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DANE STATYSTYCZNE 
Jeśli chodzi o dzieła komunikowania społecznego, to istnieją one we wszystkich diecezjach 

w różnej postaci i na różnym etapie rozwoju (za minimum uważamy fakt posiadania strony 

internetowej, z czego 3 są w fazie prawie hibernacji, około 13 jest aktualizowanych głównie 

informacyjnie, czasem bardzo sporadycznie, 21 prowadzi w miarę regularną pracę relacyjną na 

różnym poziomie, pozostałe trudno precyzyjnie sklasyfikować). W 22 diecezjach istnieją 

namiastki diakonii komunikowania społecznego. Ich sytuacja i szanse na rozwój są zależne od 

ogólnej sytuacji w diecezji i trudne do ujęcia w schematach. 

21 diecezji prowadzi wspólne strony internetowe dla wszystkich środowisk Ruchu Światło-

Życie. W 17 diecezjach istnieją odrębne strony diecezjalne Domowego Kościoła (w kilku osoby 

odpowiedzialne za strony ze sobą współpracują, w pozostałych są to całkowicie odrębne dzieła), 

w 3 diecezjach nie ma żadnej strony DK, nie ma też śladu o istnieniu DK na stronie diecezjalnej. 

ZADANIA DKS 
 rozwijanie komunikacji między wspólnotami, diakoniami, różnymi środowiskami Ruchu 

poprzez ich pokazywanie i tworzenie ogólnodostępnych płaszczyzn wymiany informacji 

i świadectw (różnego rodzaju dzieła komunikowania społecznego: strony, biuletyny, 

newslettery); 

 troska o medialny wizerunek Ruchu; 

 prowadzenie formacji medialnej we wspólnotach; 

 troska o zaplecze techniczne; 

 współpraca z mediami diecezjalnymi/ogólnopolskimi; 

 tworzenie/współtworzenie dzieł ogólnopolskich; 

Rozwój diakonii w dużym stopniu zależy od tego, jaka jest w diecezji świadomość i chęć 

komunikacji, świadomość specyfiki mediów, jedność między różnymi środowiskami i jak pracuje 

diakonia jedności. 

Ks. Franciszek nie podejmował jakoś specjalnie rozwiniętej refleksji nad mediami (to nie był 

„ten czas”, same media wyglądały wówczas inaczej). Taka refleksja była stopniowo 

podejmowana przez Diakonię Komunikowania Społecznego. 

W pierwszych latach istnienia DKS (lub raczej „zrobienie” strony czy biuletynu) bywał 

traktowany jako diakonia pomocnicza Diakonii Jedności (czy moderatora diecezjalnego, pary 

diecezjalnej), co oznaczało, że ograniczano jego rolę głównie do wykonywania zadań 

technicznych i umieszczania (czasem bezrefleksyjnego) ogłoszeń, relacji, świadectw (albo sama 

diakonia się do tego ograniczała). Nie sprzyjało to poszukiwaniom właściwej mediom 

płaszczyzny działania. Na ORDKS mówiono oczywiście o istocie i wadze pracy redakcyjnej, ale 

nie zawsze przekładało się to na praktykę życia. Zbudowanie medialnej świadomości w samej 

diakonii, wśród innych członków Ruchu i moderatorów czy odpowiedzialnych jest jednym 

z naszych pierwszych zadań. 



Ponieważ Ruch Światło-Życie zawsze był rzeczywistością, która rozwijała się w odniesieniu 

zarówno do Kościoła lokalnego (diecezja), jak i „centrum Ruchu” (czyli propozycje wspólne dla 

wszystkich grup Ruchu, plany pracy), podobnie jest w przypadku DKS. To, co robimy 

w diecezjach, musi być częścią większej całości, spójnej, dobrze przemyślanej, bardzo 

precyzyjnie wyrażającej treści. 

OBOWIĄZKI ODPOWIEDZIALNYCH ZA DIAKONIE DIECEZJALNE 
 troska o rozwój diakonii, o organizowanie spotkań formacyjnych; 

 współpraca z diakonią centralną i diecezjalną diakonią jedności; 

 położenie głównego nacisku na rozwój redakcji, angażowanie ludzi do zdobywania 

informacji i robienia tego coraz bardziej sprawnie, atrakcyjnie, profesjonalnie, z coraz 

większą grupą stałych współpracowników; 

 współpraca z odpowiedzialnymi za inne diakonie w diecezji, wspomaganie tych, które 

medialne radzą sobie słabiej; 

ZADANIA CDKS 
• budowanie wspólnoty osób podejmujących odpowiedzialność za centralne dzieła 

komunikowania społecznego; 
• tworzenie płaszczyzn wymiany doświadczeń (dzielenie się własną wiedzą, pomaganie 

innym i czerpanie inspiracji z działań innych jest istotnym elementem rozwoju 
i osobistego, i diakonijnego); 

