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Streszczenie 

 

Przedmiotem pracy jest jedna z form nowej ewangelizacji, jaką są rekolekcje 

autostopowe „Piękne stopy”.  To inicjatywa podjęta przez świeckich, dla których autostop jest 

pasją, a zarazem miejscem spotkania z Bogiem. Pragnęli oni, by inni też mogli odkryć 

wartość takiego podróżowania i w związku z tym w lipcu 2012 roku, w Łodzi, zorganizowali 

pierwsze rekolekcje autostopowe w Polsce, a może i na świecie. Było to wyjątkowe 

przedsięwzięcie, gdyż rekolekcje łączyły w sobie zarówno element modlitwy, jak i podróży, 

w której uczestnicy mieli doświadczać działania Boga. Dlatego też wydaje się to dobrym 

przykładem dla różnych inicjatyw Kościelnych, których celem jest przybliżanie ludzi do Boga 

oraz zapraszanie ich do podjęcia osobistej drogi wiary.  

W pracy posłużyłam się metodą wywiadu bezpośredniego, celem głębszego zbadania 

idei rekolekcyjnej oraz osób w nią zaangażowanych. Przeprowadziłam ponad dwadzieścia 

wywiadów z uczestnikami z całej Polski oraz organizatorami. Opisałam motywy, dla których 

zdecydowali się oni wziąć udział w tej inicjatywie, ich przeżycia oraz wpływ rekolekcji na ich 

życie. Dużo uwagi poświęciłam doświadczeniom uczestników i ich przemianom, które 

zestawiłam z nauczaniem Kościoła katolickiego. Tematyka pracy może być szczególnie 

istotna dla osób podejmujących inicjatywy ewangelizacyjne, gdyż pomaga zrozumieć, jakie 

aspekty przyciągają ludzi do poszukiwania Boga oraz jaką wartość może mieć ewangelizacja, 

co nadaje większy sens wysiłkom w tej dziedzinie. 
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WSTĘP  

Nowa ewangelizacja jest jednym z kluczowych zadań dla Kościoła. Poprzez 

poświęcenie uwagi tej tematyce Kościół pragnie znajdować właściwe sposoby 

przekazywania wiary współczesnemu człowiekowi. W obliczu takich problemów jak 

odchodzenie od wiary, odrzucanie wartości religijnych czy skupienie się tylko na rzeczach 

materialnych, Kościół pragnie przypominać o wszechobecności sacrum oraz nawoływać 

do odnowy duchowej. Nowa ewangelizacja skierowana jest do wszystkich ludzi, zarówno 

tych, którzy znajdują się w Kościele, jak też poza nim. Temat ten jest ciągle aktualny, o 

czym może świadczyć różnorodność pojawiających się inicjatyw ewangelizacyjnych. Do 

jednej z nich możemy zaliczyć rekolekcje autostopowe. To niestandardowe wydarzenie 

przedstawia nową formę rekolekcji, która nie polega jedynie na przekazywaniu treści 

duchowych, jak zazwyczaj się spotyka, ale zawiera element podróży, który stanowi 

praktyczny aspekt doświadczenia religijnego. Osobiście uczestniczyłam w tym wydarzeniu 

i uznałam je za nowy oraz ciekawy wkład w działalność Kościoła. Moją uwagę przykuli 

szczególnie uczestnicy rekolekcji, którzy powrócili z nich pełni entuzjazmu i pozytywnych 

doświadczeń. Co więcej, przyglądałam się później kolejnym inicjatywom powstałym po 

rekolekcjach, które pokazały, że to przedsięwzięcie nie kończy się, ale nabiera coraz 

większego rozmachu. W związku z tym chciałam przyjrzeć się bliżej rekolekcjom 

autostopowym i samym uczestnikom. Mając świadomość, że ta inicjatywa jest godna 

uwagi, chciałam, by inni również mogli ją bardziej poznać. 

Oprócz tego ważne jest, iż rekolekcje zorganizowali ludzie świeccy, co podkreśla 

ich znaczącą rolę. Uważam, że dobrze jest pokazywać zaangażowanie osób świeckich w 

Kościele, które dzięki swojemu doświadczeniu i pasjom, mogą do niego wiele wnieść. 

Jeśli chodzi o sposób badań, to wybrałam wywiad, który dawał mi możliwość osobistego 

kontaktu z respondentami, jaki bardzo sobie cenię. Indywidualne rozmowy stanowiły nie 

tylko narzędzie mojej pracy, ale stały się również dobrą okazją do poznawania 

niesamowitych historii poszczególnych osób. 

Celem moich badań jest lepsze zapoznanie się z uczestnikami przedsięwzięcia oraz 

powodami dla których pojechali na rekolekcje, odkrycie ich osobistych doświadczeń i 

poznanie ewentualnych zmian w ich życiu na skutek odbytych rekolekcji. Powyższe dane 

mają pomóc uzyskać informacje od uczestników na temat pierwszych rekolekcji 



 

 

autostopowych w Polsce i ich skuteczności pod kątem nowej ewangelizacji. Badania mają 

przynieść odpowiedź na pytania: czy rekolekcje autostopowe mogą być przykładem nowej 

ewangelizacji, czy są jej skutecznym narzędziem, co na to wskazuje oraz jakie konkretne 

doświadczenia uczestników potwierdzają nam rozpatrywaną skuteczność. 
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1. REKOLEKCJE AUTOSTOPOWE 

1.1. Przebieg rekolekcji 

Rekolekcje autostopowe to inicjatywa, którą stworzyła grupa ludzi świeckich. To 

dziewięciodniowy czas modlitwy i podróży, od trzynastego do dwudziestego drugiego 

lipca.  Rekolekcje były podzielone na dwa etapy. Pierwsze trzy dni to rekolekcje 

stacjonarne, które miały miejsce w Łodzi w kościele Jezuitów, pod wezwaniem 

Najświętszego Imienia Jezus. Ta część zawierała kilka elementów. Po pierwsze uczestnicy 

mogli przeżyć je duchowo, nad czym czuwał dominikanin, ojciec Krzysztof Pałys. Był to 

czas modlitwy, codziennej Mszy świętej, słuchania słowa Bożego, jak i konferencji 

wygłoszonych przez ojca. Po drugie uczestnicy brali udział w rozmaitych aktywnościach 

integrujących grupę. Mogli bardziej poznać siebie nawzajem i spędzić czas na wspólnej 

zabawie. Po trzecie odbyły się warsztaty przygotowujące do podróży. Warsztaty miały na 

celu zapoznanie przybyłych osób z praktyczną wiedzą na temat autostopu. Dzięki nim 

każdy (a szczególnie mało doświadczone osoby) mogły otrzymać przydatne wskazówki 

dotyczące podróży autostopowej. Uczestnicy mogli również dzielić się swoim 

doświadczeniem i wzbogacać nim innych. Warsztaty zawierały też elementy poznawania 

siebie samego, swoich oczekiwań i pragnień dotyczących podróży, dzięki czemu łatwiej 

było podjąć decyzję, w którym kierunku jechać i z jakimi osobami. Dlatego często 

dobierano się w pary z tymi, którzy mieli podobne cele i oczekiwania. Osoby łączyły się w 

pary, trójki, małe grupy lub zdawały się na wylosowanie towarzysza podróży. W 

poniedziałek, szesnastego lipca, zaczynał się drugi etap rekolekcji. Po wspólnej 

Eucharystii odbyło się rozesłanie uczestników w podroż. Każdy otrzymał osobiste 

błogosławieństwo, które miało być wyrazem posłania przez Boga, jak i znakiem Jego 

opieki, prowadzenia. Na fotografii (fot.1) widać uczestników zgromadzonych w kaplicy 

św. Krzysztofa w Łodzi przed podróżą rekolekcyjną. 
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Fot. 1. Uczestnicy w kaplicy św. Krzysztofa przed podróżą. 

Uczestnicy dostali książeczki autostopowe (fot. 2), w których mieli spisane 

praktyczne informacje na temat autostopowania, jak również mogli przeczytać w nich 

słowo Boże, przeznaczone na każdy dzień podróży.  

 

Fot. 2. Książeczka autostopowa uczestnika rekolekcji. 
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Następnie uczestnicy udali się na łódzkie wylotówki i ruszyli w podróż. Mogli oni 

pojechać w dowolne miejsce w Polsce lub za granicę. Warunek był jeden, trzeba było 

dotrzeć z powrotem do Łodzi w niedzielę. Uczestnicy zachęcani byli do wrażliwości na 

działanie Boga w rożnych wydarzeniach i do wdzięczności za każde otrzymane dobro. 

Każdy mógł wybrać sobie dowolny rodzaj modlitwy i praktykować go podczas całego 

tygodnia. Mogła to być Msza święta, modlitwa różańcowa, modlitwa brewiarzem, adoracja 

Najświętszego Sakramentu lub inny rodzaj modlitwy odpowiadający uczestnikom. Po 

tygodniu, czyli w niedzielę, dwudziestego drugiego lipca, wszyscy zgromadzili się 

ponownie na wspólnej Eucharystii, a następnie dzielili się swoimi doświadczeniami i 

przygodami. Po końcowym spotkaniu wszyscy wracali do domów.  

1.2. Powstanie rekolekcji 

Rekolekcje odbyły się dzięki czwórce organizatorów. Są nimi Ewa Pieczyńska, 

Robert Skrzydło (fot. 3), Tomasz Kaczmarek i Malwina Kocot. To oni byli głównymi 

osobami, które zainicjowały to wydarzenie, planowały, przygotowywały i czuwały nad ich 

przebiegiem. Jednak zanim doszło do samych rekolekcji była jeszcze długa droga 

powstawania samego pomysłu i jego realizacji.  

 

 Fot. 3. Dwoje pierwszych organizatorów rekolekcji. 
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Powołując się na relację Roberta Skrzydło, przedstawię skąd zrodził się pomysł i 

jak się rozwijał przez ponad rok od rekolekcji. Warto podkreślić, że każdy z organizatorów 

ma doświadczenie autostopowe, lubi i bardzo ceni sobie ten sposób podróżowania. Jak 

opowiada Robert, sama idea rekolekcji pojawiła się na około rok przed samym 

wydarzeniem, gdy w trójkę razem z Ewą i Tomkiem byli po charyzmatycznym spotkaniu 

modlitewnym w Wigilię Zesłania Ducha Świętego. Oglądali wtedy film „Duch.”
1
  Ewa 

wpadła na pomysł, by zebrać małą grupę, z którą można będzie jeździć autostopem i 

ewangelizować. Robertowi spodobała się ta koncepcja i czuł w sobie duże pragnienie, by 

ją zrealizować, jednak na pewien okres idea została odstawiona na bok. Ale na spotkaniach 

Ewy i Roberta pomysł powracał, a chęć, by go urzeczywistnić była coraz większa. Oboje 

wyobrażali sobie, żeby można by zebrać ludzi i rozesłać ich na ewangelizację kierowców 

poprzez rozmowę. Zarówno Ewa, jak i Robert dużo podróżowali autostopem i chcieli 

pokazać, że takie podróżowanie to okazja do rozmawiania o Panu Bogu. Robert mówi, że 

zobaczył w autostopie nie tylko jego praktyczny atut, jakim jest przemieszczenie się z 

jednego miejsca w drugie, ale również dostrzegł w nim sposób na poznanie innej kultury, 

spotykanie różnych ludzi i doświadczenie Bożej opieki. To rzeczy, którymi chcieli się 

podzielić z innymi. Niedługo później, Tomek, Ewa i Robert spotkali się wspólnie. Wtedy 

Tomek podzielił zapał dwójki znajomych i dokładał do ich idei swoje pomysły. W ten 

sposób, w listopadzie 2010 roku zaczęła się intensywna praca nad planowanym 

wydarzeniem. Rozmowy, wymiana maili, poszukiwanie miejsca na rekolekcje. Pojawiały 

się również momenty kryzysowe, w których organizatorom wydawało się, że ich 

poczynania stoją w miejscu. W tym czasie jedna z osób poradziła im, by rozesłać intencje 

z prośbą o modlitwę do sióstr klauzurowych. Organizatorzy skorzystali z tej propozycji i 

od tego momentu, jak wspomina Robert, ich prace rozwijały się dalej bardziej efektywnie. 

Jak opisuje, nic w przygotowaniach nie było przypadkowe i jego zdaniem cała inicjatywa 

już od początku była pod natchnieniem i prowadzeniem Ducha Świętego. Stwierdza 

również, że ojciec John Boshobora modlił się z Ewą w intencji tego pomysłu i stwierdził 

po modlitwie, że rekolekcje przyniosą dobre owoce. To było dla nich kolejnym 

potwierdzeniem, że dobrze jest tę ideę zrealizować.  

                                                 
1
 Film „Duch” – film dokumentalny o działaniu Ducha Świętego z udziałem oo. Antonello Cadeddu, Enrico 

Porcu oraz ks. Johna Bashobory, reż. Maciej Bodasiński i Lech Dokowicz, 5 sierpnia 2014, 

http://torun.vassula.pl/stara/strona.php?id=260 

http://torun.vassula.pl/stara/strona.php?id=260
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Później przyszedł moment ustalania miejsca wydarzenia. Robert wpadł na pomysł, 

by miejscem ich podróżniczego spotkania była Łódź, gdyż to miasto ma powiązania z 

symboliką biblijną. Łódź wiąże się z rybakami, czyli apostołami, których posyłał Jezus w 

Ewangelii. To rybacy byli wybrani przez Jezusa, by łowić innych ludzi. Jak mówi Pismo 

Święte, Jezus powiedział do uczniów „Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi.”
2
 

Co więcej, ze względu na centralne położenie, Łódź wydawała się odpowiednim miejscem. 

Jednocześnie Ewa dostała kontakt do Malwiny Kocot, będącej w jednej ze wspólnot, która 

mogła im pomóc w organizacji przedsięwzięcia. Okazało się, że mieszka ona w Łodzi. 

Ponadto, cała trójka szukała kapłana, który wsparł by ich inicjatywę od strony duchowej. 

Słyszeli o jednym zakonniku, który podróżował stopem i zaczęli szukać go w sieci. Jak się 

okazało tym zakonnikiem był dominikanin, Krzysztof Pałys, także mieszkający w Łodzi. 

Zatem samo miejsce przebiegu rekolekcji po wszystkich wymienionych wydarzeniach 

zostało jednomyślnie ustalone. Tak kształtowały się dalsze prace nad rekolekcjami, tym 

razem już w czwórkę, razem z Malwiną Kocot, która, jak wspomina Robert, posiada 

bardzo dobre umiejętności organizacyjne. Po rozmowach z ojcem Pałysem, organizatorzy 

zdecydowali zmienić początkowy pomysł z rekolekcji ewangelizacyjnych, gdzie 

uczestnicy mieliby ewangelizować kierowców, na rekolekcje, w których uczestnicy sami 

będą mogli odnajdywać Boga w podróży. Jak stwierdził ojciec Pałys:  

„Nie chciałem rekolekcji ewangelizacyjnych, bo do tego trzeba mieć pewną 

formację i bierze się też wtedy odpowiedzialność za ludzi. Dlatego zaproponowałem, żeby 

to były rekolekcje dla uczestników, a nie ewangelizacja kierowców. Chciałem żeby Ci, 

którzy przyjadą mogli doświadczyć Pana Boga, a jeśli On chciałby się nami posłużyć to 

przy okazji może to zrobić.”
3
  

Zatem na rekolekcjach uczestnicy mieli doświadczyć Boga w podróży, w 

napotkanych ludziach, sytuacjach. Zaś ci którzy mieli pragnienie, by zachować element 

ewangelizacyjny, mogli dobrowolnie dzielić się swoją wiarą.  

Organizatorzy poszukiwali również pomysłu na nazwę rekolekcji. Ostatecznie 

zatytułowali je „Piękne stopy”, a inspiracją był fragment z Pisma Świętego: 

                                                 
2
 Pismo Święte, Biblia Tysiąclecia, Mt 4,19. 

3
 Wywiad z Krzysztofem Pałysem, dominikaninem, przeprowadzony w Warszawie, 17 marca 2013 r. (w 

posiadaniu autorki). 
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 „Jakże więc mieli wzywać Tego, w którego nie uwierzyli? Jakże mieli uwierzyć w 

Tego, którego nie słyszeli? Jakże mieli usłyszeć, gdy im nikt nie głosił? Jakże mogliby im 

głosić, jeśliby nie zostali posłani? Jak to jest napisane: Jak piękne stopy tych, którzy 

zwiastują dobrą nowinę!”
4
  

Uczestnicy mieli być tymi, którzy są świadkami Jezusa, którzy mogą dzielić się 

swoim doświadczeniem Boga. Miejsce rekolekcji organizatorzy znaleźli w parafii Jezuitów 

pod wezwaniem  Najświętszego Imienia Jezus w Łodzi. Tam została przydzielona kaplica, 

gdzie uczestnicy mogli spotykać się na modlitwie. Jak się okazało miejsce to wpasowuje 

się idealnie w tematykę rekolekcyjną, gdyż była to kaplica świętego Krzysztofa, patrona 

podróżujących. A na jednej ze ścian znajdowały się malowidła samochodów, dróg, ludzi z 

plecakami. Było to dla nich kolejne potwierdzenie, że miejsce, które wybrali nie jest 

przypadkowe i wygląda tak, jak by było przygotowane specjalnie dla nich. W trakcie 

przygotowań odpowiedzialni za inicjatywę otrzymali zgodę biskupa na jej 

przeprowadzenie. Po wszystkich ustaleniach umieścili informacje o rekolekcjach w 

Internecie oraz rozesłali wiadomość do duszpasterstw w Polsce. Tak zgromadziło się 

sześćdziesiąt osób na pierwszej edycji rekolekcji autostopowych w 2012 roku. Poniżej 

umieszczam plakat (fot. 4), który reklamuje autostopowe wydarzenie. 

                                                 
4
 Pismo Święte, List do Rzymian 10, 14-1. 
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Fot. 4. Plakat reklamowy rekolekcji. 

 

1.3. Autostop dla twórców rekolekcji i ich motywy do podjęcia inicjatywy 

Każdy z organizatorów podróżował wcześniej autostopem. Mieli oni sporo 

doświadczenia w tego typu wyprawach i chcieli podzielić się tym, co oni odkrywali jako 

niesamowite w autostopie. W celu głębszego poznania motywów zorganizowania 

rekolekcji przez czwórkę ludzi, pokażę czym autostop jest dla organizatorów i dlaczego 

zdecydowali się oni na podjęcie tej inicjatywy. Jeden z nich zauważa, że taka podróż jest 

czasem ufności i wiary w to, że Stwórca czuwa i opiekuje się człowiekiem. Co więcej 

podkreśla, że każdą z napotkanych osób można traktować jako dar, który stawia przed 

nami Bóg.
5
 Inny pomysłodawca rekolekcji twierdzi, że autostop jest dla niego możliwością 

spotkania z samym sobą, z Bogiem i drugim człowiekiem. Takie podróże wpłynęły na jego 

życie, sposób myślenia. Mógł doświadczyć Bożego działania, docenić to, co ma w 

                                                 
5
 Wywiad przeprowadzony w miejscowości Wierzchy, 24 maja 2014 r. (w posiadaniu autorki). 
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normalnym życiu jako pewne, a co przez swoją powszedniość łatwo jest mu przeoczyć. 

Opisuje to następująco: 

„To, że moja mama robiła mi zupę, to nie czułem, że Bóg działa w ten sposób i 

obdarowuje mnie przez nią. A w podróży to wszystko wygląda inaczej, bo kiedy ktoś mi 

daje zupę w podróży, a ja nie jadłem cały dzień, to wtedy czuję działanie Boga, ono jest 

jeszcze bardziej widoczne. W podróży doświadczyłem konkretnej pomocy Boga, 

konkretnej opieki. Jak jestem głodny to On daje mi jeść, jak nie mam gdzie spać to On daje 

mi nocleg, a jeśli w Jego zamyśle potrzebuję, żeby spać gdzieś na ławce, to zakładam, że 

jest mi to widocznie potrzebne. Również doświadczyłem pomocy od ludzi, którzy wcale 

nie mają obowiązku mi pomagać, a jednak to robią.”
6
  

Wspomina on również jedną ze swoich dłuższych podróży do Norwegii, która 

trwała ponad trzydzieści dni. W niej miał okazję przemierzyć dziewięć państw, przejechać 

około 7500 kilometrów i co istotne przetrwać wyprawę z niewielką gotówką, gdyż zabrał 

ze sobą jedynie sto złotych. Jak podaje była to dla niego niesamowicie ważna przygoda: 

 „Wyjechałem do Norwegii  jako chłopiec, a wróciłem jako mężczyzna, to była dla 

mnie taka podróż inicjacyjna. Jeździłem sam, praktycznie bez pieniędzy cały miesiąc, a 

wcześniej nigdy nawet nie bywałem zagranicą. Pamiętam, że wróciłem zupełnie inny. 

Zawsze miałem kompleksy, a dzięki tej podróży wzrosło moje poczucie własnej wartości. 

To był czas poznania siebie i Boga. Poznałem Go tak osobiście.”
7
  

Jego zdaniem podczas autostopowania człowiek musi się zmierzyć z różnymi 

sytuacjami, niejednokrotnie wymagającymi. To czego się doświadcza jest dużo bardziej 

intensywnie niż na co dzień. Stwierdza, że takie sytuacje dają przestrzeń, w której można 

być bardziej wrażliwym i otwartym na Bożą obecność” 

„Musi człowiek przejść przez coś, żeby się zbliżyć do Boga. Bo w podróży 

wszystko jest bardziej zintensyfikowane. Jak nas coś boli w podróży, to mocniej niż 

normalnie, jeśli jesteśmy głodni to jesteśmy bardziej głodni w podróży, a jeśli 

potrzebujemy drugiego człowieka to wtedy dużo bardziej, a jeśli się boimy to w podróży 

                                                 
6
 Wywiad przeprowadzony w miejscowości Wierzchy, 1 stycznia 2014 r. (w posiadaniu autorki). 

7
 Tamże. 
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też jest to bardziej dotkliwe. Uważam, że tego wszystkiego doświadczamy szybciej i 

głębiej.”
8
 

Chłopak podkreśla wartość, jaką ma dla niego autostop i dlaczego razem z innymi 

zdecydował się na zorganizowanie rekolekcji: 

„Wiem co mi dał autostop i dlatego chcieliśmy to pokazać innym ludziom. Poza 

tym, to są wyjątkowe rekolekcje. Nie są one takie same jak tydzień spędzony na 

rekolekcjach stacjonarnych w ośrodku. Bo w moim doświadczeniu te treści, które 

słyszymy dużo łatwiej jest nam zapomnieć. A jeśli chodzi o rekolekcje połączone z 

autostopem to mamy tu swoje własne doświadczenie, bezpośrednie i osobiste, więc nawet 

jeśli się straci wiarę, to pamięta się tę przygodę, to, że się dojechało, czegoś się 

doświadczyło, pomijając już ten duchowy wymiar. To też jest ważne.”
9
 

Ojciec Krzysztof Pałys, odpowiadający za opiekę duchową na rekolekcjach, 

podobnie może pochwalić się doświadczeniem autostopowym. Jest on autorem książki 

Ludzie ósmego dnia, w której opisuje swoją podróż do Macedonii. Jak mówi ojciec Pałys 

dla niego sam pomysł rekolekcji autostopowych był czymś wyjątkowym i dlatego zgodził 

się na prowadzenie duchowej części rekolekcji. Podkreśla, że niezwykle istotny był dla 

niego fakt, że sam pomysł wyszedł od ludzi świeckich, co uważa za działania Ducha 

Świętego w Kościele, który działa przez wszystkich. Jak twierdzi „charyzmat, by działać w 

Kościele jest dany od czasu Chrztu Świętego, więc nie wszystko spoczywa na księdzu , ale 

właśnie bywa tak, że Duch Święty niesamowicie działa przez ludzi świeckich.”
10

 O takim 

działaniu wspomina również papież Franciszek: „W każdym ochrzczonym, od pierwszego 

do ostatniego, działa uświęcająca moc Ducha, skłaniająca do ewangelizowania.”
11

 Zatem 

wydaje się, że ewangelizacja jest czymś przyrodzonym i naturalnym dla człowieka, który 

przyjął wiarę. Co więcej, obejmuje ona cały lud Boży i nie jest zarezerwowana tylko dla 

nielicznych. Jeśli chodzi o opinię ojca na temat autostopu to stanowi on bardzo cenny 

element w jego życiu. Stwierdza następująco: „jest to dla mnie forma poznawania ludzi, z 

takich środowisk, do których bym nie trafił, nigdy bym nie poznał w parafii, tutaj ludzie 

bardziej się otwierają, mogą swobodniej rozmawiać z księdzem. W autostopie też 

                                                 
8
 Tamże. 

9
 Tamże. 

10
 Wywiad z Krzysztofem Pałysem, dominikaninem, przeprowadzony w Warszawie, 17 marca 2013 r. (w 

posiadaniu autorki). 
11

 Papież Franciszek, Adhortacja Apostolska Evangelii Gaudium, Rzym 2013, r. 3, p. 119. 
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doświadczam mocno opatrzności Pana Boga.”
12

 Co więcej porównuje on autostop do 

ludzkiej egzystencji:  

„To taka metafora życia, to sztuka czekania, cierpliwości. Czasem czeka się długo 

na samochód, podobnie w życiu, tylko na inne rzeczy. To też doznanie, że jak się czeka 

zbyt długo, to nie oznacza, że Pana Boga nie ma, ale może oznaczać to, że ma dla nas coś 

lepszego.” 

