
PODSUMOWANIE JESIENNEGO DWDD 5.11.2011 
W spotkaniach diakonijnych DKS uczestniczyli przedstawiciele diecezji: 

 warszawska: białostockiej, łomżyńskiej, łowickiej, łódzkiej, warszawskiej i warszawsko-

praskiej, oraz gościnnie zielonogórsko-gorzowskiej (filia poznańska) 

 śląska: bielsko-żywieckiej, częstochowskiej, gliwickiej, katowickiej i wrocławskiej 

 lubelska: radomskiej, sandomierskiej i lubelskiej 

 pelplińska: gnieźnieńskiej, bydgoskiej, pelplińskiej i gdańskiej 

 poznańska: szczecińsko-kamieńskiej, koszalińsko-kołobrzeskiej, poznańskiej, kaliskiej 

i włocławskiej 

 krakowska: nie było przedstawicieli, spotkanie się nie odbyło. 

Czyli 24 diecezje były reprezentowane, z 16 nie dotarł nikt, a z 1 byli przedstawiciele, ale 

uczestniczyli w innym spotkaniu. 

Obecnie nie ma wyznaczonych osób odpowiedzialnych za koordynację spotkań DWDD w filiach 

śląskiej i krakowskiej. 

CZĘŚĆ OGÓLNA 
W filii warszawskiej w przeważającej części w spotkaniu uczestniczyły osoby, które ze 

strukturami formalnymi DKS spotkały się po raz pierwszy, rozpoczynając posługę w tej diakonii 

albo pokrewnej diakonii słowa. Na początku należało przybliżyć ideę diakonii, poruszono 

sprawy natury informacyjnej: 

- jak należy budować diakonię, 

- jakie informacje, media, usługi na serwerze są dostępne – również wypłynęła kwestia 

odpłatności i trzymania danych na/poza serwerem oazowym, 

- z czego możemy skorzystać w mediach (kwestie praw autorskich, wstawiania czy linkowania 

artykułów z innych lokalizacji), 

- w jaki sposób się komunikować (listy dyskusyjne, strony, poczta) - przekazywanie informacji 

w dół do uczestników, ale i umożliwienie znalezienia informacji zawieszonej gdzieś na stronach, 

- w kwestii formacji padły oczekiwania o warsztaty komunikacji społecznej, korzystania 

z mediów. 

W filiach warszawskiej i lubelskiej był także czas na wymianę doświadczeń i uwag technicznych 

w prowadzeniu lokalnych stron oazowych. 

W filii poznańskiej omówiono bieżące działania i trudności napotykane w realizacji zadań 

diakonii. W odbiorze wszystkich uczestników spotkanie było owocne i potrzebne. Uznając 

pozytywy takiej wymiany informacji, pomysłów i dostrzegania problemów przyjęto zamiar 

zorganizowania roboczego spotkania w ramach filii. 

PODSUMOWANIE SPOTKANIA W GRUPACH 
W czasie spotkań w grupach odpowiadano na następujące pytania: 



 Jakie zadania powinien wypełniać DKS na poziomie parafii, rejonu, diecezji, kraju? 

 Jak powinno wyglądać zaangażowanie mediów w prezentację Ruchu ad extra 

i wspomaganie działań ewangelizacyjnych? 

 Co utrudnia zaangażowanie się w tworzenie medialnych dzieł ogólnopolskich? 

Udało się nam określić zadania, jakie powinien wykonywać DKS na poziomie parafii, rejonu, 

diecezji i kraju. 

Parafia 

Na poziomie parafii należy się przede wszystkim włączyć w tworzenie strony czy gazetki 

parafialnej, współpracując przy ich tworzeniu z innymi grupami (pomoc techniczna, artykuły, 

zdjęcia, tworzenie materiału filmowego do archiwum, troska o dobre i aktualne informacje 

o Ruchu i przekierowanie na odpowiednie strony, informowanie o inicjatywach diecezjalnych 

Ruchu). Trzeba zadbać o utrzymywanie kontaktów z diecezjalną DKS, i jeśli to możliwe, włączyć 

się w posługę, choćby korespondenta. 

