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Streszczenie. Ruch wiat o- ycie to jeden z najwa niejszych ruchów posoborowej odnowy Ko-

cio a. Zainicjowany przez ks. Franciszka Blachnickiego w okresie gomu kowskim, rozwin  si

w latach 70. i 80. XX w. jako jedyny tak masowy ruch religijny w Polsce. Po 1989 r. rozwój nieco 

zwolni , lecz nadal uczestniczy o i identyfikowa o si  z nim tysi ce osób. Ankiety z 1997 r., które 

by y podstaw ród ow  niniejszego artyku u, ukazuj  Ruch wiat o- ycie na progu XXI w. Ma-

teria  ten nie jest pe ny, zatem tak e prezentowany obraz Ruchu nie jest kompletny. Z analizy 

ród a wynika, e pod koniec lat 90. formacj  oazow  w niemal 2000 wspólnotach przechodzi o

znacznie ponad 20 tys. uczestników. Cz  z nich bra a udzia  w ró nego typu rekolekcjach, naj-

wi cej w oazach letnich (ponad 14 tys. osób). Ruch wiat o- ycie skupia  tak e co najmniej 

3,5 tys. animatorów, za  w ró nych diakoniach diecezjalnych pos ugiwa o niemal 1200 osób. 

Ankietuj cy informowali równie  o cz onkach Krucjaty Wyzwolenia Cz owieka, których by o

ponad 10 tys. osób oraz o rodzinnej ga zi Ruchu – Domowym Ko ciele obejmuj cym swym 

zasi giem ponad 5 tys. par ma e skich skupionych w niemal 1200 wspólnotach. 

S owa kluczowe: Ruch wiat o- ycie, oaza, ks. Franciszek Blachnicki, Ko ció  katolicki w Pol-

sce, ruchy religijne 

W Archiwum G ównym Ruchu wiat o- ycie w Lublinie [dalej AGR - ]

znajduje si  teczka aktowa nosz ca tytu Pielgrzymka mi o ci Ruchu wiat o-

ycie z darem kongresowym na spotkanie z Janem Paw em II1. Na zawarto

jednostki sk adaj  si  ankiety, które rozsy ano zapewne do moderatorów diece-

zjalnych i zakonnych. Cel, w jakim skonstruowano ankiety, wyja niono we 

wst pie. Mia y one pos u y  jako materia ród owy do „ukonkretnienia obrazu 

Ruchu wiat o- ycie”. Planowano przygotowa  album, który przedstawia by 

Ruch wiat o- ycie i który mia  zosta  ofiarowany jako dar o tarza podczas 

spotkania z Janem Paw em II w Krakowie 8 czerwca 1997 r. Zaznaczono, e

czyn ten podj to z okazji Jubileuszu Roku 2000, a jednocze nie w zwi zku

z dwiema rocznicami wa nymi dla Ruchu wiat o- ycie, a mianowicie  

                                                          
1 Zob. AGR - , zespó : Ruch wiat o- ycie, sygn. 52040/12 [dalej: 52040/12]. 
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25-leciem Aktu Zawierzenia Ruchu Niepokalanej, Matce Ko cio a oraz 

18. rocznic  powstania Krucjaty Wyzwolenia Cz owieka2.

Dokumentacja stanowi ca zawarto  analizowanej jednostki archiwalnej zo-

sta a utworzona najpewniej w pierwszej po owie 1997 r. Na ankietach rzadko 

podawano konkretne daty ich sporz dzenia. Na podstawie kilku przyk adów

mo na jednak wnioskowa , e informacje spisywano w a nie w 1997 r. Tak

datacj  potwierdza odpowied  spisana przez moderatora diecezji radomskiej ks. 

Romana Adamczyka. Jako jedyny poda  dat  podpisania ankiety, tj. 22 lutego 

1997 r.3 Z kolei na marginesie pierwszej strony ankiety diecezji kaliskiej dopi-

sano o ówkiem, e nale y j  wype ni  do 7 kwietnia4. Jest jednak mo liwe, e

odpowiedzi przysy ano jeszcze w maju. Wskazuje na to datacja pisma dotycz -

cego o rodka oazowego w Suchej na Pomorzu, prowadzonego przez OO. Jezu-

itów z Bydgoszczy. Dokument ten zosta  sporz dzony nie na formularzu ankie-

towym, lecz na zwyk ej kartce formatu A4 i nosi dat  20 maja 1997 r.5 Mo liwe

zatem, e pozosta e ankiety powstawa y w tym okresie. Terminem ante quem

jest z pewno ci  data spotkania z papie em, czyli 8 czerwca, lecz nie nale y

przypuszcza , e dokumentacj  dosy ano a  tak pó no. 

Analizowany materia  przys ano z 17 istniej cych w 1997 r. polskich diece-

zji6. Dodatkowo informacj  przys ali filipini z Radomia oraz jezuici z Bydgosz-

czy. Przypomnijmy, e w wyniku bulli Totus Tuus Poloniae populus z 25 marca 

1992 r. papie  Jan Pawe  II zreorganizowa  administracj  ko cieln  w Polsce. 

Utworzono wówczas 14 nowych diecezji. cznie zatem w 1997 r. istnia o

w Polsce 41 biskupstw. Zachowane wi c dane dotycz  tylko cz ci istniej cych 

wówczas diecezji. Najprawdopodobniej dokumentacja z pozosta ych nie zosta a

przes ana.

Problematyka ankiet by a zakre lona do  szeroko. Podzielono j  wed ug

pi ciu grup tematycznych. Najpierw pytano o dane historyczne, a zatem kiedy 

i gdzie w diecezji odby a si  pierwsza oaza oraz proszono o list  moderatorów 

diecezjalnych i ich lata pos ugi. W nast pnej cz ci dopytywano si  o obecny 

stan Ruchu w danej diecezji, tzn. ile osób i ile diakonii dzia a na poziomie die-

cezjalnym i rejonowym, ilu jest animatorów, ile jest wspólnot formacyjnych 

pracuj cych w ci gu roku szkolnego. Pytano te  o dane statystyczne dotycz ce 

uczestników wakacyjnych oaz rekolekcyjnych w 1996 r., a tak e o odbyte 

w diecezji oazy specjalistyczne. W cz ci trzeciej nale a o poinformowa , ile 

przeprowadzono rekolekcji ewangelizacyjnych, czy jest w diecezji szko a ani-

                                                          
2 Takie motywy podano w nag ówku ka dej ankiety – np. zob. tam e, k.1. 
3 Tam e, k.36. 
4 Tam e, k.11. 
5 Tam e, k. 10. 
6 Ankiety przys ali moderatorzy z nast puj cych diecezji: drohiczy skiej, gliwickiej, gnie nie -

skiej, kaliskiej, katowickiej, koszali sko-ko obrzeskiej, krakowskiej, legnickiej, lubelskiej, pel-

pli skiej, pozna skiej, radomskiej, rzeszowskiej, szczeci sko-kamie skiej, tarnowskiej, war-

szawsko-praskiej oraz zielonogórsko-gorzowskiej. 
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matora oazy, a tak e pytano o osoby zwi zane z Ruchem, które prowadz  dzia-

alno  publiczn  na szczeblu ogólnopolskim, wojewódzkim i lokalnym. W cz -

ci czwartej proszono o dane statystyczne dotycz ce Krucjaty Wyzwolenia 

Cz owieka, a w pi tej o ga  rodzinn  Ruchu – Domowy Ko ció .

Przeanalizujmy zatem zapisy ankietowe i spróbujmy ustali  obraz Ruchu 

wiat o- ycie, jaki wy ania si  z tych zestawie .

