
Diakonia Komunikowania Społecznego 

Dziś nie chodzi już o to, żeby Ruch włączał w swoje działanie inne środki poza drukiem, 

ale by służył społecznościom, dla których korzystanie z mediów jest tak oczywiste, jak 

oddychanie. By służył także tym, którzy sobie nie radzą w społeczeństwie 

informacyjnym. 

Diakonia Komunikowania Społecznego Ruchu Światło-Życie podejmuje służbę poprzez 

szeroko pojęty „przekaz słowa” i pomaga w przechodzeniu od zwykłej komunikacji do 

komunii osób i wspólnot z wykorzystaniem dostępnych mediów. 

Cele: 

 formacja diakonijna (przybliżanie nauczania Kościoła nt. mediów, formacja 

specjalistyczna np. warsztaty dziennikarskie, szkolenia informatyczne); 

 miejsce spotkania członków Ruchu pracujących w mediach oraz informatyków 

i innych specjalistów posługujących się nowymi technologiami; 

 formacja do dojrzałego korzystania z mediów (zarówno członków Ruchu, jak też 

odczytujemy to jako naszą misję ad extra); 

 prezentacja Ruchu (ad intra i ad extra) w mediach własnych oraz innych; 

 służba na rzecz komunikacji wewnętrznej Ruchu (np. poczta elektroniczna w domenie 

oaza.pl dla odpowiedzialnych i członków Ruchu, listy dyskusyjne, forum.oaza.pl); 

 śledzenie dynamicznego rozwoju mediów i przemian społecznych zachodzących pod 

ich wpływem, wykorzystywanie nowych technologii w posłudze Ruchu (np. radio 

internetowe). 

 

Formuła Diakonii jest odpowiedzią na współczesne realia. Diakonia Komunikowania 

Społecznego w obecnym kształcie łączy w sobie i podejmuje zadania dawnych diakonii: 

świadectwa, słowa, środków przekazu. 

Diakonia Świadectwa Prezentowanie Ruchu oraz informowanie o nim 

w ramach Ruchu i na zewnątrz; 

Diakonia Słowa Troska, aby słowo drukowane docierało do wszystkich 

w Ruchu i korzystających z jego pomocy;  

Diakonia Środków Przekazu Włącza w działanie Ruchu inne środki przekazu (film, 

radio, telewizję, kasety, przeźrocza, itp.). 

 

Serwer oazowy 

Częścią pracy diakonii od samego początku było utrzymanie serwera oazowego i jest tak do 

dzisiaj. 

Jak mówił jeden z twórców oazowego Internetu: „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)”. 

Diakonia zajmuje się sprawami związanymi z: 

 rejestracją i opłacaniem domen oazowych, które są własnością Stowarzyszenia 

„Diakonia Ruchu Światło-Życie”. 



 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. 

 

Utrzymanie serwera 

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 trzech lat serwis oazowy 

działa na dzierżawionych serwerach. Jednak takie rozwiązanie pociąga za sobą konieczność 

nakładów finansowych. Regularne wpłaty otrzymujemy od kilkudziesięciu osób prywatnych 

oraz następujących diecezji czy ośrodków Fundacji Światło-Życie (regularne wpłaty są 

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

 

Koszty serwerów i domen za rok 2010 wyniosły 6664,00zł. W skład wchodzi: dzierżawa 

serwerów (82,34Euro +Vat miesięcznie), koszty bankowe (130zł/miesięcznie), przedłużenie 

domen polskich i niemieckich (677zł/ rocznie). Dodatkowo część kosztów 2010 była wydana  

jeszcze w 2009 (ok 1000zł). 

 

W 2011 roku będziemy płacić miesięcznie około 311zł (w zależności od kursu walut). 

W sierpniu trzeba będzie przewidzieć (kolejną) zmianę serwera na lepszy – to dodatkowe 

około 80zł miesięcznie. 

Serwery są dzierżawione w Niemczech (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”. 

 

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 0157z dopiskiem Serwer lub DKS 

 

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.  

 

Oaza Rekolekcyjna Diakonii Komunikowania Społecznego 

To najlepszy sposób na pierwszy kontakt z diakonią, nawiązanie znajomości z ludźmi z całej 

Polski i szukanie odpowiedzi na to, w jaki sposób można służyć Kościołowi w DKS. 

W 2011 roku Diakonia Komunikowania Społecznego proponuje dwa turnusy ORDKS. 

 

29 kwietnia – 3 maja 2011 

Wielgolas http://www.diecezja.waw.pl/wielgolas/ 
 

23 – 30 lipca 2011 

Krnov/Czechy 
Zapraszamy osoby co najmniej po II stopniu formacji deuterokatechumenalnej Ruchu 

Światło-Życie (zarówno ONŻ i ON jak i Domowego Kościoła). 

 

W przypadku małżeństw, jeśli w pracę diakonii angażuje się tylko jedna osoba, zachęcamy 

również do zaproszenia męża czy żony. Może to być zarówno dla nich, jak i dla dzieci, okazja 

do poznania ważnego aspektu życia bliskiej osoby. Tematy związane z byciem odbiorcą 

mediów i zagrożeniami, jakie ten fakt niesie ze sobą, dotyczą wszystkich i te refleksje są 

cenne niezależnie od zaangażowania diakonijnego. 

 

Zgłoszenia i informacje: ordks@oaza.pl 
 

Wiola i Michał Szepietowscy 

Odpowiedzialni za Centralną Diakonię Komunikowania Społecznego 

cdks@oaza.pl 

mailto:ordks@oaza.pl