W parafii bardzo dużo zależy od postawy samego księdza proboszcza, co nie zawsze idzie 

w parze z chęciami i zapałem młodych oazowiczów (choć nie tylko młodych) – trzeba się uczyć 

przyjmowania w pokorze decyzji Kościoła hierarchicznego i kierować swoje siły na inne 

płaszczyzny zaangażowania. 

Rejon 

Niewiele jest dzieł tworzonych na tym poziomie. Powinno się w miarę możliwości włączać 

w działanie na poziomie diecezji (strona diecezjalna lub biuletyn), a jeśli są z tym kłopoty, 

linkować w obie strony i zapraszać do jak najszerszej współpracy. 

Diecezja 

Podstawą jest stworzenie wspólnoty ludzi, która chce być ze sobą, modlić się (np. codziennie 

o określonej godzinie w swoich domach wszyscy odmawiają ustaloną modlitwę), ale także 

współpracować. Konieczne jest tworzenie własnych dzieł (diecezjalna strona internetowa, 

biuletyny, informatory, listy mailingowe), opartych o współpracę rozwijaną poprzez relacje 

z ludźmi w Ruchu i w mediach zewnętrznych (w zakładkach media/dzieła lokalne i wzajemność 

takiego prezentowania dzieł). Należy również uświadamiać członkom Ruchu, że od ich 

zaangażowania zależy aktualność strony diecezjalnej – często nakład pracy przy stronie (nowe 

cms-y) nie jest adekwatny do wzrostu przepływu informacji. 

Należy dbać o współpracę z diakoniami; najlepszym modelem jest, aby z każdej diakonii 

diecezjalnej był jakiś korespondent, który będzie przekazywał informacje ze swojej diakonii; 

ważne jest, aby taki korespondent podejmował również formację medialną, żeby jak najlepiej 

dzielić się w obu diakoniach swoimi umiejętnościami i talentami. 

Bardzo istotne jest akcentowanie jedności w Ruchu z różnymi stanami. 

Kraj 

Trzeba postawić na profesjonalizm zarówno pod względem treści, jak i walorów wizualnych 

oraz wykorzystywać okazję do współpracy w dziełach ewangelizacyjnych nie tylko oazowych. 



Szczególnym zadaniem jest prezentacja Ruchu ad extra. Obecnie chcemy, aby te funkcje 

spełniała strona www.wruchu.oaza.pl, adresowana do ludzi spoza Ruchu. Powinny być na niej 

odpowiedzi na najczęściej przez ludzi zadawane pytania, poruszane problemy. Chcemy, aby było 

to miejsce w necie, na które można odesłać tych, którzy się zainteresowali Ruchem, a która 

o Ruchu mówi przyjaznym językiem, pozbawionym slangu i nadmiernej ilości skrótowców. 

W medialnych działaniach wspomagających ewangelizację należy się włączać w różne dzieła 

ogólnokościelne, ekumeniczne (jak np. SzukajacBoga). Warto wspólnie przygotowywać 

materiały prezentujące Ruch ad extra, łączyć inicjatywy (jak choćby promocja radia Fos-Zoe) 

zamiast liczyć na realizację tych większych tylko w ramach własnych diakonii – ale tego nie uda 

się realizować bez dobrych relacji na żywo członków różnych diakonii diecezjalnych. 

Co utrudnia zaangażowanie się w tworzenie medialnych dzieł ogólnopolskich? 

 brak lub niedobór spotkań na żywo; 

 brak pokory/chęci do współpracy/wpatrzenie w swoje pomysły; 

 problem z organizacją zespołów/podziałem ról; 

 brak konkretnej, sprecyzowanej informacji, odpowiedzi ze strony adresata, czasami 

bałagan kompetencyjno-rzeczowy, co zniechęca, wiedzy o tym, co się dzieje, co jest do 

zrobienia, szczególnie u nowych osób, które boją się podejmować decyzje 

o zaangażowaniu; 

 dorośli pracujący zawodowo nie widząc tematów kierowanych do nich (Oazy Dorosłych) 

będą mieli małą mobilizację do pomocy przy dziełach Ruchu; 

 zaangażowanie w serwisy diecezjalne: trzeba organizować ludzi do współpracy przy 

stronie diecezjalnej, szczególnie skłonić inne diakonie, aby redagowały swoją część; 

