
Przewodnik Katolicki • nr 47 • 23 listopada 2014

LUDZIE DIECEZJI
Ks. Dariusz Talik – urodzony 
w 1977 r., wyświęcony na kapłana 
w 2002 r. Pracował w Chełmku do 
2006 r., a potem w Krakowie, 
w charakterze duszpasterza akade-
mickiego od 2009 r. (Duszpaster-
stwo Akademickie „U Dobrego” 
2009–2011, w Duszpasterstwie Aka-

demickiej w kolegiacie Świętej Anny jest od 2011 r.). Ważnymi 
słowami w jego w kapłaństwie są słowa z Listu do Rzymian: 
„Nikt z nas nie żyje dla siebie”.  Ulubieni święci to św. Stani-
sław BM, św. Agnieszka Rzymska, św. Franciszek i św. Klara, 
św. Ojciec Pio. W koncepcji Duszpasterstwa Akademickiego 
wpisuje się hasło, że ma to być dom, do którego przychodzi 
się z radością – tworzy go wspólnota kochająca Boga i lu-
dzi. Ks. Dariusz jest otwarty dla studentów, pełni dla nich spe-
cjalne dyżury w konfesjonale, jest możliwość spotkania i roz-
mowy – o czym pisze na stronie internetowej duszpasterstwa.
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Patriotycznie śpiewali
W auli kościoła Matki Bożej Częstochowskiej w Krakowie 8 li-
stopada odbył się V Ogólnopolski Festiwal Pieśni Patriotycznej. 
Zorganizowała go Akcja Katolicka wspólnie z Katolickim Sto-
warzyszeniem Młodzieży. W festiwalu wzięło udział  27 wyko-
nawców: chórów, zespołów solistów z całej Polski, wyłonionych 
wcześniej w lokalnych eliminacjach. Jury w składzie: Rafał 
Marchewczyk, przewodniczący jury, Elżbieta Pałka, Jerzy Mi-
chał Bożyk, Krystyna Kowalczyk, Barbara Brzezińska, oraz Ur-
szula Miarczyńska-Micorek wybrało  najlepszych uczestników, 
którzy zaprezentowali swoje utwory podczas Koncertu Galowe-
go. W kategorii zespołów wokalnych i wokalno-instrumental-
nych najlepszym okazał się „Consonans” z Zespołu Szkół nr 1 
w Limanowej. Drugie miejsce zajął Zespól „Dominanta” z gim-
nazjum nr 6 w Bielsku-Białej, a trzecie Zespół Młodzieżowy 
„Elohim Band” z parafii Opatrzności Bożej w Gdańsku. W ka-
tegorii solistów jury przyznało trzy pierwsze miejsca dla We-
roniki Poręby z Zespołu Szkół nr 2 w Kamionce Wielkiej, Ju-
lii Skupień ze Szkoły Podstawowej im. Władysława Orkana 
w Skomielnej Białej i Mateusza Buża z Rzeszowa. Także trzy 
drugie miejsca ex aequo otrzymali: Wiktor Lepa z Publicznej 
Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Jedlni, Natalia 
Badura z Zespołu Szkół Samorządowych nr 3 w Opocznie oraz 
Natalia Ochmańska z  Kłobucka. Trzecie miejsca ex aequo 
otrzymali Bartłomiej Koszla z Poznania i Karolina Stainke 
z Zespołu Szkół im. Franciszka Mickiewicza w Rożnowie. Ju-
ry wyróżniło Zespół Wokalny „Triola” z Pracowni Muzycznej 
Triolki Rabka Zdrój Powiatowego Centrum Kultury w Nowym 
Targu. 

Honoris causa dla kard. Dziwisza
12 listopada kard. Stanisław Dziwisz otrzymał godność doktora 
honoris causa  Uniwersytetu Preszowskiego w Preszowie. Tytuł 
ten został przyznany kard. Dziwiszowi na wniosek Greckokato-
lickiego Wydziału Teologicznego. Władze preszowskiej uczelni 
doceniły ciągłe starania kard. Dziwisza o zachowanie prawdy, 
pokoju i sprawiedliwości, a także jego osobisty wkład w budowa-
nie dobrych relacji między archidiecezją krakowską a preszow-
ską archieparchią.  
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SŁOWO KARDYNAŁA
Dar pokoju nie jest nam dany raz na zawsze. 
Trzeba troszczyć się o ten dar. Trzeba go 
pielęgnować. Trzeba czuwać, aby nie 
dochodziło do groźnych, tragicznych sytuacji, 
jakich jesteśmy świadkami na Ukrainie, gdzie 
ludzie cierpią i umierają. Po raz kolejny 
doczekaliśmy się daru wolności ćwierć wieku 

