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SPOTKANIE 7 

DZIEŁA DIAKONII NA POZIOMIE OGÓLNOPOLSKIM. 

OAZA.PL 
Zaczęło się dawno, dawno temu, w świecie bez telefonów komórkowych, kiedy sieć Internetu 

była dostępna jedynie wąskiej grupie uczniów, studentów i profesorów szkół wyższych, kiedy 

istniało zaledwie kilkanaście stron w języku polskim i niemal całkowicie brakowało informacji 

o tym, że Polska jest krajem katolickim. Inspiratorów zamieszania było dwóch. 

W czasie Wielkiego Postu 1996 roku Piotr Bolek i Adam Dawidziuk, pracownicy Politechniki 

Warszawskiej, zaprosili do swojej pracowni przyjaciela, księdza Arka Rakoczego. Posadzili go 

przed komputerem i pokazali, jak obsługiwać przeglądarkę Netscape. Po kilku godzinach Adam 

zapytał pogrążonego w Sieci byłego (już) moderatora Centralnej Diakonii Komunikowania 

Społecznego, czy zostaje na noc, czy odwieźć go do domu. I tak się zaczęło. 

W maju 1996 roku ks. Henryk Bolczyk na Centralnej Oazie Matce pobłogosławił inicjatywie 

obecności członków Ruchu w Internecie. Z perspektywy czasu można zauważyć, że w wielu 

dziedzinach projekt Piotra i Adama, ukazujący możliwości Internetu, okazał się prekursorski, 

a z pewnością był jedną z pierwszych inicjatyw w kraju. Zaskakuje umiejętnością przewidywania 

rozwoju wydarzeń. I warto pamiętać, że Ruch Światło-Życie otrzymał swoje strony w roku 1997, 

czyli zaledwie osiem lat po utworzeniu pierwszej strony www na świecie. Nad ich zawartością 

merytoryczną czuwała Anna Wojtas, a stronę techniczną obsługiwał ks. Adam Banaszek. 

SERWER OAZOWY 
Istotną częścią pracy diakonii od samego początku było utrzymanie serwera oazowego i jest tak 

do dzisiaj. Jak mówi Piotr Bolek: „Wartością dodatkową, związaną z pełną obsługą własnego 

(wynajętego) serwera, jest społeczność sieciowa (wspólnota), która buduje się wokół wspólnego 

przedsięwzięcia. Dzięki zaangażowaniu ludzi pracujących przy serwerze, możliwa jest realizacja 

rozwiązań i tworzenia usług, których w praktyce nie da się uzyskać (albo możliwe jest to tylko 

w przypadku bardzo kosztownych i specjalizowanych usług komercyjnych)”. 

Składa się na ten efekt trzynaście lat pracy sporej grupy ludzi – również wysiłku finansowego. 

Mało który serwis może o sobie powiedzieć, że istnieje w sposób ciągły od tylu lat. Serwis 

oazowy miał własnego cms-a, zanim zaczęto rozpowszechniać darmowe wersje typu joomla czy 

wordpress.  

Na całość tego, co się znajduje w ramach domeny oaza.pl, składają się wszystkie serwisy 

diakonijne i diecezjalne, fora i dzieła komunikowania społecznego. Te strony i serwisy są coraz 

bogatsze, coraz bardziej komplementarne. Kilka jest naprawdę niezłych. 

Diakonia centralna zajmuje się sprawami związanymi z: 

 rejestracją i opłacaniem domen oazowych, które są własnością Stowarzyszenia 

„Diakonia Ruchu Światło-Życie”. 
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 wynajmowaniem przez Ruch Światło-Życie serwerów. Wszelkie opłaty są wnoszone 

przez warszawsko-praski ośrodek Fundacji, który zajmuje się zbieraniem funduszy na 

ten cel. 

 obsługą serwerów za pomocą systemu zwanego helpdeskiem, który umożliwia kontakt 

odpowiedzialnych za poddomeny diecezjalne czy dzieła ogólnopolskie 

z administratorami serwera. 

Wszelkie działania związane z obsługą serwera oazowego i działalnością w ramach domeny 

oaza.pl traktujemy jako usługę oferowaną przez Centralną Diakonię Komunikowania 

Społecznego. Każda diakonia diecezjalna ma prawo do wybrania preferowanej przez siebie 

usługi – wybór innej niż oaza.pl nie oznacza, że przestaje być ona diakonią komunikowania 

społecznego Ruchu Światło-Życie i nadal jest zobowiązana do utrzymywania kontaktów 

z diakonią centralną, a dzieła, którymi się zajmuje dana diakonia, są traktowane jako dzieła 

komunikowania społecznego Ruchu Światło-Życie. 

FINANSOWANIE 
Początkowo oaza.pl korzystała ze starego, darowanego sprzętu umieszczanego gościnnie w 

różnych miejscach. Pozwalało to na niewielkie koszta utrzymania, które były w całości 

pokrywane z pracy lub składek członków diakonii. Był to system tani, ale miał wiele wad – 

awaryjność, zależność od gospodarzy miejsc, gdzie był umieszczany serwer (a było i tak, że od 

interwencji sprzątaczek ). 

