
DUCHOWE WĘDROWANIE PO RAZ DRUGI. 

18 maja b.r. Koło PTTK „WŁÓCZYKIJE” działające w Specjalnym Ośrodku Szkolno 

– Wychowawczym w Tarnowie zorganizowało kolejny raz w ramach „Duchowego 

Wędrowania” pielgrzymkę do Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Świętokrzyskiej, które 

mieści się w miejscowości  Kałków – Godów. W ramach integracji środowisk Osób 

Niepełnosprawnych do wspólnego wędrowania zaproszeni zostali koledzy i koleżanki wraz  

z rodzicami, opiekunami z Warsztatów Terapii Zajęciowej z Klikowej oraz z Warsztatów 

Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu na rzecz Osób Niepełnosprawnych Koło  

w Tarnowie. W sumie było nas 120 uczestników. 

Przy wspaniałej pogodzie, pięknych wiosennych widokach, pełni ciekawości nowych 

wrażeń i radosnej, modlitewnej atmosferze dotarliśmy do celu pielgrzymki. Tam zaproszono 

nas do obejrzenia Misterium Męki Pańskiej, które w sposób bardzo ciekawy  

i nowoczesny wprowadziło wszystkich w klimat tych zdarzeń. Następnie – wraz  

z przewodnikiem – przeszliśmy przez mini ZOO do ołtarza polowego, aby posłuchać historii 

tego miejsca. Kolejnym etapem było zwiedzanie Golgoty Wschodu. Ta 33 metrowa 

monumentalna bryła przypominająca swym kształtem średniowieczną budowlę obronną, 

wykonaną z surowego kamienia, zrobiła mocne wrażenie na uczestnikach. Jej mury zdobi  

25 rzeźbionych białych orłów (Godło Polski) z różnych epok historii naszej Ojczyzny. 

Wewnątrz  znajdują się 33 kaplice/oratoria upamiętniające różne wydarzenia historyczne 

naszego Narodu (szczególnie XIX, XX wiek). Większość uczestników mogła wejść na szczyt 

Golgoty i rozkoszować się piękną panoramą  widokową. Nieliczni, będący na wózkach mogli 

w tym czasie korzystać ze spaceru m.in. na trasie Drogi Krzyżowej, która również robiła 

wrażenie.  

Po chwilowym odpoczynku, w Kościele, przed cudownym obrazem Matki Bożej 

Bolesnej  została odprawiona Msza święta, której przewodniczył ks. Rafał Łukasik – 

katecheta w SOSW w Tarnowie. Liturgia została przygotowana przez uczniów i nauczycieli 

SOSW w Tarnowie przy towarzyszących instrumentach muzycznych przywiezionych  

przez nas. Uczestnicy wszystkich środowisk ofiarowali w darze podczas procesji z darami 

swoje ręcznie wykonane dzieła: obraz Matki Bożej, reprodukcję Ikony Matki Bożej – 

Pneumatofora, czyli niosąca Ducha Świętego,   Logo SOSW – ludzkie dłonie trzymające 

serce, a także kosz z kartkami, na których wypisane były prośby, intencje uczestników. 

Podczas liturgii swą służbę mogli ofiarować nasi chłopcy – uczniowie, którzy dzielnie 

wykonywali obowiązki lektorów i ministrantów. Trzeba też podkreślić, że pieśni  zostały 

wykonane przez Nauczycielski Chór z SOSW oraz uczniów.  

Po tak mocnych chwilach i pełnych duchowych przeżyć poszliśmy na zasłużony 

obiad, który był bardzo smaczny i dodał nam nowych sił.  Mieliśmy także czas wolny, który 

równie owocnie spędziliśmy.  

Oczywiście odśpiewaliśmy majowe nabożeństwo – Litanię Loretańską, ale już  

w autokarach  wracając do Tarnowa. Pełni radości, wzmocnieni duchowo i fizycznie już 

obmyślaliśmy plan  kolejnej  pielgrzymki „Duchowego Wędrowania”.  


