
Wyjazd do Kudowy Zdrój 

         W dniach 22 i 23 maja wychowankowie naszej placówki, Paweł i Aleksy 

pod opieką wychowawców pana Adama Kulczyka oraz Daniela Wypycha udali 

się na wycieczkę do Kotliny Kłodzkiej. Celem nadrzędnym było kształtowanie 

osobowości wychowanków poprzez turystykę górską oraz zwiedzanie nowych, 

ciekawych miejsc. Pierwszym punktem programu było zwiedzanie Kaplicy 

Czaszek  zabytku sakralnego znajdującego się w Kudowie-Zdroju, w 

dzielnicy Czermna. Niewielka barokowa kaplica murowana posadowiona na 

podstawie kwadratu, usytuowana została pomiędzy kościołem św. Bartłomieja a 

wolnostojącą dzwonnicą. Ściany i sklepienie wnętrza kaplicy pokrywa ok. 3 tys. 

ciasno ułożonych czaszek i kości ludzkich, ofiar wojen oraz epidemii chorób 

zakaźnych. Dalsze 20–30 tys. szczątków leży w krypcie pod kaplicą. Na ścianie 

głównej znajduje się niewielki skromny ołtarz z barokowym krucyfiksem, na 

którym leżą ciekawsze okazy czaszek. Wśród piszczeli i czaszek ułożonych 

warstwami przy ścianach kaplicy znajdują się dwie drewniane rzeźby aniołów, 

jeden z trąbką i napisem łacińskim „Powstańcie z martwych”, drugi z wagą i 

napisem łacińskim „Pójdźcie pod sąd”. Przed wejściem stoi pomnik z 

trójjęzycznym napisem po niemiecku, czesku i polsku: „Ofiarom wojen ku 

upamiętnieniu, a żywym ku przestrodze 1914”. Miejsce to zrobiło na nas 

ogromne wrażenie. Następnie udaliśmy się szlakiem zielonym na Błędne Skały 

czyli zespół bloków skalnych znajdujący się na wysokości 853 m n.p.m., 

tworzący malowniczy labirynt (skalne miasto) położony na obszarze Parku 

Narodowego Gór Stołowych. Ciekawostką jest, że w Błędnych Skałach kręcono 

filmy: Opowieści z Narnii: Książę Kaspian,  Przyjaciel wesołego diabła i Dwa 

światy.  Po krótkim odpoczynku wróciliśmy szlakiem zielonym do Kudowy 

Zdrój. Pierwszego dnia zwiedziliśmy jeszcze zabytkowy park zdrojowy i 

napiliśmy się przepysznej wody w pijalni wód. Następnego dnia rano po 

pysznym śniadanku udaliśmy się do Karłowa aby wejść na Szczeliniec Wielki 
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(919 m n.p.m.) czyli najwyższy szczyt w Górach Stołowych. Należy on do 

Korony Gór Polski i jest jedną z największych atrakcji turystycznych Sudetów, z 

rezerwatem krajobrazowym i tarasami widokowymi na panoramę Sudetów. 

Pomimo niedużej wysokości bezwzględnej szczyt ten jest widoczny już z daleka 

jako trapezoidalny blok skalny porośnięty lasem iglastym. Piaskowcowa 

powierzchnia szczytu jest zwietrzała i popękana, dzięki czemu tworzy 

różnorodne formy skalne przypominające swoim wyglądem ludzi i zwierzęta 

(Kwoka, Małpa, Pies, Żółw, Sowa, Fotel Pradziada) oraz głębokie wąwozy i 

korytarze (Piekiełko, Diabelska Kuchnia) tworzące labirynt skał. Ciekawostką 

są dwie skały, tzw. chybotki : Kołyska Księżniczki Emilki oraz Serce Ducha 

Gór, które, pomimo znacznej masy, można niewielkim wysiłkiem poruszyć. 

Wewnątrz licznych korytarzy panuje swoisty mikroklimat, a w niektórych 

miejscach śnieg utrzymuje się do lipca. Po zejściu ze szczytu skosztowaliśmy 

przepysznego oscypka z żurawiną i udaliśmy się w dalszą drogę, która 

prowadziła trasą ,,Stu zakrętów” z przepięknymi widokami aż do samych 

Wambierzyc. W tej małej miejscowości zwiedziliśmy Bazylikę Nawiedzenia 

Najświętszej Marii Panny, Wambierzyckiej Królowej Rodzin Patronki Ziemi 

Kłodzkiej. Ta barokowa bazylika wybudowana została w latach 1715-1723. W 

1936 r. papież Pius XI nadał kościołowi tytuł bazyliki mniejszej. Przeszliśmy 

również wokół kalwarii wambierzyckiej, która jest jednym z największych 

zespołów kalwaryjnych w Europie liczącym około stu obiektów. Trochę 

zmęczeni ale za to pełni wrażeń wróciliśmy do naszej placówki pozostawiając w 

głowie mnóstwo cudownych i niezapomnianych wspomnień.  
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