nie 

śmiecić, segregować odpady, korzystać z odnawialnych źródeł energii.  

Szymon 

Jan Paweł II w tych słowach uczy nas, że powinnyśmy szanować środowisko oraz zasoby 

ziemi, które z niej pozyskujemy.  

Mateusz 

Papież w tych słowach uczy nas, że oprócz korzystania z zasobów Ziemi, powinnyśmy 

podziwiać ją i szanować, dbać o nią i starać się jej nie niszczyć.  

Michał 

Słowa Jana Pawła II należy rozumieć tak, że Ziemia to nie tylko źródło zasobów mineralnych, 

ale również bogactwo rzek, jezior, gór. Papież chce nam powiedzieć, że powinniśmy cieszyć 

się z kwitnących łąk, szanować wodę, która jest potrzebna do życia, nie zaśmiecać mórz i 

jezior.  

Julia 



Moim zdaniem w tych słowach Papież chciał nam przekazać, że powinnyśmy w pełni 

korzystać ze świata, który dał nam Bóg, ale jednocześnie także pamiętać o dbaniu o ten świat 

na różne sposoby.  

Zuzanna 

Papież uczy nas, że trzeba korzystać z dóbr ziemi z szacunkiem, ponieważ Bóg stworzył 

wszystko z miłości dla nas i chce żebyśmy z tego korzystali - ale rozważnie.  

Martyna 

Papież mówi nam, że Ziemia posiada swoje ograniczenia, dlatego nie powinniśmy z niej tylko 

korzystać, ale ją obserwować , dbać o nią i cieszyć się z tego, co jest nam dane.  

Eliza 

 

 