PIERWSZE REKOLEKCJE OAZOWE W DIECEZJACH 

Pierwsze rekolekcje wakacyjne ks. Franciszek Blachnicki zacz  prowadzi

ju  na pocz tku lat 50. ub. w. By y to pierwotnie rekolekcje dla ministrantów, 

potem tzw. Oazy Dzieci Bo ych najpierw dla ch opców, a potem równie  dla 

dziewczynek7. Po raz ostatni rekolekcje zorganizowano w 1959 r. W wyniku 

coraz cz stszych szykan wobec uczestników oaz ze strony w adz pa stwowych 

w nast pnych 4 latach nie organizowano rekolekcji wakacyjnych. By o to spo-

wodowane tak e tym, e ks. Blachnicki, zaanga owa  si  w tworzenie i rozwój 

Krucjaty Wstrzemi liwo ci8. W 1963 r. podj  on na nowo organizacj  reko-

lekcji letnich, korzystaj c z do wiadcze  nabytych w latach 50. Przyj to wów-

czas nazw  dla tego typu rekolekcji: Oaza Niepokalanej. By a ona przeznaczona 

dla dziewcz t. W 1965 r. ks. Blachnicki zorganizowa  w Kro cienku nad Dunaj-

cem oaz  dla kap anów, za  pocz wszy od wakacji 1967 r. organizowano reko-

lekcje dla ch opców9. W 1968 r. zosta  zamkni ty etap kszta towania idei ywe-

go Ko cio a. Rekolekcje letnie w 1969 r. by y ju  pe n  syntez  do wiadcze  po-

przednich. Wkrótce te  pojawi y si  pierwsze rekolekcje wakacyjne organizowane 

przez centra diecezjalne. Tej w a nie kwestii dotyczy o pierwsze pytanie. 

Z dokumentacji zawartej w analizowanej teczce aktowej wynika, e pierwsze 

oazy diecezjalne w 1971 r. zorganizowa y diecezje krakowska10, katowicka11

                                                          
7 Po raz pierwszy rekolekcje dla ministrantów odby y si  w Kokoszycach od 2 do 6 lipca 1951 r. 

W 1954 wyd u ono rekolekcje do dwóch tygodni, organizuj c w Bibieli pierwsz  Oaz  Dzieci 

Bo ych dla ch opców, za  w 1958 w Koniakowie dla dziewczynek. Zob. R. Derewenda, Dzie o

wiary. Historia Ruchu wiat o- ycie 1950–1985, Kraków 2010, s. 21 nn. 
8 Tam e, s. 26. 
9 Tam e, s. 59 nn. 
10 W 1971 r. archidiecezji krakowskiej pierwsze rekolekcje letnie odby y si  w dniach od 

25 czerwca do 11 lipca w Olszówce ko o Rabki. By a to 1 stopie  oazy, za  moderatorem by

ks. W adys aw Gil. Drugi turnus w tej samej miejscowo ci prowadzi  ks. Jan G ód w dniach  

12–28 lipca (52040/12, k. 20). Zdaniem P. Natanka turnus I musia  odbywa  si  w dniach od 

7 do 22 lipca (por. P. Natanek, Ruch wiat o- ycie w archidiecezji krakowskiej w latach  

1971–1996 r., Kraków 2004, s. 107, 293–294). 
11 Archidiecezja katowicka zorganizowa a pierwsze rekolekcje w Kro cienku, które prowadzi

pó niejszy moderator generalny ks. Henryk Bolczyk (52040/12, k.14). By a to oaza pierwszego 

stopnia  dla dziewcz t (Oaza Niepokalanej) odbyta w dniach od 23 lipca do 8 sierpnia 1971 r. 

(zob. A. Wodarczyk, Ruch wiat o- ycie, osoba za o yciela, Historia Ruchu i rozwój w archi-
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i radomska12. W nast pnym roku do czy y diecezje drohiczy ska13 i pozna -

ska14, za  w 1973 lubelska15. Do ko ca lat 70. XX w. Ruch rozwin  si  i organi-

zowa  rekolekcje letnie w kolejnych pi ciu diecezjach16. Zwraca uwag  fakt,  

e diecezja tarnowska pierwsz  diecezjaln  oaz  letni  uruchomi a dopiero 

w 1985 r.17 Wynika o to prawdopodobnie z tego, e znaczna cz  rekolekcji od 

samego pocz tku by a organizowana na terenie tej diecezji. Tak e centrala Ru-

chu ulokowana zosta a w nale cym do diecezji tarnowskiej Kro cienku. Za-

pewne nie by o wi c przez d ugi czas potrzeby odbywania diecezjalnych reko-

lekcji oazowych. 

                                                                                                                               
diecezji katowickiej, „ l skie Studia Historyczno-Teologiczne” 27/28(1994–1995), s.352; por. 

http://www.katowice.oaza.pl/?id=historia.Oaza_Katowice [dost p: 11 II 2014]). 
12 By y to z pewno ci  rekolekcje zorganizowane przez istniej c  wówczas diecezj  sandomier-

sk , do której nale a  Radom. W 1971 r. odby  si  1 stopie  dla dziewcz t w Smardzewicach 

(moderator ks. Kazimierz M kosa) oraz 1 stopie  dla ch opców w D brówce (moderator ks. 

Kazimierz Mazur). Zob. tam e, k. 35; por. K. M kosa, Ruch wiat o- ycie w diecezji [radom-

skiej – TN], http://www.radom.oaza.org.pl/cnd/117-1993/kwiecien-maj-1993-numer-4/1038- 

-ruch-swiatlo-zycie-w-diecezji-1971-1989 [dost p: 11 II 2014]. 
13 Oaz  1 stopnia prowadzi  w Drohiczynie ks. Marian wierczy ski (52040/12, k. 1). Kap an ten 

zmar  w Bia ymstoku 18 czerwca 2007 r. (zob. http://www.oaza.pl/dokument.php?id=1555 [do-

st p 11 II 2014]). 
14 Zgodnie z dokumentacj  zawart  w teczce, archidiecezja pozna ska zorganizowa a oaz  1 stop-

nia w D bnie nad Wart . Prowadzi  j  ks. Jan Stanis awski. Wg jego wiadectwa (52040/12, 

k. 32) w 1972 r. w archidiecezji pozna skiej pierwsze rekolekcje wakacyjne odby y si  w Roga-

linku dla dziewcz t oraz w D bnie nad Wart  oraz Przedborowie i Pi ce dla ch opców.  

Zob. J. Stanis awski, Tak by o na pocz tku, http://www.poznan.oaza.pl/old/sw/sw5.html [dost p

11 II 2014]). 
15 Oaz  Nowego ycia 1 stopnia prowadzi  w ko ciele p.w. w. Wojciecha na Podwalu ówczesny 

moderator diecezjalny ks. Zdzis aw Ci mi ski (zob. 52040/12, k. 26). 
16 W 1974 odby y si  pierwsze oazy w archidiecezji gnie nie skiej ( egocin – moderator ks. Józef 

Hanczaruk i Broniszewice – moderator ks. Józef Starczewski, zob. tam e, k. 7) i che mi skiej 

(Rywa d – moderatorzy ks. Zbigniew Landowski oraz ks. Antoni Dunajski; zob. tam e, k. 29). 

W 1975 rekolekcje wakacyjne zorganizowa y diecezje zachodniopomorskie: koszali sko-

ko obrzeska ( cko – moderator ks. Antoni Zieli ski; zob. tam e, k. 17) i szczeci sko-

-kamie ska (Rzepin – moderator nieznany z nazwiska kapucyn; tam e, k. 44). W diecezji go-

rzowskiej rekolekcje letnie 1 stopnia odby y si  po raz pierwszy w 1976 w Rokitnie, gdzie mo-

deratorem by  ks. Edmund Jankiewicz i Bledzewie z moderatorem ks. Stanis awem K óskiem

(zob. tam e, k. 53; por. A. Put, Historia Ruchu w diecezji [zielonogórsko-gorzowskiej – TN], 

http://www.adonai.oaza.pl/index.php/2012-01-23-11-57-10/2012-01-23-12-50-30/powstanie-ruchu [do-

st p: 11 II 2014]). Doda  wypada, e w 1977 odby y si  pierwsze rekolekcje w o rodku jezuitów 

w Suchej ko o Bydgoszczy, które prowadzi  za o yciel tego o rodka ks. Czes aw Chabielski 

(zob. 52040/12, k. 10; http://www.czeslawchabielski.pl/sp-o-czeslaw-chabielski-sj-biografia 

[dost p: 11 II 2014]), za  w 1979 r. w Nowym Bystrym pierwsz  oaz  zorganizowali filipini 

z Radomia z moderatorem ks. Piotrem Jaworskim (zob. 52040/12, k. 38). 
17 By a to oaza w Brzegach z moderatorem ks. Janem Mikulskim (zob. 52040/12, k. 47). 
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STAN RUCHU W DIECEZJACH W 1997 R. 