temu. Dziękowaliśmy za to Bogu w czerwcu bieżącego roku, 
zachowując w pamięci scenariusz, jakim Boża opatrzność 
posłużyła się tym razem. Dziękowaliśmy i dziękujemy za zryw 
polskiej „Solidarności”, a także za św. Jana Pawła II, który w dziele 
odzyskania wolności miał decydujący udział, o czym tak szybko 
zapominamy lub chcemy zapomnieć.

Kard. Stanisław Dziwisz 
11 listopada w katedrze na Wawelu

Zaproszenie na Jerycho
Jerycho będzie przeżywane od 22 do 28 listopada w kościele  
św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Krakowie przy ul. Augustiań-
skiej 9. Modlitwa za miasto i diecezję połączona będzie z modli-
twą o pokój na świecie i prześladowanych chrześcijan. Czuwa-
nie rozpocznie się 22 listopada o godz. 20 (Kaplica św. Doroty).  
28 listopada o godz. 19 w kościele św. Katarzyny Mszę św. na za-
kończenie Jerycha 2014 odprawi bp Grzegorz Ryś. 
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Siostry z uśmiechami na twa-
rzach szczęśliwie i  zgodnie 
twierdzą, że kolejny etap re-
montu budynku za nimi.
– Ostatniego dnia września za-
kończyłyśmy trzeci etap kam-
panii i rozpoczęłyśmy czwarty. 
Dzięki naszym ofiarodawcom 
zrobiłyśmy wiele, dostosowu-
jąc bursę do wymogów. Pojawi-
ły się u nas np. nowe hydranty, 
wentylacja, klapa oddymiają-
ca, okna napowietrzające 
i wiele innych rzeczy – opowia-
da s. Maria. To przyniosło za 
sobą wewnętrzne zmiany wi-
zualne. Dziewczyny szeroko 
otworzyły oczy, widząc, jak 
wiele udało się dokonać pod-
czas ich nieobecności. Jednak 
do zrobienia jest jeszcze więcej. 
– Cały czas jest dużo pracy. Po-
wstają plany, co trzeba zrobić 
najpierw, co jest najbardziej ko-
nieczne, a co może poczekać – 
dodaje s. Petronela. Ale paź-
dziernik pokazał, jak bardzo 
można liczyć na szczodrość lu-
dzi dobrej woli. Jak podkreśla 
s. Maria, był to wyjątkowy mie-
siąc. Wpłacono ponad 11 tys. 
złotych na rzecz bursy. – A do 
dziś, do połowy listopada, wy-
kupiono już ponad 500 serc. 
Wszystko to dzięki naszej stro-
nie internetowej 123456serc.pl 
– opowiada s. Petronela. 

Co przyniesie 
Święty Mikołaj?
Zbliża się grudzień, czyli mi-
kołajki, czas prezentów. Siostry 

również mają swoją listę „próśb 
i marzeń”. – Napisałyśmy list 
do Świętego Mikołaja, a  nim 
może być każdy, kto wesprze 
naszą akcję 123456serc.pl. Oto 
fragment tego listu: „Naśladu-
jąc św. Mikołaja, podziel się 
sercem i wykup chociaż jedno 
serce, a zobaczysz, że szczęście 
zagości w Twoim sercu” – z ra-
dością czyta s. Petronela. Sio-
stry planują wiele inicjatyw na 
nowy rok i  myślę, że jeszcze 
nieraz zaskoczą. 

Włącz się do akcji
Dziewczyny z bursy także nie 
próżnują. Oprócz swoich co-
dziennych zajęć angażują się 
w życie bursianej wspólnoty, zwa-
nej „duszpasterstwem dziew-
cząt”. Jest to pokłosie prośby 
kard. Dziwisza o duchowe przy-
gotowania do ŚDM w Krakowie. 