budzenie odpowiedzialności członków Ruchu za obraz medialny Ruchu, po 

zrealizowaniu tych zadań członkowie DKS będą mogli poświęcić więcej czasu na dzieła 

na wyższym szczeblu; 

 zagrożeniem w posłudze DKS jest tzw. „działactwo”, tj. praca, praca i jeszcze raz praca 

np. nad stroną www, animowania różnych pomysłów, które to pomysły i działania mogą 

wyprzeć czas indywidualnej modlitwy, Namiot Spotkania i formację. Stwierdziliśmy, że 

będąc świadomymi tego zagrożenia, łatwiej będzie roztropnie i proporcjonalnie dzielić 

czas przede wszystkim na spotkanie z Jezusem, którego owocem później będzie pełna 

zapału i pomysłów posługa. 

 brak pełnego profesjonalizmu (ocenianego poprzez wizualną jakość), szczególnie dzieł 

ogólnopolskich, a to wydaje się jednak konieczne, nie wystarczy oparcie się wyłącznie na 

posłudze diakonijnej. Koniecznym jest dążenie do równowagi pomiędzy możliwościami 

posługi, dobrem Kościoła, rodziny i człowieka. Postawienie wyłącznie na diakonię 

znacznie obniży nasze możliwości oddziaływania, świadectwa i wspierania 

ewangelizacji. Wydaje się, że czasem potrzebna jest budowa narzędzia za pieniądze 

i dalsze posługiwanie się nim w trybie diakonijnym. Brak umiejętności może być 

zastąpiony wsparciem finansowym. 

 brak informacji o wartości mierzalnej i niemierzalnej pracy diakonijnej, a wydaje się 

w pełni zasadne, by podejmując budowę pewnych podstawowych dzieł za pieniądze 

również przedstawiać w rozliczeniu pracę diakonii, by pokazać poziom zaangażowania 

i proporcje, z których zdecydowana większość członków Ruchu nie zdaje sobie sprawy. 



 zdobywanie środków na konkretne dzieła powinno odbywać się również przez kontakty 

personalne, nie tylko poprzez popularyzację konkretnej składki. 

WNIOSKI 
Wskazywano na konieczność budowania świadomości, że Diakonia Komunikowania 

Społecznego, aby dobrze spełniać swoje zadania, musi wypracować zarówno bazę środków 

przekazu (miejsce na serwerze, adres, strona, biuletyn, programy do składania, kamery, aparaty 

itp.), jak i zespół dziennikarsko-redakcyjny. Każdy rodzaj posługi, zwłaszcza ten niewidoczny dla 

użytkownika, musi być dowartościowany. Nie można oczekiwać, że sam informatyk zrobi 

wszystko, wypracuje koncepcję strony, będzie budował diakonię i przekazywał informacje, ale 

nie można też jego pracy minimalizować i lekceważyć. 

W pracy naszej diakonii o wiele mocniej niż w innych podkreśla się wagę spotkań osobistych, 

ponieważ wiele zadań jest realizowanych w świecie wirtualnym i może się wydawać, że jest to 

wystarczająca płaszczyzna współpracy. 

Zdecydowanie bardziej należy też postawić na współpracę medialną między różnymi 

środowiskami, diakoniami, diecezjami. W mediach nadmierne rozdrobnienie przynosi skutek 

przeciwny od zamierzonego. 

Działania formacyjne dla samych członków diakonii i kierowane wobec innych: to jest zadanie, 

które nadal jest dla nas wyzwaniem na poziomie pracy samej diakonii. Istotne jest uczenie się 

prawidłowego korzystania z mediów, rozumienia tekstów, wyszukiwania potrzebnych 

informacji. Warto organizować spotkania w parafii, diecezji ze znanymi pracownikami mediów, 

przygotować programy edukacyjne do pracy w grupach oazowych, na rekolekcjach. 

Poruszano jeszcze sprawę wykorzystania portalu społecznościowego Facebook. To duży temat, 

i być może warto go będzie podjąć w czasie marcowego spotkania w czasie DWDD, zwłaszcza 

obecności członków Ruchu w tych miejscach i na ile treści przez nich propagowane są wyrazem 

Nowej Kultury. Czasem nie są wyrazem żadnej kultury, nie mówiąc już o tej nowej. Efekt można 

sobie wyobrazić. 


