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 Franciszek Blachnicki to jedna z czołowych postaci polskiego Kościoła 
katolickiego 2. połowy 20 wieku a Ruch Światło – Życie to jeden z największych  
Ruchów odnowy posoborowej Kościoła w Polsce. IMAS International sprawdził 
jaka jest znajomość tej postaci i skala oddziaływania Ruchu Światło – Życie. 
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Znajomość Franciszka Blachnickiego 
 
 

 
 
 
Na liście, którą pokazywano badanym znalazły się różne ważne postacie Kościoła katolickiego XX 
wieku. Tylko postać Karola Wojtyły była przypominana przez niemalże 100% populacji. Nieco słabiej 
(w około 90%) przypominane są postacie Stefana Wyszyńskiego i Jerzego Popiełuszki. Na tym tle 
osoba księdza Blachnickiego znana jest 6% Polaków w populacji od 15 roku życia.  
 
Generalnie, znajomość poszczególnych postaci Kościoła rośnie wraz z wiekiem respondentów. 
Przykładowo, 82,6% osób w grupie wiekowej 15-29 lat zna Stefana Wyszyńskiego, natomiast w grupie 
60 lat i więcej odsetek ten rośnie do 95%. Podobnie w przypadku Franciszka Blachnickiego – w grupie 
15-29 lat znajomość tej postaci oscyluje wokół 2%, natomiast w grupie osób 60 lat i więcej odsetek ten 
rośnie już do 13%.  
 
Osoba Franciszka Blachnickiego jest także lepiej rozpoznawana na Śląsku i w Polsce Południowo- 
Wschodniej niż w pozostałych regionach Polski. 
 

" Na tej liście znajdują się nazwiska osób związanych z Kościołem katolickim w Polsce. 
Proszę powiedzieć , które z nich zna Pan(i) choćby ze słyszenia?” *

Karol Wojtyła

Jerzy Popiełuszko

Stefan Wyszyński 

Maksymilian Maria Kolbe

Faustyna Kowalska

Adam Chmielowski

Franciszek Blachnicki 

Wanda Boniszewska

Żadne z powyższych

Podstawa: n=1004 

98%

90%

89%

74%

65%

19%

6%

6%

1%

*) Respondentom nie przedstawiono dodatkowych imion lub funkcji badanych osób 
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Znajomość Ruchu Światło - Życie 
 
 

"Jednym z ruchów katolickich w Polsce jest Ruch Światło-Życie nazywany potocznie „Oazą”. 
Które ze zdań na liście najlepiej odzwierciedla Pana(i) znajomość lub uczestnictwo w tym ruchu? 

Podstawa: n=1004

1%4%

34%

35%26%

Nigdy nie słyszałem o tym
ruchu

Słyszałem, ale niewiele o
nim wiem 

Znam ten ruch, ale nigdy
w nim nie uczestniczyłem

Uczestniczyłem w
przeszłości, ale obecnie
już nie 
Uczestniczę obecnie 

 
 
 
Badanych zapytano o znajomość i stosunek do Ruchu Światło – Życie, uwzględniając także potoczne 
określenie tego Ruchu (Oaza). Wyniki badania pokazują, że przynajmniej 2/3 Polaków słyszało o tym 
Ruchu. 26% badanych przyznaje się do większej znajomości Ruchu niż jedynie ze słyszenia, 
natomiast nieco ponad 4% respondentów deklaruje uczestnictwo w Ruchu Światło – Życie w 
przeszłości. W przeliczeniu na wartości bezwzględne daje to ponad 1 milion Polaków, którzy 
deklarują, że w jakiejś, choć bliżej nie sprecyzowanej formie uczestniczyli w „Oazie”. Aktualne 
uczestnictwo deklaruje poniżej 1% badanych osób. 
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Osobna analiza grupy respondentów, którzy deklarują znajomość lub uczestnictwo w Ruchu Światło – 
Życie (podstawa: 31% całości próby badawczej) ukazuje, że są to szczególnie osoby dojrzałe, w 
wieku 30-49 lat, lub starsze, w większym stopniu kobiety niż mężczyźni. Widoczna jest zależność tej 
grupy od wielkości miejscowości i wykształcenia – im niższe wykształcenie lub mniejsza miejscowość 
zamieszkania, tym większa znajomość Oaz lub uczestnictwo w nich.  

 
 

Struktura znających lub uczestniczących w ruchu Światło - Życie

Region
Pomorze

Wielkopolska
Śląsk

Polska Pd-Wsch
Polska Centralna

Mazury
Wielkość miejscowości

Wieś
Miasto do 50 tys.

Miasto 51 - 200 tys.
Miasto pow.200 tys.

Płeć
Mężczyna

Kobieta
Wiek

15-29 lat
30-49 lat

50 lat i więcej
Wykształcenie

Podstawowe/ zawodowe
Średnie / policealne

Wyższe / licencjat

Podstawa: n=311 

24%
9%

31%
21%

8%
8%

32%
28%

23%
18%

36%
64%

27%
38%

35%

43%
37%

19%
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Informacje o badaniu 
Reprezentatywna próba N=1004 Polaków od 15 roku życia, dobór warstwowo – kwotowy. Badanie 
zostało przeprowadzone w formie wywiadów kwestionariuszowych bezpośrednich (face-to-face in 
home)  w dniach 7-13 kwietnia 2008. 

 

O IMAS International  

Nasza firma działa na rynku polskim od 1994 roku, w pierwszej 20 firm badawczych w kraju. 
Prowadzimy badania rynkowe i opinii społecznej zarówno w Polsce, jak też za granicą – w Europie, 
Azji, Ameryce, Afryce. Nasi klienci – producenci, sprzedawcy, instytuty badawcze, media, instytucje 
publiczne, organizacje pozarządowe - doceniają w nas profesjonalizm, skuteczność i dopasowywanie 
oferty do ich możliwości i potrzeb. Oferujemy pełen zakres metod i technik, prowadzimy badania face 
to face, CATI, CAPI, CAWI, zarówno jakościowe jak też ilościowe. Więcej informacji można uzyskać 
na: www.imas.pl  

 
W przypadku cytowania wyników badania, prosimy podać pełną nazwę firmy oraz metodologię. 
Kontakt: Jerzy Prokopiuk, imas@imas.pl , tel: (071) 78 27 900 