Zaczęły przygotowywać się do 
Światowych Dni Młodzieży ma-
łymi kroczkami od cotygodnio-
wej adoracji Najświętszego Sa-
kramentu, później doszły do te-
go także spotkania formacyjne. 
A  wszystko to, by jak najlepiej 
przeżyć święto młodych w Kra-
kowie. Nie jest to jednak tylko 
działanie dla samej bursy. 
Dziewczyny włączyły się  
w „Projekt #B>M”, czyli „Być 
to więcej niż mieć”. Przygoto-
wują spotkanie dla młodzieży 
ze św. Józefem Sebastianem 
Pelczarem, które odbędzie się 
26 stycznia 2015 r. w kościele 
 s. Sercanek przy ul. Garncar-
skiej w Krakowie. 

Międzynarodowa bursa
Z  każdym rokiem bursa za-
skakuje. Tym razem otworzy-
ła się międzynarodowo. Od 

października w bursie za-
mieszkała Servanne Dopp, 
studentka prawa z  Orleanu, 
która przyjechała do Polski 
w  ramach programu Era-
smus. Do bursy trafiła dzięki 
znajomemu księdzu, który po-
chodzi z Polski. – To on pole-
cił mi to miejsce. Powiedział 
również, że jedna z sióstr mó-
wi po francusku. Tak więc za-
dzwoniłam i jestem – opowia-
da Servanne. Jak dodaje, 
mieszkanie w takim miejscu 
jest dla niej nowością. Pierw-
szy raz dzieli z kimś pokój, po-
znaje kulturę polską, a także 
zaprzyjaźnia się z dziewczęta-
mi. – Dzięki dziewczynom 
uczę się polskiego. Wiem już, 
że w Polsce do sióstr mówi się 
„Szczęść Boże” albo „Niech 
będzie pochwalony Jezus 
Chrystus”. Gdy się pomylę 
i  z  rozbiegu powiem „Dzień 
dobry”, mówią, że tak do sióstr 
się nie mówi – dodaje ze śmie-
chem. Bardzo była zaskoczo-
na, gdy dowiedziała się, że za-
ledwie dwoje drzwi od jej po-
koju znajduje się kaplica.  
– Byłam w zachwycie, że tak 
blisko mam kaplicę. Nie cho-
dzę tam bardzo często, ale je-
śli jestem smutna i chcę poroz-
mawiać z Bogiem, to tam się 
udaję. Ponadto z Karoliną, mo-
ją koleżanką z bursy, chodzę 
do duszpasterstwa św. Anny. 
Kiedy byłam tam pierwszy raz, 
doznałam szoku, jak wiele 
młodzieży jest w kościele. We 
Francji nie ma w światyniach 
tak dużo młodych jak tu – 
stwierdza Servanne. – Mam 
nadzieję, że jak wrócę do Fran-
cji, będę utrzymywać kontakt 
z dziewczynami z bursy. 

KAROLINA PODLEWSKA

Nowy rok, nowe zmiany 
W październiku krakowscy studenci rozpoczęli naukę. Również bursa 
akademicka sióstr sercanek zaczęła swoją pracę. Przybyły studentki 
i zobaczyły zmiany, zmiany i jeszcze raz zmiany. Ale patrząc na to 
z uśmiechem, można powiedzieć, że kobieta zmienną jest... 
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Z Sylwią Michalec-Jękot, interwentem 
kryzysowym, dyrektorką Ośrodka Inter-
wencji Kryzysowej i Poradnictwa  
w Myślenicach, wykładowcą na UPJP2, 
członkiem ministerialnego zespołu  
monitorującego ds. przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie

ROZMAWIA 
PAWEŁ PIWOWARCZYK

Dużo jest pracy w Ośrodku Interwen-
cji Kryzysowej?
– Wzrasta świadomość społeczna, a to, 
ile mamy pracy, zależy właśnie od świa-
domości. Dlatego zjawia się u nas coraz 
więcej klientów. Szukają pomocy, ale nie 
zostali skierowani przez sąd czy ośrodki 
pomocy społecznej. Dobrze, że w społe-
czeństwie zaczyna doceniać się to, gdy 
ktoś z zewnątrz spojrzy na trudności, któ-
re ktoś inny przeżywa. Ostatnio ze stu-
dentami zastanawialiśmy się, czy potrze-
ba istnienia OIK-ów wynika z kryzysu ro-
dziny, czy też jest wynikiem rosnącej 
świadomości społecznej. Chciałabym, by 
interwencja była komplementarna do 
wsparcia, jakie człowiek otrzymuje w ro-
dzinie. Wyjaśnię to na przykładzie. W ro-
dzinie ojciec dostaje zawału. Wtedy cała 
rodzina aktywnie uczestniczy w ratowa-
niu jego życia – angażuje się w natych-
miastowe działanie. Gdy mija bezpośred-
nie zagrożenie, dobrze gdy ktoś spojrzy 
na pojawiający się kryzys. Oczywiście 
w taki sposób, by nie zastąpić roli, jaką 
ma rodzina. Chodzi o to, by sprawić, że-
by kryzys był pozytywnie przeżyty, żeby 
stał się szansą, by wyjść z niego mocniej-
szym. Chcemy być przychylną instytucją 
– jak rodzina.