Kolejne pytania obejmowa y sze  ró nych zagadnie , które mia y da  od-

powied  na temat aktualnego stanu Ruchu wiat o- ycie w poszczególnych 

diecezjach. Odpowiadaj cy mieli uzupe ni  tabele, w których proszono o przed-

stawienie liczby osób zaanga owanych w prace diakonii diecezjalnych, diakonii 

rejonowych, liczby animatorów w diecezji i wspólnot formacyjnych, liczby 

uczestników oaz wakacyjnych i innych typów rekolekcji w 1996 r. Na ko cu za

proszono o opisanie bazy materialnej Ruchu w danej diecezji. Po kolei zatem 

omówmy przedstawione w ankietach zagadnienia. 

Diakonie diecezjalne 

Charyzmaty  dary znajdowane w ruchu oazowy s  podstaw  do wyodr b-

nienia diakonii, czyli ró nych form s u by Ko cio owi i samemu ruchowi. Struk-

tura diakonii – jak pisa  ks. Franciszek Blachnicki – mo e mie  charakter za-

równo terenowy, jak i osobowy. Ten ostatni aspekt mo na rozpatrywa  m.in. 

w kontek cie zró nicowanych zada  poszczególnych diakonii18.

Tabela 1. Liczba diakonii na poziomie diecezjalnym w 1997 r. 

Diecezja Diakonie 

Lubelska 14 

Gnie nie ska 13 

Radomska 11 

Pelpli ska 10 

Pozna ska 10 

Tarnowska 10 

Zielonogórsko-gorzowska 9 

Katowicka 8 

Drohiczy ska 7 

Rzeszowska 7 

Warszawsko-praska 7 

Gliwicka 6 

Legnicka 5 

Szczeci sko-kamie ska 5 

Krakowska 4 

Kaliska 2 

Koszali sko-ko obrzeska 2 

                                                          
18 Zob. F. Blachnicki, Oaza Rekolekcyjna Diakonii. Podr cznik, Lublin 1995, s. 125-130. 
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Jak ju  wspomnieli my, w ankietach zadano pytano o diakonie diecezjalne 

i rejonowe. Przeanalizujmy tylko te na poziomie diecezjalnym, gdy  informacje 

na ich temat s  pe niejsze. Wynika o to zapewne z tego, e w wielu diecezjach 

po prostu nie by o diakonii rejonowych lub by y nieliczne19. Trudno wi c po-

równywa  informacje o diakoniach rejonowych, a rezultaty wynikaj ce z ankiet 

podda  dok adniejszej analizie. 

Spójrzmy na kwesti  diakonii od drugiej strony, a mianowicie ile z nich by o

w diecezjach, które przys a y ankiety (tab. 2). 

Tabela 2. Liczba diakonii i ich odsetek w stosunku do liczby ankietowanych diecezji w 1997 r. 

Typ diakonii Liczba diecezji z diakoni
% ogó u

ankietowanych diecezji 

Jedno ci 15 88,2 

Moderacji 12 70,6 

Formacji diakonii 10 58,8 

wiadectwa 1 5,9 

S owa 12 70,6 

rodków przekazu 4 23,5 

rodków materialnych 5 29,4 

Oaz rekolekcyjnych 12 70,6 

Wyzwolenia 12 70,6 

Ewangelizacji 5 29,4 

Deuterokatechumenatu 2 11,8 

Modlitwy 11 64,7 

Liturgii 8 47,1 

Wspólnoty rodzinnej 9 52,9 

Wspólnoty lokalnej 2 11,8 

ycia 7 41,2 

Muzyczna 3 17,6 

cznie projektanci ankiety wpisali w tabel  17 diakonii diecezjalnych, lecz 

zostawili miejsce na wpisanie dodatkowych, ale tylko w trzech ankietach dopi-

sano diakoni  muzyczn  (Gniezno, Rzeszów, Zielona Góra–Gorzów). W adnej

z diecezji nie by o Diecezjalnej Diakonii Mi osierdzia. Natomiast najcz ciej 

pojawia a si  Diakonia Jedno ci. Jest to zrozumia e, poniewa  s u y ona Ru-

                                                          
19 Nieliczne diakonie rejonowe odnotowano tylko w diecezjach gnie nie skiej (zob. 52040/12, 

k. 7v, 9), kaliskiej (tam e, k. 11v –12), krakowskiej (tam e, k. 20v), legnickiej (tam e, k. 23v, 

25), pelpli skiej (tam e, k. 31), radomskiej (tam e, k. 35v), rzeszowskiej (tam e, k. 41v, 43), 

tarnowskiej (tam e, k. 47v, 49) i zielonogórsko-gorzowskiej (tam e, k. 55). 
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chowi, zajmuj c w ród innych diakonii miejsce centralne i cz c niejako 

wszystkie inne diakonie oazowe20.

Ciekawiej zaprezentuj  si  powy sze zestawienia, je li pod uwag  we mie-

my liczb  osób zaanga owanych w prac  w diakoniach w poszczególnych die-

cezjach. Na osoby te mo emy spojrze  dodatkowa przez pryzmat ich p ci.

Tabela 3. Liczba cz onków diakonii diecezjalnych z podzia em na p e  wg diecezji 

Kobiety M czy ni Razem 
Diecezja 

L % L % L % 

Drohiczy ska 7 31,8 15 68,2 22 100,0 

Gliwicka 7 36,8 12 63,2 19 100,0 

Gnie nie ska 44 48,9 46 51,1 90 100,0 

Kaliska 6 33,3 12 66,7 18 100,0 

Katowicka 89 55,6 71 44,4 160 100,0 

Koszali sko-ko obrzeska 15 57,7 11 42,3 26 100,0 

Krakowskaa 10 47,6 11 52,4 21 100,0 

Legnicka 2 25,0 6 75,0 8 100,0 

Lubelska 70 53,8 60 46,2 130 100,0 

Pelpli ska 38 56,7 29 43,3 67 100,0 

Pozna ska 45 44,1 57 55,9 102 100,0 

Radomska 58 52,3 53 47,7 111 100,0 

Rzeszowska 37 40,2 55 59,8 92 100,0 

Szczeci sko-kamie ska 8 40,0 12 60,0 20 100,0 

Tarnowska 34 55,3 27 44,3 61 100,0 

Warszawsko-praska 48 51,1 46 48, 94 100,0 

Zielonogórsko-gorzowska 68 48,2 73 51,8 141 100,0 

Razem 586 49,6 596 50,4 1182 100,0 

a dane z archidiecezji krakowskiej prawdopodobnie s  niepe ne

Dane z tabeli 3 pokazuj , e cz onkami diakonii diecezjalnych byli mniej 

wi cej po po owie m czy ni i kobiety. W dziesi ciu diecezjach przewa ali 

jednak m czy ni, za  w siedmiu kobiety. Patrz c na liczb  osób zaanga owa-

nych w prac  w diakoniach, wida  wyra ne ró nice. W pi ciu diecezjach (nieco 

ponad 29% analizowanych diecezji) by o to ponad 100 osób21, w kolejnych trze-

                                                          
20 Zob. F. Blachnicki, dz. cyt., s. 127–128. 
21 W katowickiej 160 osób, w zielonogórsko-gorzowskiej 141, w lubelskiej 130, w radomskiej 111 

i w pozna skiej 102 osoby. 
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ch od 90 do 94 osób (diecezje gnie nie ska, rzeszowska, warszawsko-praska), a 

w nast pnych dwóch 61 (tarnowska) i 67 (pelpli ska) osób. W pozosta ych 10 

diecezjach (niemal 59%) zaanga owanych w diakoniach diecezjalnych nie by o

wi cej ni  30 osób. 

Mo na jeszcze przyjrze  si  ogó owi cz onków diakoni przez pryzmat stanu. 

Mianowicie w prace te by o zaanga owanych w sumie 186 kap anów, co stano-

wi o nieca e 16% osób. W przewa aj cej mierze s u b  Ko cio owi i Ruchowi 

wiat o- ycie pe nili zatem ludzie wieccy. Oddaje to dobrze charakter Ruchu, 

w którym zaanga owanie wieckich w ycie Ko cio a jest niezwykle wa ne.

Bior c pod uwag  diecezje, w których by o wi cej ni  60 cz onków diakonii 

diecezjalnych, okazuje si , e najwy szy odsetek ksi y by  w Gnie nie

(23 kap anów na 90 cz onków ogó em, czyli niemal 26%), najmniejszy za

w Katowicach (17 na 160, czyli nieca e 11%). 

