
 

 

Inauguracja wakacji 

22 czerwca zostało zorganizowane z okazji kończącego się roku 
szkolnego przedwakacyjne spotkanie grup działających przy na-
szej parafii: Oazy, Liturgicznej Służby Ołtarza, Scholi i Katolickie-
go Stowarzyszenia Młodzieży, aby wraz ze swoimi księżmi, kate-
chetami i animatorami zainaugurować nadchodzący czas wakacji. 
Radosne chwile przeżywane przy wspólnej zabawie i śpiewach, 
mimo upału i wszechobecnych komarów, pozwoliły na zawiązanie 
wspólnoty, której przewodzili animatorzy z Ruchu Światło – Życie. 
W międzyczasie można było posilić się kiełbaską z grilla i jakimś 
smakołykiem. Po wspólnie spędzonym czasie na  świeżym powie-
trzu, dzieci i młodzież wraz ze swoimi opiekunami udali się do ko-
ścioła na mszę świętą. Dzieciom i młodzieży życzymy udanych 

wakacji i niezapomnianych wrażeń. 

Ks. Grzegorz Martyna 
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GOTÓW 

 

PRZEZ CNOTĘ, NAUKĘ I PRACĘ  

SŁUŻYĆ BOGU I OJCZYŹNIE. 

GOTÓW ! 



 PRZEZ CNOTĘ, NAUKĘ I PRACĘ SŁUŻYĆ BOGU I OJCZYŹNIE. GOTÓW. 

5 czerwca w czasie 
spotkania KSM po-
dejmowaliśmy temat: 
Naturalne prawo mo-
ralne.  Etyka, moral-
ność, dobro, powin-
ność, szczęście, su-
mienie, prawo moral-
ne, grzech – tymi 
terminami posługuje-
my się na co dzień i 

na ogół nam to wystarcza, by nawzajem się rozumieć, gdy 
poruszamy problemy moralne. Lecz czym jest etyka?  

 Poruszając sprawy etyki, należy  zastanowić się jaki 
jest człowiek. Dobry czy może jednak zły? Zauważamy, że 
posiada on skłonność do złego, co więc sprawia, że są 
wśród nas dobrzy ludzie? Istnieje prawo, które mówi nam 
że nie wolno np. kraść, zabijać. Religia uzasadnia dlaczego 
nie powinniśmy tego robić. Człowiek został stworzony przez 
Boga jako dobry. Przebywając w raju uległ jednak pokusie 
szatana i został skażony grzechem pierworodnym, na sku-
tek czego może czynić zło. Potrzebne są więc ogólne zasa-
dy, które obowiązują wszystkich i  pomagają  we wzajem-
nym życiu, aby było ono dobre.  

 Etyka, to według słownika, zespół norm i ocen mo-
ralnych charakterystycznych dla danej zbiorowości społecz-
nej (np. grupy społecznej, klasy, warstwy, środowiska). Na-
uka o moralności, to nauka o tym co dobre lub złe. 

 W życiu każdego z nas potrzeba takich obiektyw-

nych zasad czyli norm prawa naturalnego, które człowiek 

rozpoznaje jako istota rozumna, wolna i społeczna. Są to 

zachowania, które mamy zakorzenione w sobie. Wśród nich 

naczelna zasada brzmi: czyń dobro a unikaj zła.   
                           Anna Machała 

W poniedziałek, 
17. czerwca 2013 
r. w Publicznym 
Gimnazjum im. 
Ziemi Dwikoskiej 
w Dwikozach go-
ściliśmy  laureata   
nagrody im. Alek-

sandra Patkowskiego –  dr. Piotra Sławińskiego, specjali-
stę od historii regionu, religioznawstwa i historii szkolnic-
twa. Napisał 12 książek oraz wiele artykułów przybliżają-
cych historię ziemi sandomierskiej.  
 Nasze spotkanie z p. Piotrem Sławińskim prze-
biegło w miłej i przyjemnej atmosferze. Dowiedzieliśmy 
się ciekawych informacji o religii rzymskokatolickiej oraz 
prawosławnej, o zabytkach z I wojny światowej znajdują-
cych się na terenie naszej gminy oraz o sztuce pisania 
książek. Pan doktor swoje interesujące wypowiedzi uroz-
maicał żartami, dzięki czemu ani przez chwilę nie nudzili-
śmy się w czasie spotkania. Ponadto dostaliśmy dużo 
cennych wskazówek odnośnie literatury, m.in. jak wybrać 
tematykę, gdy zamierzamy napisać książkę, w jaki spo-
sób zbierać materiały i co powinien zawierać poprawny 
tekst naukowy. Spytaliśmy także pana Sławińskiego, ile 
czasu zajmuje proces pisania książki historycznej wraz z 
jej wydaniem. Ku naszemu zdziwieniu, pisarz odpowie-
dział, że nawet 20 lat. Najbar-
dziej aktywnym uczestnikom dr 
Piotr podarował książki z dedy-
kacją. Na zakończenie spotka-
nia podziękowaliśmy serdecz-
nie naszemu gościowi, wręczy-
liśmy mu kwiaty i z uśmiechem 
zrobiliśmy mnóstwo zdjęć z 
cenionym historykiem. Mamy 
nadzieję, że pan Piotr odwiedzi naszą szkołę ponownie.                 
 
    Aleksandra Kokosa  

„Naturalne prawo moralne” 

9 czerwca odbył się Diecezjalny Papieski Rajd Rowerowy. 
Rajd odbył się pod patronatem ks. Biskupa Krzysztofa Nit-
kiewicza. Młodzież KSM chętnie zaangażowała się w po-
moc przy obsłudze uczestników, których liczby nie udało 
się zliczyć. W miejscu odpoczynku na trasie do Zawicho-
stu, w parafii Mściów uczestników rajdu czekał starannie 
przygotowany poczęstunek. Na powitanie usłyszeli rów-
nież śpiew. Pomoc Oddziału KSM polegała na obsłudze 
stołów, aby wszystko przebiegało sprawniej i przyjemniej. 
Na zakończenie młodzież KSM miała zaszczyt zrobić so-
bie pamiątkowe zdjęcie z Księdzem Biskupem.        
     Dominika Granica  

             

FORMACJA 

 Diecezjalny Rajd Papieski  

 Historia nauczycielką życia 