Na czym polega pomoc udzielana 
przez Ośrodek Interwencji Kryzyso-
wej?
– Pomagamy ludziom zagrożonym wyklu-
czeniem społecznym. Często trafiają tu 

osoby dotknięte różnego rodzaju przemo-
cą, osoby uzależnione, ale też tzw. i zwy-
czajni ludzie, którzy doświadczają sytuacji 
trudnej (wypadek, śmierć osoby bliskiej). 
Nie było łatwo uruchomić taki ośrodek, bo 
ludzie nie lubią mówić o swoich proble-
mach. Jednak gdy w 2005 r. uruchomili-
śmy OIK w Myślenicach, to stwierdziłam, 
że ludzie łatwo oswajają się z miejscem, 
gdzie mogą uzyskać pomoc. Zaczęły tra-
fiać do nas osoby, które miały problemy 
wychowawcze z  dziećmi, przychodziły 
osoby, które nie radziły sobie po stracie 
kogoś bliskiego. To miejsce pierwszego 
kontaktu. Osoba mówi o  swoim proble-
mie, a zadaniem interwenta kryzysowego 
jest właściwie nią pokierować i podjąć de-
cyzję, do jakiego typu wsparcia się  kwali-
fikuje. Typowa interwencja kryzysowa 
trwa od sześciu do ośmiu tygodni, ale zda-
rzają się przypadki, że ktoś kierowany jest 
na psychoterapię, a w przypadku uzależ-
nienia taką osobę kieruje się do ośrodka 
leczenia uzależnień. OIK więc jest miej-

scem diagnozy i wsparcia – mó-
wiąc opisowo, tu zawiązuje się 
krwawiącą ranę.

Kto może skorzystać z po-
mocy ośrodka?
– Założenie jest takie, że ze 
wsparcia OIK może skorzystać 
każdy, bowiem kryzysu można 
doświadczyć w każdej chwili, 
choćby w momencie, gdy do-
wiadujemy się o  śmierci naj-
bliższych. Obowiązkiem inter-
wenta jest otwarcie się na po-
moc ludziom, którzy doświad-
czają trudnej sytuacji. Trzeba 
zaznaczyć, że nie ma jednej 
reguły pomagania. Pomoc OIK 
jest pomocą niestandardową, 
nie ma bowiem gotowych in-
strukcji postępowania w sytu-
acji jakiegoś problemu. Każdy 
przecież podobną sytuację mo-
że przeżywać inaczej. Zada-

niem tworzących ośrodki jest kreowanie 
pozytywnego wizerunku społecznego 
tych miejsc po to, aby nikt nie miał obaw, 
gdy będzie chciał w nich szukać niezbęd-
nej pomocy. W ramach działań OIK taka 
pomoc jest udzielana bezpłatnie.

Co jest najtrudniejsze w pracy inter-
wenta kryzysowego?
– Materia kryzysu jest bardzo delikatna 
i trzeba mieć ogromne wyczucie sytuacji, 
wskazane są wielka wrażliwość i szacu-
nek w podejściu do człowieka i jego pro-
blemów. Potrzeba ogromnej pokory – po-
kory w podchodzeniu do sytuacji kryzy-
sowej i pokory, gdy próbuje się przekre-
ślać wiarę w człowieka. Niejednokrotnie 
się o tym przekonałam. Jesteśmy budo-
wani przez kryzysy, bo każda sytuacja 
zmiany w naszym życiu, to sytuacja po-
tencjalnego kryzysu. OIK ma za zadanie 
pomagać ludziom bezpiecznie i o ile to 
możliwe twórczo przejść przez kryzys 
w ich życiu.  

Twórczo przez kryzys
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