Spójrzmy na kwesti  liczebno ci poszczególnych diakonii, uwzgl dniaj c

równie  podzia  wg p ci (tab. 4, ryc. 1). 

Tabela 4. Liczba osób wg p ci w poszczególnych diakoniach diecezjalnych w 1997 r. 

Kobiety M czy ni Razem 
Diakonia

L % L % L % 

Wspólnoty lokalnej 5 71,4 2 28,6 7 100,0 

S owa 27 69,2 12 30,8 39 100,0 

Ewangelizacji 46 62,2 28 37,8 74 100,0 

Muzyczna 36 62,1 22 37,9 58 100,0 

Wspólnoty rodzinnej 76 55,9 60 44,1 136 100,0 

ycia 43 54,4 36 45,6 79 100,0 

Wyzwolenia 47 54,0 40 46,0 87 100,0 

Jedno ci 81 53,6 70 46,4 151 100,0 

Modlitwy 62 50,8 60 49,2 122 100,0 

rodków przekazu 10 50,0 10 50,0 20 100,0 

Oaz rekolekcyjnych 25 48,1 27 51,9 52 100,0 

Formacji diakonii 31 46,3 36 53,7 67 100,0 

Liturgii 53 39,3 82 60,7 135 100,0 

Moderacji 38 31,4 83 68,6 121 100,0 

rodków materialnych 5 20,0 20 80,0 25 100,0 

Deuterokatechumenatu 1 12,5 7 87,5 8 100,0 

wiadectwa 0 0,0 1 100,0 1 100,0 

Razem 586 49,6 596 50,4 1182 100,0 
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Ryc. 1. Odsetek kobiet i m czyzna w poszczególnych diakoniach 

Jak ju  wspomniano, w prace diakonii zaanga owanych by o niemal tyle sa-

mo kobiet, co m czyzn, co oczywi cie nie oznacza, e w ka dej by o podobnie. 

Najwi cej kobiet s u y o w Diakonii Wspólnoty Lokalnej, wcale nie odnotowa-

no kobiet w Diakonii wiadectwa. Jednak w trzech diakoniach diecezjalnych, 

w których ankiety poda y najmniejszy procent kobiet, s u y o tak e najmniej 

osób: w Diakoni rodków Materialnych w sumie 25, w Diakonii Deuterokate-

chumenatu 8, za  w Diakonii wiadectwa tylko 1 osoba. Podobnie w przypadku 

wspomnianej Diakonii Wspólnoty Lokalnej, w której zaanga owanych by o

tylko 7 osób. Trudno zatem uzna  te dane za miarodajne. Zapewne minimalny 

odsetek kobiet i m czyzn oscylowa y wokó  30%, za  maksymalny wokó  70%. 

Na jednym biegunie by aby zatem Diakonia S owa (69% kobiet, 31% m -

czyzn), na drugim za  Diakonia Moderacji (31% kobiet, 69% m czyzn). Oczy-

wi cie potwierdzenie tych danych wymaga dalszej, bardziej szczegó owej kwe-

rendy ród owej.

Gdyby osoby s u ce w diakoniach diecezjalnych podzieli  wed ug stanu, to 

jak wspomnieli my wy ej, wieccy stanowili ponad 84%. Najwi cej by o ich, co 

jest zrozumia e, w Diecezjalnej Diakonii Wspólnoty Rodzinnej i Diecezjalnej 

Diakonii ycia (po 95%), najmniej za  w Diakonii Moderacji (52%)22.

                                                          
22 Nie bierzemy pod uwag , z racji ma ej ilo ci informacji, o mioosobowej Diakonii Deuterokate-

chumenatu, w której pracach zaanga owanych by o 6 kap anów i tylko 2 wieckich. 
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Animatorzy Ruchu 

Niezwykle wa n  rol  w ruchu oazowym pe ni  animatorzy, czyli osoby, 

które uko czy y formacj  animatorsk  i uzyska y krzy  animatorski. Mog  oni 

prowadzi  ró nego typu grupy formacyjne czy te  pe ni  inne odpowiedzialne 

funkcje w Ruchu wiat o- ycie. Na podstawie ankiet mo emy ustali  dane ilo-

ciowe dotycz ce animatorów. cznie wed ug ankiet by o 3436 animatorów 

Ruchu. Najwi cej mia a archidiecezja katowicka. By y to w sumie 754 osoby, co 

stanowi o niemal 22% ogó u odnotowanych animatorów23. Kolejne miejsce zaj-

muje archidiecezja krakowska, lecz podane dane s   szacunkowe,  co  podkre lili

Ryc. 2. Animatorzy Ruchu wiat o- ycie w 1997 r. w poszczególnych diecezjach wg p ci

sami odpowiadaj cy na ankiet . Wed ug analizowanego ród a by o to zatem 

oko o 600 osób (w tym ok. 400 kobiet i ok. 200 m czyzn). Zak adaj c, e ten 

szacunek by  bliski prawdy, wówczas animatorzy archidiecezji krakowskiej 

stanowiliby w sumie ok. 17,5% wszystkich. Wyj tkowo du o animatorów po-

siada a diecezja radomska, w której odnotowano 425 osób z krzy em animator-

skim (ponad 12%). Gdyby doliczy  do tej liczby jeszcze 65 animatorów zaanga-

owanych w prac  w kongregacji w. Filipa Neri w Radomiu, wówczas odsetek 

animatorów z diecezji radomskiej wzrós by do ponad 14%. Jeszcze tylko w czte-

                                                          
23 W archidiecezji katowickiej faktycznie animatorów by o 982. W tabeli bowiem uwzgl dniono 

234 m czyzn, 520 kobiet, co w sumie daje wprawdzie 754 osoby, lecz zaznaczono, e s  to 

animatorzy m odzie owi. W podsumowaniu podano jeszcze, ale ju  bez podzia u na p e , ani-

matorów  doros ych, których by o 228 (zob. 52040/12, k. 16). Gdyby doliczy  jeszcze t  gru-

p , wówczas odsetek animatorów z archidiecezji katowickiej wyniós by niemal 27%. 
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rech diecezjach liczba animatorów by a wi ksza ni  200 osób24, w kolejnych 

trzech wi ksza ni  10025, a w pozosta ych siedmiu nie przekracza a 9026.

Spójrzmy jeszcze na kwesti  liczby animatorów przez pryzmat p ci (ryc. 2). 

Wida  zatem, e w ród animatorów Ruchu przewa a y w 1997 r. kobiety. Prze-

ci tnie stanowi y one 68% wszystkich animatorów odnotowanych w ankietach 

sporz dzonych na Dar Kongresowy. Trzeba jednak pami ta , e w niektórych 

diecezjach z pewno ci  dane by y szacunkowe (np. krakowska, warszawsko-

praska, tarnowska, by  mo e radomska), cho  mo na przypuszcza , e ankiety 

oddaj  prawid owe i rzeczywiste relacje. 

Wspólnoty formacyjne 

Kolejne zagadnienie dotyczy wspólnot formacyjnych. Autorzy ankiety po-

dzielili je zgodnie z przyj tymi w Ruchu zasadami na dzieci ce, m odzie owe,

studenckie i dla doros ych. W ramach tej klasyfikacji uwzgl dnili jeszcze stop-

nie poszczególnych grup (podstawowy, pierwszy, drugi i trzeci). Oczekiwano 

dwojakiej odpowiedzi, a mianowicie, ile prowadzi si  grup oraz ile osób licz  te 

grupy. Odpowiedzi niestety w dwóch przypadkach nie udzielono27, Czasami 

podawano tylko dane szacunkowe zaznaczaj c to wyra nie w ankietach28. Nie-

kiedy w odpowiedziach sumowano liczb  grup i liczb  uczestników nie 

uwzgl dniaj c podzia u na rodzaje i stopnie29. Oczywi cie taka metoda wype -

niania ankiet komplikuje i utrudnia analiz  zagadnienia. 

Pomijaj c powy sze trudno ci przedstawmy na pocz tku kwesti  liczby grup 

formacyjnych i liczby uczestników. By uzyska  wi ksz  kompatybilno  infor-

macji uwzgl dnimy jedynie podzia  na grupy wiekowe bez bardziej szczegó o-

wej klasyfikacji na stopnie oazowe. 