Ojciec wymienia również aspekty wychowawcze autostopu i pokazuje wpływ 

podróży na jego życie: 

„Kiedy jadę na taką wyprawę to uczę się, że nie trzeba posiadać dużo, by być 

szczęśliwym. Z każdą podróżą minimalizowałem ilość rzeczy, które posiadam. 

Oddawałem to co mi nie potrzebne. Nie śpię na łóżku, tylko na materacu. Porozdawałem 

książki. Zobaczyłem, że te rzeczy nie są tak potrzebne, to co najważniejsze to spotkanie z 

drugim człowiekiem. Daje mi to wolność od posiadania wielu rzeczy, o co wcześniej 

bardzo się modliłem. Można mieć trochę i się z tego bardzo cieszyć.”
13

 

Zatem takie doświadczania organizatorów, jak i towarzyszącego im ojca, pozwoliły 

im wspólnie zjednoczyć się wokół jednej inicjatywy. Każdy z nich ma przeświadczenie o 

tym, że autostop jest szczególną wartością w ich życiu, z której mogą wiele czerpać i 

dzielić się z innymi.  

1.4. Cel rekolekcji 

 Jeśli chodzi o cel rekolekcji to wyróżnić możemy kilka aspektów. Jeden z 

organizatorów twierdzi, że uczestnicy mieli doświadczyć przygody z Bogiem, Jego 

obecności i troski w podróży. Poprzez wyprawę autostopową mieli również uczyć się 

zaufania do Boga. Chodziło także o dobrze spędzony czas, z którego uczestnicy mogliby 

czerpać radość i cieszyć się poznawaniem nowych osób w drodze. Zaś doświadczenia z 

podróży miały być ubogaceniem dla ich codziennego życia. W filmie reklamującym 

rekolekcje organizatorzy podają: 

„Ideą rekolekcji jest zobaczenie jak Bóg działa w naszym codziennym życiu. Często 

jest tak, że nasza codzienność jest dość rutynowa i nie zauważamy tego, jak Bóg wchodzi 

w nasze życie, dlatego tutaj chcemy się postawić w nietypowej sytuacji drogi, 

                                                 
12

 Wywiad z Krzysztofem Pałysem przeprowadzony w Warszawie, 17 marca 2013 r. (w posiadaniu autorki). 
13

 Tamże. 
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podróżowania, gdzie jest wiele niepewnych sytuacji, nie na wszystko mamy wpływ, na 

przykład, na pogodę czy na zatrzymanie się kierowcy. Dlatego, kiedy nie my o wszystkim 

decydujemy to łatwiej wtedy zobaczyć, że Bóg opiekuje się nami.”
14

  

Inny organizator podaje: „w podróżach autostopowych chodzi o coś więcej niż tylko 

samą podróż, dlatego postanowiliśmy połączyć wymiar podróżowania autostopem z 

wymiarem duchowym.”
15

 Zatem, z jednej strony rekolekcje posiadały wymiar duchowy, 

zaś z drugiej uczestnicy mogli po prostu cieszyć się danym im czasem w gronie 

spotkanych osób i doświadczać przygód, jakie wpisane są w podróż autostopową.  

1.5. Inicjatywy, które powstały wskutek rekolekcji 

Pierwsze rekolekcje autostopowe zakończyły się 22 lipca 2012 roku. Jednak był to 

dopiero początek nowych, rodzących się wydarzeń. Już nie tylko sami organizatorzy 

podejmowali kolejne wyzwania, ale sami uczestnicy chętnie angażowali się w nowe 

przedsięwzięcia, do których to dołączało się coraz więcej nowych osób. Powstał blog, na 

którym można poznać bardziej szczegółowo, czym są rekolekcje autostopowe. Można tam 

również przeczytać świadectwa uczestników z podróży, czy dowiedzieć się o różnych 

organizowanych inicjatywach. Podobną funkcję spełnia strona rekolekcji na portalu 

facebook. Już dwa miesiące po rekolekcjach można było się przekonać, że wydarzenie 

autostopowe nie kończy działalności „Pięknych stóp.” We wrześniu 2012 roku odbyła się 

pielgrzymka autostopowiczów na Jasną Górę. Podróżujący zjechali do małej miejscowość 

Choroń, skąd wyruszyli pieszo do sanktuarium. Był to czas modlitwy, dzielenia się swoim 

doświadczeniami z rekolekcji i wspólnej dyskusji nad dalszymi inicjatywami tworzącej się 

społeczności. Niedługo później zrodził się pomysł na stowarzyszenie 

„Pięknostopowiczów”, które miałoby łączyć ludzi o wspólnych wartościach oraz pasji do 

podróżowania autostopem. Odbyło się kilka spotkań formalnych w celu zrealizowania tej 

idei, jednak ze względu na trudności prawne, prace nad tą inicjatywą nadal trwają. 

Kolejnym wydarzeniem była pielgrzymka autostopowa na Europejskie Spotkanie 

Młodych, które odbyło się w Rzymie na przełomie grudnia i stycznia, 2012 i 2013 roku Z 

ogłoszeń na blogach czy rekolekcyjnej stronie na facebooku można dowiedzieć się o 

nowych przedsięwzięciach. W tych miejscach autostopowicze również dzielą się swoimi 

wrażeniami z dalszych podróży oraz umieszczają informacje o planowanych wypadach, na 

                                                 
14

 Film reklamowy, Rekolekcje autostopowe Piękne stopy, https://www.youtube.com/watch?v=wisxvkt4lQU, 

07.08.2014 r. 
15

 Tamże. 
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które szukają współtowarzyszy. W ten sposób tworzy się nowa społeczność, która coraz 

bardziej poszerza się. Co więcej, autostopowicze chętnie spotykają się na wielu 

nieformalnych spotkaniach czy ważnych dla nich uroczystościach, gdzie mogą pobyć 

razem i wspólnie spędzić czas. Niekiedy uczestnicy rekolekcji są zapraszani do parafii, 

szkół lub duszpasterstw młodzieżowych, gdzie opowiadają o swoim spotkaniu z Bogiem 

podczas przebytych rekolekcji i podróży. W latach 2013 i 2014 odbyły się kolejne tury 

rekolekcji autostopowych, co pokazuje, że chętnych nie brakuje i jest to bardzo 

interesującą oferta na spędzenie czasu, w której można połączyć podróżowanie z 

wymiarem duchowym. 
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2. NOWA EWANGELIZACJA 

2.1. Pojęcie nowa ewangelizacja 

Przedstawię pokrótce czym jest nowa ewangelizacja, gdzie ma swoje początki, jakie 

jest jej zadanie i jakie jej formy występują obecnie. Skupię się tylko na ogólnym opisaniu 

tego wątku i na najważniejszych zagadnieniach, gdyż powstało już wiele osobnych prac 

dotyczących nowej ewangelizacji. W opisie powołam się na dokumenty Kościoła 

Katolickiego, które w obszerny sposób wyjaśniają dzieło nowej ewangelizacji. Natomiast 

w dalszej części pracy skoncentruję się na pokazaniu jednego przykładu nowej 

ewangelizacji, do którego możemy zaliczyć wybrane przeze mnie rekolekcje autostopowe.  

Zacznę od znaczenia terminu „ewangelizacja”. Wyraz ten pochodzi od greckich słów 

„euangelion, który oznacza dobrą nowinę, radosną wiadomość, ewangelię oraz czasownika 

euangelidzo i jego form imiesłowowych: zwiastujący, głoszący, przekazujący, krzewiący 

dobrą nowinę.”
16

 Jak wiemy z Biblii, już u początku wiary chrześcijańskiej Jezus był tym, 

który głosił dobrą nowinę. Od kiedy zaczął swoją działalność, pojawiał się w różnych 

miejscach i spotykał ludzi, którzy słuchali jego nauki. Sam o sobie mówił, że jest posłany 

przez Ducha Świętego, by ubogim nieść dobrą nowinę, że każdy może być zbawiony, a 

życie na ziemi nie kończy się wraz ze śmiercią.
17

 Kilka razy w Ewangeliach pojawia się 

podobny fragment, co oznacza, że głoszenie dobrej nowiny było istotnym aspektem 

działalności Jezusa. Zaraz po Jezusie apostołowie byli tymi, którzy głosili, że wiara w 

Jedynego Stwórcę zapewnia zbawienie i dostęp do Królestwa Bożego. Oni zaś, jako 

następcy Chrystusa, zostali posłani w świat, aby tak jak ich nauczyciel mogli przekazywać 

całemu światu radosną nowinę. Jak mówią nam dzieje Apostolskie: „Oni to po przybyciu 

do Antiochii przemawiali też do Greków i opowiadali Dobrą Nowinę o Panu Jezusie. A 

ręka Pańska była z nimi, bo wielka liczba uwierzyła i nawróciła się do Pana.”
18

 Wskazuje 

to na kontynuację dzieła Jezusa przez apostołów. Co więcej, możemy spostrzec, że ich 

wysiłki okazywały się skuteczne, bo słuchacze przyjmowali ich słowa i zmieniali swoje 

życie. Dlatego nieodłącznym elementem egzystencji chrześcijanina jest słuchanie Dobrej 

Nowiny i przekazywanie jej innym. Benedykt XVI w liście apostolskim z 2010 roku 

podkreśla, że misja ewangelizacyjna, będąca kontynuacją dzieła upragnionego przez Pana 

                                                 
16

 T. Moch, Pojęcie i wyzwania nowej ewangelizacji, Przemówienie z międzyuczelnianego sympozjum 

naukowego KUL-UKSW, Warszawa 2012, http://tmoch.i365.pl/jupgrade/index.php/e-czytelnia/72-xxxviii-

midzyuczelniane-sympozjum-naukowe-kul-uksw-2012.html, 6 sierpnia 2014 r. 
17 

Pismo Święte, Łk 4,18. 
18

 Pismo Święte, Dz 11, 20-21. 
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Jezusa, jest koniecznym i niezastąpionym wyrazem najgłębszej natury Kościoła.
19

 

Podobnie papież Paweł VI stwierdza w adhortacji apostolskiej Evangelii Nuntiandi, że 

„głoszenie ewangelicznego orędzia nie jest czymś takim, co Kościół mógłby dowolnie 

wykonywać, albo nie wykonywać, ale jest zadaniem i obowiązkiem, nałożonym mu przez 

Pana Jezusa, ażeby ludzie mogli wierzyć i dostąpić zbawienia.”
20

 Dlatego też 

ewangelizacja wydaje się być kluczowym tematem, który Kościół podejmuje i do którego 

stale powraca. 

2.2. Uzasadnienie nowej ewangelizacji 

Możemy się zastanawiać dlaczego proponowana jest nam nowa ewangelizacja, nie 

zaś po prostu ewangelizacja, czyli głoszenie dobrej nowiny. Czy zatem jest ona inna od tej, 

którą głosił Jezus, czy którą przeprowadzał Kościół przez prawie 2000 lat? Po raz pierwszy 

tym terminem posłużył się papież Jan Paweł II w swoim przemówieniu skierowanym do 

biskupów Ameryki Łacińskiej. Nawoływał On wierzących do głębszego zaangażowania w 

wiarę. Do tego przemówienia odnosi się Benedykt XVI, który wyjaśnia na czym polegać 

ma nowa ewangelizacja: 

 „Nie chodzi tu o ponowne wykonanie czegoś, co zostało źle zrobione lub się nie 

sprawdziło, tak jakby nowe działanie było osądzeniem poprzedniego, stwierdzeniem jego 

niepowodzenia. Nie ma być ona kopią pierwszej, nie chodzi tu jedynie o powtórkę, lecz o 

odwagę próbowania nowych dróg, w obliczu nowych okoliczności, w których Kościół ma 

głosić dzisiaj Ewangelię.”
21

  

W dokumencie Lineamenta Benedykt XVI powraca do myśli swojego poprzednika, 

by podkreślić wagę głoszenia dobrej nowiny. Obaj papieże widzą w nowej ewangelizacji 

szansę na odnalezienie odpowiednich sposobów, metod przemawiania do współczesnych 

ludzi, w czasach, które podlegają rozmaitym przemianom społecznym, kulturowym i wielu 

innym, które dotyczą życia człowieka. Benedykt XVI w 2010 roku powołał Papieską Radę 

ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji, która miała być odpowiedzią na współczesne 

problemy, z jakimi obecnie musi się zmierzyć Kościół. Odchodzenie ludzi od wiary, utrata 

podstawowych wartości religijnych to jedne z wielu aspektów współczesnego świata, 

                                                 
19

 Benedykt XVI, List Apostolski w formie motu proprio Ubicumque et Semper , uchwalony 21 września 

2010 r. w Castel Gandolfo. 
20

 Paweł VI, Adhortacja apostolska Evangelii Nuntiandi - o Ewangelizacji we współczesnym świecie, Rzym 

1975, r. 5, p. 10. 
21

 Lineamenta, Nowa Ewangelizacja dla przekazu wiary chrześcijańskiej, Watykan 2011 r., dokument 

uchwalony na XIII Zwyczajnym Zgromadzeniu Ogólnym Synodu Biskupów , r. 1 p. 12. 
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gdzie człowiek coraz mniej ceni i szuka Boga. Papież mówi, o swym niepokoju 

związanym z traceniem fundamentalnej „wiary w Boga Stwórcę i Jego opatrzność, 

objawienie Jezusa Chrystusa jako jedynego Zbawiciela.”
22

 Ponadto możemy się 

zastanowić do kogo kierowana jest nowa ewangelizacja. Papież Paweł VI mówi, że 

„Kościół jako głosiciel Ewangelii, zaczyna swe dzieło od ewangelizowania samego 

siebie.”
23

 Dlatego zanim zacznie przekazywać Ewangelię innym sam powinien umacniać 

się w wierze i nadziei, do której wzywa Chrystus. Trzeba by sami wierzący mogli 

znajdować się blisko Boga, odnawiać swoje myślenie i trwać w ewangelicznym nauczaniu. 

Tylko wtedy Kościół będzie zdolny, by wyjść do innych, którzy chcą usłyszeć Dobrą 

Nowinę. Następnie może wychodzić ze swoim przesłaniem do innych, „do wszelkich 

kręgów rodzaju ludzkiego, aby przenikając je swą mocą od wewnątrz, tworzyć z nich 

nową ludzkość.”
24

 Można się zastanawiać czym jest nowa ludzkość. Papież mówi, iż 

celem działań ewangelizacji jest droga ku temu „by dosięgnąć i jakby przewracać kryteria 

oceny, hierarchię dóbr, postawy i nawyki myślowe, bodźce postępowania i modele 

życiowe rodzaju ludzkiego, które stoją w sprzeczności ze słowem Bożym i planem 

zbawczym.”
25

 To ma prowadzić ludzi do autentycznej wiary, życia odzwierciedlającego 

ewangeliczne wartości. 

2.3. Sposoby nowej ewangelizacji 

Powstaje pytanie w jaki sposób powinno dokonywać się dzieło nowej ewangelizacji, 

jakimi sposobami, środkami powinien posługiwać się Kościół, by mógł ze swoim 

przesłaniem dotrzeć do ludzi. Tutaj również odpowiedź znajdziemy w dokumentach i 

wypowiedziach Kościoła. Kardynał Joseph Ratzinger, w przemówieniu z 2000 roku w 

Rzymie mówi o wybraniu odpowiednich metod ewangelizacji, które będą jasne i klarowne 

dla ludzi tak, by w swej przemowie mogły do nich trafiać. Chodzi o służbę drugiemu 

człowiekowi, dzięki której tworzy się przestrzeń dla lepszego poznania Boga.
26

 Papież 

Paweł VI w adhortacji apostolskeiej Ewangelii Nuntiandi wspomina kilka sposobów, za 

pomocą których Kościół może nieść Dobrą Nowinę. Jednym z nich jest świadectwo życia 

wiernych, którzy w swoim życiu odznaczają się cnotami zgodnymi z treścią Ewangelii. Za 

ich przykładem inni mogą czerpać dobre wzorce postępowania, które prowadzą do 

                                                 
22

 Benedykt XVI, Ubicumque et Semper. 
23

 Ewangelii Nuntiandi, op. cit., r. 1, p. 15. 
24

 Ewangelii Nuntiandi, op. cit., r. 2, p. 18. 
25

 Ewangelii Nuntiandi, op. cit.,  r. 2, p. 19. 
26

 Kard. Joseph Ratzinger, Nowa ewangelizacja, Przemówienie prefekta Kongregacji Nauki Wiary do 

katechetów   i nauczycieli religii, Rzym 2001, r. 1, p. 2. 
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świętości.
27

 Równie ważne w ewangelizacji jest samo głoszenie słowa, które nie jest tylko 

zwykłym wypowiadaniem zdań, ale przekazywaniem słowa Bożego, które ma szczególne 

znaczenie.
28

 Jak przekazuje Pismo Święte ”żywe jest słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze 

niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i 

szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca.”
29

 Zatem nawet, kiedy w świecie jesteśmy 

wystawieni na wielość słowa słyszanego w środkach masowego przekazu czy w wielu 

innych miejscach, to jest ono nieporównywalne ze słowem Bożym, gdyż nie jest to słowo 

tylko ludzkie, ale natchnione przez Boga. Wartość głoszenia podkreśla również św. Paweł 

w liście do Rzymian, w którym mówi, że „wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co 

się słyszy, jest słowo Chrystusa.”
30

 Dlatego tak samo jak apostołowie w pierwszych 

wiekach chrześcijaństwa, tak i teraz Kościół może wyjść do innych, by przekazywać 

Ewangelię, poprzez którą buduje i umacnia wiarę. Niemniej ważne, według Pawła VI, jest 

słowo wygłaszane w homiliach, zarówno podczas sprawowania Eucharystii, jak i innych 

ceremonii kościelnych. Nauka powinna „być prosta, przejrzysta, bezpośrednia, 

przystosowana, oparta i zakorzeniona w nauce Ewangelii, jak również wierna Urzędowi 

Nauczycielskiemu Kościoła, natchniona i wyrażona apostolską żarliwością, pełna dobrej 

nadziei, podsycająca wiarę, rodząca pokój i jedność.”
31

 W związku z tym głoszenie słowa 

wymaga dużego zaangażowania i przygotowania, by było ono jak najbardziej autentyczne, 

przynoszące dobro i umocnienie dla tych, którzy go słuchają. Ponadto, Paweł VI 

wspomina również prowadzenie katechizacji w szkołach i rodzinach. Przy czym podkreśla 

wartość zastosowania społecznych środków przekazu, mass-mediów, które pozwalają 

dotrzeć do większego grona odbiorców. Traktuje je jako dobra współczesności, które 

Kościół może wykorzystać w przekazywaniu wiary.
32

 Oprócz wspomnianych metod 

głoszenia, papież kieruje naszą uwagę na bezpośrednią, osobistą ewangelizację, gdzie 

dochodzi do spotkania jednej osoby z drugą. Chodzi tu o indywidualne rozmowy, gdzie 

następuje dzielenie się wiarą, możliwość świadczenia o Chrystusie. Ma on na myśli 

również pracę kapłanów, którzy w Sakramencie Pokuty czy w rozmowach duchowych 

troszczą się i wspierają słowem poszukujących Boga.
33

 Cały trud ewangelizacji ma służyć 

                                                 
27

 Ewangelii Nuntiandi, op. cit., r. 4, p. 41. 
28

 Ewangelii Nuntiandi, op. cit., r. 4, p. 42. 
29

 Pismo Święte, List do Hebrajczyków 4, 12. 
30

 Pismo Święte, List do Rzymian 10, 17. 
31

 Evangelii Nuntiandi, op. cit.,  r. 4, p. 43. 
32

 Tamże, r. 4, p. 44, 45. 
33

 Jw., r. 4, p. 46. 
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przybliżaniu wiernych do życia z Chrystusem, do żywej relacji z Nim, która wyraża się 

między innymi poprzez uczestnictwo w Sakramentach Kościoła. 

Kardynał Ratzinger zaznacza jednak, że służenie Chrystusowi, bez względu na 

metody, związane jest z wysiłkiem, cierpieniem, które można ofiarować jako modlitwę za 

zbawienie ludzi. Ratzinger odwołuje się do słów Jezusa w Ewangelii, które wskazują, że 

dobro jakie może przynieść ewangelizacja rodzi się również przez trud, który zdaje się być 

jej nieodłącznym elementem. „Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, 

zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity.”
34

 Samo życie Jezusa i jego 

śmierć były ofiarą za zbawienie ludzi, dlatego zachodzi tu podobieństwo między nim, a 

tymi którzy głoszą Ewangelię. Ewangelizatorzy są jak sam Jezus, którzy też ponoszą 

pewną ofiarę w swoim życiu, by inni ludzie spotkali Boga i osiągnęli życie wieczne. 

Konsekwentnie, przemawianie ma dokonywać się w imieniu samego Jezusa, nie może być 

to jedynie głos ludzki, który chce wygłosić pewne prawdy wiary. Jak podkreśla Ratzinger 

„ewangelizacja to nie tylko pewna forma mówienia, ale pewna forma życia: 

ewangelizować znaczy żyć słuchając głosu Ojca i stając się Jego głosem.”
35

 Zatem 

ewangelizujący najpierw sami muszą żyć tym, co głoszą, słuchać głosu Boga, trwać w 

wierze, by ich poczynania rodziły się z ich postępowania przenikniętego Ewangelią i 

spotkaniem z Bogiem. Jest to podstawa ewangelizacji, gdyż w przeciwnym razie 

„wszystkie metody głoszenia stają się jałowe, jeśli nie mają fundamentu w modlitwie.”
36

 Z 

tego względu „przepowiadane słowo musi zawsze wypływać z głębokiego życia 

modlitewnego.”
37

 

2.4. Rozwój nowej ewangelizacji w Polsce 

W Polsce nowa ewangelizacja zajmuje również znaczące miejsce. Z pewnością nie 

jest to temat tylko i wyłącznie ostatniego czasu, jednak z pewnością ostatnie lata wskazują 

na jej coraz prężniejszy rozwój i jej istotną rolę w działaniu Kościoła. Świadczy o tym, 

między innymi, powołanie Zespołu do spraw Nowej Ewangelizacji. Został on utworzony 

w dniach 14-16 października 2011 roku decyzją Konferencji Episkopatu Polski, którą 

podjęto na 356 Zebraniu Plenarnym. Przewodniczącym zespołu jest biskup Grzegorz Ryś. 

Zaś działalność Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji prowadzona jest przy współpracy z 

                                                 
34

 Pismo Święte, J 12, 24. 
35

 Kard. Joseph Ratzinger, Nowa ewangelizacja, op. cit., r. 1, p. 2. 
36

 Tamże. 
37

 Tamże. 
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Komisją Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa. Zespół ma przybliżyć 

polskiemu Kościołowi znacznie nowej ewangelizacji, jej ważność dla grup i wspólnot 

duszpasterskich. Ma promować nową ewangelizację i wspierać działania ludzi, którzy 

pragną jej rozwoju w różnych środowiskach. Zespół podkreśla rolę uczenia się nowych 

metod przekazu Ewangelii, które pomogą dotrzeć do wszystkich ludzi, zaś Katechizm 

Kościoła Katolickiego uznają za fundament i źródło do czerpania wiedzy na temat wiary. 

Zespół ten jest także inicjatorem Szkoły Nowej Ewangelizacji, która przygotowuje 

zarówno osoby świeckie, jak i duchowne do ewangelizacji. Ma ona za zadanie ożywiać i 

pogłębić wyznawaną wiarę wiernych oraz przygotować ich do misji głoszenia, dzięki 

przebytej formacji. Powstała również baza środowisk nowej ewangelizacji, dzięki której 

wspólnoty z całej Polski mają lepszą możliwość komunikacji i współpracy. 

