
tihoWći teżńi soloń
Ż mÓdĘewjÓwęgÓ

kopo|ni sięgoją Xlil wiekr.l

d*"'

Ib



{-:ŁłJEICI

WMRO
BYWAII TU KROL OWIE' NAIJKOWCY' P OE CI' KTIRAC JUSZE.

IoJĆI^rys]'\MIELICZKR',oDMOMENTUPOWSTANIAPRZyCĘGALUDZI
ZĄILĄS CYNOWA1YYCH ZAPI SANYMI W S oLI oPoWIE Ś CIAMI' P orlaIgMNE
KORYTARZE SĄ ŚwteoBCTWEM I\IE TYLKo MILIoNoW LAT DZ,IEJÓw

tekst Ma$dalena Wójcik zdjęcia Kuba Głębicki

;ł't.,*;eF:lgo.



DłUgo no 54 metry, szeroko no l8, wysoko no l 2 metrów _' kop|ico św Kingi to nojwiększe podziemne sonktuorium no świecie' W niedzie|ne poronki
odprowione sq tU msze śWięte' Modne stoły się również gÓrnicze ś|uby _ w koplicy póbrołó się.juz przeszło 80 por

Najpierw schody. 26o stopni w dół, potem zejście miarowo
obniżającyrn się chodnikiem w talrt łr,yzna czany przezkolejne
1o9 uskoków. Józef Lil| von Lfienbach, radca $ubernialny
i administrator żupny, nie ma dziś cierpliwości, żeby siedzieć
w ńerły$odnyrn taśmov1,.m kr ześle spnszczan;,łrr mozolnie
w $łąb szybu. Pod ścianą przemykają chłopcy zkasartkami,
$dzieś w oddali słychać wracających na powierzchnię
$órników. ',odbijające się echo ich pobożnych pieśni miło
ptzeraża" _ wspomina doktor Feliks Boczkowski' lekatz
pracujący w Wieliczce w XIX wieku. Lill z zadowoleniem
odnotovrrje, że w najpięlmi ejszejkomorze Łętów rozrś.rłietlono
jaż wszystkie sześć żyrandoli. Kryształy soli slczą się
irnigocząwblasku setek świec i o$ni bengalskich. Orkiestra
sórnicza stroi instrumenty. Na powierzchrri, przv są'bie
Daniłowicza czekają austria ccy uIzędnicy'Mrrndrrr],' llr-cztsz-
czone, buty'\ĄJT)astowane, pomada na wąsach. Jest czrr-altek
3 lipca 1817 roku. Kopalrrię soli wWieliczce odwĄedzi cesarz
Franciszek I z żonąKaroliną,

Dziś komora Łętów jaż nie istnieje, ale i bez niej Kopal-
nia Soli ,}Mieliczka" fasc;muje iprzyci41a tłum1-, o jakich
nie śniło się 200 lat temu . Zvńedzarńe podziemnrrh kon-tarzi'
przestało być roztywką zalezerwowaną dla najbogatsąr'ch
i koronowanych głów. Na szc zęście rie potrzebajuź cesarskiej
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vnzfi, bywszystko było dopięte na ostatni, w;rpolerowany
na wysoki poĘsk guzik. O poranku rłm ętrze szybuDaniłowi-
cza, któryn zjeżdża się na trasę turysĘczną wypełniają $łosy
przewodniczek i przewodników. Siedzą w rzędzie na drew-
nianej ławce, ubrani w czarnejak węgiel uniformywzorowane
na sórriczy chmunduracĄ a p otem kolej no wcho dzą z goś ćmi
do windy. W ciasnej i niskiej metalowej klatce mieści się
dziewięć osób. ,,Problem m ająhlryści zWajów anglosaskich
- mówi Mariusz Dela, który w kopalni pracuje od ponad
30 lat, a od kilkujako przewodnik. - Nie, nie cho dzi o t:ozmiary,
nie zauważyłem, by llyli tężsi od'reszĘ. Po prostu sąprzy-
zwyczajen: do zachor,r,ywania większego dystansu. Co inne$o
$irrpy japońskie" * uśmiecha się porozurniewawc zo' zalTly-
kając drzwi windy. Kto widział obrazW' z tokijskie$o tnetra,
aluzję łapie w mig.

