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W ŚWIECIE NATŁOKU INFORMACJI 
Jednym z zadań, które stoją w nadchodzącym czasie przed wszystkimi członkami Ruchu, nie 

tylko Diakonii Komunikowania Społecznego, jest wypracowanie spójnej strategii wizerunkowej 

Ruchu Światło-Życie. To ona bowiem decyduje o tym, w jaki sposób jesteśmy postrzegani nie 

tylko w mediach, ale i w środowiskach, w których żyjemy. 

We współczesnym świecie ilość danych rośnie szybciej niż zdolność ich przetwarzania. Dobrze 

poinformowanym staje się ten, kto jest w stanie nie utonąć w powodzi informacji, i kto 

jednocześnie nie blokuje się na nowe wiadomości, jest w stanie wychwycić nowe trendy, kto nie 

zatrzymuje się w miejscu, w którym już się czegoś nauczył. 

Komunikacja w czasach natłoku informacji wraca do korzeni. W czasach starożytnych 

komunikacja przeciwstawiała się hałasowi, przemocy, barbarii, stała się elementem definicji 

człowieka racjonalnego, istoty społecznej (łacińskie communicare oznacza wchodzenie z innymi 

w relacje, dzielenie się z innymi). Od czasów średniowiecza zapisy w formie przekazywanych 

opowieści kształtowały świadomość zbiorową społeczeństw. W dobie nadmiaru danych to znów 

dobre opowieści przykuwają uwagę, nadają sens i moc jednym wiadomościom, inne spychając 

z porządku dnia. 

Jak wygląda komunikacja Ruchu Światło-Życie (jako ruchu, zbiorowości) z otoczeniem? Czy 

opowiadamy o Ruchu zajmująco, prosto? Czy potrafimy obudzeni w środku nocy powiedzieć 

krótko i zrozumiale, bez slangu i sloganów, jaka jest jego misja? 

Być może masz szansę tylko na 140 znaków, na 20 sekund uwagi odbiorcy. Musisz wykazać się 

absolutną precyzją, panować nad wszystkimi elementami przekazu, by powiedzieć drugiemu 

człowiekowi, to co dla Ciebie najważniejsze. 

Jeśli nie opowiesz swojej historii, zrobią to za Ciebie inni. 

Temu tematowi będą poświęcone najbliższe spotkania członków DKS, a efektami prac 

podzielimy się w przyszłości. 

OAZOWICZ NIE TYLKO NA FACEBOOKU 
To kolejny temat, związany z poprzednim, wart przemyślenia i podejmowania świadomych 

działań. Świadectwa i zdjęcia z rekolekcji (i nie tylko) umieszczane na stronach internetowych, 

blogach, portalach społecznościowych – słowem, w mediach. Styl, wiarygodność – czy treści 

pojawiające się na tablicy współgrają z tym, co jest głoszone jako oficjalna misja Ruchu? 

Świadectwo czy antyświadectwo? Czy świadczą o jakiejś kulturze, nie mówiąc już o nowej? 

Moderatorze, animatorze – warto porozmawiać z uczestnikami o rozróżnianiu tego, co jest 

przeżyciem tylko danej grupy, a wiedza o czym może stać się własnością wszystkich. Krytycyzm 

w spojrzeniu na efekty działań radośnie spontanicznych się opłaca, bowiem treści umieszczone 

w sieci zaczynają żyć własnym życiem. W echu, które do nas wróci, możemy już się nie 

rozpoznać. Zatem: Zanim zrobisz – pomyśl; pomyślałeś – nie rób; zrobiłeś – nie zapisuj; 

napisałeś – nie publikuj; publikujesz – nie podpisuj; podpisałeś – nie dziw się. 



W RUCHU 
www.wruchu.oaza.pl 

Po otwarciu strony każdy odbiorca zainteresowany Ruchem powinien otrzymać pełną, spójną, 

klarowną i inspirującą informację o jego życiu. I niewątpliwie strona to zadanie już częściowo 

spełnia, bo zanikł pewien rodzaj maili kierowanych do redakcji oaza.pl. Ale uważny i znający 

Ruch odwiedzający zauważy, że temat można jeszcze rozwijać. 

Zadaniem strony jest między innymi pokazanie, że Ruch Światło-Życie jest ruchem eklezjalnym 

(co oznacza, że nie mieści się w żadne urzędowe rubryki i wiele osób nie umie sobie z tym 

poradzić) – podobnie jak Kościół jest drogą dla osób każdego wieku i każdego stanu, i podobnie 

jak w Kościele – ciele Chrystusa, wszystkie jego członki (gałęzie) współdziałają dla wspólnego 

dobra nie wynosząc się jedne nad drugie, ale jednoczą się w Chrystusie. I to na W Ruchu jeszcze 

niekoniecznie dobrze widać. 

Jeśli znajdziesz na stronie swojej wspólnoty lub diecezji ciekawy materiał, który by tu pasował, 

lub świadectwo, przekaż to lokalnemu DKS, a jeśli diakonia nie istnieje, napisz do Anny Nowak 

ankanowaczka@wp.pl. 

SPOTKANIE ODPOWIEDZIALNYCH ZA DIECEZJALNE DIAKONIE KOMUNIKOWANIA 

SPOŁECZNEGO 
Pierwsze spotkanie odbędzie się w Laskach k/Warszawy 14 kwietnia 2012 r. w godzinach 9.00-

18.00. Istnieje możliwość przyjechania w piątek i przenocowania. Kontakt: cdks@oaza.pl. 

REKOLEKCJE DIAKONIJNE 
Zapraszamy do Częstochowy w dniach 21-26 sierpnia 2012 r. do DOM-u Ruchu Światło-Życie 

w archidiecezji częstochowskiej osoby przynajmniej po II stopniu formacji 

deuterokatechumenalnej Ruchu Światło-Życie (ONŻ) i I stopniu  Domowego Kościoła. W czasie 

jednego turnusu proponujemy pracę w trzech grupach rekolekcyjnych: Oaza Rekolekcyjna 

Diakonii Komunikowania Społecznego, Warsztaty specjalistyczne, Nauka Kościoła o roli 

i zadaniach mediów. 

Szczegółowe informacje na stronie CDKS w zakładce rekolekcje  

(http://www.oaza.pl/cdks/archives/category/rekolekcje). 

Zgłoszenia i informacje: ordks@oaza.pl 

Wiola i Michał Szepietowscy 

odpowiedzialni za Centralną Diakonię Komunikowania Społecznego 

cdks@oaza.pl 

Informacje o zasadach pracy i finansowaniu oaza.pl oraz podstawowe informacje o zadaniach 

diakonii można znaleźć na stronie CDKS www.oaza.pl/cdks. 
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