2.5. Elementy ewangelizacyjne w rekolekcjach autostopowych 

Sam przebieg i powstanie rekolekcji, jak niejednokrotnie podkreśla jeden z 

organizatorów, były działaniem Ducha Świętego, od którego wziął się impuls, by razem 

coś stworzyć i doprowadzić do skutku. Nakreśla to nam inną perspektywę działania, w 

którym to nie człowiek wychodzi z ideą mówienia o Bogu, ale sam Stwórca objawia się w 

natchnieniach, które rodzą się w głowach konkretnych osób. W świetle słów Benedykta 

XVI możemy dostrzec zależność pomiędzy działaniem Boga i człowieka. „Zawsze trzeba 

pamiętać, że pierwsze słowo, prawdziwa inicjatywa, prawdziwe działanie pochodzi od 

Boga i tylko wtedy, gdy włączamy się w tę Bożą inicjatywę, tylko gdy usilnie prosimy o tę 

Bożą inicjatywę, my również możemy stać się – z Nim i w Nim – ewangelizatorami.”
38

 

Zatem możemy potraktować samych organizatorów jako pierwszych ewangelizatorów, 

którzy wyszli ze swoim pomysłem i wprowadzili go w czyn. 

Kiedy twórcy rekolekcji autostopowych myśleli o utworzeniu tego dzieła, pragnęli 

by było to wydarzenie ewangelizacyjne, podczas którego uczestnicy będą dzielić się 

swoim doświadczeniem wiary z napotkanymi kierowcami. Jednak w następstwie różnych 

zdarzeń zdecydowano, by rekolekcje były głównie czasem, kiedy to sami uczestnicy mogli 

być ewangelizowani i wystawieni na doświadczenie Boga. Założenie to możemy odnaleźć 

w słowach Pawła VI, który mówi, że: „Kościół jako głosiciel Ewangelii, zaczyna swe 

dzieło od ewangelizowania samego siebie, […] musi ciągle słuchać tego, w co wierzy, i 

motywów swej nadziei, i nowego przykazania miłości. […] ustawicznie musi przyjmować 

                                                 
38

 Papież Franciszek, Gaudium, op. cit., r. 3, p. 112. 
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wieść o wielkich sprawach Bożych.”
39

 Dalej podkreśla powody takiego postępowania: 

„Kościół zawsze winien być ewangelizowany, żeby mógł zachować swą świeżość, 

żarliwość i moc w głoszeniu Ewangelii.”
40

 Zatem grupa osób, która zgromadziła się w 

czasie rekolekcji sama podlegała ewangelizacji, zarówno podczas pierwszych trzech dni 

rekolekcji stacjonarnych, jak i następującej po nich podróży.  

W Orędziu Synodu Biskupów do ludu Bożego możemy przeczytać: dzieło 

ewangelizacji nie jest zadaniem jakiejś osoby w Kościele, ale wspólnot kościelnych jako 

takich, gdzie są dostępne w pełni narzędzia spotkania z Jezusem: Słowo, sakramenty, 

braterska komunia, posługa miłości, misja.”
41

 Zebrani na rekolekcjach stworzyli konkretną 

wspólnotę ludzi, którzy trwali na modlitwie, wzajemnym poznawaniu się i dzieleniu 

swoimi doświadczeniami. Dzięki otwartości na drugiego człowieka, tworzącym się wśród 

nich więziom mogli doświadczyć braterstwa i miłości, o których będzie mowach w dalszej 

części pracy. Ponadto, uczestnicy mieli dostęp do sakramentów, takich jak Msza św. czy 

spowiedź, przez które, jak wierzy Kościół można doświadczać łaski i obecności Boga. Co 

więcej, zgromadzone osoby miały dostęp do Słowa Bożego podczas Eucharystii, 

konferencji, modlitwy brewiarzowej lub osobistej, które wydają się być kluczowym w 

świetle ewangelizacji. O nich mówi papież Paweł VI: „słowa Chrystusa odkrywają 

tajemnice Boga, Jego zamysł oraz Jego obietnice, i dlatego przemieniają serce człowieka i 

jego los.”
42

 Dlatego słowo Boga jest podstawą rozwoju dla wierzącego, ono stanowi bramę 

do poznania Boga, nawiązania z Nim dialogu tak, by mogła rozwijać się osobista relacja ze 

Stwórcą. Papież podkreśla także, że słowo umacnia wiarę, przynosi odpowiedzi na 

nurtujące człowieka pytania, a zarazem daje mu siłę do codziennego życia.  

Warto dodać, że rekolekcje autostopowe były pierwszą tego typu inicjatywą w 

Kościele w Polsce. Zaprezentowały one nową możliwość rekolekcji, które nie tylko 

odbywały się w wyznaczonym ośrodku, ale również podczas całego tygodnia podróży. 

Odpowiada to słowom biskupów: 

„Nowa ewangelizacja jest zatem synonimem misji; wymaga umiejętności 

rozpoczynania od nowa, przekraczania granic, poszerzania horyzontów. Nowa 

ewangelizacja jest przeciwieństwem samowystarczalności i polegania na sobie samym, 

                                                 
39

 Evangelii Nuntiandii, op. cit.,  r. 1, p. 15. 
40

 Tamże. 
41

 Orędzie Synodu Biskupów do ludu Bożego, Ewangelia w świecie, Rzym 2012, p. 8, źródło internetowe: 

http://nowaewangelizacja.org/ewangelia-w-swiecie-oredzie-synodu-biskupow-do-ludu-bozego/ 
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 Evangelii Nuntiandi, op. cit.,  r. 1, p. 11. 
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mentalności status quo i takim pojmowaniu duszpasterstwa, które sądzi, że wystarczy dalej 

postępować tak, jak się postępowało zawsze.”
43

 

Widać tu aspekt nowości, podejmowania nowych wyzwań, którym stawili czoło 

organizatorzy. Z pewnością niełatwo być prekursorem nowych pomysłów, gdyż 

niejednokrotnie stanowią one temat do rozważań nad ich celowością lub obiekt krytyki. 

Jednak dojście do skutku całego wydarzenia ukazuje dużą determinację organizatorów, jak 

i ich odwagę do wyjścia poza stare schematy. Podczas rekolekcji autostopowych, Bóg miał 

być obecny w każdym czasie, uczestnicy mieli nauczyć się go rozpoznawać i doświadczać 

jego działania, w różnych miejscach i osobach. Można by powiedzieć, że po trzydniowej, 

osobistej formacji, uczestnicy wyruszyli w drogę, która stanowiła swoistą praktykę 

odnajdywania Boga w życiu. Ta inicjatywa może być odpowiedzią na współczesne 

duchowe problemy, gdyż jak mówią biskupi, człowiek coraz mniej gotowy jest, by słuchać 

Boga, nauki mówiącej o Nim, ponad to brakuje mu takich miejsc, gdzie mógłby się na 

Niego otwierać. Jednak nie jest to świeży problem, on istnieje już od dawna, dlatego 

Kościół jako swoje wyzwanie widzi „pilną potrzebę znalezienia nowych sposobów 

proponowania wiary chrześcijańskiej.”
44

 Być może te rekolekcje są wskazówką, jak radzić 

sobie ze znużeniem i brakiem żywotności we wspólnotach Kościelnych. Biskupi 

zauważają, iż „w takiej sytuacji za dar Ducha trzeba uznać świeżość i dynamizm, które 

obecność grup i ruchów kościelnych zdołała wnieść w to zadanie przekazu wiary.”
45

 

Zatem ta inicjatywa może pojawiać się jako początek wychodzenia do wiernych z nowym 

zapałem, który rodzi się, dzięki interesującej formie rekolekcji.  

Są to podstawowe elementy ewangelizacyjne, które z założenia mogą być 

postawione, jako te które stanowią część rekolekcji, jednak mogą być zweryfikowane 

dopiero po wydarzeniu. A pomocne w tym będą wypowiedzi uczestników na temat 

rekolekcji, które zaprezentuję w dalszej części pracy. 
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3. BADANIA 

3.1. Metodologia 

3.1.1. Problemy badawcze  

W swojej pracy posłużę się również bardziej szczegółowymi pytaniami, by dojść do 

celu swoich poszukiwań. W związku z tym chcę znaleźć informacje na niżej postawione 

pytania. Dlaczego uczestnicy zdecydowali się pojechać na rekolekcje autostopowe? Co ich 

zachęciło, jakie były ich motywy? Czym się kierowali w swoich decyzjach? Czym był czas 

rekolekcji dla uczestników, zarówno pierwsza część rekolekcji stacjonarnych, jak i druga 

część, czyli podróż autostopowa? Czego doświadczyli uczestnicy podczas całego czasu 

rekolekcji? Czy w ich doświadczeniu pojawia się sfera sacrum, doświadczenia odnoszące 

się do Boga? Czy rekolekcje miały wpływ na funkcjonowanie, sposób myślenia, różne 

aspekty życia uczestników? Czy na rekolekcjach zaszło zjawisko ewangelizacji, jeśli tak, 

to jak się objawiło, na czym polegało? Czy ewentualna ewangelizacja jest zgodna z tą, o 

której jest mowa w dokumentach Kościoła na temat nowej ewangelizacji? Co sprawiło, że 

uczestnicy zostali poddani ewangelizacji, w jaki sposób, z jakim skutkiem? To prowadzić 

ma do odpowiedzi na nadrzędne pytanie o to, czy rekolekcje autostopowe można uznać za 

przykład nowej ewangelizacji i czy można traktować je jako skuteczne narzędzie. 

3.1.2. Hipotezy 

Rekolekcje autostopowe stanowią nową inicjatywę ewangelizacyjną i mają wpływ na 

życie religijne uczestników. Rekolekcje autostopowe są skutecznym przykładem nowej 

ewangelizacji. 

3.1.3. Metody badawcze, techniki i narzędzia badawcze  

W celu zbadania zjawiska rekolekcji autostopowych, poznania uczestników i ich 

doświadczeń posłużyłam się metodą wywiadu. Były to wywiady jawne, bezpośrednie, 

indywidualne i pogłębione. Wywiady miały także charakter zogniskowany, gdyż 

respondenci mieli odpowiadać na sformułowane przeze mnie pytania. Rozmowy 

przeprowadziłam na grupie dwudziestu osób, zarówno mężczyzn, jak i kobiet. Moim 

narzędziem badawczym był dyktafon, za pomocą którego nagrywałam przeprowadzone 

wywiady. Do znajomości zjawiska przyczyniła się również moja własna obserwacja 

rekolekcji, których byłam czynnym uczestnikiem. Miałam również możliwość wzięcia 
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udziału w wybranych inicjatywach powstałych po rekolekcjach, co pomogło mi w dalszym 

poznawaniu rozwijającej się inicjatywy i przyglądaniu się uczestnikom. Swoje badania 

wsparłam o materiały na temat rekolekcji dostępne w internecie.  

3.1.4. Organizacja, obszar badań  

Wywiady odbywały się w różnej odległości czasowej, w okresie przez ponad rok, w 

różnych miejscach Polski, ze względu na wielość miejsc zamieszkania uczestników i 

trudności z ich dostępnością. Respondenci dobrowolnie mogli brać udział w wywiadzie i 

udzielać odpowiedzi na wyznaczone i ukierunkowane pytania. Prowadziłam indywidualne 

rozmowy z każdą z osób, tak, by uzyskać jak najwięcej szczegółowych i prawdziwych 

informacji. Respondenci zostali wcześniej poinformowani o celu badania i jego 

przeznaczeniu. Mogli oni dzielić się swoimi przemyśleniami i doświadczeniami, na tyle na 

ile chcieli i potrafili wskazać. Zaznaczam również, że są to ich własne opinie, przeżycia, 

których autentyczność ciężko zweryfikować. Jednak licząc na prawdomówność 

rozmówców i ich szczere intencje w udzielaniu wywiadów, mogę przedstawić swoje 

wyniki badań. Dlatego z pewnością jest to temat wyjściowy, nad którym można prowadzić 

dalsze prace. Z uwagi na to, że większość wywiadów została przeprowadzona w dużym 

odstępie czasu od samego wydarzenia, niektóre wypowiedzi respondentów mogą być 

mniej dokładne. Jednak perspektywa minionego czasu pokazuje lepiej na ile rekolekcje 

były ważne dla uczestników, czy pozostały w ich pamięci oraz pozwala nam zobaczyć 

wpływ rekolekcji na ich dalsze życie. W swojej pracy umieszczam fragmenty wypowiedzi, 

jednak w większości nie ujawniam ich autorów. Imiona uczestników zostały losowo 

dobrane.  

3.2. Charakterystyka grupy 

Poniżej przedstawię kim byli uczestnicy i czym były dla nich rekolekcje. Ogólne 

informacje statystyczne odnośnie uczestników uzyskałam od organizatorów rekolekcji, zaś 

dokładniejsze dane dotyczące wydarzeń czerpię z przeprowadzonych wywiadów.  

Rekolekcje autostopowe były skierowane do osób pełnoletnich. Wzięło w nich 

udział sześćdziesiąt osób, w tym trzydzieści dziewięć kobiet i dwudziestu dwóch 

mężczyzn. Dlatego jak na pierwszą taką inicjatywę można powiedzieć, że wydarzenie 

wzbudziło niemałe zainteresowanie. Osoby przyjechały z różnych części Polski. Średnia 

wieku wynosiła dwadzieścia cztery lata, zatem byli to głównie ludzie młodzi. Najmłodszy 

uczestnik miał osiemnaście lat, zaś najstarszy 41. Można się zastanawiać, co z krążącymi 
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opiniami na temat kryzysu przychodzenia młodych do kościoła. Krąży wiele zdań na ten 

temat. W artykule Anny Drożdż możemy przeczytać: „Rok 2013, przeciętna polska 

parafia, msza niedzielna - statystyki wieku: ok. 60% stanowią ludzie starsi, 30% ludzie w 

średnim wieku i dzieci, a zaledwie 10% stanowią ludzie młodzi. We współczesnym 

świecie coraz więcej młodych ludzi nie chodzi do kościoła i wstydzi się swojej wiary.”
46

 

Powstaje pytanie, gdzie tkwi problem, co mogłoby być rozwiązaniem takiej sytuacji. 

Prawdopodobnie jedną z alternatyw jest znalezienie interesujących inicjatyw dla młodego 

pokolenia, której przykładem mogą być rekolekcje autostopowe. Bo tak duże 

zainteresowania tym przedsięwzięciem wskazuje na to, iż młodzi nie szukali tylko 

rozrywki w postaci jakiegokolwiek wyjazdu, ale wybrali rekolekcje połączone z 

autostopem. Pojawia się tutaj zapotrzebowanie na duchowość, o którym mówią biskupi w 

dokumencie Lineamenta. Stwierdzają oni, że współcześnie wiele osób nie odnosi swego 

życia do transcendencji, ale nie oznacza to, że zanikła całkowicie potrzeba duchowości w 

człowieku. Angażowanie się młodych w dzieła religijne pokazuje, iż ta potrzeba odradza 

się, a nowa ewangelizacją jest odpowiedzią na to pragnienie. Biskupi podają: „wielkie 

światowe spotkania młodzieży, pielgrzymki do dawnych i nowych miejsc kultu, wiosna 

ruchów i stowarzyszeń kościelnych są widzialnym znakiem wrażliwości religijnej, która 

nie zanikła.”
47

 Rekolekcje autostopowe potwierdzają to zapotrzebowanie na duchowość, w 

której młody człowiek może okazać swoją wrażliwość religijną i spełnić swoje pragnienie 

poszukiwania Boga. 

Jeśli chodzi o inne dane, to wiadomo, że około szesnastu uczestników, nigdy 

wcześniej nie podróżowało autostopem, zatem było to dla nich nowatorskie 

doświadczenie. Przypuszczalnie, niektórzy musieli przekroczyć bariery strachu i wstydu 

związane z takimi przygodami, które zarazem są bardzo kuszące dla młodych i 

energicznych osób. Co więcej, część uczestników należała do wspólnot katolickich, były to 

duszpasterstwa młodzieżowe lub wspólnoty dla dorosłych. Zatem mieli już oni do 

czynienia z pewną formacją duchową, działaniami kościelnymi. Istniała w nich potrzeba 

duchowa, ale przychodzi na myśl pytanie - dlaczego właśnie wiązała się z tymi 

rekolekcjami? Odpowiedź zapewne można znaleźć w przedstawionych później motywach 

uczestników. Trzeba zaznaczyć, że powyższe informacje stanowią tylko ogólny zarys osób 
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uczestniczących w rekolekcjach, zaś wywiady stanowią głębsze źródło wiedzy o tym 

temacie.  

3.3. Wyniki badań 

3.3.1. Zamierzenia badawcze 

Rozmowę z respondentami zazwyczaj zaczynałam od wyjaśnienia celu wywiadu i 

tematu pracy. Następnie przechodziłam do pytania o to, skąd dana osoba dowiedziała się o 

rekolekcjach. W większości przypadków źródłem informacji o rekolekcjach był internet. 

Jedni znajdowali wiadomość o wydarzeniu na portalu facebook, inni przeczytali na 

blogach internetowych czy forach duszpasterskich. W innych przypadkach ktoś usłyszał 

informacje o rekolekcjach od znajomych lub wspólnoty, w której działa. Następnie 

zadawałam cztery główne pytania: 

• Dlaczego pojechałeś/pojechałaś na rekolekcje?   

• Czym były dla Ciebie pierwsze 3 dni rekolekcji stacjonarnych, co Ci 

się podobało lub nie podobało? 

• Czego doświadczyłeś podczas tygodnia podróży w trakcie 

rekolekcji? Jeśli uczestnik wspomniał o sferze duchowej zadawałam 

pytanie pogłębiające: na czym polegało Twoje doświadczenie Boga? 

• Czy rekolekcje coś wniosły do Twojego życia? Czy coś zmieniły się 

w Twoim życiu, sposobie myślenia, funkcjonowania? 

W ten sposób uzyskałam odpowiedzi na kluczowe pytania, dzięki którym mogłam lepiej 

poznać uczestników i całą rekolekcyjną inicjatywę. 

 

3.3.2. Motywacje do udziału w rekolekcjach  

 Pierwsze pytanie dotyczyło motywacji uczestnika do pojechania na rekolekcje. 

Poprzez nie chciałam poznać, dlaczego dana osoba zdecydowała się na udział w 

wydarzeniu. Wydaje się to być niezwykle interesujące, kiedy pomyślimy, że uczestnicy 

wyruszyli w drogę bez zapewnionych noclegów, posiłków czy wielu innych wygód 

niezbędnych współczesnemu człowiekowi. Myśląc o spędzeniu wolnego czasu, niejedna 

osoba wybierze raczej wygodną formę rozrywki, która nie wymaga zbyt wiele wysiłku, a 

dostarcza pewną dawkę przyjemności. Zorganizowane wycieczki, dostęp do internetu, 

telewizji umożliwiający poznawanie świata przez ekran, bez fizycznej konieczności 
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przemieszczania się sprawiają, że coraz trudniej jest wyruszyć z ciepłego domowego kąta. 

Dlatego też uczestnicy rekolekcji, reprezentują inny model podróżnika. Poniżej 

przedstawię, czynniki, które wpłynęły na motywacje uczestników. Zgromadzone 

odpowiedzi mogą być również drogowskazem dla innych podmiotów organizujących 

podobne inicjatywy, by obrać właściwe drogi przy ich tworzeniu. Wśród wymienionych 

odpowiedzi znajdujemy pięć aspektów motywacyjnych. Trzeba zaznaczyć, że niektóre 

osoby podawały więcej niż jedną przyczynę, dlatego też o wzięciu udziału w rekolekcjach 

mogło decydować kilka czynników jednocześnie. Są nimi: 

 

3.3.2.1. Ciekawość, motywacje poznawcze 

 Uczestnikom najczęściej podobało się połączenie autostopu z rekolekcjami. Zatem 

widzimy tu ciekawe powiązanie, bo autostop wiąże się z przygodą, żywiołowością, a 

rekolekcje raczej z czyś statycznym, uporządkowanym. Zatem wydaje się, że jest potrzeba 

czegoś, co pozwoli na inne, nietradycyjne doświadczenia. Pojawia się pragnienie 

innowacji, która mieści w sobie zarówno element pewnej przygody, rozrywki, jak i 

elementu duchowego. 

 Z powyższym czynnikiem łączy się kolejny, gdyż niektórzy wspominali, że szukali 

nowej formy rekolekcji. Mieli oni już do czynienia z tradycyjnymi modelami rekolekcji, 

zaś decydująca była oryginalność wydarzenia. Świadczy to o potrzebie nowych form 

duchowości, które będą wzbogaceniem dla standardowych modeli rekolekcji i wyjdą poza 

stare schematy. Ze względu na dużą liczbę młodych osób można stwierdzić, że szukają oni 

miejsc, w których będą mieć kontakt ze sferą sacrum, ale jednocześnie nie będzie to 

oderwane od właściwego im młodzieńczego zapału i energii.  

Część osób wymieniła również bardzo praktyczny czynnik, który wpłynął na ich 

decyzję. Chcieli oni zacząć jeździć autostopem, zdobyć więcej doświadczenia. Zatem było 

to też pewne wyzwanie, gdyż pewne grono nie miało wcześniej do czynienia z taką formą 

podróżowania. W związku z tym, musieli oni przezwyciężyć swoje obawy, niepewność, by 

wkroczyć w nieznany dotąd obszar. Dlatego, dzięki rekolekcjom, uczestnicy nie tylko 

rozwijali część duchową osobowości, ale również mogli zdobyć konkretną umiejętność. 

3.3.2.2. Aspekt relacji towarzyski, społeczny 

Innym bodźcem zachęcającym do udziału w inicjatywie autostopowej była chęć 

poznania podobnych ludzi, którzy podzielają zapał do autostopu, a jednocześnie są 
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osobami wierzącymi. Jedna z uczestniczek mówi: „chciałam zacząć jeździć stopem, ale dla 

mnie istotne było to, że to będą rekolekcje i spotkam ludzi o podobnych poglądach, bo 

raczej bałabym się jechać z jakąś grupą, która prezentuje zupełnie inne wartości.” Widać tu 

potrzebę spotkania ludzi, którzy są podobni do nas. Gdyż odmienne od nas grono może 

spowodować poczucie odrębności, osamotnienia. Co więcej, to co różni ludzi może 

stanowić przedmiot niezrozumienia, a nawet wyśmiania. Dlatego zauważalne jest to, iż nie 

chodziło uczestnikom o zwykły wyjazd, podczas którego mogliby po prostu podróżować i 

spędzić dobrze czas z innymi. Zaznaczają oni wartość w zetknięciu się z osobami o 

podobnych wartościach. W takim środowisku zapewne łatwiej się odnaleźć, mieć poczucie 

jedności z grupą, co przekłada się w dalszej perspektywie na zaspokojenie potrzeby 

bezpieczeństwa i przynależności, tak bardzo potrzebne jednostkom społecznym.  

Ponadto niektórzy uczestnicy poszukiwali nowego środowiska, gdzie mogliby 

poznać nowych ludzi, zawiązać nowe relacje. Pojawili się również tacy, którzy chcieli 

mieć towarzyszy do wspólnych podróży autostopowych, a zebrana grupa pozwalała im 

znaleźć takie osoby. Częściowo z aspektem relacji wiązało się doświadczenie samotności 

pojedynczych respondentów i chęć wyjścia z takiej sytuacji. Jeszcze inną motywacją 

powodem była chęć przełamania siebie, swojej nieśmiałości, by bardziej otworzyć się na 

drugiego człowieka, a rekolekcje autostopowe dawały taką możliwość. 

3.3.2.3. Aspekt duchowy 

Wiele osób wymieniało aspekt duchowy jako jeden z bardziej istotnych przy 

podejmowaniu decyzji, jednak mieścił on w sobie różne elementy. Większością 

uczestników kierowało pragnienie spotkania z Bogiem, doświadczania Go, jak również 

samo poszukiwanie Boga, dlatego wybrali rekolekcje. Janek mówi: „chciałem spotkać się 

z Bogiem twarzą w twarz, doświadczyć bezpośrednio Jego obecności, łaski.”
48

 Część osób 

chciała przez ten czas umocnić i pogłębić swoją wiarę. Niektórzy mówią o pragnieniu 

pojechania na rekolekcje, gdyż jak twierdzą sam Pan Bóg dał im takie natchnienie. Nina 

mówi: „Miałam takie przeświadczenie, że Pan Bóg mnie wołał.”
49

 Jedna z osób wspomina 

również o chęci wypróbowania Boga:  

„To była pewna próba Pana Boga, chciałam zobaczyć co zdziała, bo tyle mówi się 

o Jego opatrzności, o tym, że On zadba, że niczego nam nie braknie. Jednak na co dzień się 

zabezpieczamy na wszelkie możliwe sposoby, zabiegamy o te podstawowe rzeczy, a na 
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tych rekolekcjach chciałam zobaczyć czy to Pan Bóg zadba o to, […], chciałyśmy się 

uwolnić od tego co jest na co dzień, o potrzeby materialne, o które się tak zamartwiamy.”
50

  

Innym elementem zachęcającym uczestników była możliwość ewangelizacji. 