• przygotowanie liderów, którzy mogliby koordynować duże projekty medialne 
międzydiecezjalne, międzydiakonijne; 

• przygotowywanie narzędzi formacyjnych, programów: konspekty do zrealizowania 
w czasie rekolekcji, spotkań warsztatowych w diecezjach, formacji dla samej diakonii, 
dla korespondentów z innych diakonii; 

• czuwanie nad dobrą organizacją pracy, uczenie stylu pracy, efektywnego planowania; 

CDKS – KOMPETENCJE I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW 
Odpowiedzialny za diakonię centralną 

Odpowiedzialny za zespół ds. Internetu 

- Za wszystkie sprawy związane z działaniem oaza.pl (serwer i usługi); 

Odpowiedzialny za zespoły redakcyjne (także kontakt z mediami nieoazowymi)  

- zajmuje się planowaniem treści i koordynacją prac redakcji diecezjalnych, oaza.pl, W Ruchu, 
Radio Fos-Dzoe, usprawnianiem przepływu informacji między diecezjami;  
- reprezentuje środowisko dziennikarskie w CDKS;  
- kontaktuje się z redakcjami Listu DK, Wieczernika, Eleuterii i załatwia interesy (np. przedruki 

czy umowy z mediami zewnętrznymi); 

Odpowiedzialny za sprawy formacji 

- troska o przygotowywanie i aktualizację materiałów formacyjnych; 
- koordynacja przygotowań do rekolekcji i warsztatów: centralnych i w filiach; 

Odpowiedzialny za zespół realizatorski (dokumentacja fotograficzna, wideo, fonograficzna) 

- koordynacja prac dokumentacyjnych (i nie tylko) 



Odpowiedzialni w filiach 

-przygotowanie spotkania w grupach w czasie DWDD – wcześniejsze wysłanie zaproszeń 
i sporządzenie sprawozdania; 
- zbieranie i uaktualnienie danych odpowiedzialnych i informacji o sytuacji diakonii 

diecezjalnych; 

Ekonom CDKS 

- pilnowanie opłat za serwer i domeny i informowanie na bieżąco o sytuacji materialnej diakonii;  

Sekretarz CDKS 

- sporządzanie dokumentacji i wspieranie innych prac w zależności od potrzeb 

OAZA.PL 
Zasady funkcjonowania oaza.pl są podane na stronie CDKS (http://www.oaza.pl/cdks/serwer). 

Jak wielokrotnie podkreślaliśmy, wybór oaza.pl nie jest obowiązkowy, każda diecezja podejmuje 

decyzję indywidualnie, czy włącza się w to wspólne dzieło, czy też nie. 

Jakiej współpracy oczekujemy w ramach oaza.pl? 

 odpowiedzialność za działanie oaza.pl ponosi zespół administratorów powołanych przez 

Centralną Diakonię Komunikowania Społecznego; to oni w porozumieniu z CDKS 

ustalają zasady pracy i podejmują decyzje odnośnie tego, czy konkretne działania są 

zgodne z misją oaza.pl czy też nie; wszelkie regulaminy mają charakter pomocniczy; 

 odpowiedzialni za kontakty z administratorami serwera (czyli za tzw. helpdesk – nie 

musi to być osoba odpowiedzialna za diakonię diecezjalną) są zobowiązani do 

akceptowania powyższych zasad; są oni pośrednikami między zarządzającymi oaza.pl 

a użytkownikami w diecezji. Najlepiej, jeżeli czują się częścią wspólnoty. Podstawową 

cechą takiego człowieka powinna być umiejętność pracy zespołowej, mile widziana jest 

również orientacja w tematyce, podstawowa wiedza. 

 nie przewidujemy żadnej formy delegacji domen. Jako diakonia bierzemy 

odpowiedzialność za wszystkie działania podejmowane w ramach oaza.pl. Trudno być 

odpowiedzialnym za coś, na co nie ma się wpływu. 

 jesteśmy nastawieni na wzmacnianie sił, umacnianie więzi między osobami zajmującymi 

się oazowymi mediami. Każde większe dzieło typu oaza.pl niesie ze sobą jakieś 

ograniczenia, a oficjalność funkcjonowania niekiedy zmniejsza możliwość wyboru opcji, 

ale bazę mamy naprawdę dobrą. 

Niezależnie od dokonanego wyboru odpowiedzialność (również prawna)za treści umieszczane 

w oazowych mediach i działania diakonii na terenie diecezji spoczywa na moderatorze 

diecezjalnym Ruchu Światło-Życie, chyba że pisemnie upoważnił do tego inną osobę. 

Wiola i Michał Szepietowscy 

odpowiedzialni za CDKS 
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