                                                          
24 240 animatorów by o w diecezji tarnowskiej (cho  tak e i te dane sprawiaj  wra enie szacun-

kowych), 233 mia a diecezja rzeszowska, 215 zielonogórsko-gorzowska, za  202 archidiecezja 

lubelska.
25 170 animatorów odnotowano w diecezji warszawsko-praskiej, 117 w legnickiej i 114 w archi-

diecezji gnie nie skiej.
26 Odpowiednio 90 animatorów by o w archidiecezji pozna skiej, 61 w diecezji gliwickiej, 55 

w drohiczy skiej, 35 w koszali sko-ko obrzeskiej, 31 w szczeci sko-kamie skiej, 15 w pelpli -

skiej i 14 w kaliskiej. 
27 Tak by o na przyk ad w archidiecezji katowickiej. W ankietach nie podano informacji ani o 

liczbie grup, ani o liczbie uczestników (zob. 52040/12, k. 16). Z kolei w ankiecie archidiecezji 

krakowskiej nie podano liczby grup (zob. tam e, k. 22), za  w ankiecie diecezji koszali sko-

ko obrzeskiej nie udzielono odpowiedzi o liczbie uczestników oaz (zob. tam e, k. 19) 
28 Przyk adowo w diecezji gliwickiej zaznaczono tak przy liczbie grup i przy liczbie uczestników, 

e s  to dane szacunkowe (zob. tam e, k. 6). Podobnie informacje szacunkowe podano w diece-

zji warszawsko-praskiej (zob. tam e, k. 52) 
29 W archidiecezji gnie nie skiej informacje o grupach i uczestnikach zebrano cznie dla grup 

m odzie owych, studenckich i doros ych (zob. tam e, k. 9). 
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Ryc. 3. Liczba i odsetek wg grup formacyjnych i uczestników 

Wida  zatem, e w 1997 r. dominowa y grupy m odzie owe. Stanowi y one 

58% wszystkich odnotowanych w ankietach wspólnot oazowych30. Z kolei 

wspólnoty dzieci ce obejmowa y jedn  trzeci  ogó u grup. Ciekawe jest jednak 

porównanie liczby osób uczestnicz cych w formacji oazowej w poszczególnych 

kategoriach. Okazuje si  bowiem, e patrz c przez pryzmat liczby uczestników, 

odsetek osób w grupach m odzie owych wyniós  ju  tylko 48%, natomiast 

wzrós  procent dzieci nale cych do wspólnot formacyjnych (47%). Zmala

równie  w stosunku do grup odsetek studentów i doros ych. Oczywi cie porów-

nanie obu wzgl dnych od razu wskazuje, e przeci tna liczba osób w grupie by a

mocno zró nicowana w poszczególnych kategoriach wiekowych. Najliczniejsze 

by y wspólnoty dzieci ce. rednia liczba dzieci w grupie oazowej wynosi a

16–17 osób. Z kolei grupy m odzie owe, których by o najwi cej mia y przeci t-

nie po ok. 10 osób. Wspólnoty formacyjne doros ych liczy y rednio 8 osób, za

najmniejsze by y grupy studenckie  zwykle sze cioosobowe. 

Oczywi cie liczba wspólnot i liczba uczestników wygl da y rozmaicie w ró -

nych diecezjach. Z danych zawartych w ankietach wynika, e najwi cej grup 

oazowych dzia a o w diecezji rzeszowskiej (309)31, nast pnie lubelskiej (234)32

i warszawsko-praskiej (200)33. Trzeba jednak e pami ta , e brakuje danych 

o liczbie grup w ankietach archidiecezji krakowskiej i katowickiej. Z pewno ci

w tych diecezjach wspólnot oazowych by o najwi cej. Wskazuje na to chocia by 

szacunkowa liczba uczestników podana przy archidiecezji krakowskiej i to tylko 

dla grup dzieci cych i m odzie owych. Odpowiednio mia o to by  4000 dzieci 

                                                          
30 W grupach m odzie owych uwzgl dniono te  87 grup z archidiecezji gnie nie skiej, cho

liczba ta by a faktycznie sum  grup m odzie owych, studenckich i doros ych. Gdyby jednak 

nawet nie uwzgl dnia  tej liczby, to i tak dane procentowe pozosta yby niemal takie same. 
31 Zob. 52040/12, k. 43. 
32 Tam e, k. 27. 
33 Tam e, k. 52 (dane szacunkowe). 
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i 3050 m odzie y34. Liczby te s  2–3 razy wy sze ni  w diecezji rzeszowskiej, 

w której w grupach dzieci cych by o 2049 osób, a w m odzie owych 1153 oso-

by35. Mo na zatem przypuszcza , e w samej archidiecezji krakowskiej by o

w 1997 r. 600–900 wspólnot formacyjnych. Jednak szacunkowe dane z ankiety 

archidiecezji krakowskiej s  najprawdopodobniej mocno zani one. Z publikacji 

P. Natanka wynika bowiem, e parafiach tej diecezji w 1994 r. by o 6365 osób 

w 479 grupach dzieci Bo ych oraz 6198 osób w 626 grupach m odzie owych, co 

da oby w sumie ponad 12 500 osób.36 Co wi cej dane zebrane przez tego autora 

równie  maj  luki. Bowiem w niektórych parafiach nie wiadomo, czy grup oazo-

wych nie by o, czy po prostu nie podano tych informacji (dotyczy o to ponad 80 

parafii archidiecezji krakowskiej). 

Mo na podejrzewa , e podobna lub nawet wi ksza liczba osób i grup for-

macyjnych by a w archidiecezji katowickiej. Znaj c zreszt  liczb  animatorów 

i liczb  uczestników w archidiecezji krakowskiej mo na obliczy  wspó czynnik 

okre laj cy t  relacj  w tej diecezji. Wyniós  on 11,7537, co oznacza, e na jed-

nego animatora w archidiecezji krakowskiej przeci tnie przypada o niemal 12 

osób. Je li przyjmiemy za wiarygodne dane z ankiety krakowskiej i uznamy, e

podobna zale no  by a w Katowicach, wówczas mo na domniemywa , e licz-

ba oazowiczów w tej diecezji wynosi a minimalnie ok. 8800 osób. 

Na drugim biegunie by y diecezje o niewielkiej liczbie grup i liczbie uczest-

ników. Najmniej grup odnotowano w diecezji kaliskiej (15)38, koszali sko-

ko obrzeskiej (18)39 i pelpli skiej (19)40. Je li bra  pod uwag  liczb  uczestni-

ków, to w kaliskiej by o 112 osób41, za  w pelpli skiej 11542. Te dane wydaj  si

bardziej wiarygodne. atwiej by o policzy  grupy i osoby w diecezjach, w któ-

rych ruch oazowy nie by  tak rozwini ty, ni  np. w archidiecezjach krakowskiej 

i katowickiej. 

Oazy rekolekcyjne 

Kolejne zagadnienie, o które pytali autorzy ankiety z 1997 r., dotyczy oaz 

wakacyjnych. Proszono mianowicie o statystyczne informacje o uczestnikach 

rekolekcji letnich oraz uczestnikach oaz specjalistycznych z roku 1996. Poni sza

tabela przedstawia te dane dla wszystkich diecezji, które wype ni y ankiety. 

                                                          
34 Tam e, k. 22. 
35 Zob. 52040/12, k. 43 
36 P. Natanek, dz. cyt., s. 375–388. 
37 Wspó czynnik dla archidiecezji krakowskiej zosta  obliczony nast puj cy sposób: szacunkowa 

liczba uczestników  7050 osób, podzielono przez szacunkow  liczb  animatorów  600 osób, 

co wynios o 11,75. 
38 Zob. 52040/12, k. 12. 
39 Tam e, k. 19-19v. 
40 Tam e, k. 31. 
41 Tam e, k. 12. 
42 Tam e, k. 31. W diecezji koszali sko-ko obrzeskiej nie podano liczby uczestników. 