Wiedzieli oni, że znajdą tu przestrzeń, gdzie poprzez spotkania z ludźmi, rozmowy, będą 

mogli dzielić się swoją wiarą. Dla jeszcze innej osoby, rekolekcje przynosiły perspektywę 

wzbogacenia swoich podróży, przeżywania ich nie tylko w sposób świecki, ale również 

duchowy. Podróż przedstawiała się jako doznanie czegoś głębszego. „Zawsze kręciło mnie 

jeżdżenie autostopem, jednak chciałem je jakoś zmienić, bo wcześniej ono nic nie wnosiło 

do mojego życia. Oczywiście jeździłem w fajne miejsca i poznawałem ciekawych ludzi, 

ale nie dawało mi to żadnych owoców.”
51

 Zatem respondent przyjrzał się swoim 

wcześniejszym doświadczeniom i uświadomił sobie, że takie podróżowanie nie daje mu 

satysfakcji, pełnego zadowolenia. Miał nadzieję na odnalezienie w autostopie większego 

sensu, znaczenia dla jego życia. 

Każdy z tych elementów motywacyjnych łączy się z przestrzenią sacrum, 

poszukiwaniem tego, co święte, również w rzeczach przyziemnych. Potwierdza to wielką 

potrzebę obcowania z tym, co ponad ludzkie, co nadaje inny sens egzystencji. Według 

Eliade podobna potrzeba pojawia się u ludzi religijnych, którzy uczestniczą w 

wydarzeniach, świętach religijnych. Człowiek taki pragnie znaleźć się w tym, co boskie, 

nawet jeśli ta rzeczywistość jest trudna do zrozumienia. Jak mówi Eliade „jest to „chęć 

odnalezienia bliskości bogów, jak i odzyskania świata mocnego, świeżego i czystego, [...] 

to zarazem głód sacrum i tęsknota za bytem.”
52

 

3.3.2.4. Aspekt rozrywkowy 

Chęć oderwania się od rutyny, doświadczenia przygody również wpływała na 

decyzję uczestników. Podobał im się sam pomysł rekolekcji autostopowych, który 

zdecydowali się wypróbować. Niektórym wydawał on się „szalony”, przez co tym bardziej 

przykuwał ich uwagę. Dlatego aspekt rozrywki można uznać za równie istotny, nawet w 

przypadku organizowania rekolekcji. 
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3.3.2.5.Inne aspekty 

Inne czynniki, które wymieniali respondenci wiązały się, na przykład, z ich 

sytuacją finansową, gdyż nie mogli oni pozwolić sobie na zbyt kosztowny wyjazd, a ta 

propozycja wymagała niewielkich nakładów pieniężnych. Występował również aspekt 

praktyczny, który wiązał się z odpowiednim terminem rekolekcji, na który dana osoba 

mogła się wybrać. 

Biorąc pod uwagę wszystkie punkty można stwierdzić, że aspekt duchowy stanowił 

dużą wartość dla zgromadzonych osób, gdyż przejawiał się on i łączył z wymienionymi 

motywacjami. Nawet jeśli uczestnikami kierowała ciekawość czy chęć nawiązania relacji, 

to pragnęli oni szukać tych elementów właśnie w środowisku religijnym. Motywy do 

wzięcia udziału w rekolekcjach są zbliżone do tych, o których pisze Stausberg. Dodaje on 

również, że zbytnim ograniczeniem byłoby branie pod uwagę tylko czysto religijnych 

pobudek, które skłaniają do wzięcia udziału w religijnych podróżach. Motywy religijne 

często nie są jedyne, gdyż zazwyczaj współistnieją one z takimi motywacjami jak „chęć 

wyrwania się z domu, odpoczynku, odkrywania, uczenia się nowych rzeczy czy też 

pragnienia rozrywki lub zaspokojenia własnej ciekawości.” Co więcej zdaniem Stausberga 

religijne praktyki czy duchowe doświadczenia nie zawsze są pierwszym bodźcem 

skłaniającym do udziału w podróży o charakterze duchowym. Lecz bywa tak, iż napotkani 

ludzie, wydarzenia, czy pewne miejsca wpływają na daną osobę i zachęcają do głębszego 

zaangażowania w sferę duchową.
53

 Dlatego nawet jeśli uczestnikami kierowały inne niż 

duchowe pragnienia, by wziąć udział w rekolekcjach, to może się okazać, że na skutek 

przeróżnych sytuacji w drodze, elementy religijne staną się ważną częścią całej podróży. 

Zatem można stwierdzić, że dodatkowe atuty wydarzenia wzbogacały całość i ukazywały 

je w interesującym świetle, co powodowało, że respondenci decydowali się na udział w tej 

inicjatywie. 

3.3.3 Doświadczenie pierwszych trzech dni rekolekcji  

Teraz przedstawię opinie, wrażenia i doświadczenia uczestników z pierwszych trzech 

dni rekolekcji. Była to część stacjonarna, gdzie podczas pobytu w Łodzi, grupa osób 

przygotowywała się do podróży poprzez modlitwę i warsztaty. Ich doświadczenia 

mieszczą się w kilku kategoriach. 
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3.3.3.1. Aspekt duchowy  

Respondenci wymienili kilka rzeczy związanych z aspektem duchowym, które 

świadczą o wyjątkowości przeżywanego czasu. „Dla człowieka religijnego przestrzeń nie 

jest jednorodna, są w niej rozdarcia, pęknięcia: są fragmenty przestrzeni jakościowo różne 

od innych."
54

 Uczestnicy zaczynając rekolekcje weszli w „obszar święty”
55

, który pozwolił 

im otworzyć się na rzeczywistość duchową. Był to dla nich czas wyjścia poza codzienność, 

po to by zbliżyć się do rzeczywistości boskiej i osobiście jej doświadczyć. Można 

wyróżnić tu kilka elementów.  

Dużo osób ceniło sobie konferencje kaznodziei ojca Krzysztofa (fot. 5), które 

budziły ich wiarę oraz pozwalały spojrzeć na zbliżająca się podróż z nadzieją i ufnością w 

opatrzność Stwórcy. Kapłan pomógł im dostrzec obecność Boga w podróży autostopowej, 

poprzez co nie była ona jedynie samą wyprawą z jednego miejsca w drugie, ale okazją, by 

w każdej sytuacji, w napotkanych osobach poszukiwać działania Boga i starać się żyć 

wartościami zgodnymi z wiarą. To przedstawiało im inną perspektywę spojrzenia na świat 

wokół nich. Kacper stwierdzał potem: „najważniejsze było dla mnie słowo rekolekcyjne 

ojca Krzysztofa, ono mnie przygotowywało do tego, co ma się wydarzyć dalej i kiedy 

byłem już w podróży to słowo okazywało się szczególnie potrzebne, zwłaszcza, gdy 

przychodziły trudne sytuacje.”
56

 Dodawał również: „konferencje pokazywały mi, że 

autostop to nie tylko forma podróżowania, ale droga do zapoznania się ponownie z 

Bogiem, odnalezienia z nim więzi, wyjścia naprzeciw Niemu.” Niektórzy wspominają, że 

fragment czy jakaś myśl z konferencji stanowiła dla nich na tyle ważną nauką, że 

zostawała na długo w ich pamięci. Anna mówi: „istotna była dla mnie tematyka 

konferencji, ojciec opowiadał o uważności, umiejętności cieszenia z tego, co się posiada, 

wdzięczności i przyjmowaniu tego, co jest. Te słowa były pomocne nie tylko w podróży, 

ale też w normalnym życiu.”
57

 Słowa okazywały się punktem wyjścia, były bodźcem do 

zastanowienia się nad swoim życiem. Niektórzy wspominali, że to co usłyszeli wpłynęło 

na ich myślenie. Zatem pojawia się tu również metanoia, która zgodnie z definicją 

Słownika Języka Polskiego oznacza „nawrócenie rozumiane jako zmiana sposobu myślenia 

i postępowania.”
58

 Uczestnicy słysząc głoszone im słowo mieli okazję do rewizji swojego 
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dotychczasowego działania, mogli dostrzec swoje życie w świetle wiary i kierując się 

usłyszanymi naukami zacząć postępować zgodnie z nimi. 

 

Fot. 5. Ojciec głoszący nauki rekolekcyjne. 

Innym znaczącym punktem rekolekcji była modlitwa. Zależnie od osób, pojawiają 

się tu różne upodobania. Dla części kluczowe miejsce zajmowała Eucharystia, dla innych 

była to liturgia godzin, czy modlitwa uwielbienia. To czas, kiedy uczestnicy mogli się 

wyciszyć, wsłuchać w słowa samego Boga, powierzyć mu swoje zmartwienia i wszystko 

czym żyją. Podczas rekolekcji część uczestników dzieliła się swoim doświadczeniami z 

wcześniejszych podróży, w których doświadczali opieki i pomocy Bożej. Ich słowa 

stanowiły świadectwo dla innych osób i były potwierdzeniem słów ojca Krzysztofa, który 

opowiadał o Bożym działaniu. Szczególnie debiutantom autostopu dawały one wsparcie i 

zachętę do wyruszenia w drogę. Olga mówiła: „ważne były świadectwa osób 

doświadczonych, które zarażały entuzjazmem i budowały moją wiarę w to, że Bóg 

prowadzi. Te 3 dni wzbudziły we mnie zaufanie do Pana Boga w to, że On przez ten 

najbliższy tydzień będzie się mną opiekował.
59

 Jedna respondentka podkreśliła wagę słów, 

usłyszanych od innego uczestnika: „Darek powiedział takie zdanie, które bardzo mnie 

dotknęło. Mówił, że jeżeli rodzice jadą z dziećmi na wakacje, to dbają o to, by miały co 

jeść i gdzie spać, a Pan Bóg jest naszym najlepszym Ojcem i jeżeli mu tylko w pełni 

zaufamy to On się o wszystko zatroszczy. Wtedy stwierdziłam, że wchodzę w to, więc 
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pojechałam do domu i zostawiłam przed podróżą wszystkie ludzkie zabezpieczenia – 

namiot, pieniądze, pojechałam w podróż z otwartym sercem na to co ma się dziać.”
60

 

Pokazuje to jak ważnym elementem w rekolekcjach było przygotowanie do wyruszenia w 

drogę i treści ewangelizacyjne, które pomagały uczestnikom patrzeć na podróż w świetle 

wiary. Dzięki temu mieli oni czas na wyrwanie się ze swojego szybkiego tempa życia, 

refleksję, po to, by wejść w trochę inny świat, który pomaga w otwarciu się na nowe, 

głębsze przyjęcie głoszonego słowa. „Religijne doświadczenie niejednorodności 

przestrzeni to pradoświadczenie, które można przyrównać do »ustanowienia świata«.’ Nie 

chodzi o spekulację teoretyczną, ale o pradoświadczenie religijne, wyprowadzające 

wszelką refleksję nad światem.”
61

 Czas rekolekcji stwarzał przestrzeń do zatrzymania się, 

dostrzeżenia w nim Boga. To w pewien sposób ukierunkowywało uczestników, pozwalało 

im na znalezienie „punktu stałego”, przestrzeni, gdzie dochodzi do objawienia się 

świętości, co z kolei zachęcało ich do dalszego poszukiwania sacrum. Poza tym widzimy 

tu też wartość kapłana, jako przewodnika całej grupy, który poprzez swoje własne 

doświadczenia autostopowe, jak i wiedzę teologiczną wspierał od strony duchowej 

przybyłe grono. Pojedyncze osoby wspominały także możliwość indywidualnej rozmowy z 

księdzem. Ceniły one te osobiste spotkania, w których mogły poruszyć ważne dla nich 

kwestie. Ponadto, w wymienionych relacjach widoczna jest rola wspólnoty ludzi, którzy 

oddziałują na siebie, dzielą się tym, co dla nich istotne, przez co wnoszą konkretną wartość 

dla innych.  

3.3.3.2.Aspekt towarzyski 

Ten aspekt również się pojawił, kiedy pytałam o to, co znaczące dla uczestników 

podczas pierwszych trzech dni wydarzenia. Mocno i często podkreślali oni rolę grupy. 

Opowiadali o ważności rozmów z ludźmi, czy zwykłym spędzaniu czasu z nimi (fot. 6). 

Niektórzy dodawali, że podobała im się różnorodność uczestników. „Cieszę się, że 

mogłam poznać wiele różnych, ciekawych osób w różnym wieku, że mogłam z nimi 

rozmawiać. Czułam dużą otwartość, radosną atmosferę.”
62

 Można więc stwierdzić, że ten 

element był kluczowy, zwłaszcza, kiedy chodzi o różne zbiorowe inicjatywy. Ludzie 

potrzebują siebie nawzajem. Jednak nie chodzi tu o przebywanie z kimkolwiek, tylko, by 

nie być samemu. Respondenci zaznaczają, że istotna rolę odgrywała panująca atmosfera, 

przez co rozumieli doświadczenie otwartości, dobre samopoczucie w gronie innych, bycie 
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przejętym. Również ważne dla nich było poczucie jedności, wspólnoty, to, że osoby, z 

którymi razem przebywali, odznaczały się podobnymi wartościami czy zamiłowaniem do 

autostopu. W opinii socjologa Piotra Sztompki możemy zauważyć, że to o czym mówią 

respondenci jest jak najbardziej aktualne: „Żyjemy w samotnym tłumie, obok siebie, ale 

nie razem. Ludziom potrzeba wspólnoty. Myślenia o sobie i o kimś jeszcze w kategoriach 

»my«.”
63

 Uczestniczka opowiada: „byłam zachwycona tym, że przyjechali tak różni 

ludzie, a wiele nas łączyło, dobrze się tam czułam, łączyły nas dwie pasje - do 

poszukiwania Pana Boga i pasja do podróży.”
64

 Kolejna dziewczyna mówi: „odkryłam, że 

nie jestem sama w swojej wierze, że jest wielu młodych ludzi, którzy wierzą w Boga, 

którzy mają podobne pasje, myślenie. Bo wcześniej nie znałam żadnych wspólnot i to był 

dla mnie taki szok.”
65

 Zatem widoczne jest tu wyraźnie szukanie podobnych ludzi, 

możliwość kontaktu z tymi, których cechują zbliżone wartości i myślenie. Ich obecność 

jest nieodłącznym elementem satysfakcji. Według myśli Alfreda Schultza ludzie mogą 

utrzymywać takie interakcje społeczne dzięki podobnemu myśleniu, zbliżonemu 

pojmowaniu wzajemnych relacji. Inni są obecni w naszej rzeczywistości „nie tylko w 

sensie cielesnym, jak inne przedmioty, ale jako istoty obdarzone świadomością w zasadzie 

taką samą jak moja.” Co więcej, jak przyjmuje Schultz, w takich stosunkach „nie tylko 

mogę oddziaływać na innych ludzi, ale i być przedmiotem ich działań.”
66

 Rekolekcje były 

okazją do odnalezienia takiego środowiska. A dalsza część rekolekcji, o której piszę 

później, wskazuje na wzajemny wpływ uczestników na siebie.  

Oprócz powyższych zalet pierwszych trzech dni wydarzenia, zwrócono uwagę na 

możliwość równowagi pomiędzy byciem we wspólnocie, a czasem samotności, 

wycieszenia na modlitwie, co spełniało zarówno potrzebę bycia z ludźmi, jak i 

przebywania z Bogiem. Czas spędzony na modlitwie sprzyja refleksji, zastanowieniu się 

nas sobą, daje możliwość głębszego wglądu w siebie, dzięki czemu wychodzimy do świata 

jako jednostki świadome samych siebie. Trzeba jednak zaznaczyć, że takie przebywanie w 

samotności jest dużą umiejętnością, którą nie każdy posiada, a którą człowiek zazwyczaj 

nabywa wraz z dojrzewaniem. Taka predyspozycja pozwala na przebywanie z innymi w 

wolności, nie zaś na zasadzie ucieczki od samotności. Tylko wtedy można być w pełni i 
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autentycznie z drugą osobą, która staje się naszym towarzyszem, a nie środkiem do 

zapełnienia pustki.
67

 

Z powyższych przykładów można wnioskować, że pragnienia uczestników nie są 

jednoznaczne, skierowane tylko na jeden cel. Jednak połączenie pewnych elementów daje 

poczucie satysfakcji, spełnienia. Występowanie obu elementów, towarzyskiego i 

duchowego, daje zadowolenie z przeżywanego czasu. 

 

Fot. 6. Uczestnicy spędzający wspólnie czas podczas pierwszych dni rekolekcji. 

3.3.3.3.Aspekt poznawczy i  rozwojowy 

Jest to kolejny aspekt podany przez respondentów. Wielu z nich zaznacza, że 

nieocenioną część rekolekcji stanowiły warsztaty, podczas których można było zgłębić 

wiedzę na temat autostopu. Uczestnicy cenili sobie poznanie praktycznych wskazówek 

potrzebnych w podróżowaniu, usłyszenie przydatnych informacji od doświadczonych 

autostopowiczów. Dzięki nim czuli się zachęceni do wyruszenia w drogę, do osobistego 

przeżycia tego, o czym usłyszeli od innych. Z pewnością stanowiło to wzbogacenie treści 

przekazywanych przez ojca prowadzącego rekolekcje, jak również uwypukliło rolę 

świeckich, którzy dzielą się swoim doświadczeniem Boga. Uczestnicy byli osobami 

świeckimi, zatem świadectwa usłyszane od tych, którzy są podobni do nich jeszcze 
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bardziej skłaniały do wiary i nadziei w działanie Boga w podróży. „Dzięki warsztatom 

dowiedziałam się konkretnych rzeczy od osób, które już jeździły.”
68

 Kto inny dodaje 

„warsztaty rozwiewały wątpliwości, pozytywnie nastrajały na podróż, pokazywały, że 

można zaufać Bogu.”
69

 Uczestnikom również podobała się możliwość lepszego poznania 

siebie, w szczególności odkrycia własnych potrzeb i oczekiwań, co do zbliżającej się 

drogi. Kilka osób podkreśliło rolę mówienia o marzeniach, możliwość zatrzymania się nad 

nimi, przypomnienia sobie tego, czego bardzo pragną. „Dobry był warsztat nastawiony na 

samopoznanie. Myślałam o tym, gdzie chciałabym  pojechać – to rozbudziło moje 

marzenia, dodało mi to odwagi do wypowiedzenia swojego marzenia, by jechać za granicę, 

do Włoch.”
70

 Marzenia są częścią życia, niezwykle istotną, bo pobudzają do działania, dają 

motywację i sprawiają, że mamy poczucie spełnienia. Zatem odsłonił się tu aspekt 

psychologiczny warsztatów. Pobudzały one świadomość uczestników i pozwalały na 

przyjrzenie się sobie, swoim pragnieniom, co zapewniało osobiste przygotowanie do 

podróży. Jak niektórzy wspominają pomogło im to również w dobraniu odpowiedniego 

towarzysza drogi, a w konsekwencji pozwalało na uniknięcie ewentualnych spięć i 

nieporozumień. Widać tu wartość jaką ma czas zatrzymania się, refleksji nad sobą, który 

pozwala na większą świadomość siebie i lepsze funkcjonowanie z innymi. Poniżej 

przedstawiam dwie fotografii z warsztatów (fot. 7 i 8). 
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Fot. 7. Warsztat przygotowujący do podróży. 

 

Fot. 8. Dwie uczestniczki dzielą się swoim doświadczeniem autostopowym. 
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3.3.3.4. Aspekty negatywne pierwszych trzech dni 

Kiedy pytałam o słabe strony rekolekcji, zazwyczaj uczestnicy nie potrafili ich 

wymienić. Mówili przede wszystkim o pozytywnym odbiorze całego przedsięwzięcia. 

Jedynie pojedyncze osoby wspominały małe niedociągnięcia, jednak nie miały one 

większego wpływu na całościową ocenę rekolekcji. Wśród negatywnych opinii pojawiły 

się pojedyncze głosy dotyczące niezadowolenia z niektórych modlitw, takich jak modlitwa 

uwielbienia połączona z tańcem; braku czasu wolnego, ze względu na intensywność 

programu rekolekcyjnego czy banalność wybranych warsztatów.  

3.3.4 Doświadczenie podróży 

Dalszą część rekolekcji stanowiła tygodniowa podróż autostopowa, w którą 

uczestnicy wyruszyli po dobraniu się w pary, trójki lub grupy. Podczas podróży uczestnicy 

byli wystawieni na różne sytuacje, przygody, o których chętnie opowiadali. Podczas niej 

spotykali obcych ludzi, dzielili z nimi swój czas i przestrzeń. W takich kontaktach 

dochodzi często do wymiany doświadczeń, osobistych historii, sposobu patrzenia. Jak 

twierdzi Podemski „podróż jest okazją do rewizji poglądów, zmiany myślenia, kiedy obcy 

wchodzi w nową, nieznana  rzeczywistość.”
71

 Nasze własne opinie zderzają się z innymi, 

dzięki czemu możemy spojrzeć z innej perspektywy na nas samych, swoje własne 

zwyczaje lub nawet podejść do nich na nowo. Czasem takie spotkania mogą być 

ryzykowne, bo podczas nich trzeba zmierzyć się z kimś, kto różni się od nas. Co więcej, 

kiedy ktoś staje na naszej drodze, staje się jej częścią, a więc również, w pewnym stopniu, 

stajemy się za nią odpowiedzialni. Patrząc w ten sposób na rzeczywistość, nagle zdajemy 

sobie sprawę, że nie jesteśmy swobodnie dryfującymi jednostkami, lecz częścią ludzkości, 

która żyjąc wspólnie, oddziałuje na siebie.
72

 

Uczestnicy przed wyruszeniem w podróż dostali osobiste błogosławieństwo, które 

w pewien sposób stawało się szczególnym znakiem obecności Boga z nimi. Dzięki temu 

błogosławieństwu oraz praktykowanej modlitwie, droga w podróży stawała się uświęcona. 

Eliade zauważa: „wszelkie terytorium zasiedlone jest kosmosem, to właśnie dlatego, że 

zostało ono uprzednio poświęcone, dlatego że w ten czy inny sposób jest dziełem bogów, 

bądź też pozostaje w łączności z ich światem.”
73

 Odmawianie różańca, modlitwa 

spontaniczna, czytanie słowa Bożego, udział w liturgii były znakami łączności z Bogiem, 
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które przypominały uczestnikom o wyjątkowości przeżywanego czasu. Bóg nie był dla 

nich tylko absolutem zarezerwowanym do jednego, szczególnego miejsca jakim jest 

kościół. Zarówno rzeczywistość, ściśle wiązana z sacrum, jak i ta świecka, w podróży, 

przenikały się i stanowiły dla uczestników okazję do spotkania Boga.  

Poniżej przedstawiam opinie i doznania respondentów z tego tygodniowego okresu 

w drodze. Można w nich wyróżnić trzy główne kategorie doświadczeń, które zawierają 

bardziej szczegółowe rozróżnienia. 

3.3.4.1. Aspekt duchowy 

Respondenci mówili o doświadczeniu Boga, Jego opieki i prowadzenia. Odpowiada 

to myśli nauczania kardynała Josepha Ratzinger. Jego zdaniem samo głoszenie, mówienie 

o Bogu nie wystarczy, by trafić do człowieka, by mógł on poznać swojego Stwórcę. 

Kluczowy jest element praktyczny, poprzez który stwarzamy przestrzeń do budowania 

żywej wiary. „Głosić Boga znaczy wprowadzać człowieka w relację z Bogiem: znaczy 

uczyć modlitwy. Modlitwa to wiara w działaniu. Tylko dzięki doświadczeniu życia z 

Bogiem oczywiste staje się Jego istnienie.”
74

 To działanie Boga w podróży, jakiego 

doświadczyli respondenci objawia się w Jego pomocy przy znalezieniu noclegów, 

otrzymaniu jedzenia czy potrzebnych rzeczy, o które - jak twierdzą - nie musieli się 

martwić. Poniżej widać zdjęcia noclegu, na który zostali zaproszeni autostopowicze oraz 

rodziny, która ich przyjęła (fot. 9 i 10). 
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Fot. 9. Jeden z noclegów autostopowiczów. 