Okazji do obserwacji pan Mariusz ma bez liku. Do podkra-
kowskiej miej scowoś c i pt: zsĄeżdż a r o cznie p onad milion
turystów. Ptzyciąająich płaskorzeźby wkaplicy św. Kingi
czy potężna komora Michałowice, \Ą,ykuwana przez Loo lat.
Kilka pokoleń pracowników kopalni walc zyło późnej,by sala
nie podzieliła losu reprezentac;,1'nej komory Łętów, $dzie
przed rrrnięciem stropu nawet po cztery Ęsiące osób bawiło
się na balach . Zma$ania o zacho.rvanie kopalni trwają po dziś
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'' J'o bVĆ dowoder w'ory

|\4eton cd wlekow był zmorq gÓrników' Zbierojqcy się U powoły
goz rc ezcio Wypo|ic, zonim jego stęzen]e wzrosło do poziomu,
klcrł 9':z}\",':vbuchem. W komorze Spolone r0ozno podziwioĆ
ęeŹc 
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>: ^e pŹedstow ojqce Wypoloczy metonu

Kozimiez Wielki - w Wielrczce nre drewniony, nie murowony
lylko z soli' To włośnie ten wlodco wydoł w X|V wieku stotut.
kiory regulowoł Wydobyc e soi i procę kopo|ni' Popiersie
Lrpom ętn o ó00' rocznjcę tego Wydozenio
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szyb Doniłowiczo Znojduje się no terenie Porku św' Kingi, utworŻonego W l8ó7 roku Z myślq o kurocjuszoch przyjeżdżojqcych do Wieliczki
no inholocje i kqpiele so|onkowe' Dziś corazwyl1Źnie.j nowiqzuje się do uzdrowiskowych trodycji

podziemiach odwiedzających go na \Ma\Melu monarchów.
Napomysł, by zatabiaćrńe tylko na soli, aleinazwiedzaniu,
wpadli dopiero Austriacy. Z czasetn szala coraz bardziej
przechylała się na stronę turystyki. Dziś w wielu miejscach
zatzlu.col7o sórticzą srrrowość, a wy$oda wzięła górę nad
rornanwznern. Koryt'arze są dobrze oświetlone i gładkie'
część z nich wybrukowano nawet kostką. Trójw;łttiarowe
projekcje o historii kopalni konkurrrją o uwa$ęzwiedzających
z dioramami i naturalnej wielkości figurami koni w kieracie.
Skarbnik, Dobry Duch Kopalni, zabawia deklamowanymi
radiow;,łn $łosem wierszykami wycieczki przedszkolaków,
mijając ]aasnale z soli,l<tórych nie powsĘdziłby się żaden
zapalony dziaŁkovncz esteta. Ich tw'órca - arĘrsta samouk,
jak większoś ó tltejszych tzeźbiarzy _ pracował wcześniej
wfabryce zabawek.

Na szczęście wWie]iczce wciążrnożnadopatrzyć się dawnej
powagi i prostoĘ. Doświadczająich zwłaszcza ci,którzy
zarniast najpopularniejsze$o szlaku zwiedzania rłybiorą
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,,TYasę $ówiczą" i jako nowo prz11ęci do kopalni robotnicy
ottzyrnają trzylo dzinną lekcj ę podziemnej hierarchii
i najt óżniejsze zadania do wykonania. A także najodważniej si,
decydujący się na ominięcie tur1rsĘrcznych atrakcji i poznanie

',Tajemnic 
wielickiej kopalni". Zaopatrzeri w pochłaniacze

tlenku wę$la i lampy !órricze, ubrani w ochronne kombi-
nezony i kaski ptzemietzająciasne i niskie korytatze,któte
uzmysławiają' jak rłyglądała niegdyś praca pod zielnią.
Patrzą, jak wydzietana ptzez wieki sól bajecznyłni |ł,;rszta_
łarni obrasta ściany kopalni i porzucone przezludziprzed-
mioty. obser"wują narosty w kształcie kalafiorów, dłu$ie
rurki stalakĘtów, nazywane makaronem, przepiękne włosy
św. Kingi. Wyobtażają sobie komory ikoryńarząktórych
nigdy nie będzie im dane zobaczyć, jak choćby tezel:w-at
przyrody GroĘ Kr1rształowe z potężnyłni sześcianami halitu.
W mroku odczytlĄązapisane soln1rmi formami i kolorarni
rniliony lat wielickiej historii.
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Kopolnio znojduje się około
l0 km od centrum Krokowo.
Dystons ten nojwygodniej
pokonoĆ pociqgiem.
Przejozd z Dworco Głównego
w Krokowie do stocji Wieliczko
Rynek-Kopolnio trwo 20 min,
pociqgi odjezdzojq co pół
godziny, o bilet kosńuje 3 zł'
Ze stocji pod szyb Doniłowiczo
piechotq idzie się ok. 5 min.
Z okolic dworco (ul. Kurniki)
do Wieliczki kursujq też qulo.
busy linii 3M. Podróż jest jed-
nok drozszo (5,40 zł) itrwo
dłuzej. Ze względu no remonty
pojozdy nie zotzymujq się
obecnie no pzystonku
Wieliczko Kopolnio Soli
(nolezy wysiqść no pzystonku
Wieliczko KościÓł olbo Wie-
liczko Cmento rz). Pnejozd
outobusem może byÓ
dogodny dlo osób, które
nie ruszojq ze ścisłego
centrum Krokowo,