Ruch wiat o- ycie w wietle ankiet z 1997 roku 163 

Tabela 5. Uczestnicy oaz wakacyjnych wg ankiet z 1997 

Razem 
Stopie  M odzie  Studenci i doro li 

L % 

Podstawowy 3763 70 3833 28,6 

I 4152 545 4697 35,1 

II 2363 380 2743 20,5 

KODA 716 8 724 5,4 

III 1349 39 1388 10,4 

L 12343 1042 13385 100,0 
Ogó em 

% 92,2 7,8 100,0  

Z analizowanych ankiet wynika, e w rekolekcjach letnich w 1996 r. wzi o

udzia  13 385 osób. Do wymienionej liczby trzeba jeszcze doliczy  814 osób 

z archidiecezji gnie nie skiej. Nie uwzgl dniono ich w tabeli, poniewa  w an-

kiecie podano tylko zbiorczo liczb  osób. W sumie zatem na pewno w akcji 

letniej uczestniczy o 14 199 osób. Dane te nale y jednak traktowa  jako mini-

malne, bo jak wiadomo nie mamy ankiet ze wszystkich diecezji43. Ponadto sami 

odpowiadaj cy czasami twierdzili, e nie podaj  pe nych informacji44. Cz

danych tak jak poprzednio, to szacunki tylko w przybli eniu podaj ce liczb

uczestników rekolekcji. Brakuje te  np. liczby dzieci bior cych udzia  w reko-

lekcjach wakacyjnych, bo tabela nie uwzgl dnia a takiej odpowiedzi. 

Analizuj c zatem liczby zawarte w tabeli nale y zauwa y , e w oazach let-

nich bra a udzia  przede wszystkim m odzie . Doro li i studenci to jedynie nie-

ca e 8% uczestników. Z kolei patrz c przez pryzmat stopni, to najliczniejsze 

by y rekolekcje pierwszego, a nast pnie zerowego stopnia. Jedna pi ta uczestni-

ków pojecha a na stopie  drugi, ale na trzeci pojecha o ju  tylko ok. 10% ogó u

uczestników. W kurcie animatorskim uczestniczy o za  najmniej osób (nieco 

ponad 5%). 

Zanalizujmy teraz liczb  uczestników rekolekcji letnich przez pryzmat diece-

zji. Najlepiej zagadnienie to przedstawi  w formie graficznej (ryc. 4). 

Nie jest zaskakuj ce to, e w rekolekcjach letnich najwi cej osób bra o udzia

w archidiecezji katowickiej i krakowskiej. Analiza ankiet pokazuje, e cznie w 

wyjazdach wakacyjnych z tych diecezji w 1996 r. uczestniczy o 44% osób 

uwzgl dnionych w analizowanych ankietach. Jednak – jak ju  wspomniano – 

prezentowane wyniki nale y uzna  za minimalne. Szczególnie wniosek ten 

                                                          
43 Z diecezji, z których mamy ankiety, tabeli dotycz cej oaz rekolekcyjnych nie wype niono 

w diecezji kaliskiej. Nie wynika z tego jednak, e takich rekolekcji w ogóle nie prowadzono 

(tam e, k. 12v). 
44 Przyk adowo w ankiecie diecezji pelpli skiej informowano, i  brakuje danych z parafii zakon-

nych franciszkanów w L borku oraz salezjanów w Debrznie (tam e, k. 31v). 
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mo na odnie  do Krakowa. W sumie w ankiecie krakowskiej podano, e

w rekolekcjach wakacyjnych w 1996 r. wzi o udzia  2918 osób. Liczby dla 

poszczególnych stopni wydaj  si  rzetelne45. Z kolei z ustale  P. Natanka wyni-

ka, e w rekolekcjach 1996 r. w diecezji krakowskiej wzi o udzia  tylko 2476 

osób. Z innych oblicze  tego autora mo na wnioskowa , e w rekolekcjach 

2006 r. uczestniczy o 4771 osób (doliczaj c jeszcze moderatorów, animatorów 

i pary parafialne)46. W ankiecie krakowskiej podano jednak tylko liczby doty-

cz ce grup m odzie owych. Brak za to informacji o udziale studentów czy doro-

s ych. Podobnie P. Natanek nie informuje o uczestnikach oaz studenckich. Trud-

no zrozumie , dlaczego w przypadku tak silnego o rodka akademickiego, jakim 

jest Kraków, nie odnotowano w ogóle oazowych grup akademickich. Czy to 

milczenie mog o oznacza  ca kowity brak takich wspólnot? 

Ryc. 4. Uczestnicy rekolekcji wakacyjnych z 1996 r. wg diecezji 

Natomiast dane z archidiecezji katowickiej wygl daj  na w miar  pe ne. Wy-

pe niaj cy t  ankiet  poda  konkretne liczby uczestników. Wprawdzie, tak jak 

w krakowskich odpowiedziach, przewa a y zdecydowanie grupy m odzie owe,

lecz podano równie  liczby odnosz ce si  zarówno do oaz studenckich, jak i dla 

                                                          
45 52040/12, k. 22v. 
46 P. Natanek, dz. cyt., s. 162–164. 
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doros ych. W sumie w letnich rekolekcjach oazowych mia o bra  udzia  3279 

osób47.

Wyniki dla pozosta ych diecezji pokazuje rycina 4. Mo na zauwa y  bardzo 

du  ró nic  w liczbie uczestników oaz wakacyjnych w analizowanych wy ej

diecezjach, a kolejnymi poczynaj c od rzeszowskiej. Wspomnieli my ju  wcze-

niej, e nie zawsze te dane by y precyzyjne. Niemniej, nawet je li w ankietach 

niektórych diecezji podano szacunkowe liczby, to z pewno ci  by y one zbli one 

do rzeczywisto ci.

W odpowiedziach udzielano równie  informacji o kilku oazach specjali-

stycznych. Wymieniono w ankietach Kurs Oazowy Animatorów Liturgii  

(KODAL), Oaz  Rekolekcyjn  Diakonii (ORD), Kurs Animatorów Muzycznych 

Oazy (KAMUZO), Kurs Oazowy Diakonii Modlitwy (KODAM), Kurs Oazowy 

dla Animatorów Ewangelizacji (KODA-E), Oaz  Rekolekcyjn  Diakonii Wy-

zwolenia (ORDW) oraz Oaz  Rekolekcyjn  Diakonii ycia (ORD ). Zostawio-

no te  miejsce na wpisanie innych oaz specjalistycznych48. W sumie w tych 

kilku ró nego typu rekolekcjach specjalistycznych wzi o udzia  848 osób. Naj-

wi cej w archidiecezji krakowskiej (266 osób, 31,4% ogó u), zielonogórsko-

gorzowskiej (157 osób, 18,5%) i lubelskiej (110 osób, 13,0%). Bior c pod uwa-

g  typ rekolekcji, to najcz ciej uczestniczono w kursach dla animatorów mu-

zycznych (KAMUZO). Wzi o w nich udzia  198 osób (23,4%) z 6 diecezji. 

Kurs Oazy dla Animatorów Liturgii przesz o 148 osób (17,5%) z 7 diecezji, za

141 (16,6%) z 8 diecezji odby o ogólne rekolekcje dla diakonii (ORD). 

AKTYWNO  RUCHU 

Pytania o aktywno  Ruchu wiat o- ycie zadano w trzecim punkcie ankie-

ty. Dzia alno  t  starano si  usystematyzowa  poprzez pytania o liczb  prze-

prowadzonych w diecezji rekolekcji ewangelizacyjnych, o to, czy istnieje szko a

animatora oraz o osoby zwi zane z Ruchem, które prowadz  dzia alno  pu-

bliczn  na szczeblu ogólnopolskim, wojewódzkim i lokalnym. 

Z ankiet wynika, e rekolekcje ewangelizacyjne przeprowadzono w niemal 

wszystkich diecezjach. Nie by o ich tylko w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. 

Z kolei w pelpli skiej nie wype niono tej rubryki, co mog o oznacza , e takich 

                                                          
47 52040/12, k.16v. Z oblicze  A. Wodarczyka (dz. cyt., s. 355) wynika, e np. w oazach rekolek-

cyjnych organizowanych przez archidiecezj  katowick  w 1993 bra o udzia  4211 osób, w 1992 

– 5549, w 1991 – 5380, w 1990 – 6179. Jest zatem mo liwe, e w 1996 liczba uczestników wy-

nios a tyle, ile wnika o to z ankiet. 
48 W archidiecezji gnie nie skiej dopisano Oaz  Rekolekcyjn  Diakonii Liturgicznej, za  w kra-

kowskiej Kurs Oazy dla Animatorów Grupowych (zob. tam e, k. 9v i 22v). W przypadku ankie-

ty krakowskiej identyczne liczby uczestników rekolekcji dla animatorów grupowych, ale tak e

o pozosta ych czterech oazach specjalistycznych odbytych w tej diecezji, potwierdza publikacja 

P. Natanka (dz. cyt., s. 167–168, 198). 
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rekolekcji równie  i tam nie by o. Ma o prawdopodobne jest z kolei, by ewange-

lizacji nie prowadzono w archidiecezji katowickiej, lecz w tym przypadku nie 

odpowiedziano na adne pytanie z ankiety. Ewangelizacja prowadzona by a

najcz ciej w archidiecezji pozna skiej (30 razy), radomskiej (25 razy) i kosza-

li sko-ko obrzeskiej (kilkadziesi t razy). W pozosta ych diecezjach rekolekcje 

ewangelizacyjne przeprowadzano zwykle kilka razy rocznie. 