 

Fot. 10. Uczestniczki wraz z gospodarzami, którzy przyjęli je do swojego 

domu. 
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Jedna respondentka opisuje: „podróż dużo mi dała, to Pan Bóg o nas dbał, mieliśmy 

co jeść, gdzie spać. Wyjechaliśmy bez pieniędzy, a wróciliśmy z pieniędzmi, bo ktoś nam 

je dał po drodze. To mi pokazało, że jesteśmy jak ptaki niebieskie, że Pan o nas dba.”
75

 

Inny uczestnik opowiada: „kiedy byliśmy na Litwie bez grosza przy sobie, długo padało, 

było już ciemno i nie mogliśmy znaleźć noclegu, więc szykowaliśmy się na spanie na 

dworze. Wtedy spotkaliśmy Polaków z duszpasterstwa, z Warszawy i oni zabrali nas na 

nocleg do swojej grupy oraz dali nam jedzenie.”
76

 W takich sytuacjach normalne, 

codzienne rzeczy stały się wyjątkowym darem dla podróżujących. Kiedy nie posiadali 

wiele, mogli docenić każdy drobiazg, cieszyć się z tego, co mieli. Warto jednak podkreślić, 

że respondenci nie pojmowali wydarzeń jako zrządzenia przypadku, lecz działania samego 

Boga. Według Campbellowskiego spojrzenia, w trakcie wyprawy bohatera „jest zawsze 

obecna chroniąca nas siła. Trzeba tylko o tym wiedzieć i mieć ufność, a wieczni strażnicy 

na pewno się pojawią.”
77

 Zależnie od wierzeń i religii owi ‘strażnicy’ są różnie nazywani, 

zaś w pespektywie chrześcijan jest to Duch Święty. Z pewnością poprzez przebyte 

rekolekcje i usłyszane nauki uczestnicy byli bardziej otwarci na dostrzeżenie obecności 

Boga, Jego znaków w świecie. Ratzinger pisze na temat wszechobecności Stwórcy: „Bóg 

istnieje. Bóg żyje. Bóg jest obecny i działa w świecie, w naszym i w moim życiu.” 

Twierdzi, że to Bóg jest początkiem i sprawcą wszystkiego, podkreśla, że On nie zostawia 

świata i ludzi samym sobie: „Bóg nie jest odległą pierwszą przyczyną, nie jest wielkim 

architektem deistów, który puścił w ruch machinę świata, a teraz stoi rzekomo na 

uboczu.”
78

 Ratzinger zaznacza, że Bóg przenika rzeczywistość ludzką i stale przebywa 

pośród swoich stworzeń. I takiego właśnie Boga, bardzo realnego i obecnego doświadczyli 

uczestnicy rekolekcji. 

Wiele osób określiło swoją podróż jako szkolę ufności. Kiedy ktoś nie zabrał 

pieniędzy, czy był postawiony w trudnej sytuacji podczas podróży, wspomina to jako 

okazję do zawierzenia się Bogu, do wzbudzenia wiary, że On jest ponad każdą sytuacją. 

Jednak, żeby to zauważyć i docenić, uczestnicy najpierw musieli zmierzyć się z różnymi 

wyzwaniami. Wtedy to mogli odkryć, że ich „zmaganiom sekunduje jakaś wszechobecna i  

życzliwa siła.”
79

 Trzeba było zaufać słowom Jezusa z Ewangelii „nie troszczcie się więc 
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zbytnio o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie troszczyć się będzie” (Mt 6,24-34). Takie 

doświadczenie opisuje jedna z dziewczyn: 

 „Wzięłam bardzo mało rzeczy i w dodatku zgubiłam kilka na początku drogi. 

Pamiętam, że weszliśmy do kaplicy i prosiliśmy Pana Boga, bym już więcej niczego nie 

zgubiła i zaczęliśmy się z tego śmiać. Weszła wtedy jedna pani pytając, co tak się 

śmiejemy, więc powiedziałam jej, że zgubiłam ubrania. A ona zaproponowała, by pójść z 

nią do jednej sali, gdzie jest dużo ubrań i mogę sobie coś wybrać. To mi pokazało, że nie 

muszę się troszczyć, że Bóg się zatroszczy.”
80

 

Dla respondentów wymienione sytuacje są oznaką działania Bożego i Jego 

interwencji. Co więcej, są przekonani, że Stwórca posyłał im na drogę ludzi, przez których 

sam działał. Lidia dzieli się swoja historią:  

„Ważne było dla mnie świadectwo spotkanej siostry w Sokółce, którego 

słuchaliśmy razem z druga parą autostopowiczów, to było coś niezwykłego. Mój kolega, 

który nie chodził nigdy na Mszę, po tym świadectwie siostry pierwszy raz poszedł. Na 

dodatek, po tej Mszy, jeden ksiądz podszedł do nas i zaprosił nas na herbatę, bo stwierdził, 

że wyglądamy na bardzo zmęczonych. Dla mojego kolegi to było niezwykle ważne. W 

takich sytuacjach często brakowało nam słów i czułam, że jest Ktoś większy, kto tym 

wszystkim kieruje, że to nie może dziać się bez Boga, On jest sprawcą tego 

wszystkiego.”
81

 

To doświadczenie przychylności, ludzkiego dobra budziło zastanowienie, 

zdumienie, obok którego nawet osoba o innych poglądach, nie przeszła obojętnie. 

Spotkanie wymienionych osób sprawiło, że jeden z uczestników odmienił swoje podejście 

do danej formy religijności.  

Uczestnicy podkreślają również wartość czytanego słowa, przez które - jak sądzą - 

Pan Bóg mógł do nich przemawiać. „Otrzymaliśmy książeczki ze słowem Bożym na każdy 

dzień, modliliśmy się brewiarzem i to słowo odpowiadało na nasze pytania, wątpliwości. I 

chociaż nie wszystko było według naszego planu, to czuliśmy się prowadzeni.”
82

 Podobnie 

twierdzi kolejny uczestnik. Chłopak mówi: „Bóg zaopiekował się nami, nie dawał nam 

zawsze to, co sami chcemy, ale to, co było dla nas najlepsze.”
83

 Wskazuje to na 

podtrzymywanie kontaktu z Bogiem, poszukiwanie Go w sytuacjach, z którymi przyszło 

im się zmierzyć. Również widać tu zaufanie Bogu, wiarę w to, że On daje to, co właściwe, 

                                                 
80

 Wywiad przeprowadzony w Łodzi, 13 lipca 2014 r. 
81

 Wywiad przeprowadzony w miejscowości Wierzchy, 31 grudnia 2013 r. 
82

 Wywiad przeprowadzony w miejscowości Wierzchy, 23 maja 2014 r. 
83

 Wywiad przeprowadzony w Łodzi, 13 lipca 2014 r.  



41 

 

nawet kiedy sytuacje są inne niż by się oczekiwało. „Nasienie wiary, aby mogło się 

rozwinąć, musi być karmione słowem Bożym, sakramentami i nauczaniem Kościoła, w 

atmosferze modlitwy.”
84

 Dlatego, można podejrzewać, że taka postawa zawierzenia rodziła 

się właśnie dzięki modlitwie, czytaniu Biblii podczas różnych sytuacji, jakie napotykali 

uczestnicy.  

Niektórzy respondenci określili swoją autostopową podróż jako pielgrzymkę, drogę 

modlitwy. Była to dla nich okazja do spędzenia czasu z Bogiem, skoncentrowania się 

bardziej na Nim. Jedna z uczestniczek podaje jako ważny element podróży wspólną 

modlitwę ze swoim towarzyszem. Może się to wiązać z potrzebą wspólnoty, której 

wcześniej ta osoba nie miała. Tutaj miała okazję, by spróbować czegoś innego, co 

odpowiadało jej pragnieniom, przez co wspólna modlitwa stała się jeszcze cenniejsza.   

W kilku rozmowach pojawia się też rola próśb zanoszonych do Boga. Respondenci 

mówili Bogu o swoich potrzebach, marzeniach i jak opowiadają, wiele z nich udało się 

zrealizować. Deklarują oni również, że to doświadczenie wpłynęło na ich późniejszą 

modlitwę. Beata opowiada: 

 „Kiedy nie mogliśmy złapać stopa, zaczynaliśmy się modlić i jak kończyliśmy to 

nagle się ktoś pojawiał. To mi pokazało, że warto prosić o potrzebne rzeczy. To też wiąże 

się z moim marzeniem, które udało mi się spełnić. Nigdy wcześniej nie modliłam się o 

takie przyziemne rzeczy, raczej tylko o pewne ideały. Ale spróbowałam, bo zapamiętałam 

z warsztatów, że Pana Boga trzeba prosić tak konkretnie.”
85

 

Występuje tu także pewna nowość doświadczenia i spowodowana tym zmiana 

myślenia na temat modlitwy, co również ma wpływ na relację z Bogiem. Modlitwa i 

prośby nie są już tylko w wielkich sprawach, ale także tych prostych, codziennych. 

„Ludzie potrzebują nadziei, aby mogli żyć chwilą obecną. Treścią owej nadziei jest ten 

Bóg, który ma ludzką twarz i który nas do końca umiłował.”
86

 Poprzez to Bóg staje się 

dostępny człowiekowi, objawia się jako Ten, który interesuje się nawet małymi sprawami 

swoich czcicieli. 

Innym elementem związanym z aspektem duchowym jest doświadczenie 

ewangelizacji. Chodzi tu zarówno o możliwość ewangelizacji napotkanych osób, jak i 

bycia podmiotem ewangelizacji. W pierwszym przypadku kilku uczestników ceniło sobie 

okazje, kiedy mogli opowiadać innym o Bogu i dzielić się swoją wiarą. Bywały sytuacje, 
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w których ich przykład stanowił drogowskaz dla innych, zaproszenie do spotkania z 

Bogiem. Katarzyna przywołuje takie zdarzenie „Wiózł nas jeden Pan, który jechał w inną 

stronę, a my chciałyśmy do sanktuarium, ostatecznie pojechał tam z nami, chociaż już 

dawno nie był w kościele. Dałyśmy mu na koniec różaniec i nawet się popłakał.”
87

 W 

świetle nauczania Kościoła jest to rodzaj ewangelizacji: „zmierzanie razem do sanktuariów 

i uczestnictwo w innych przejawach pobożności ludowej, zabieranie także ze sobą dzieci 

lub zapraszanie innych osób jest samo w sobie aktem ewangelizowania.”
88

 Uczestnicy w 

takich sytuacjach mogli być świadkami Boga i widzieć jak poprzez nich samych, Bóg 

może działać w życiu napotkanych osób. Konrad opowiada: „spotkaliśmy człowieka 

niewierzącego w Boga, dla którego nasza obecność była jedną z czterech sytuacji w jego 

życiu, w których - jak przyznał -spotkał Boga. Powiedział, że jesteśmy dla niego 

przykładem tego, że Bóg istnieje, działa.”
89

 W takich momentach uczestnicy byli dla 

spotkanych osób potwierdzeniem i znakiem obecności samego Boga. Przynajmniej tak 

odbierali te zdarzenia i wypowiedzi tych, których napotkali. Można tu przywołać słowa 

Baumana, który twierdzi, że każde spotkanie nawet to najmniejsze może być znaczące. 

„Wie człowiek, albo czuje nie zdając sobie z tego sprawy, że zdarzenie z gruntu, 

zdawałoby się nieistotne, może mieć ciąg dalszy czy też nie można zawczasu przewidzieć, 

czy go mieć nie będzie [...].”
90

 Nie zawsze skutki dzielenia się wiarą były widoczne dla 

uczestników. Ciężko by było prześledzić wszystkie rozmowy dokonane podczas podróży 

oraz ich wpływ na życie innych. Można jedynie przypuszczać, że świadectwo uczestników 

rekolekcji odgrywało ważną rolę dla tych, którzy je słyszeli. Z taką sytuacją spotkał się 

również Krzysztof:  

„Doświadczyliśmy przemiany jednego człowieka. Na jednej z tras zabrał nas Polak, 

który dopiero co wyszedł z więzienia. Mówił nam o swojej dziewczynie, o tym, że nie 

chcą ślubu Kościelnego, ale też, że nie mogą mieć dziecka, którego bardzo by chcieli. 

Przypomniało mi się wtedy świadectwo jednej rodziny, która miała zbliżony problem, bo 

kobieta była bezpłodna i żadni lekarze nie mogli im pomóc. Poradzono im, by poszli w tej 

intencji na pielgrzymkę. Podzieliłem się tą historią z naszym kierowcą, na co on odparł, że 

może warto byłoby spróbować. Wymieniliśmy się numerami i po półtora roku nasz 

kierowca odezwał się do nas. Powiedział, że jego dziewczyna jest w ciąży, że byli na 
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pielgrzymce, a teraz biorą ślub kościelny. To była jedna z najważniejszych rzeczy, która 

wydarzyła się dla mnie na tych rekolekcjach.”
91

  

Reakcje kierowców wskazują, że obecność uczestników rekolekcji nie była dla nich 

obojętna. Często poruszała ich uczucia, emocje, a nawet wpływała na ich decyzje. Zaś 

ostatni opisany przykład, pokazuje konkretną zmianę osoby, jej nawrócenie. Dostrzegamy 

tu sytuację, w której wierzący uczestnik ma kontakt z Kościołem, słucha Dobrej Nowiny i 

następnie dzieli się nią z innymi. Paweł VI podkreśla, że „nauka Pana i Apostołów, Słowo 

życia, źródło łaski i dobroci Bożej, droga zbawienia zostały powierzone Kościołowi”
92

, 

jednak nie po to, by zostały zakryte przed ludźmi, ale po to, by je zanosić innym. Zatem 

rekolekcje pokazują drogę do ewangelizacji nie tylko uczestników, ale i kierowców, 

napotkanych ludzi. Obecnie wiele osób, nawet chrześcijan jest zrażonych do Kościoła ze 

względu na osobiste negatywne doświadczenia oraz słyszane afery związane z 

duchownymi. Taki obraz nie wpływa zachęcająco na wiernych i ich uczestnictwo w 

Kościele. Jest wielu takich, którzy wierzą w Boga, ale odgradzają się od Kościoła i nigdy 

by do niego nie przyszli. Dlatego wychodzenie do innych, spotkanie się z nimi, w 

rzeczywistości, w której funkcjonują otwiera furtkę na dialog. W nim to zarówno aktywni 

wierzący, jak i Ci którzy odeszli z Kościoła mogą wymieniać swoje doświadczenia, dzielić 

się swoimi wątpliwościami, zarzutami, ale także dobrem i pięknem, którego doświadczyli. 

W tym miejscu może dokonywać się ewangelizacja, która pozwala na przekazywanie 

świadectwa wiary, ukazanie w dobrym świetle samego Kościoła, jak i jego członków. Bo 

jeśli ktoś słyszy lub doświadcza nieprzyjemnych aspektów życia w Kościele, to w takich 

spotkaniach może zobaczyć go również z drugiej strony. 

Kolejne rozmowy przedstawiają przypadki, w których pewnym osobom udało się 

pozbyć barier związanych z ewangelizowaniem. W świecie, w którym religie traktuje się 

jako bardzo osobistą sferę człowieka lub czasem temat, który lepiej unikać, nie jest łatwo 

go poruszać. Zatem Ci, którzy mieli pragnienie dzielenia się swoim doświadczeniem 

wiary, musieli wykazać się sporą odwagą. Podróż rekolekcyjna w pewien sposób ułatwiała 

im to zadanie, bo napotkani kierowcy pytali często o powód takiego podróżowania, co 

niejednokrotnie stawało się pretekstem do rozmów na tematy religijne. Część uczestników 

podkreśla, że była to dla nich lekcja dzielenia się swoją wiarą. Respondenci mówią o 

przełamaniu się i zmianie perspektywy myślenia. Aneta opisuje: 
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„Doświadczyłam, że nie ma się co bać mówić o Bogu, nawet tym, którzy mogą się 

wydawać daleko od Pana Boga. Każdy Go szuka, nawet kierowca ciężarówki z papierosem 

w gębie opowiadający o ciemnym życiu, którego jest świadkiem. Ludzie słuchali tego, co 

mówiłyśmy o Panu Bogu i wtedy coś się w nich budziło. Zabrało mi to lęk przed 

ewangelizacją, już nic nie będzie mi straszne, zawsze będę świadczyć, mam teraz więcej 

odwagi.”
93

 

Inna osoba również opowiada o jej zmianie w podejściu do ewangelizacji, która mogła się 

dokonać dzięki różnym wydarzeniom w podróży: 

„Ewangelizacja była zawsze dla mnie takim wyzwaniem, bo trochę jestem 

nieśmiała, czułam się też odpowiedzialna za człowieka, z którym rozmawiam o Panu 

Bogu. Zagranicą bałam się mówić o Nim, myślałam, że ludzi to nie interesuje, ale 

pozytywnie się zdziwiłam. Kierowcy byli bardzo ciekawi naszej inicjatywy rekolekcyjnej, 

co często przeradzało się w rozmowy o Bogu. Doświadczyłam takiej lekkości w rozmowie, 

że to co ja mogę robić to po prostu rozmawiać z ludźmi, bo to umiem i lubię. Nic nie 

muszę ustalać wcześniej, czuję, że został ze mnie zdjęty taki ciężar, że nie muszę się wcale 

przygotowywać. To zostało mi do teraz. Mówię o mojej relacji z Bogiem i to jest 

ewangelizacja. Zobaczyłam, że nie do mnie należy planowanie drogi nawrócenia tego 

człowieka. Czuję się odciążona.”
94

 

Uczestniczki poprzez praktykowanie dzielenia się swoją wiarą w warunkach podróży, 

mogły doświadczyć łatwości ewangelizacji, spojrzeć na nią z bardziej pozytywnej strony, 

co wywołało w nich zmianę dawnych schematów myślowych. Być może osoby te, słyszały 

wcześniej dużo o teorii na temat ewangelizacji, a nie miały możliwości, by zmierzyć się z 

nią osobiście, w praktyce. Zatem można wnioskować, że dopiero postawienie się w 

sytuacji działania pozwala poznać głębiej sedno sprawy i odrzucić wszelką niepewność 

oraz często nieuzasadnione obawy. Cześć uczestników zakłada, że samo opowiadanie 

kierowcom o rekolekcjach autostopowych mogło być ziarnem ewangelizacji, bo 

niejednokrotnie powodowało pytania kierowców, wywoływało ich zastanowienie. Poza 

tym spotkanie z katolikami, którzy nie są dewotami odmawiającymi tylko wyuczone 

modlitwy, ale ludźmi poszukującymi Boga, także w autostopie, mogło łamać pewne 

stereotypy. Gdyż taka forma podróżowania raczej kojarzy się z przygodą i szaleństwem, w 

przeciwieństwie do obiegowego myślenia o katolikach, którzy zazwyczaj z tradycji modlą 

się, chodzą do kościoła.  

                                                 
93

 Wywiad przeprowadzony w Krakowie, 16 luty 2014 r. 
94

 Wywiad przeprowadzony w Krakowie, 16 luty 2014 r. 



45 

 

Co więcej, uczestnicy często pytali kierowców o intencje, za które się modlili. 

Można powiedzieć, że to także stanowiło pewną formę ewangelizacji, było konkretnym 

wyrazem życzliwości względem innych, zapewniającym o pamięci i trosce. Rozmowy, 

wsłuchanie się w problemy i potrzeby innych uwrażliwia na drugiego człowieka, jego 

sytuację, pozwala na wyjście z własnego małego świata, by dostrzec osobę obok. Taka 

postawa wydaje się niezwykle istotna w dzisiejszym świecie, który niestety często 

nastawiony jest raczej na branie niż dawanie innym.  

Powyższe formy głoszenia można podsumować zdaniem papieża Franciszka, który 

twierdzi, że każdy wierzący jest apostołem Jezusa i może świadczyć o Nim w 

codziennych, zwykłych sytuacjach. „Nieformalne przepowiadanie słowa, może się 

urzeczywistniać podczas rozmowy… Być uczniem znaczy być zawsze gotowym, by nieść 

innym miłość Jezusa i dokonuje się to spontanicznie w jakimkolwiek miejscu, na ulicy, na 

placu, przy pracy, na drodze.”
95

 Zatem wierzący nie są ograniczeni żadnymi barierami w 

przekazywaniu swojej wiary, każda chwila czy miejsce może stać się przestrzenią do 

świadczenia o Bogu. Ponadto, jak stwierdza papież Jan Paweł II „wiara umacnia się, gdy 

jest przekazywana.”
96

 Uczestnicy nie tylko mieli okazję do doświadczania Boga, ale także 

do dzielenia się tym ze spotkanymi osobami. Takie mówienie o Bogu jest ważne dla samej 

osoby głoszącej, gdyż kiedy wypowiada ona słowa, może wtedy usłyszeć samą siebie, 

jeszcze bardziej uświadomić sobie to, czego zaznała, przez co bardziej może dostrzegać 

obecność Boga w swoim życiu. Zatem świadectwo nie tylko buduje człowieka, któremu je 

głosimy, ale także samego głoszącego. Wypowiedziane słowa zostają dłużej w pamięci, 

przez co konsekwentnie może rozwijać się wiara, która czerpie ze skarbca zapisanego w 

człowieku. 

Jednak doświadczenie ewangelizacji nie było tylko jednostronne, gdyż jak zostało 

wcześniej wspomniane, niektórzy uczestnicy również doznali bycia ewangelizowanym 

przez innych. Opowiadają o spotkaniach, podczas których napotkane osoby wnosiły coś 

potrzebnego do ich życia, wzbogacały, budowały wiarę. Rozmowy z  kierowcami i 

świadectwo ich życia pokazywały działanie Boga, czy odpowiadały na nurtujące 

uczestników pytania. Aneta zauważała: „jak jeżdżę autostopem to widzę, że nic się nie 

dzieje przypadkowo, czasem ktoś powie jakieś słowo, którego potrzebowałam od miesiąca. 

Bóg działa przez ludzi na moje życie i ufam też, że przez moje również.”
97
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Rekolekcje z założenia były przeznaczone dla uczestników, by to oni mogli 

doświadczać Boga, Jego dobroci. Z pewnością tak się stało, jednak jednocześnie widzimy, 

że – zgodnie z ich odczuciem - dzieło ewangelizacji dokonywało się dwustronnie. 

Zarówno uczestnicy rekolekcji, jak i napotkane przez nich osoby mogły być dla siebie 

znakiem obecności Boga, który do nich przemawiał za pośrednictwem drugiego człowieka. 

Uczestnicy nie mieli obowiązku głoszenia Ewangelii, jednak świadectwo ich życia, 

postawa i chęć dzielenia się dobrem otrzymanym od Stwórcy wywoływała rozmowy o 

sprawach duchowych, co stawało się naturalnym sposobem ewangelizacji. 

3.3.4.2. Aspekty rozwojowy, poznawczy 

Inny watek pojawiający się w badaniach zawiera w sobie aspekt psychologiczny. 

Respondenci mówią o realizacji swoich pragnień, doświadczeniu poznania siebie i rozwoju 

własnej osoby. Pierwsza część rekolekcji pomogła im przyjrzeć się ich marzeniom. 

Uświadamiali je sobie, rozmawiali o nich w trakcie warsztatów oraz dążyli do nich w 

trakcie podróży, jednocześnie prosząc Boga, by pomógł im je zrealizować. Uczestnicy 

opisują jak udało im się to osiągnąć, co napawało optymizmem i radością. Marzenia ich 

zazwyczaj wiązały się z dotarciem do zamierzonego celu czy z różnymi potrzebami w 

trakcie podróży. I chociaż wydawać by się mogło, że nie są one wygórowane czy 

nadzwyczajne, to w odbiorze respondentów uchodzą za niezwykle istotne. „Miałam 

pragnienie, by trafić na dziką plażę i to się spełniło. Doświadczyłam, że Bóg działa i 

spełnia nasze pragnienia.”
98

 Ziszczone marzenie widać na poniższej ilustracji (fot. 11). 
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Fot. 11. Uczestniczki rekolekcji nad polskim morzem. 

 Inna osoba mówi: „doświadczyłam, że Bóg troszczy się o mnie gdziekolwiek 

jestem, że uwielbia spełniać moje pragnienia, oczywiście nie każde, ale, że On jest po 

mojej stronie i nie musze się o nic martwić.”
99

 Podróż dawała możliwość spełniania 

małych pragnień. Jednak nie chodzi tylko o ich samą realizację, ważna jest tutaj zmiana 

myślenia uczestników w relacji do Boga. Odkryli oni, że Bóg interesuje się tym, czego 

bardzo pragną i sprzyja ich planom, jeśli są czymś dobrym. Stwórca nie jest już tylko 

Bogiem od wielkich spraw, ale patrzy całościowo na człowieka, więc również zna jego 

przyziemne potrzeby, życzenia. Dla niektórych, już sama podróż autostopowa stanowiła 

marzenie, które mogli realizować. Wyrwanie się z domu, doświadczenie przygody, 

odwiedzanie pięknych miejsc czy inspirujące spotkania z ludźmi były spełnieniem ich 

planów, pragnień. Co więcej, jedna z osób twierdzi, że jej własna realizacja marzeń miała 

wpływ na spotykanych kierowców: 

„Na rekolekcjach było dużo o marzeniach i pragnieniach. My realizowałyśmy je w 

tej podróży, przez co uruchamiałyśmy w ludziach ich niezrealizowane marzenia. Zaczynali 

nam o nich opowiadać. Budziło to w nich tęsknotę za niespełnionymi marzeniami. Ludzie 
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patrzyli na nas z zazdrością, bo oni byli w swoim codziennym życiu, a my byłyśmy chyba 

obrazem wolności i pójścia za marzeniami, co w codzienności można zagubić.”
100

 

Oto wybrane fotografie z miejsc, do których dotarli uczestnicy (fot. 12, 13, 14): 

 

Fot. 12. Wenecja. 