Holel Grond sol mieści się
w budynku downych łozienek
solinornych w Porku Św Kingi
no terenie wielickiej kopolni.
Posiodo 18 pokoi dwuoso-
bowych (od 269 zł ze śnio-
doniem) i jeden opońoment.
Do dyspozycji gości souno
i gobinet mosożu,
ł www.9rondso|.pl

morco czynno co(żiennie
w godz. 'l0.Bl4.3o. Błlet nor-
molny - 55zł' uĘowy - 39 zł.

,foiem*-wir*<Jrbj
kopolnio to tndniejvo troso,
wiodqco cionymi korytozomi
z efeKownymi formomi solny-
mi no ścionoch. Zwiedzonie
trwo ok. 4gŃ.'. o rezerwocji
noleży dokonoĆ min. dwo
tygodnie pzed wizytq. Troso
doĘpno od 13. roku dcio,
do końco morco czynno
codziennie w godz. 10.00-
-l4.30. Bilet wstępu - 150 zł.
Szlok pielgrzymkowy
,,Szczęść Boże'', otwoĄ
w 20l0 roku, częściowo pokry_
wo się z .,Trosq turystycznq",
Wiedzie pzez sole z rzeŹbomi
sokrolnymi, Drewnionq Gol-
gotę oroz koplicę św Kingi,
o tokze Muzeum Zup Krokow-
skich ,,Wieliczko" z podziemnq
koplicq poświęconq Jonowi
Powłowi ll. Bilet normolny
- 50 zł, ulgowy - 33 zł.

,,Solilondio" to troso
dlo dzieci. pokonywono
w towozystwie pzewodniko,
krosnoli i Skorbniko, Wypo-
sożono jq w ploc zobow
i ekspozycję multimediolnq.
Zwiedzonie tnło 2'5-3 godz'
Bilet normolny - ól zł, ulgowy
- 42zł, dzieci do 4. roku zycio

Od roku pzy kopolni
,,Wieliczko" dzioło tężnio.
lnholocje solonkowe zole-
cone sq pzy leczeniu
schozeń górnych drÓg
oddechowych, podobnie
jok pobyt w uzdrowisku
no głębokości l35 m.
No powiezchni dodotkowq
otrokcję stonowi wieżo
widokowq. Pońer tężni
dostępny dlo osÓb niepełno-
sprownych. Bilet normolny
- 9 zł, ulgowy_ 6 zł '
Więcej informocji no stronie
kopolni:

- wwwkopolnio.pl

@

Nojpopulorniejszq bozq
noclegowq dlo odwiedzo-
jqcych Wieliczkę turystów
jest Kroków. Pozo miostem
możno zotzymoć się
W Dworze Sieloków,
położonym w molowniczym
porku, około 10 km
od kopolni. Do dyspozycji
gości jest 30 pokoi dwu_
osobowych (od 310zł
ze śniodoniem), o tokze
restourocjo ispo. W hotelu
orgonizowone sq degustocje
win, kursy winiorskie, o w spo
mozno poddoĆ się zobiegom
zuŻyciem kosmeĘków
no bozie winogron.
ł wwwdworsierokow'p|

W podziemioch kopolni
dzioło Kqrczmo Górniczo
specjolizujqco się w donioch
kuchni polskiej, Zo dwudo-
niowy obiod tzebo zopłociĆ
około 35 zł. No powiezchni
możno wybroÓ się do leslou.
rocji holelu Grqnd Sol;
donio główne 21-45zł.

,fioso lurystyczno" prowodzi
pzez2o komór, w tym
tę z koplicq św. Kingi, o tokże
nod solonkowe jezioro
ze spektoklem świetlnym.
W korytozoch ponuje
temperoturo l 4-l ó.c, Łqcznie
tzebo pokonoĆ ok. 800
stopni, ole część irosy jest
dostępno dlo osÓb poruszo-
jqcych się no wÓzkoch.
Zwiedzonie trwo ok. 3 godz.
Do końco morco 20ló roku
troso czynno codziennie
w godz, 8.00-17.00. Bitet
normolny - 55 Zł, ulgowy
- 39 zł, rodzinny - 1Ą9 zł'
,froso górniczo'' doje
posmok kopolnionego zycio.
Turyści otzymujq strój
ochronny i podstowowy
spzęt górniczy. Zwiedzonie
trwo ok. 3 godz, Troso
dostępno dlo dzieci
od l0' roku życio, do końco
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