Z kolei szko y animatora nie dzia a y tylko w diecezjach kaliskiej, legnickiej 

i zielonogórsko-gorzowskiej. W ankiecie katowickiej – jak wspomniano wy ej – 

nie podano adnych informacji, ale szko a animatora dzia a a z pewno ci , co 

potwierdza publikacja A. Wodarczyka49. W pozosta ych diecezjach by y szko y

animatora, w gnie nie skiej50 i radomskiej51 nawet po dwie. 

Nast pne pytania dotyczy y osób zwi zanych z Ruchem wiat o- ycie pe -

ni cych wa ne funkcje publiczne. Nie podano jednak dok adnie, o jakie osoby 

funkcyjne chodzi. Dlatego te  odpowiedzi najprawdopodobniej by y niezupe ne

i po owiczne, a dane niejednolite. Nie wszystkie te  ankiety wype niono. 

W odpowiedziach pada y najcz ciej nazwiska dzia aczy samorz dowych, 

zwykle radnych gminnych. cznie w ankietach informowano, e z Ruchem 

wiat o- ycie identyfikowa o si  co najmniej 35 radnych52, w tym dwóch z nich 

pe ni o funkcje przewodnicz cego rady miejskiej53. Pi  osób piastowa o urz dy 

prezydentów i burmistrzów miast (b d  zast pców), a jeden by  wójtem54.

                                                          
49 Z ustale  tego autora wynika, e dwuletnia Diecezjalna Szko a Animatora powsta a w 1988 r. 

(A. Wodarczyk, dz. cyt., s. 356). 
50 Jedna by a w Bydgoszczy, najwi kszym mie cie archidiecezji, druga w Gnie nie (52040/12,  

k. 8). 
51 W diecezji radomskiej by a szko a dla m odzie y oraz Studium Pog bienia Wiedzy Religijnej 

dla rodzin (tam e, k. 36). Gdyby jeszcze doliczy  szko  animatora prowadzon  przez Orato-

rium w. Filipa Neri w Radomiu, wówczas w diecezji radomskiej by yby nawet 3 szko y anima-

tora (tam e, k. 39). 
52 Przyk adowo najwi cej radnych gminnych (15 osób) wymieniono w ankiecie diecezji zielono-

górsko-gorzowskiej (tam e, k. 54). W diecezji radomskiej podano jedynie, e z Ruchem zwi -

zani s  radni Radomia i w gminach, bez podania dok adnej liczby (tam e, k. 36), za  w diecezji 

pelpli skiej odnotowano 3 radnych z Tczewa, 3 z Chojnic i 2 z Ko cierzyny (tam e, k. 30). 
53 Z Ruchem zwi zany by  ówczesny przewodnicz cy rady miejskiej w Rzeszowie (tam e, k. 42) 

oraz przewodnicz cy nieokre lonej rady miejskiej (Bydgoszcz?, Gniezno?) z archidiecezji 

gnie nie skiej (tam e, k. 8). 
54 Prezydent Kalisza Wojciech Bachor (tam e, k. 13), zast pca prezydenta Poznania Tomasz 

Kayser (tam e, s.33), zast pca prezydenta Rzeszowa Jacek Go ubowicz (tam e, k. 42), bur-

mistrz Tarnowskich Gór Piotr Hanysek (tam e, k. 5) oraz burmistrz Tczewa (tam e, k. 30). 

W tym ostatnim przypadku by  mo e chodzi o o Zenona Ody , który by  prezydentem (nie 

burmistrzem) Miasta Tczewa w latach 1994–2010 (zob. http://zenonodya.blog.onet.pl [dost p:

26 lutego 2014]. Osob  zwi zan  z Ruchem w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej by  Tadeusz 

Horbacz, wójt Santoka (52040/12, k. 59; por. http://www.gorzow89.org /index.php?option= 

com_content&view=article&id=74:horbacz-tadeusz&catid=34:ludzie&Itemid=37 [dost p: 26 

lutego 2014]. 



Ruch wiat o- ycie w wietle ankiet z 1997 roku 167 

Z Ruchem wiat o- ycie diecezji rzeszowskiej by  równie  zwi zany by y pose

Waldemar Sikora55.

KRUCJATA WYZWOLENIA CZ OWIEKA 

Punkt 4 ankiety dotyczy  Krucjaty Wyzwolenia Cz owieka [dalej KWC], ru-

chu abstynenckiego za o onego przez ks. Franciszka Blachnickiego w 1979 r.56

Pytano o liczb  osób b d cych kandydatami i cz onkami KWC oraz o stanic

diecezjaln  i rejonowe. Tak e tutaj nie zawsze informacje by y precyzyjne lub 

nie zawsze je podawano57.

Okazuje si , e cz onkami KWC mog o by  w 1997 r. co najmniej 10 257 

osób, za  kandydatami 5881 osób, co w sumie da oby grup  16 138 osób. Jak ju

to zaznaczyli my przy analizie liczby grup i liczby osób uczestnicz cych w re-

kolekcjach oazowych, by a to tak e liczba minimalna. 

Podobnie jak w przypadku liczby osób, tak e pytania o stanice KWC czasami 

pozostawiano bez odpowiedzi. Z tych, które uzyskano, wynika, e w 1997 r. 

w adnej diecezji nie by o stanic rejonowych. Z kolei diecezjalne dzia a y tylko 

w diecezjach drohiczy skiej, gnie nie skiej, krakowskiej, lubelskiej, pozna -

skiej i szczeci sko-kamie skiej. Odpowiedzi negatywne na pytanie o stanice 

diecezjalne dotyczy y diecezji gliwickiej, koszali sko-ko obrzeskiej, legnickiej, 

radomskiej, rzeszowskiej, tarnowskiej, warszawsko-praskiej i zielonogórsko-

gorzowskiej oraz w przypadku ankiety wype nionej przez filipinów. 

KR GI DOMOWEGO KO CIO A

Ostatnie pytanie ankiety z 1997 r. dotyczy o ga zi rodzinnej Ruchu wiat o-

ycie, czyli Domowego Ko cio a. Zagadnienie to rozpatrywano przez pryzmat 

trzech pyta . W pierwszym proszono o odpowied , ile istnieje kr gów Domo-

wego Ko cio a. Drugie dotyczy o liczby par ma e skich, a trzecie liczby par 

animatorskich58. Tylko w przypadku diecezji legnickiej nie udzielono adnych 

                                                          
55 Zob. 52040/12, k. 42. Waldemar Mieczys aw Sikora by  pos em I kadencji w l. 1991–1993 oraz 

III kadencji od pa dziernika 1997 do 2001 roku (http://orka.sejm.gov.pl/ArchAll2.nsf/ [dost p:

26 lutego 2014]). 
56 Zob. R. Derewenda, dz. cyt., s. 168 i nn. 
57 Na przyk ad adnych liczb nie podano w ankietach diecezji gliwickiej, lubelskiej i pelpli skiej. 

W przypadku diecezji katowickiej i koszali sko-ko obrzeskiej odnotowano tylko liczb  cz on-

ków, za  miejsce na liczb  kandydatów pozosta o puste. Z kolei w ankietach diecezji gnie nie -

skiej, szczeci sko-kamie skiej i warszawsko-praskiej oraz ankiecie Kongregacji Filipinów z 

Radomia zapisane liczby by y tylko szacunkowe. Na przybli one wygl daj  te  liczby niektó-

rych innych diecezji. 
58 Interpretacja zapisów nie pozwala jednoznacznie stwierdzi , czy w liczbie par ogó em zawarto 

równie  pary animatorskie. Prawdopodobnie jednak tak by o i w naszych rozwa aniach przyj-
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odpowiedzi, za  w krakowskiej podano jedynie liczb  kr gów. Nie zawsze po-

dawano konkretne liczby. Czasami, jak np. w przypadku diecezji warszawsko-

praskiej, okre lano tylko przybli one warto ci59. W wi kszo ci jednak diecezji 

informowano do  precyzyjnie o liczbie kr gów i par. 