 

Fot. 13. Annecy, Francja. 

                                                 
100

 Wywiad przeprowadzony w Krakowie, 16 luty 2014 r. 



49 

 

 

 

Fot. 14. Gdańsk. 

Można by się zastanawiać czy marzenia są aż tak ważną częścią rekolekcji i jak 

mogą one wiązać się z aspektem duchowym. Wypowiedzi respondentów wskazują, że 

łączyli oni rzeczywistość duchową z przestrzenią materialną. Wierzyli, że to Bóg pomaga 

im w realizacji tego, czego bardzo pragną, jeśli jest to zgodne z Jego wolą. A kiedy udaje 

im się to realizować, ma to wpływ na ich pogodę ducha, zadowolenie. Ksiądz Chromik 

wskazuje na wartość radości: „jest ona jedną z największych potęg na świecie. Ona 

uspokaja i rozbraja, zdobywa i porywa. To właśnie dusza radosna jest duszą apostolską. 

Przyciąga ona ludzi do Boga, okazuje czynem to, co w niej sprawia Jego obecność.”
101

 

Dzięki prawdziwej radości ludzie stają się autentycznymi świadkami Jezusa, bo przez nią 

inni widzą, że są oni ludźmi spełnionymi, tymi o których mówi Ewangelia, posiadającymi 
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pełnię radości.
102

 Ponadto, chrześcijańska radość jest czymś szczególnym, bo nie pochodzi 

ona tylko z rzeczy przyziemnych, ale ma dużo głębsze źródło. Szczęścia nie stanowią 

rzeczy same w sobie, ale są one przyjmowane jako dary i ściśle powiązane z ich 

ofiarodawcą, Bogiem.  

Uczestnicy podkreślali również wartość większej świadomości samego siebie, 

poznania własnej osoby w różnych sytuacjach drogi. „Współczesne podróże, zdaniem 

Szczepańskiego, nie tyle umożliwiają poznanie innych kultur czy społeczeństw, ile raczej 

pozwalają na lepszy wgląd w siebie.”
103

 Dziś człowiek w swoim zabieganiu, codziennym 

pośpiechu często nie zastanawia się nad sobą, brakuje mu czasu na refleksje i 

niejednokrotnie nie potrafi określić kim jest. Dodatkowo media zachęcają do szybkich 

gratyfikacji, efektów, szybkiego szczęścia, które wyklucza introspekcję, bo ona wymaga 

czasu, uwagi, odkrywania nie zawsze przyjemnych rzeczy. To może okazać się niezwykle 

wymagającym zadaniem, kiedy trzeba zmierzyć się z perfekcyjnym, a zarazem nierealnym 

obrazem człowieka przedstawianym w mediach, reklamach. W takiej rzeczywistości 

trudno pozwolić sobie na bycie prawdziwym, po prostu bycie człowiekiem, któremu 

przynależna jest niedoskonałość czy popełnianie błędów. Z pewnością warunki bardziej 

ekstremalne, które występowały w podróży rekolekcyjnej pozwalały uczestnikom dostrzec 

ich własną osobę, zobaczyć zarówno pozytywne cechy, jak i negatywne, przez mogli 

zrozumieć lepiej kim są. Kiedy pojawiają się różne niedogodności, takie jak długa, 

mecząca droga, czy niemożność znalezienia noclegu to często wychodzą naturalne 

zachowania, które ciężko ukryć. Już nie trzeba za wszelką cenę udawać kogoś, kim się nie 

jest, szczególnie, gdy towarzyszące nam osoby zapewniają atmosferę akceptacji i 

przyjęcia, nawet w ciężkich momentach. Ala wspomina: „rekolekcje to był taki czas, że 

mogłam być sobą, bo wiele lat tak miałam, że próbowałam robić wszystko, tak, żeby się 

innym przypodobać; doświadczyłam szczerości, dobroci, otwartości na siebie…” Co 

więcej, samo bycie z drugim człowiekiem dawało sposobność do przyjrzenia się sobie z 

innej perspektywy. Aneta stwierdza:  

„Ważne było dla mnie poznawanie samej siebie, zobaczyłam jaką postawę zajmuję 

na autostopie, która wiąże się z tym, jaką postawę przyjmuję również w życiu. Jak nas 

długo nic nie brało, to miałam szybko spadek nadziei, motywacji, doganiały mnie takie 

myśli, że już tu utkniemy, był we mnie fatalizm.”
104
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Jak opowiada dziewczyna, taka postawa kontrastowała z podejściem jej 

towarzyszki, dzięki czemu mogła zobaczyć siebie samą. Inne pozytywne spojrzenie 

dawało jej wsparcie i pomagało zmienić swój sposób myślenia. 

Innym elementem związanym z takimi sytuacjami podróży było umacnianie się w 

cnocie cierpliwości. Wymagające warunki hartowały uczestników, pozwalały na 

przezwyciężanie swoich słabości, umacniały przekonanie, że można sobie poradzić z 

różnymi wyzwaniami, przy takim zapleczu cech i umiejętności, jakie się posiada. Anna 

opowiada: „to była nauka cierpliwości, to że nawet, kiedy pada deszcz i mokniemy, trzeba 

wytrwać.” Zmęczenie w trakcie podróży, nie zawsze komfortowy nocleg mogły 

powodować frustracje czy zniechęcenie, ale mogło to posiadać również korzystne strony. 

Czyż nie właśnie w trudnych momentach ćwiczy się swoją wytrwałość i uczy się sztuki 

przetrwania, tym bardziej, gdy odczuwa się głód i zmęczenie? Poniżej zdjęcie uczestników 

przy drodze w oczekiwaniu na autostop (fot. 15).  

 

Fot. 15. W oczekiwaniu na kierowcę. 

Zatem w pewnym sensie podróż mogła stanowić obóz survivalowy, gdzie 

uczestnicy zdani na różne próby, starali się przeżyć tygodniowy czas wielu niedogodności. 

Wydaje się to świetną szkołą dla współczesnego człowieka, który przyzwyczajony do 

nowoczesnych technik, często nastwiony na efektywność i wygodę, oczekuje 
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natychmiastowych efektów. Prawdopodobnie takie doświadczenia dają sposobność 

uczenia się większej pokory i wytrwałości, które zaliczają się do niezwykle ważnych 

postaw życiowych. 

Podróż z wybrana osobą lub osobami, spotykanie kierowców przynosi wiele 

rozmów, sytuacji, w których to osoby mogą zarówno dawać coś od siebie, jak i 

przyjmować dobro od drugiego człowieka. Ćwiczymy wtedy, zarówno swoją asertywność, 

jak i skłonność do ofiarowania siebie, swojego czasu, pomocy. Czasami wymaga to od nas 

przyjęcia postaw, do których nie jesteśmy przyzwyczajeni, jednak pod wpływem drugiego 

człowieka zmieniamy pewne praktyki czy swoje własne pomysły na życie. Dzięki temu 

uczymy się nowych umiejętności oraz wrażliwości na siebie i innych.
105

 Rozbieżność 

oczekiwań, planów sprawiała, że podróżujący musieli dojść do konsensusu. Rafał opisuje: 

„podróż to nauka rozwijania umiejętności interpersonalnych, żeby ustąpić drugiej osobie, 

raz ja raz ona, dojść do porozumienia.”
106

 Cześć respondentów mówi również o związanej 

z tym nauce pokory, rozumianej jako rezygnację ze swoich pomysłów na rzecz 

towarzyszących im osób. Aleksandra zauważa: „to była dla mnie lekcja pokory, chciałam 

jechać dalej, miałam inny pomysł na spędzenie czasu, ale grupa stanowiła większość, 

uczyłam się, by rezygnować ze swoich własnych wyobrażeń.”
107

 Zatem była to też nauka 

funkcjonowania w grupie, z różnymi osobami, często o odmiennych pragnieniach, 

oczekiwaniach. 

Kilka osób zaznacza, że mogło uczyć się przełamywania własnej nieśmiałości. 

Trzeba było rozpocząć rozmowę z kierowcą lub otwierać się na towarzysza podróży, gdyż 

niekulturalnie byłoby siedzieć długi czas w milczeniu, kiedy ktoś zaprasza 

autostopowiczów do swojego samochodu lub podróżuje się z kimś przez cały tydzień. 

Agata wspomina przełamywanie siebie w stosunku do swojego autostopowego kompana: 

„musiałam zaufać osobie, z którą jechałam, otwierać się przed nią, dużo 

rozmawialiśmy.”
108

Inna uczestniczka zauważa: „zaczęłam się uczyć otwartości, bo byłam 

dość zamknięta, przekonałam się, że to nie jest takie trudne, z każdą podróżą coraz 

bardziej się otwierałam.” Dlatego wymagało to wyjścia ze starych schematów zachowania 

i przekroczenia siebie, szczególnie, gdy uczestnicy byli osobami nieśmiałymi, którym 

trudno było wyjść z inicjatywą kontaktu.  
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Kolejnym atutem podróży dla respondentów była nauka cieszenia się z małych 

rzeczy. Wyjście poza codzienność, skupienie się na teraźniejszości, sprawiało, że 

uczestnicy łatwiej dostrzegali pozytywne aspekty drogi. Doceniali to co piękne i 

wartościowe, nawet, kiedy byli pozbawieni wygód. Nie skupianie się na brakach, ale 

koncentrowanie na dobru dawało im radość i poczucie szczęścia. Wcześniejsze 

konferencje ojca duchownego zachęcały ich do postawy wdzięczności i zauważania 

każdego daru Bożego. Dzięki temu, nie tylko widzieli to co dobre i piękne wokół nich, ale 

odnosili to, co ich spotyka do Boskiego działania. Jedna z uczestniczek opowiada: 

„uczyłam się dostrzegać i cieszyć małymi rzeczami. Kiedy jechaliśmy i zbierało się na 

burzę, nagle ktoś nas zabierał. Na co dzień nie doceniam tego, że jest piękna pogoda, 

słońce, że idę i nie moknę. W tej podróży można dostrzec te drobnostki.”
109

 Dziewczyna 

odwołuje się do słów Pisma Świętego i twierdzi, że troski świata, zbytnie zamartwianie się 

przeszkadzają w zauważeniu dobra.
110

 „Bo na tych rekolekcjach to był czas z Bogiem, 

oddałam się Jemu w opiekę.”
111

 Poprzez to, że uczestnicy nie posiadali wiele uczyli się 

dostrzegania małych rzeczy i wdzięczności za nie. Być może staje się to też sposobem na 

przezwyciężanie postaw roszczeniowych, które często przybiera współczesny człowiek. 

Rezygnacja z myślenia, że wszystko mi się należy oraz wyjście poza ciągłe oczekiwania 

wygód z pewnością ułatwia docenianie tego, co wokół i cieszenie się z prostych 

zwyczajnych drobiazgów życia codziennego, takie jak wygodne łóżko do spania, ciepły 

prysznic czy zwyczajny posiłek (fot.16). 
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Fot. 16. Śniadanie uczestniczek w Austrii. 

Inny uczestnik podkreśla, że czas rekolekcji uczył go podejmować decyzje, które 

wcześniej stanowiły dla niego duży problem życiowy: 

 „Rekolekcje wiązały się z wieloma decyzjami, wybrałem, że na nie pojadę, 

decydowałem się na to z kim jadę, w którym kierunku. Pan Bóg pokazał mi, że 

podejmowanie decyzji jest dobre, że dzięki temu zyskuję coś. Nie jestem w sytuacji, kiedy 

nie mam nic, choć na pewno wiąże się to z trudem. To prowadzi mnie do konkretu życia, 

do pełni życia, jakie obiecuje Bóg.”
112

  

Ponownie widzimy, że respondent nabył umiejętność, której wcześniej mu 

brakowało, ma poczucie, że dzięki podróży zyskał nowe, wzbogacające doświadczenie, 

którego źródłem jak sądzi - jest Bóg. 

Powyższe relacje z podróży wskazują na rozwój osobowy uczestników w różnych 

płaszczyznach ich funkcjonowania, o którym także mówi Ewangelia. Papież Franciszek, 

wspominając o tym, odwoływał się do Pawła VI: „królestwo nadchodzące i wzrastające 

między nami dotyczy wszystkiego i przypomina nam zasadę rozeznania, jaką proponował 

Paweł VI w odniesieniu do rozwoju - Każdy człowiek i cały człowiek.”
113

 Zatem działanie 

Boga ma przenikać wszystkie sfery człowieka, nie tylko duchową. Człowiek nie składa się 

tylko ze sfery duchowej, ale również psychicznej, umysłowej, emocjonalnej. Jest on 

całością, która w pełni ma być objęta Bożym działaniem.  
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3.3.4.3. Doświadczenie bycia z ludźmi, wspólnoty, jedności, dobroci 

Następnym elementem pojawiającym się w kontekście podróży jest doświadczenie 

wspólnoty, jedności, dobroci ludzkiej. To czas, w którym uczestnicy mogli doświadczyć 

szczególnych więzi, których może brakować wielu osobom we współczesnym świecie. 

Respondenci często cenili sobie osoby, z którymi podróżowali, mówili jak wielkim 

wsparciem była ich obecność, rozmowy z nimi, szczególnie, gdy przychodziły trudne 

sytuacje. „W takich momentach ważni byli moi współtowarzysze, bo kiedy ja traciłem 

energię, nie miałem siły, wątpiłem, to oni mnie motywowali, zachęcali do modlitwy.”
114

 

Towarzyszenie drugiej osoby, wzajemna pomoc w wielu wypadkach była nieoceniona dla 

respondentów. Mogli liczyć na siebie, szczególnie gdy jedna z osób traciła chęć do dalszej 

drogi. Tu pojawił się również społeczny aspekt, w którym człowiek nie jest obojętny czy 

skoncentrowany wyłącznie na sobie, ale zauważa drugą osobę, jej potrzeby, co sprzyja 

pozytywnemu budowaniu postaw społecznych. Kolejny uczestnik twierdzi: „kiedy 

jesteśmy razem, to możemy się nawzajem wspierać, również na płaszczyźnie duchowej, 

jak ja odpuszczam, to Pan Bóg daje mi tę drugą osobę, która mnie unosi i zachęca do 

ufności, nadziei.”
115

 To wiąże się z pomocą i wsparciem również w przeżywaniu wiary. 

Respondenci zauważają doświadczenie duchowego towarzyszenia:  

„Dziewczyna, z którą jeździłam była dla mnie towarzyszem duchowym, którego 

bardzo potrzebowałam. Uczyłam się od niej, bo Ona wszystko oddawała Bogu. Na 

przykład chciałam kupić mapę Europy i powiedziałam, że pójdę do sklepu. Ona 

stwierdziła, że jak Pan Bóg będzie chciał, żebyśmy pojechały za granicę to da nam mapę. 

Ja się trochę buntowałam, a ona mówiła, że Bóg się o nas zatroszczy. Jechałyśmy 

tramwajem na wylotówkę i nagle ktoś do nas podchodzi, i pyta czy nie chcemy mapy 

Europy. Miałyśmy dużo takich sytuacji, kiedy Bóg odpowiadał na nasze prośby.”
116

  

Jedna osoba była dla drugiej świadectwem zaufania Bogu, co budowało, umacniało i 

pobudzało do głębszej wiary. Podobnie wypowiada się Olga: „od swojego kompana 

doświadczyłam szczerości, otwartości na siebie nawzajem, mieliśmy podobne wartości. 

Czułam, że jestem obok kogoś, komu mogę zaufać, dzielić się swoim doświadczeniem, 

traktowałam współtowarzysza jak kierownika duchowego.”
117

 Pewne grono również mówi 

o wadze modlenia się razem z towarzyszącą osobą: „istotna była dla mnie wspólna 
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modlitwa - liturgia godzin, różaniec. To było inne podróżowanie autostopem niż normalnie 

jeżdżę, miałyśmy inne cele. Nie planowałyśmy, gdzie dojedziemy. Wartością dla nas było 

by być w drodze i być w niej razem.”
118

 Pojawiają się tu dwa aspekty, modlitwa i 

wspólnota dwóch osób. Ktoś inny twierdzi: „świadectwo innych osób, ich trwanie na 

modlitwie były dla mnie budujące, zobaczyłam, że potrzebuję innych ludzi, że będąc 

razem jakoś się uzupełniamy.”
119

 W wypowiedziach mocno zauważalny jest element 

wspólnotowy, nie chodzi tylko o samą obecność, ale liczy się atmosfera oraz relacje jakie 

się tworzą w czasie drogi. Takie doświadczenia są właściwe dla społecznego wymiaru 

ewangelizacji, bo jak głosi papież Franciszek: „w samym sercu Ewangelii znajduje się 

życie wspólnotowe i zaangażowanie się na rzecz innych”, a objawia się ono w postawie 

miłości względem drugiej osoby.
120

 Zatem kluczowa okazuje się rola drugiej osoby, także 

na płaszczyźnie wiary. Wierzący potrzebują siebie nawzajem, swojego wsparcia. 

Konsekwentnie, spotkanie osób staje się okazją do okazywania życzliwości, dobroci. Zaś 

ta atmosfera sprzyja budowaniu więzi, wspólnoty oddanych sobie ludzi.  

Podobne, pozytywne doznania wiążą się z napotkanymi osobami, kierowcami. 

Dominka opowiada: „jeździłyśmy bez pieniędzy, pojechałyśmy do Włoch, a później 

jeszcze po Polsce. Obcy ludzie zapraszali nas do domów, karmili nas, troszczyli się o nas. 

Nie byłyśmy głodne. Doświadczyłyśmy wiele dobra, o którym często się nie mówi w 

mediach, kiedy porusza się temat autostopu.”
121

 Stykanie się z takimi osobami pozwalało 

na poznanie rzeczywistości autostopowej z innej strony. Takie wydarzenia łamały 

stereotypowe myślenie o autostopie, które można było zastąpić innym, pozytywnym 

doświadczeniem. Jak twierdzi Bauman poznanie rzeczywistości zaczyna się, gdy nasze 

wcześniejsze wyobrażenia, oczekiwania upadają, co pozwala na otworzenie się na nowe i 

budowanie innego obrazu rzeczy. „Wiedza zaczyna się od  zaburzenia rutyny, z 

zafrasowania, z niezrozumienia. Można dodać, że im obfitsze są nasze z przedmiotami 

kontakty, tym liczniejsze są okazje, by tak się stało.”
122

 Uczestnicy podczas tygodnia 

rekolekcji mieli okazję zetknąć się z dużą ilością osób, które osobiście poznawali, co z 

kolei przekładało się na ich sposób postrzegania rzeczywistości autostopowej. „Odkryłam, 

że ludzie są bardzo dobrzy i bezinteresowni. Kierowcy - wbrew wszystkiemu, co wcześniej 
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słyszałam - nadrabiali dla nas drogi, częstowali nas jedzeniem.”
123

 Poniżej widać zdjęcie 

uczestników z napotkanym kierowcą (fot.17). 

 

Fot. 17. Uczestnicy rekolekcji z napotkanym kierowcą. 

To nie opinie innych, ale bezpośrednie przeżycia kształtowały zdanie uczestników, 

co do autostopu. Bauman pisze: „z odległości mogę przyjrzeć się przedmiotom z różnych 

stron i stworzyć sobie ich obraz. Wiedza jest organizacją, zagospodarowaniem odległości. 

Postrzegam rzeczy tym wyraźniej im bliższe są oku…”
124

 Opinie uczestników na temat 

autostopu tworzyły się w trakcie drogi, podczas realnych i bliskich spotkań z drugim 

człowiekiem. Kreowały one nowy i korzystny obraz rzeczywistości, który może być 

niesiony dalej. Następna uczestniczka opowiada: „doznałam zwykłej, prostej dobroci. Nie 

ma oporu w ludziach, by pomóc. Często nie prosiłyśmy o nic, a ludzie sami drążyli temat, 

jak my jedziemy. A gdy się dowiadywali, że nie mamy pieniędzy to, na przykład, kupowali 

nam jedzenie.”
125

 Dlatego też uczestnicy mieli również okazję do uczenia się 

przyjmowania pomocy, zaś kierowcy mogli wyciągać pomocną dłoń do tych, którzy tego 

potrzebowali. 

Oprócz tego, pojedyncze osoby ceniły sobie samą możliwość spotkania z drugim 

człowiekiem, którego normalnie, może nigdy by nie poznali, a podróż umożliwiała im taki 
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kontakt. Uczestnicy spotykali ludzi różnych zawodów, środowisk, statusu społecznego, 

poznawali niejednokrotnie ich historie życia, mądrości, jakimi się dzielili. Dzięki takim 

spotkaniom uczyli się wychodzić z otwartością do każdej napotkanej osoby, przez co 

stawali się bogatsi o różne doświadczenia. Chociaż wydawać by się mogło, że są to tylko 

krótkie, przejściowe spotkania, to nie tracą one na ważności, w momencie, gdy 

odpowiednio do nich podejdziemy. Poniżej uczestnicy z napotkanymi kibicami Legii 

(fot.18). 

 

Fot. 18. Uczestnicy rekolekcji z kibicami Legii. 

W dzisiejszym świecie, szczególnie w dużych miastach, człowiek wystawiony jest 

na wielość kontaktów międzyludzkich, jednak zazwyczaj niewiele one znaczą. „Miejski 

tłum nie jest zbiorem jednostek. Jest chłonną a jednolitą masą, która wsysa i rozpuszcza 

wszelką indywidualność.”
126

 W takiej bezkształtnej masie nie sposób zauważyć 

wyjątkowość drugiego człowieka, co konsekwentnie nie zachęca to spotkania z nim. W 

takim tłumie, „każdej jednostki można się pozbyć, każdą można wymienić. Ani jej 

przybycie, ani zniknięcie nie sprawi różnicy. Ta właśnie bezimienność zanurzonych w 

miejskim tłumie ruchomych i przenośnych jednostek sprawia, że nie grożą one 
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koniecznością emocjonalnego, i w ogóle społecznego, zaangażowania.”
127

 Poprzez takie 

postrzeganie rzeczywistości, może dojść, co najwyżej, do powierzchownych kontaktów, do 

tak zwanych „nibyspotkań”, według terminu Martina Bubera.
128

 Z jednej strony wydaje się 

to być właściwym zachowaniem, gdyż niemożliwym by było utrzymywać relację z duża 

ilością osób jednocześnie. Jednak z drugiej strony, taka próba obrony przed obcymi, 

trzymanie innych na dystans, tak by nie naruszali naszego prywatnego świata, może 

sprawić, że z własnej inicjatywy zostaniemy odizolowani od innych oraz odbierzemy sobie 

możliwość doświadczenia pięknych i wartościowych spotkań, a nawet długotrwałych 

relacji. Poza tym, kiedy zaczynamy patrzeć na drugiego człowieka jak na zagrożenie, to 

jawi się on na naszej drodze jako przedmiot, z którym trzeba sobie jakoś poradzić lub 

jedynie wykorzystać do własnych celów, co z pewnością nie jest humanistycznym 

podejściem. Jednak uczestnicy rekolekcji uczyli się inaczej postrzegać rzeczywistość, w 

której się znajdowali. Próbowali traktować spotkanie drugiego jako wyjątkowa wartość, 

ponieważ w nim obecny jest sam Bóg. Takie przebywanie z innymi, o których wspominają 

uczestnicy, odpowiada duchowi Ewangelii, która skierowana jest „nie tylko do pewnej 

części ludzkiej rodziny, do jednej klasy ludzi albo jednego rodzaju kultury”
129

, lecz do 

wszystkich. Uczestnicy zaznaczają, że droga rekolekcyjna pomogła dostrzec im 

wyjątkowość napotkanych osób, gdzie każda z nich odznacza się szczególną i 

niepowtarzalną historią. Papież Franciszek pisze: „Słowo Boże poucza, że w bracie 

znajdujemy nieustanne przedłużenie Wcielenia dla każdego z nas.”
130

 Ma to swoje 

odniesienie do Ewangelii Mateusza: „wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci 

moich najmniejszych, Mnieście uczynili.”
131

 Każda napotkana osoba mogła być znakiem 

obecności Boga, a rozmowa z nią cennym darem, możliwością wymiany swoich 

doświadczeń, poglądów, co umożliwia dialog i staję się początkiem relacji społecznych. 