Kilka lat temu skończył się okres, kiedy mogliśmy w zamian za własną pracę utrzymywać 

obecność Ruchu w sieci. Potrzeby serwisu, wymagania sprzętowe i ogólnoświatowe standardy 

zmusiły nas do poszukania komercyjnego rozwiązania. Od kilku lat serwis oazowy działa na 

dzierżawionych serwerach. Jednak takie rozwiązanie pociąga za sobą konieczność nakładów 

finansowych. Regularne wpłaty otrzymujemy od kilkudziesięciu osób prywatnych (głównie 

członków diakonii) oraz kilku diecezji czy ośrodków Fundacji Światło-Życie (regularne wpłaty 

są również dokonywane ze strony Domowego Kościoła, gałęzi rodzinnej Ruchu Światło-Życie):  

Serwery są dzierżawione w Niemczech (firma Hetzner), ponieważ w dalszym ciągu w Polsce nie 

jest proponowana usługa, która miałaby równie korzystny stosunek ceny do możliwości. 

Chcielibyśmy, żeby wpłaty z diecezji pokryły znaczącą część tego budżetu – składka roczna 

powinna wynieść 200zł. Tu nie chodzi tylko o pokrycie kosztów utrzymania własnej strony 

diecezjalnej – jest to również koszt utrzymania wszystkich serwisów ogólnopolskich, 

diakonijnych, dzieł komunikowania społecznego (jak choćby forum, radio internetowe). 

Współpracowanie przy obsłudze nawet takiego materialnego (wirtualnie) dzieła, jakim jest 

serwer, jest również znakiem i wyrazem jedności całego Ruchu. Tak to rozumiemy. 

Rzeczywiście, czasem łatwiej i szybciej jest załatwić coś samemu, ale działając każdy osobno nie 

zbudujemy dzieł większych – pozostanie nam „rozdrobnienie dzielnicowe”. 

Chcemy podkreślić, że świadomie zrezygnowaliśmy z opcji „oszczędzajmy, choćby nas to nie 

wiem ile miało kosztować”. Potrzebujemy stabilnego, wiarygodnego dostawcy, by móc spokojnie 

zająć się rozwojem innych usług. 

 

http://www.oaza.pl/cdks/olp


© CDKS, 2011 
Udostępnianie na zasadach OLP 1.0 (http://www.oaza.pl/cdks/olp) 

Opcja, na którą się zdecydowaliśmy, będzie nas kosztowała 69,40 Euro/mies., jest to 

rozwiązanie http://www.hetzner.de/en/hosting/produkte_rootserver/eq4 z koniecznymi 

dodatkami dotyczącymi obsługi adresów IP. Przy cenie 69,40 Euro/mies. nasze realne koszty 

wynoszą około 420 zł (wliczając podatki, opłaty bankowe itp.). Przez pewien czas będziemy też 

musieli utrzymywać obecny serwer, dopóki nie zakończymy przenosin. 

Pracujemy również nad zmniejszeniem opłat bankowych za przelewy, ale nie jest to proste ze 

względu na wymogi księgowości Fundacji. 

W roku 2010 mieliśmy pierwszy raz możliwość pozyskiwania środków w ramach 1%.  

Sprawami finansowymi związanymi z utrzymaniem serwera i domen zajmuje się: 

Ośrodek Fundacja „Światło-Życie” w Warszawie  

ul. dr. J. Strusia 13A, 04-564 Warszawa  

Pekao SA 11 1240 6175 1111 0000 4573 0157 z dopiskiem Serwer lub DKS 

DZIEŁA KOMUNIKOWANIA SPOŁECZNEGO NA POZIOMIE CENTRALNYM 
Diakonia Komunikowania Społecznego bezpośrednio zajmuje się redakcją następujących dzieł: 

Serwis centralny oaza.pl – http://www.oaza.pl 

Strona „ad extra” W Ruchu - http://wruchu.oaza.pl/ 

Strona informacyjna o Ruchu w języku angielskim – http://www.light-life.oaza.pl 

Pismo „Oaza” – http://www.pismo.oaza.pl/ 

Radio Fos-Dzoe – http://radio.oaza.pl/ 

W każdym z tych dzieł nieustannie są potrzebne ręce do pracy.  

HELPDESK 
Helpdesk to aplikacja online ułatwiająca komunikowanie się z adminami serwera, system 

zgłoszeń i ich obsługi zapewniający identyfikację zgłaszającego i weryfikację jego uprawnień. 

Mówiąc prościej – maile w skrzynce giną i sprawy zostają niezałatwione. W HD wszystko zostaje 

i zawsze można do tego wrócić. Tak naprawdę jest łatwiej i wygodniej. 

Każda diecezja, korzystająca lub chcąca korzystać ze wspólnego serwera, powinna wyznaczyć 

odpowiedzialnego za wszystkie sprawy z tym związane na terenie diecezji. Osobę taką mianuje 

moderator diecezjalny, a my prosimy jedynie o wyraźne potwierdzenie (również pisemne), że 

czyni tę osobę odpowiedzialną za wszelkie treści znajdujące się w poddomenie diecezjalnej 

i wszystkie działania. Jest to jedyny akt biurokratyczny w tym procesie.  
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