Spójrzmy najpierw na kr gi Domowego Ko cio a (ryc. 5). 

Ryc. 5. Liczba kr gów Domowego Ko cio a w diecezjach wg ankiet z 1997 r. 

Ogó em, wed ug danych z ankiet, by o 1167 kr gów Domowego Ko cio a. 

Nie budzi zdziwienia ponowna dominacja archidiecezji katowickiej (17,3% ogó-

u odnotowanych kr gów), a w dalszej kolejno ci krakowskiej (12,3%). Sporo 

wspólnot by o ponadto w archidiecezjach pozna skiej i gnie nie skiej (odpo-

wiednio 10,2% i 7,7% ogó u).

Z kolei przyjrzyjmy si  parom zaanga owanych w oaz  rodzin. Liczby 

uwzgl dnione w ankietach obrazuje ryc. 6. 

                                                                                                                               
mujemy, e wyszczególnione w ostatnim pytaniu pary animatorskie by y równie  uwzgl dnione 

liczbie ogólnej par Domowego Ko cio a. 
59 Podano tutaj, e istnieje 25–30 kr gów DK, skupiaj cych oko o 80–90 par ma e skich, w tym 

oko o 25–30 par animatorskich (52040/12, k. 51). W wyliczeniach uwzgl dniono liczby mini-

malne. 



Ruch wiat o- ycie w wietle ankiet z 1997 roku 169 

Ryc. 6. Liczba par w Domowym Ko ciele wg diecezji w 1997 r. 

Wida , e najwi cej par by o w archidiecezji szczeci sko-kamie skiej. Wy-

daje si  jednak, e akurat w tym przypadku mog  to by  dane zawy one. Autor 

odpowiedzi zapisa  bowiem, e w diecezji dzia a o 86 kr gów Domowego Ko-

cio a. Powstaje zatem pytanie, czy przypadkiem automatycznie nie przyj , i

w ka dym kr gu by o 10 par. Trudno jednak zweryfikowa  zapisy ankiety bez 

g bszej kwerendy ród owej. Wspomniane w tpliwo ci niejako potwierdza 

wspó czynnik liczby par na jeden kr g Domowego Ko cio a dla pozosta ych 

diecezji. Okazuje si  bowiem, e rednio na jeden kr g przypada oby tylko 

5 par, a nie 10, jak wynika oby z oblicze  dla diecezji szczeci sko-kamie skiej. 

Co wi cej, maksymalnie by o to co najwy ej rednio 5 6 par na kr g (w diecezji 

radomskiej, koszali sko-ko obrzeskiej, lubelskiej i pelpli skiej). Minimalnie za

by oby to oko o 3 par na kr g (u filipinów i w diecezji warszawsko-praskiej). 

redni wspó czynnik par na kr g pozwala jeszcze obliczy  hipotetyczn  licz-

b  par w archidiecezji krakowskiej, skoro znamy liczb  kr gów. Zak adaj c

zatem, e podstawowa wspólnota Domowego Ko cio a liczy a 5 par, wówczas 

mo na przypuszcza , i  w diecezji krakowskiej by o oko o 720 par Domowego 

Ko cio a.

W ankietach podawano jeszcze liczb  par animatorskich i warto przyjrze  si

ich relacjom w stosunku do liczby ogó u par (tab. 6). 

Dane z tabeli 6 po raz kolejny potwierdzaj , e liczby zawarte w ankiecie 

diecezji szczeci sko-kamie skiej niekoniecznie musia y odpowiada  rzeczywi-

sto ci. O ile bowiem przeci tnie pary animatorskie stanowi y oko o jednej pi tej
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ogó u par zaanga owanych w Domowy Ko ció , o tyle w wspomnianej diecezji 

tylko co dziesi ta para by aby par  animatorsk . Jest to oczywi cie mo liwe, 

lecz proporcja ta znacz co ró ni si  od pozosta ych. Na drugim biegunie pozo-

staje s siednia diecezja  koszali sko-ko obrzeska, w której stosunek par anima-

torskich do ogó u par by  najwy szy i wynosi  42%. Przeci tnie jednak oko o

jedna pi ta par, to by y pary animatorskie. Wspó czynnik ten wyra nie koreluje 

z ustaleniami wcze niejszymi, z których wynika o, e kr g Domowego Ko cio a

liczy  przeci tnie 5 par. Oznacza to zatem, e w ród nich jedna para by a par

animatorsk .

Tabela 6. Liczba par Domowego Ko cio a a liczba para animatorskich wg ankiet z 1997 r. 

Diecezja Liczba par ogó em
Liczba par  

animatorskich 

Odsetek par anima-

torskich do ogó u par 

Koszali sko-ko obrzeska 180 76 42% 

Filipini 13 5 38% 

Warszawsko-praska 80 25 31% 

Drohiczy ska 100 28 28% 

Tarnowska 310 80 26% 

Gliwicka 140 35 25% 

Kaliska 56 14 25% 

Katowicka 850 202 24% 

Lubelska 410 90 22% 

Pozna ska 500 110 22% 

Rzeszowska 364 78 21% 

Gnie nie ska 400 85 21% 

Zielonogórsko-gorzowska 250 51 20% 

Radomska 450 90 20% 

Pelpli ska 180 35 19% 

Szczeci sko-kamie ska 860 80 9% 

Ogó em 5143 1084 21% 

Podsumowuj c, trzeba stwierdzi , e ankiety z 1997 r. s  niew tpliwie bar-

dzo ciekawym, zbiorczym ród em ukazuj cym Ruch wiat o- ycie w Polsce. 

Ich warto  jest tym wi ksza, i  pozwalaj  uchwyci  stan rozwoju ruchu oazo-

wego w poszczególnych diecezjach, a jednocze nie umo liwiaj  porównania, 

poniewa  odpowiedzi wpisywano w jednolity formularz. Oczywi cie, jak ju

wielokrotnie wspominano, informacje nie zawsze by y pe ne, czasami by y to 

tylko szacunki, niekiedy ankietowani nie udzielali w ogóle odpowiedzi, a przede 

wszystkim ankiety przys ano tylko z kilkunastu polskich diecezji. Jednak mimo 
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wszystko ich analiza pozwala uchwyci  wiele aspektów z ycia Ruchu wiat o-

ycie i ukonkretnia jego obraz. Trzeba jednak pami ta , e jest to obraz statycz-

ny, ukazuj cy stan na rok 1997. Warto w przysz o ci podj  szersze badania, 

tak e statystyczne, które zdynamizuj  ten wizerunek. Zw aszcza cenne by yby 

studia prozopograficzne, opisuj ce i charakteryzuj ce konkretne grupy oazowi-

czów. Prace badawcze tego typu s  z reszt  mo liwe, chocia by na podstawie 

bogatych zasobów Archiwum G ównego Ruchu wiat o- ycie w Lublinie. 

THE  LIGHT-LIFE  MOVEMENT  IN  THE  PERSPECTIVE  OF  SURVEYS  FROM  1997 

Abstract. The Light-Life Movement (commonly known as the Oasis movement) is one of the 

most important movements of the post-conciliar renewal of the Church. Initiated by Father Fran-

ciszek Blachnicki in the period of Gomu ka’s rule, it developed in the 1970’s and the 1980’s as the 

only so massive religious movement in Poland. After 1989 it slowed down a little but still thou-

sands of people participated in it and identified with it. The surveys from 1997, which provided the 

source basis of the present article, show the Light-Life Movement at the threshold of the 21th

century. The materials are not complete and neither is its present picture. It follows from the 

analysis of the sources that more than 20,000 members underwent formation within the Oasis 

movement at the end of the 1990’s. Some of them took part in various kinds of religious retreat, 

mostly in summer (more than 14,000 people). The Light-Life Movement also gathered at least 

3,500 organizers, while almost 1,200 people served in different diocesan diaconies. Those who 

conducted the surveys also informed about the members of the Crusade of Liberation, whose 

number exceeded 10,000, and about the family branch of the Movement, Domestic Church, which 

included over 5,000 married couples grouped in almost 1,200 communities. 

Key words: Church in Poland, religious movements, the Light-Life Movement, Father Franciszek 

Blachnicki 