Wszystkie wymienione doświadczenia respondentów zgodnie wskazują na 

pozytywne przeżycie podróży. Mówią o rozwoju osobistym, dobru, jakiego doznali w 

różnych sytuacjach oraz umiejętnościach, jakie nabyli. Zaś elementem łączącym ich 

doświadczenia jest odnoszenie ich do Boga, którego uważają za dawcę otrzymanego dobra 

i przyczynę zmian, jakie się w nich dokonały. Ich podróż można porównać z mitycznym 

obrazem wyprawy bohatera, jaki prezentuje Campbell. W nim „bohater ryzykuje wyprawę 
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ze świata powszedniości do krainy nadnaturalnych dziwów, spotyka tam fantastyczne siły i 

odnosi rozstrzygające zwycięstwo, po czym powraca z tej tajemniczej wyprawy obdarzony 

mocą czynienia dobra ku pożytkowi swych bliźnich.”
132

 W opowiadaniach uczestników 

rekolekcji można dostrzec analogię między powyższym opisem, a doświadczeniami 

uczestników rekolekcji. Oni również wyruszyli ze swojego codziennego świata, po czym 

napotkali wiele niesamowitych  sytuacji, przygód. To, co ich spotkało, często zawierało 

elementy działań nadprzyrodzonych, dlatego też traktują podróż jako wyjątkową. Ponadto 

uznają, że autostopowa droga nie była bez znaczenia dla ich dalszego życia, bo przyniosła 

wymierne skutki, o czym możemy się dowiedzieć w dalszej części pracy. 

3.3.5 Wpływ rekolekcji na uczestników 

Pod koniec każdego wywiadu zadawałam respondentom pytania, czy rekolekcje 

wpłynęły na ich życie, czy coś zmieniły, jeśli chodzi o ich sposób myślenia czy 

funkcjonowania. W każdej z rozmów otrzymywałam odpowiedzi pozytywne, gdyż 

uczestnicy stwierdzali niezwykle ważną rolę rekolekcji autostopowych w ich życiu. To 

czego doświadczali w podróży ściśle wiąże się z ich późniejszymi zmianami. Czasem 

nawet niepozorne sytuacje oddziaływały na nich, nie były bez znaczenia, jak pisał Milan 

Kundera: „w każdym zdarzeniu, nawet tym najmniej istotnym, kryje się możliwość bycia 

w przyszłości przyczyną innych wydarzeń, a zatem stania się historią, przygodą.”
133

 Tego 

właśnie doświadczyli uczestnicy rekolekcji. Ich odpowiedzi można ująć w kilku 

kategoriach. 

3.3.5.1. Aspekt duchowy 

Uczestnicy wymieniają kilka zwrotów w ich życiu duchowym. Pokazują, jakie 

metamorfozy dokonały się w ich postrzeganiu Boga, w modlitwie, w relacji z Nim. Mogą 

oni  teraz bardziej opierać swoją wiarę na konkretnych wydarzeniach, które są w ich 

pamięci i do których stale powracają. Uczestniczka dzieli się: „zaraz po rekolekcjach 

miałam dosyć duży kryzys, i zdaję sobie sprawę, z tego, że będą takie góry i doły, ale jak 

mam takie doły to wracam do tych wydarzeń, żeby pamiętać, że On był wtedy i jest teraz, 

nawet jeżeli tego nie rozumiem, On się nie zmienił.”
134

 Pamięć umożliwia przechowanie 

wspomnień, dzięki którym może być budowana wiara. W encyklice Lumen fidei, papież 

Franciszek podkreśla wartość pamięci w wierze. Pisze on, że Izrael w Starym Testamencie 
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opierał swoje zaufanie do Boga na historii o działaniu Boga. Ludzie z pokolenia na 

pokolenie przekazywali sobie wieści o różnych doświadczeniach związanych z Boską 

opieką. To stawało się dowodem na to, że Bóg nie opuścił Izraela, ale stale nad nim czuwa. 

„Światło, które niesie wiara, związane jest z konkretnym opowiadaniem o życiu, z 

wdzięcznym wspominaniem dobrodziejstw otrzymanych od Boga i stopniowym 

spełnianiem się Jego obietnic.”
135

 Dlatego nawet zmieniające się okoliczności nie burzą tak 

łatwo doświadczanych przeżyć. To co się wydarzyło w czasie drogi było potwierdzeniem 

świadectwa innych ludzi. Uczestnicy nie tylko słyszeli o działaniu Boga podczas 

pierwszych trzech dni rekolekcji, lecz – ich zdaniem - przekonali się o nim na własnym 

przykładzie. Maria wspomina:  

„Czas rekolekcji pokazał mi, że Pan Bóg naprawdę się mną opiekuje, gdziekolwiek 

jestem. Dlatego nawet, kiedy skończyły się rekolekcje to coś się we mnie zmieniło, 

wiedziałam, że On się zatroszczy, że to nie jest tylko jakaś tam idea, którą się tyle razy 

słyszy, tylko to było moje doświadczenie. To było dla mnie tak mocne, że to już nie była 

sama wiedza. Wiem, że mogę Go prosić o pierdoły, że nie muszę już tylko modlić się o 

zdrowie czy pokój na świecie. W podróży modliłam się - Ojcze nasz, chleba naszego 

powszedniego daj nam dzisiaj. Ja naprawdę tego chleba potrzebowałam i dostawałam na 

każdy dzień, nie na dwa dni do przodu. Nawet było tak na ostatnią chwilę.”
136

 

Uczestniczka doświadczyła konkretnego dobra, które traktuje jako działanie Boga, to zaś 

wpłynęło na jej podejście do modlitwy i rozwinięcie się wiary. Jak wskazuje papież Jan 

Paweł II, Ewangelia mówi nam o Bogu, który jest miłością i do każdego wierzącego 

skierowane jest to przesłanie. Zaś zadaniem człowieka jest przyjęcie i uwierzenie tej 

prawdzie, która może kształtować jego życie duchowe.
137

 

Z takich doświadczeń budowało się zaufanie do Boga, o którym wspomina 

większość respondentów. Opisują, że doświadczenie Bożej opieki w czasie drogi, pomogło 

im znaleźć więcej ufności w codziennym życiu. Agata opowiada: „rekolekcje pomogły mi 

bardziej zaufać Panu Bogu, dzięki świadomości, że On mnie nigdy nie zostawi. Jak się 

dzieje coś złego w życiu to działam na tyle, na ile mogę, ale też oddaję to Panu Bogu.”
138

 

Dziewczyna mówi o doświadczeniu bezradności w podróży, które było jej obce w 

normalnym życiu, dzięki temu zobaczyła, że kiedy ona wszystkiego nie kontroluje to Bóg 

ma większe pole do działania. „Zazwyczaj zawsze ze wszystkim radziłam sobie sama, a 
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teraz jak przeżywam jakieś trudności to wiem, że wcale nie muszę sama sobie z nimi 

radzić, że wszystko zależy od Pana Boga.”
139

 Agata podaje przykład: „jak nie miałam 

pracy to miałam taką ufność, że tę pracę i tak znajdę. Przyjęłam, że widocznie mam 

jeszcze przeczekać, bo coś jeszcze musi się wydarzyć, żebym tę pracę dostała. Widzę, że 

takie trudności z Panem Bogiem łatwiej przejść.”
140

 Uczestniczka zauważa analogię 

między życiem, a podróżą: „podobnie było w podróży, czasami już traciłyśmy nadzieję, 

jak nie miałyśmy noclegu, ale z perspektywy czasu wszystko dobrze się kończyło.”
141

 

Takie sytuacje pozwoliły dostrzec respondentce Boże prowadzenie, to, że nie jest zdana 

wyłącznie na siebie, na własną zaradność. Można tu dostrzec zmianę w podejściu do Boga, 

On jest tym, który panuje nad wszystkim, więc nawet niepowodzenia stają się łatwiejsze 

do przejścia, dzięki ufności w Jego opiekę i pomoc. Podobnie wypowiada się Anna:  

„Rekolekcje pokazały mi, że mogę zaufać Bogu w swoim własnym życiu, we 

wszystkim, bo zawsze miałam z tym kłopot. Kiedy teraz mam trudną sytuację w życiu, 

wiem, że mogę na to spojrzeć z dystansem, bo Bóg mnie w tym poprowadzi. Ciąg 

wydarzeń z podróży pozwolił mi w to uwierzyć, bo nie miałam nic zaplanowanego, nic 

pewnego, a wszystko jakoś wychodziło, On mnie prowadził.”
142

  

Dziewczyna podkreśla wartość osobistego doświadczenia opieki Boga, które 

budowało jej wiarę, co mogła przenieść na swoje życie. Inni uczestnicy mówią także o 

większym spokoju, którego nabrali w stosunku do pojawiających się problemów. Widzieli 

interwencję Boga podczas trudów w odbytej podróży i dzięki temu łatwiej im dostrzec 

pomoc Boga w rozmaitych sytuacjach życia codziennego.  

Doświadczenia opisane przez respondentów ukazują, że człowiek przestaje być już 

tak nastawiony na samowystarczalność. W porównaniu ze sposobem życia współcześnie 

żyjących osób, widać tu ogromny kontrast. Często ludzie ufają już tylko sobie, liczą na 

własne siły i zaradność, co wywiera na nich ogromną presję radzenia sobie z różnymi 

przeciwnościami. Jakiekolwiek negatywne doświadczenia zamykają ich na drugiego 

człowieka, każą traktować go jako współzawodnika, z którym trzeba walczyć o lepszą 

pozycje, pieniądze. To powoduje, że boją się zaufać innym i tym samym sami skazują 

siebie na samotność. Zaś uczestnicy opisują wyjście z takiego schematu działania. Barbara 

opowiada: 
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„Wydawało mi się, że muszę o wszystko troszczyć się sama, że jak nie zrobię 

czegoś na własna rękę, to nic nie będę miała. A rekolekcje zmieniły moje patrzenie, 

zobaczyłam, że wcale tak nie jest. Mówię Bogu o moich trudach i wiem, że to On znajdzie 

rozwiązanie, ale tego się nie zrozumie, dopóki się tego nie doświadczy. Bo na co dzień 

mam jedzenie, znajomych, pieniądze, a dzięki rekolekcjom zobaczyłam, że kiedy tego nie 

mam to On zatroszczy się o każdą potrzebę.”
143

 

Uczestnicy byli więc ostatecznie przekonani, że są prowadzeni przez Opatrzność, że nie 

wszystko ostatecznie od nich zależy, że prowadzi ich ktoś większy, na kogo wsparcie 

mogą liczyć, co skłania ich do większego zawierzenia Bogu, a nie koncentrowaniu się 

tylko na sobie. Ratzinger mówi o takiej postawie jako punkcie nawrócenia, które oznacza 

„uwolnienie się od samowystarczalności, dostrzeżenie i pogodzenie się z tym, że 

potrzebujemy innych i Innego.”
144

 Takie sytuacje, w których uczestnicy byli zależni od 

innych, pomagały im bardziej dostrzegać wartość osoby obok, a także samego Boga. Co 

więcej, można twierdzić, że już samo łapanie autostopu jest uczeniem się przyjmowania 

pomocy lub wręcz proszeniem o nią, czego oznaką jest wyciągnięty kciuk. A taka 

umiejętność niezwykle przydaje się w życiu, bo przecież nie we wszystkich kwestiach 

można liczyć tylko na swoje siły. Często niezbędny jest drugi człowiek, ale prośba o 

wsparcie wymaga odwagi i pokory.  

Niektórzy respondenci mówią o większej uważności na Bożą obecność, czy to w 

ich życiu czy w podróżach autostopowych. Michał zauważa: 

„Teraz bardziej jestem uważny na działanie Pana Boga. Często wracam do tego 

czasu, do słów Ojca Krzysztofa, który mówił o uważności na znaki Boga, żeby podróż 

była taka szkołą uczenia się i by potem przenieść to na życie. Tak jak tam każdy kierowca 

był ważny, tak samo staram się, by każdy „kierowca” był ważny codziennie. Bo jeżeli żyje 

tak za bardzo rutynowo, to jest to dla mnie moment, by przypomnieć sobie, że każdy dzień 

jest ważny i że w każdej sytuacji, w człowieku mogę spotkać Boga. Kiedy jadę w jakąś 

podroż, to chcę ją przeżywać tak, jak przeżywałem rekolekcje, by zauważać, że Bóg chce 

do mnie mówić również w tym czasie.”
145

 

Kto inny wspomina: „pamiętam takie hasło - mistyka codzienności - chodziło o to, 

by odkrywać w codzienności Pana Boga, nawet w tych trudnych sytuacjach. W podróży 

jest zapewne łatwiej, trudniej przełożyć to na życie. Ale to lekcja, którą muszę przechodzić 
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każdego dnia.”
146

 Uczestnicy traktują rekolekcje jako źródło doświadczeń i spotkania z 

Bogiem, z którego obecnie mogą czerpać i wracać wspomnieniami. Podróż stanowiła 

praktykę uważnego patrzenia na rzeczywistość wokół, by dostrzec w niej działanie Boga, 

zarówno w wydarzeniach, jak i w drugim człowieku. Uczestnicy zdają sobie sprawę, że 

taka postawa jest wyzwaniem w codzienności, jednak cenią ją sobie i starają się 

wprowadzić ją w życie. 

Kolejnym duchowym owocem rekolekcji, dla części osób, było odbudowanie 

relacji z Bogiem. Mateusz opowiada: „rekolekcje odmieniły moja modlitwę, moją relację z 

Bogiem, gdyż w pewnym momencie życia ona bardzo się posypała i wiem, że te 

rekolekcje pomogły mi to naprawić.”
147

 Możemy tu dostrzec powrót do wiary, odnowienie 

tego, co uczestnik posiadał wcześniej, a co na drodze życia zagubił. Dochodzi tu do 

przewartościowania pewnych rzeczy; Bóg, modlitwa ponownie odgrywają ważną rolę. 

Kolejna uczestniczka Anna również pokazuje swoją przemianę. Rekolekcje pokazały jej 

pewną prawdę o niej, zobaczyła swoje podejście do wiary w świetle nauczania Kościoła, 

co wpłynęło na jej dalsze życie duchowe. Wypowiada się następująco: 

„Wcześniej wydawało mi się, że jestem osobą wierzącą, a nie żyłam zgodnie z 

wszystkimi zasadami Kościoła. Dopiero po tych rekolekcjach zobaczyłam to, co nie jest 

dobre w moim życiu - swój grzech. Zaczęłam bardziej intensywnie i prawdziwe przeżywać 

swoją wiarę, bardziej zaczęłam zważać na to, co Kościół nam wskazuje jako dobrą drogę.  

To było takie ziarno, które zaczęło owocować.”
148

 

W Polsce mamy wielu chrześcijan, którzy deklarują się jako wierzący, ale niekoniecznie 

przestrzegają oni nauki Kościoła. Zaś ten respondent pokazuje, że rekolekcje konkretnie 

wpłynęły na zmianę postępowania, pomogły w dostrzeżeniu wcześniejszej drogi, która 

okazała się nieadekwatną do proponowanej przez Kościół. Dokonała się tu zmiana, o 

której wspomina Paweł VI, tłumacząc czym jest ewangelizacja. Jego zdaniem 

ewangelizacja polega na tym, by Kościół niósł Dobra Nowinę do wszystkich ludzi, która 

ma przemieniać człowieka, kształtować jego sumienie, sposób w jaki żyje. Jednak Kościół 

nie tylko ma głosić Ewangelię, ale za jej pomocą ma również „dosięgnąć i jakby 

przewracać kryteria oceny, hierarchię dóbr, postawy i nawyki myślowe, bodźce 

postępowania i modele życiowe rodzaju ludzkiego, które stoją w sprzeczności ze słowem 
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Bożym i planem zbawczym.”
149

 Przykłady powyższych osób pokazują, że oferta 

rekolekcyjna przyniosła konkretny skutek. Pomogła ożywić wiarę i przyjąć ją bardziej 

świadomie, z tym wszystkim, co ona zakłada. 

W wypowiedziach respondentów pojawia się również zmiana patrzenia na 

modlitwę. Uczestnicy podczas rekolekcji uświadomili sobie, że modlitwa nie musi 

dotyczyć tylko i wyłącznie wielkich spraw, ale może być ona bardzo osobista, związana z 

troskami, rzeczami dnia codziennego. „Została mi do teraz świadomość tego, że Pan Bóg 

bardzo chce, by mówić mu o pragnieniach, nawet o tych przyziemnych, że mogę prosić Go 

o konkretne rzeczy, że to nie jest zawracanie mu głowy, ale On lubi konkretnie 

odpowiadać na nasze prośby.”
150

 Katarzyna doświadczyła takiej modlitwy w czasie 

podróży i przekonała się, że jest ona równie dobra. Takie patrzenie zapewne wpływa na 

samą relację i wizerunek Boga. Nie jest On jakimś wielkim, odległym Stwórcą, ale 

Bogiem troskliwym, słuchającym człowieka, przejmującym się Jego życiem. Ktoś inny 

dostrzega poszerzenie swojego myślenia w kontekście modlitwy, otwarcie na taką, która 

wcześniej była mu obca. „Jestem zwolennikiem cichej modlitwy, a tam ludzie inaczej 

podchodzili do modlitwy, była to modlitwa na głos, gestami, tańcem, śpiewem.”
151

 

Krzysztof zauważa, że ta różnorodność wpłynęła także na kształtowanie jego charakteru i 

wiary. Takie doświadczenia dają szerszy obraz modlitwy w Kościele. Nagle można 

spostrzec, że osobisty punkt patrzenia na duchowość nie jest wyłączny, gdyż istnieją 

wierni w inny sposób wyrażający swoją przynależność do Boga. To pokazuje, że zebrana 

wspólnota, pomimo swej różnorodności, staje w jedności przed Bogiem, stwarzając 

możliwość do wzajemnego wzbogacania się. 

Ktoś inny wspomina, że skutkiem rekolekcji było większe pragnienie modlitwy. 

„Pozostał mi głód relacji z Panem Bogiem, żywej, gdzie się Go słucha [sic!], co On ma do 

powiedzenia. Nawet jak przychodzi kryzys wiary, to ja wiem, że teraz pójście tylko w 

niedzielę na Mszę to za mało. Wiem, że moja relacja z Bogiem może być dużo lepsza, 

głębsza.”
152

 Czas rekolekcji rozbudził w uczestniku chęć częstszego bycia z Bogiem, 

modlitwy, które nie byłaby tylko jakąś suchą praktyka, ale dobrą, autentyczną relacją ze 

Stwórcą. Można stwierdzić, że jest to kolejny owoc ewangelizacji. Paweł VI zauważa, że 

gdy ktoś „przyjmuje Ewangelię jako Słowo zbawienia, zwykle przenosi je na znaki 

sakramentalne; na przylgnięcie do Kościoła i na przystępowanie do Sakramentów, które to 
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przylgnięcie ukazują i umacniają przez łaskę, jakiej udzielają.”
153

 Taka sytuacja miała 

miejsce i w tym wypadku, bo uczestnik doświadczając Boga w trakcie rekolekcji, 

zapragnął częstszego kontaktu z Nim, który oprócz modlitwy osobistej, oznacza czynny 

udział w Sakramentach. 

Pojedyncze osoby dostrzegają zmianę w ich myśleniu, podejściu do ewangelizacji. 

Mówią o tym, że doświadczenie ewangelizacji, opisane wcześniej, pozwoliło im na 

odważniejsze dzielenie się swoją wiarą. Łatwiej jest im mówić o Bogu, bo mają 

przekonanie, że to jest potrzebne innym ludziom, tak jak niejednokrotnie było ważne dla 

kierowców, z którymi jeździli. Co więcej, Damian zauważa swoją własną ważną rolę w 

takim działaniu, gdyż odkrył, że nie jest ono zarezerwowane tylko dla nielicznych, ale dla 

każdego wierzącego. Widzi w tym swoje osobiste zadanie. Zdał sobie sprawę, że Bóg 

może działać przez Niego, a Jego historia jest czymś, co może przynieść dobro drugiemu 

człowiekowi. „Ta podróż pozwoliła mi uwierzyć, że mam coś do powiedzenia, do 

przekazania, że mogę służyć jako narzędzie, którym Pan Bóg może się posłużyć.”
154

 Inna 

osoba twierdzi, że rekolekcje stały się dla niej punktem wyjścia do dawania świadectwa, 

gdyż może dzielić się swoimi doświadczeniami z podróży, w których doznała opieki Boga. 

„Opowiadam jak jeżdżę stopem, o tym co mnie spotkało.”
155

 Analogię do powyższej 

sytuacji można odnaleźć w Evangelii Gaudium papieża Franciszka:  

„Pierwszą motywacją do ewangelizacji jest miłość Jezusa, jaką przyjęliśmy, 

doświadczenie bycia zbawionym przez Niego, skłaniające nas, by Go jeszcze bardziej 

kochać. Lecz cóż to za miłość, która nie odczuwa potrzeby mówienia o ukochanej istocie, 

ukazywania jej, starania się, by inni ją poznali?”
156

  

Prawdziwe doświadczenie Boga skłania człowieka do dzielenia się Nim, dlatego głoszenie 

Dobrej Nowiny o spotkaniu ze Zbawicielem powinno stanowić jego naturalną 

konsekwencję. Z pewnością nie jest to łatwe zadanie, gdyż rozmowa o rzeczach 

duchowych jest czymś bardzo osobistym i delikatnym. Jednak jak pokazują respondenci, 

konkretne doświadczenie Boga, łamało ich opory i trudności. Dlatego też ewangelizacja 

stawała się łatwiejszym i bardziej dostępnym zadaniem.  

Innym efektem rekolekcji była odmiana spojrzenia uczestników na podróże 

autostopowe. Rekolekcje pokazały inny sposób przeżywania drogi, którą można traktować 

jako czas spędzony z Bogiem. Agata opisuje: 
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„Zmieniło się moje patrzenie na podróże stopem - bardziej zaczęłam zwracać 

uwagę na ludzi, na to, że oni często potrzebują, żeby pogadać, bo mają jakiś problem. 

Traktuje tę podróż bardziej po Bożemu. Bo jeżeli żyję po Bożemu, to może na przykład 

będę w stanie podnieść na duchu takiego człowieka, a jeśli nawet nie, to mogę się w Jego 

intencji modlić. On nie zostaje z tym sam. Teraz staram się modlić za swoją podróż przed 

wyjazdem i za tych ludzi, których spotykam.”
157

 

W tym wypadku, podróż staje się przestrzenią powierzoną Bogu i jest przeżywana w 

sposób bardziej duchowy. Droga już nie jest celem samym w sobie, czymś, co trzeba jak 

najszybciej pokonać, by dostać się do upragnionego miejsca, ale staje się okazją do 

spotkania z drugim człowiekiem. Nie jest on tylko kolejnym przypadkiem, którego 

szczęśliwie udało się zatrzymać, ale konkretną osobą, ze swoim życiem i problemami. Dla 

uczestniczki jest to szansa na poznanie drugiego człowieka, wsłuchania się w jego historię, 

a nawet możliwości pomocy jemu przez słowo wsparcia, otuchy, jeśli zajdzie taka 

potrzeba. Zatem można tu zauważyć, że podróż autostopowa umożliwia realne spotkania z 

drugim człowiekiem, którego tak bardzo może brakować w dzisiejszym wirtualnym 

świecie. Szybki przepływ, informacji, widomości, liczne komunikatory w sieci stają się 

często substytutami osobistych spotkań z ludźmi, co przyczynia się do ich poczucia 

osamotnienia i niskiej jakości kontaktu. W wirtualnych spotkaniach nie sposób uchwycić 

wielu niewerbalnych komunikatów, typowych dla zwykłej rozmowy i przekazać wszystko 

drugiej osobie. Dlatego też w podróży autostopem nie można bagatelizować społecznego 

wymiaru, bo daje ona możliwość poznania człowieka, realnego kontaktu z nim, którego 

nie zastąpią najnowsze technologie komunikacyjne. 

3.3.5.2. Aspekt społeczny, rozwojowy  

Rekolekcje nie tylko wpłynęły na duchowe życie uczestników, ale - jak 

jednoznacznie stwierdzają - przyniosły one też zmiany w stosunku do ludzi, z którymi 

żyją, spotykają się. Takie wnioski można wyprowadzić z poniższych wypowiedzi. Często 

respondenci stwierdzali, że rekolekcje pozwoliły im otworzyć się bardziej na innych, 

przełamać swoje zamknięcie. Będąc wystawianym na wiele międzyludzkich relacji, 

uczestnicy mieli możliwość ćwiczenia się w nawiązywaniu rozmów, toczeniu dyskusji. 

Jedna z osób mówi: „mam więcej otwartości na ludzi oraz poczucia łatwości w 

rozmowie.”
158

 Ktoś inny wspomina: 
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„Ludzie z rekolekcji byli dla mnie bardzo inspirujący, rzucili światło na moje 

poglądy. Bardziej się otworzyłam na inność. Zobaczyłam wartość w ludziach, którzy mają 

odmienne poglądy od moich, dostrzegłem, że wszyscy jesteśmy równi bez względu na to, 

jak chcemy żyć, jaki zawód czy drogę życiową wybieramy.”
159

  

W tym wypadku nie chodzi tylko już o samą barierę w wychodzeniu do innych, ale 

większą wyrozumiałość i zrozumienie ludzkiej różnorodności. Z pewnością wzbogaca to 

perspektywę osobistego świata, w którym dopuszczamy do siebie głos i opinię innych. 

Takie sytuacje są przestrzenią do poszerzenia swoich własnych horyzontów myślowych, 

dają szansę na dialog, jak i uczą konfrontacji z innymi.  

Oprócz powyższego aspektu, część respondentów zauważa u siebie mniejszą 

skłonność do osądzania ludzi. Aneta wyznaje: 

„Biorę pod uwagę, że każdy człowiek ma swoją historię i czasem jest ona bardzo 

trudna. Ludzie, którzy z pozoru wydają się szczęśliwi, kryją często w sobie takie 

tajemnice, że szczęka opada. Staram się patrzeć na ludzi ze zrozumieniem, że oni też mają 

swoją historię. Dlatego teraz już nie oceniam tak łatwo i dużo więcej słucham, co 

potwierdzają również moi znajomi.”
160

 

W podróży autostopowej można się spotkać z wieloma ludzkimi historiami, czasem 

zabawnymi, intrygującymi, ale też często naznaczonymi trudem i zmaganiami z 

przeciwnościami losu. Kierowcy pozwalają sobie na dużą otwartość, gdyż chcą się 

wygadać lub zdają sobie sprawę, że po raz pierwszy i pewnie ostatni widzą napotkaną 

osobę, co staje się okazją do zwierzeń. Dlatego wymaga to cierpliwości i umiejętności 

słuchania, które jednocześnie można w sobie rozwijać. Zaś takie cechy stanowią podstawę 

do porozumienia. W dodatku, takie poznawanie historii ludzkiego życia z pewnością 

podsuwa inne spojrzenie na człowieka, bo lepsza znajomość drugiego daje większe 

zrozumienie, dzięki czemu ocenianie innych nie dokonuje się tak szybko. Kolejny 

uczestnik opowiada: „mniej oceniam ludzi, bardziej ich dostrzegam. Przyjmuję, że drugi 

człowiek, może być niewierzący, prosty czy mniej utalentowany, ale nie staje się przez to 

gorszy.”
161

 Gdy młodzi ludzi obracają się zazwyczaj w towarzystwie równych sobie 

rozwijających się, studiujących osób mogą postrzegać bardziej zubożałe środowiska jako 

mniej godne uwagi. Jednak, ponownie podróż autostopowa pomogła danej osobie zmienić 

negatywne postrzeganie ludzi. Autentyczne rozmowy, szczere spotkania spowodowały, że 
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napotkani ludzie przestali być postrzegani tylko powierzchownie. Druga osoba stała się 

cenna, bo wykonywany zawód czy zdobyte kwalifikacje przestały decydować o jej 

wartości.  

Kilka osób podkreśla, że dzięki rekolekcjom udało im się zbudować nowe relacje, 

które trwają do dzisiaj. Agata mówi: „mam paczkę znajomych, myślących i podróżujących 

podobnie. Ważne jest dla mnie, by podróżować z kimś, kto ma podobną hierarchię 

wartości i myślenie.”
162

 Nowo poznane osoby, okazały się odpowiednie do budowania 

więzi. A szczególnie znaczące były tu posiadane podobieństwa, dzięki którym uczestnicy 

mogli znaleźć porozumienie. Jak wskazuje respondent, osoby spotkane na rekolekcjach 

stały się świetnymi kompanami do dalszych wspólnych podróży. Początkowo uczestnicy 

nadmieniali, że bardzo lubili podróżować autostopem, ale brakowało im współtowarzyszy, 

których odnaleźli w trakcie rekolekcji. Zatem ich potrzeby, co do znalezienia takich osób 

w tym środowisku ziściły się. Aneta twierdzi: „dzięki tym rekolekcjom zyskałam 

prawdziwych przyjaciół, z którymi mam do tej pory kontakt.”
163

 Zatem spotkane osoby, 

nie były tylko przejściowymi kompanami, ale osobami, z którymi można budować dalsze 

relacje. Wspólnie przeżyte przygody, doświadczanie radości czy smutków podróży 

otwierały na siebie nawzajem. Co więcej, trudne wydarzenia drogi odsłaniały często 

prawdziwy charakter drugiej osoby, pozwalały ją lepiej poznać, dostrzec zarówno jej atuty, 

jak i wady. „Abyśmy mogli dotrzeć do bieguna intymności, bagaż doświadczeń 

biograficznych musi być wspólny. Nie dziw, że w tym przypadku moja wiedza o Drugim 

jest obfita i wielostronna; obserwowałem wszak Drugiego na co dzień, w najrozmaitszych 

sytuacjach, w trakcie działań przeróżnego typu i we wszelkich możliwych stanach 

ducha.”
164

 Ci, którzy stają się nam bliscy, często takimi są, gdyż mogliśmy poznać ich w 

wielu sytuacjach życia i przejść z nimi przez różne trudności. Wspólne doświadczenia 

łączą i otwierają na siebie nawzajem. Z pewnością z takim stwierdzeniem zgodziłoby się 

wiele osób, które wymieniają aspekt tworzenia przyjaźni jako jedno z następstw wspólnie 

przeżytych rekolekcji. O jeszcze poważniejszych relacjach mówią osoby, który znalazły 

podczas podróży swojego męża lub żonę. „W podróż wyruszyłam z mężczyzną, który 

okazał się mężczyzną mojego życia. Wróciliśmy jako para, a teraz jesteśmy 
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małżeństwem.”
165

 Są to konkretne skutki rekolekcji, które mają wpływ na całe życie 

wybranych osób. 

Inną konsekwencją podróży jest większa ufność w dobroć ludzi, a także większe 

zwracanie uwagi na otrzymywane dobro. Mateusz opowiada: 

„Uwierzyłem bardziej w ludzi, w których bardzo wątpiłem, że mogą być dobrzy, że 

można na nich polegać. Teraz wiem, że jest wielu wspaniałych ludzi i kiedy jesteśmy w 

trudnych sytuacjach to Bóg posyła nam takich ludzi, którzy pomagają. To była dla mnie 

bardzo ważna nauka i teraz bardziej to również zauważam w życiu, że wokół mnie są tacy 

ludzie. Doświadczyłem wiele dobra, o którym często się nie mówi w mediach, kiedy 

porusza się temat autostopowania.”
166

 

Został tu przełamany pewien stereotyp myślowy, dzięki własnym dobrym 

doświadczeniom. Napotkane osoby stanowiły przykład, na którym można było budować 

inny obraz ludzi i autostopu. To również pokazuje jak błędnie może być postrzegana 

rzeczywistość, do momentu, aż nie poznamy jej osobiście. Oczywiście nie można 

wykluczać przy tym dochodzących do nas informacji, z mediów czy innych źródeł, jednak 

korzystne wydaje się, by nie przyjmować ich bezkrytycznie i mieć na uwadze swój własny 

punkt widzenia. 

Część osób wymienia chęć większego pomagania innym, dzielenia się posiadanym 

dobrem jako następstwo rekolekcji. Marlena dzieli się swoimi refleksjami: 

„Często jak jeżdżę stopem i dostaję jakieś prezenty od ludzi to mam takie 

pragnienie, żeby też więcej dawać. Pan Bóg dawał mi dużo rzeczy, więc jeśli coś mam, to 

mogę podzielić się tym z innymi. Jak ludzie przyjmują mnie do swojego domu, to ja też 

chcę przyjmować innych ludzi, otwierać się na nich, nie bać się, tylko zaufać im 

bardziej.”
167

  

Tutaj ponownie osobiste, pozytywne doświadczenia stały się motywacją do zmiany 

swojego zachowania. Pojawiła się chęć dzielenia, wspierania innych, na skutek wcześniej 

otrzymanej pomocy. Podobnie mówi Maciej: 

„Dopiero po rekolekcjach zacząłem rozumieć dokładnie na czym polega 

pomaganie, chociaż wiele o tym słyszałem. Tak jak mnie pomogło wiele ludzi podczas 

podróży, tak teraz ja w życiu jestem bardziej chętny do pomagania. Ktoś mi pomógł, więc, 
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kiedy ja również mam taką możliwość, to po prostu to robię. To też zmieniło moje 

nastawienie do życia, bo już nie patrzę na nie tylko przez pryzmat pieniędzy.”
168

 

W takich sytuacjach tworzy się inne podejście do człowieka, chęć ofiarności, 

życzliwości względem drugiego, do której współcześnie można być nieprzyzwyczajonym. 

Zazwyczaj dużo częściej słyszy się o ludzkim egocentryzmie, chciwości na pieniądze czy 

gromadzeniu jak największej ilości dóbr, którymi wiele osób nie ma ochoty się dzielić. 

Dlatego przeciwne postawy mogą budzić zastanowienie, zdumienie, kiedy ktoś okazuje 

bezinteresowną pomoc. Takie osoby stają się przykładem i dają bodziec innym do 

podtrzymania dobrych wzorców. Ci, którzy otrzymali wiele dobra, sami chętnie zaczynają 

się dzielić tym, co posiadają. 

Oprócz tego, respondenci wspominają, że dzięki rekolekcjom potrafią bardziej 

docenić małe rzeczy, które przynoszą im radość. Barbara twierdzi: „bardziej potrafię się 

cieszyć z drobiazgów.”
169

 Kto inny zauważa: „dostrzegam bardziej to, co mam i jestem 

bardziej wdzięczny, zwłaszcza jeżeli chodzi o moich rodziców. Zacząłem bardziej 

doceniać jak wiele im zawdzięczam, dostrzegać to, co od nich otrzymałem.”
170

 Podróż 

była czasem dla uczestników, w którym łatwiej było im zobaczyć piękno i dobro wokół 

nich. Często nie mieli oni wiele, przez co każdy dar od innych lub przychylna sytuacja 

stawała się powodem do zadowolenia. Kiedy udaje się im podobnie patrzeć na życie, to 

nagle okazuje się, że codzienność wygląda podobnie, bo każde małe dobro, jakie 

otrzymują nie jest czymś z góry zapewnionym. Jednak można to dostrzec w momencie, 

kiedy brakuje tego w danym czasie. Dopiero postawa wdzięczności, zauważanie 

posiadanego dobra, które nie jest czymś oczywistym, budzi radość, daje poczucie 

szczęścia. A to wydaje się dużą umiejętnością, o której wspominają respondenci. 

Jeden z uczestników, Konrad, mówi o jeszcze innej umiejętności nabytej dzięki 

rekolekcjom. Był to dla niego czas podejmowania różnych decyzji nie tylko dotyczących 

podróży, ale także życia. Podczas drogi dochodziło do wielu sytuacji, gdzie musiał 

wybierać pomiędzy różnymi opcjami, co było dla niego trudną, ale niezapomnianą 

praktyką. Jak wspomina, umiejętność decydowania przeniosła się na jego życie. Kiedy, na 

przykład, chciał się „oświadczyć, wstąpić w związek małżeński, czy później zdecydować 

się na dziecko.”
171

 Konrad opowiada:  
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„mam poczucie, że wcześniejsze pięć lat dorosłego życia, w jakimś sensie uciekło, 

bo nie podejmowałem decyzji. Teraz te decyzje są przemodlone, podejmowane z Bogiem, 

bo wiem, że On chce dla mnie dobrze i będzie mnie wspierał, nawet jak się pomylę. 

Podjęcie decyzji powoduje, że z czegoś muszę zrezygnować, ale mam tę jedną rzecz.”
172

  

Ta sytuacja pokazuje zmianę w podejściu, zarysowuje nam dojrzałą i 

odpowiedzialną postawę, którą, jak twierdzi chłopak, zawdzięcza rekolekcjom. W jego 

wypowiedzi widać, że ta zmiana wywarła mocny wpływ na jego dalsze funkcjonowanie. 

Co więcej, zauważalny jest tu również aspekt duchowy, gdyż podejmowanie decyzji nie 

jest wyłącznie czynnikiem własnej osoby, ale również modlitwy i co za tym idzie, 

współdziałania z Bogiem. Niestety w dzisiejszej kulturze może brakować takich 

odpowiedzialnych postaw. Da się zauważyć, że ludzie często są zalęknieni, boją się 

angażowania w różne rzeczy, jak na przykład, tworzenie rodziny, gdyż jak się zdaje nie 

chcą podejmować odpowiedzialności za innych. Dlatego takie jednostki, mogą stać się 

przykładem dla innych, gdyż jak mówi Poupard: „dzisiaj Kościół jak nigdy potrzebuje 

chrześcijan dojrzałych, dorosłych, w pełni odpowiedzialnych za swoje powołanie i 

misję.”
173

 Takich, którzy są świadomi siebie i potrafią wziąć życie w swoje ręce.  

3.3.5.3. Inne aspekty 

Wśród wypowiedzi respondentów, co do wpływu rekolekcji pojawiają się również 

następujące zmiany. Kilka osób wspomina o tym, że przez rekolekcyjną podróż zdobyło 

się na odwagę, by jeździć później autostopem. Przekonali się oni do tego sposobu 

podróżowania, który już nie wydaje się im tak obcy i niepewny. Wręcz przeciwnie mówią 

o swoich pozytywnych doświadczeniach autostopowania, radości związanej z nim, którą 

dalej chcą kontynuować. Pojedyncze osoby wskazują, że rekolekcje pomogły im w 

rozeznawaniu swojego powołania, wyborze dalszej drogi życiowej, która stała się dla nich 

bardziej klarowna. Pojawia się tu również wątek inspiracji zawodowej, która zrodziła się w 

trakcie podróży.  

Respondenci w czasie podróży odkryli to, co dla nich ważne, zobaczyli nowe 

możliwości, które są do zrealizowania w ich dalszym życiu. Zatem wrócili z podróży 

przemienieni, ubogaceni. Odpowiada to myśli Szczepańskiego, który  twierdzi, iż „powrót 

nie jest odnalezieniem punktu, z którego wyjechałeś. Nie możesz bowiem - choćbyś się 

bardzo starał […] powiedzieć sobie, że to, co widziałeś i przeżyłeś nie istnieje. Istnieje w 
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tobie jako zastygły czas ucieleśniony w twojej inności.”
174

 Zmiany jakie dokonały się w 

uczestnikach dotyczą zarówno życia duchowego, społecznego, czy zawodowego. To 

wskazuje na właściwą rolę ewangelizacji, której celem jest wewnętrzna przemiana. Ona 

zaś tyczy się poruszenia „sumień poszczególnych ludzi i wszystkich razem, potem także 

ich działalności, a wreszcie ich życia i całego środowiska, w jakim się obracają.”
175

 

Uczestnicy podkreślają wartość Boga, nie tylko w sferze religijnej, ale w różnych 

elementach codzienności. Dlatego możemy stwierdzić, że w wielu osobach dokonało się 

nawrócenie tak ważne dla rozwoju religijnego człowieka. W Ewangelii świętego Marka 

znajduje się przesłanie: „nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!”
176

 W języku greckim 

nawrócenie oznacza to, by: „przemyśleć, poddać rewizji życie indywidualne i społeczne; 

pozwolić Bogu wniknąć w zasady rządzące naszym życiem…”
177

 Zatem nawrócenie 

obejmuje całego człowieka. Głoszone Słowo Boga odnosi się nie tylko do duchowego 

wymiaru egzystencji, ale każdej jej sfery. 

Uczestnicy, dzięki podróży mogli na nowo odkryć rzeczywistość wokół nich, to co 

zwyczajne, powszednie mogło okazać się niezwykłym darem, bo patrzyli na to z innej 

perspektywy. Świetnie podsumowuje to Campbell: 

„Święte pisma wszystkich są zadziwiająco zgodne w przedstawianiu cyklu 

kosmogenicznego, który ukazuje wyprawę bohatera w nowym, ciekawym świetle, gdyż 

okazuje się, że celem owego niebezpiecznego przedsięwzięcia było nie uzyskanie, ale 

odzyskanie czegoś, nie odkrycie lecz ponowne odkrycie, okazuje się, że boska moc, której 

- narażając się na liczne niebezpieczeństwa – poszukuje i którą zdobywa bohater, kryła się 

cały czas w jego sercu. Jest on »królewskim synem«, który dowiaduje się, kim naprawdę 

jest i zaczyna korzystać ze swej właściwej władzy, ‘synem Boga’, który uświadamia sobie, 

jak wiele znaczy ten tytuł. Z tego punktu widzenia bohater symbolizuje ten obraz boskiej 

potęgi twórczej i zbawczej siły, który kryje się w głębi każdego z nas, czekając tylko na to, 

byśmy go odkryli i ożywili.”
178

 

Rzeczy, których uczestnicy rekolekcji wcześniej nie dostrzegali lub pomijali nagle 

nabierały nowego znaczenia. Ich spojrzenie na siebie, wiarę, innych ludzi przemieniało się. 

I nie chodzi o to, że te aspekty ich życia stawały się inne, lecz to jak do nich podchodzili. 
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ZAKOŃCZENIE 

Rekolekcje autostopowe „Piękne stopy” jako przykład nowej ewangelizacji w 

świetle dokumentów Kościoła katolickiego to temat, którym zajęłam się w pracy. W celu 

zbadania powyższego problemu posłużyłam się metodą wywiadu bezpośredniego. 

Przeprowadziłam go na grupie dwudziestu osób uczestniczących w rekolekcjach. 

Uzyskałam od nich odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące motywacji do wzięcia 

udziału w tej inicjatywie, związanych z nią doświadczeń oraz wpływu rekolekcji na życie 

respondentów. Powyższe dane odniosłam do nauczenia Kościoła i stwierdziłam, że 

rekolekcje autostopowe stanowią przykład dla nowej ewangelizacji. Wśród wymienionych 

motywów do wzięcia udziału w rekolekcjach wyróżniłam trzy główne aspekty: ciekawość 

powiązaną z chęcią poznania czegoś nowego, aspekt towarzyski, społeczny oraz aspekt 

duchowy. Ostatni z nich stanowił dużą wartość dla zgromadzonych osób, zaś dodatkowe 

atuty wydarzenia wzbogacały całość i ukazywały je w interesującym świetle. Wypowiedzi 

respondentów dowiodły, że rekolekcje autostopowe były ważnym wydarzeniem w ich 

życiu. Dzięki nim uczestnicy podczas pierwszych trzech dni mogli umacniać swoją wiarę. 

Słuchali treści duchowych, świadectw oraz uczestniczyli w modlitwach. Wtedy też mogli 

przygotować się do podróży autostopowej, zarówno od strony praktycznej, jak i duchowej, 

przez co patrzyli na ludzi, jak i na różne wydarzenia drogi przez pryzmat wiary. 

Doświadczenia z podróży stanowiły dla nich najcenniejszą praktykę, bo pozwoliły im na 

osobiste doświadczenie Boga, które było potwierdzeniem słuchanych nauk. Doznali 

opieki, pomocy i troski Boga w wielu sytuacjach przez co - już w trakcie drogi - wzrastała 

ich ufność do Stwórcy, odnawiała się lub umacniała ich wiara oraz często zmieniało 

podejście do relacji z Bogiem. Podróż miała także wymiar rozwojowy, poznawczy oraz 

społeczny. Uczestnicy podkreślali wartość większej świadomości samego siebie, poznania 

własnej osoby, ćwiczenia się w takich cnotach, jak wdzięczność, cierpliwość. Respondenci 

zaznaczali również jak ważnym elementem było dla nich spełnianie małych marzeń, które 

dawały poczucie szczęścia. Co więcej, podróż stała się możliwością ewangelizacji nie 

tylko samych uczestników, ale także napotkanych kierowców. Poza tym, uczestnicy w 

trakcie podróży praktykowali umiejętności interpersonalne, które pomagały im w dialogu z 

towarzyszami podróży oraz we wspólnym przebywaniu razem. Wielu z nich doceniło też 

wartość osoby obok, która wspomagała w trudnych sytuacjach, czy podtrzymywała na 

duchu. 
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To, czego doświadczyli uczestnicy podczas rekolekcji autostopowych, ściśle wiąże 

się ze zmianami, jakie wniosły one do ich życia. Mogłoby się wydawać, że tyczą się one 

wyłącznie wymiaru duchowego, jednak ich wypowiedzi pokazują, że rekolekcje wpłynęły 

również na inne sfery życia. Jeśli chodzi o aspekt religijny to dzięki odbytym rekolekcjom 

uczestnicy umocnili swoją wiarę, którą mogą oprzeć na osobistych przeżyciach, 

doświadczeniu Boga. Otrzymywane dobra, spotkanie pomocnych ludzi, wychodzenie z 

trudnych sytuacji traktowali jak pomoc Bożą. To pomogło im zaufać Stwórcy i powierzać 

Mu swoje codzienne życie. Według nich ujrzeli, że Bóg interesuje się ich potrzebami, 

troskami, dlatego zachęciło to ich do podtrzymywania relacji z Nim. Poprzez to zrodziło 

się w nich większe pragnienie autentycznego życia religijnego, przestrzegania nauki, 

wartości proponowanych przez Kościół oraz uczestnictwa w Sakramentach. Rekolekcje 

jeszcze bardziej uwrażliwiły uczestników na rzeczywistość duchową, przypominały im, że 

Bóg jest obecny w świecie, drugim człowieku. 

Rekolekcje miały również znaczenie społeczne. Do tych zmian możemy zaliczyć 

większą sprawność w nawiązywaniu rozmów, dostrzeżenie i docenienie ludzkiej 

różnorodności, mniejszą skłonność do osądzania innych oraz umiejętność lepszego 

słuchania rozmówców. Rekolekcje przyczyniły się do nawiązania konkretnych relacji 

przyjacielskich lub nawet małżeńskich. Poznane osoby, dzięki dzieleniu podobnych 

wartości, odnajdywały pole do porozumienia i tworzenia głębszych więzi, które bardzo 

sobie cenią. 

Ponadto rekolekcje pomogły uczestnikom w lepszym dostrzeganiu tego, co 

pozytywne wokół nich, w większym zauważaniu dobroci ludzi, ich ofiarowywanej 

pomocy. Dzięki temu nabyli więcej ufności do drugiego człowieka. Potrafią także być 

bardziej wdzięczni za to, co mają, a co wcześniej mogło umykać ich uwadze ze względu 

na swoją powszedniość. Dobro, jakiego doświadczyli uczestnicy w czasie podróży, 

wpłynęło na ich własną postawę. Oni również pragną dzielić się dobrem z innymi i 

pomagać tym, którzy tego potrzebują. 

Rekolekcje stanowiły pewien bodziec dla uczestników do przyjrzenia się swojej 

duchowości, postawom społecznym, sposobowi myślenia. Przeprowadzone badania 

sondażowe wyraźnie wskazują, że rekolekcje autostopowe „Piękne stopy” są przykładem 

nowej ewangelizacji, która miała wpływ na życie religijne uczestników, jak i inne jego 

aspekty. Jednak trzeba też pamiętać, że zmiany, jakie dokonały się w uczestnikach, mogą 

zależeć od ich osobowości, własnego rozwoju, środowiska, w którym żyją lub sytuacji 

życiowych. Każdy z tych czynników mógł jednocześnie oddziaływać na nich, sprzyjać czy 
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też spowalniać dokonujące się zmiany. Warto również podkreślić, że to wydarzenie miało 

charakter jednorazowy i nie miało na celu zapewnienia stałego miejsca rozwoju 

duchowego dla uczestników. Równocześnie trzeba przyznać, że wiele dokonujących się 

zmian w życiu człowieka potrzebuje wzmacniania i rozwijania. Oczywiście istnieją 

przełomowe momenty, wydarzenia, które nagle zmieniają perspektywę i stanowczo 

wpływają na postawy, jednak jest wiele takich, które bez konsekwentnych stałych 

bodźców ciężko podtrzymywać. W związku z tym warta rozważenia byłaby dalsza droga 

umacniania duchowego i rozwojowego uczestników, która mogłaby podtrzymywać i 

rozwijać dokonane metamorfozy. Co więcej, cennym krokiem byłoby podjęcie 

pogłębionych badań po upływie dłuższego czasu, celem przyjrzenia się danemu 

wydarzeniu i ich uczestnikom z bardziej odległej perspektywy, gdyż wypowiedzi 

uczestników, zawsze odnoszą się do danego momentu przeprowadzania wywiadu. 
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