
Działająca od średniowiecza kopalnia soli jest
światowym fenomenem. Zachwycają się nią
cudzoziemcy, więc i my musimy ją poznać

g*a- gp*r* 38gffi$

W Xlll wieku odkryto pokłady soli
kamiennej. W tamtych czasach Wie'
liczka nosiła nazwę Magnum Salt,

czyliWielka Sól' Wtedy rozpoczę-
to budowę zamku żupnego i spro-
wadzono pierwszych gornikow
Miasto zaczęlo się prężnie rozwi_
jać. Pracującym pod ziemią mężczy'
znom nie płacono wiele, natomiast
każdy po szychcie mógl wynieść
na powierzchnię tyle soli' ile mie-

ściło się w jego garści, a później
ją spnedać. Dziewczęta wybierały
więc na mężów chlopców z wielki-
midłońmi. Górnicy musieli być sil-

ni, bo wszystkie prace wYkonYwa-

udzie, któzy ponad 5 Vsięcy
lat temu osietili na terenie dzi-
siejszej Wieliczki, docenili nie-

i korzystali z darów natury. Gdy za-
potzebowanie na sól wzrosło, na_

uczylisię ją warzyc, czylipodgne-
wać solankę, by woda prędzej
odparowata. Sól okazata się tak
cennym mineralem, że porówny-
wano jej wańość z ceną zlota. Nic
dziwnego, że kolejniwładcy rezy-

dujący w Krakowie ustanowili mo_

nopol na jej wydobywanie. W )0/
iXVlwieku dochody z soli Pokry-
waĘ 1R budżetu państwa.

zwykle bogactwo tej ziemi, jakim

byly slone źródla. Gdy woda odpa-
rowala, wokół sadzawek i strumy-
ków pozostawał proszek, który po-
prawiaf smak jedzenia, ale Przede
wszystkim je konsenłowal. W cza_

sach pierwotnych trudno byto prze-

cenić wańość tego odkrycia. Przy-

bysze osiedlili się wokól źródel
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lmponujące
konstrukcje
ciesielskie
podtrzymują
stropy
i tworzą
wygodne
przejścia

no ręcznie. Urobek wydobywano za

pomocą systemu lin, a transpońo-
Wany na powiezchnię blok soliwa-
żyl kilka ton. W XV wieku górników

wspomagały już drewniane kiera-

ty, do ktorych jakiś czas późniejza-
pzężono konie. Tradycyjne techniki

wydobycia stopn iowo zastępowa no

maszynami, jednak konie stale Pra-
cowały pod ziemią. ostatnia klacz,

Baśka, pomagala przy zabezpie_

czaniu korytanY Przez 13 lat, a wY-

jechała na powierzchnię w 2002

roku. Przez osiem wieków funkcjo_

nowania wielickiej kopałni wyku.

to niemal 300 kilometrów korytarzy

i komór na dziewięciu poziomach.

Najnizszy poziom sięga 327 me_

trów pod powierzchnią ziemi.

liil:F,::r"Si'il

Pieruvszym znanym turystą, kt&

ry zachwycił się wnętrzem ko_ \Ę
palni, byt Mikołaj Kopernik. f' l:'

lnscenizacja pokazuiąra pracę
górników i koni pod ziemią
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la glębokości 125 m są najslynniei*'"..?''-:!']:P': :
alń: poaziemne groty, imponujące kiIkuplętrowe s

onstrukcje ciesielskie, 
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roó'aiowe' podświetlane 3

rziorka i kaplice, .,ą n"ińięr"ujszi. kaplicą s*'$!i l
;;ń. oo pokonańia mamy prawie 3 km korytaay :

800 schodów. Pnezszyb Daniłowskiego wjeżdza stę ;

J*"r"t na trasę pielgrzymkową, a t9F: do restaura- :
jl'i;ń ktoryirr oaLyruają się najróżniejsze imprezy' :

]a 'ńr"n 
ikónferenc'ii, aż po bale iwesela' :

* tit"*y, normalny 55 zl, ulgowy 39 zl' ro- :

dzinny (4 osoby) 14g zl'Dzńci do 4 roku życia 3

*.ł'"ią do kopalni za darmo' g

:
"* ffia adrowia :
Wykonystującunikatowymikroklimat'*'k':?' ą

pówietze jzesiąknięte jest mikroelen'-"1'"r'' :

I poru.*ione alórgenów izanixzyszeeń' kopalnia. '

'.In 
wi"ń*L prońdri dzialalność leczniczą' W pod_ i

ziemiach kuracjusze spędzają wiele godzin dziennie' ;

;;ilń również 'p"i' 
od niedawna Wieliczka ma :

'J'rini"z 
tęznię, gdzie turyści dbający o zdrowie mogą :

wdycłrae jobroczynne mikroelementy' :

& Tygodniowy pobyt w podziemnym u:d:o: ;

*i'ń' kosztuió od 1730 zVos'Wzyta w tężni :
solankowei to koszt 9 zVnormalny' 6 zllulgo- 

3

wy. Bilet rodzinny kosztuje Ż4 zł' 
:
:

10 zi. Baszta i szyb są czynne od hłietnia do :

października' i
@

# Tres& g*rnBexa :

Przed zjechaniem w podziemia zwiedzający dostają :

L;iil;^y, kaski, i"ńń[i i pochlaniaize górnicze' i
Grupę prowadzi p''"*oinir *"ny pzodowy-m',5uo i
o kopaini wie wszystko' Turyści na czas zwedzanla :

,tają się śleprami, cryli kandydatami na górników' 
i

poóizai wędrówki ciemnymi korytarzami muszą Wy-. 
i

r""ue różnl zadania i poznają tajniki pracy w kopalni' 
:

+ Zamek żupł'ly
i *i"li.tir"mekiesł uńk'to*y, gdf żadna inna :

i il;;h'" ;"ii*tu'opi" nie posiadała w sąsiedztwie i
. ;il;ffi;ń. i" mielisiedzibę żupani, 

''y|j T"_ :
, miestnicy królów pilnujący w lcn lmlenu. wyuuuyllq ę

soli' Kompleks sklaoa iię źtrzecnczęści' W najstarszej' i
i 

'Luao*.nei 
iuż w XlIl wieku, mieści się okazała sala 6

i ffi*' ,i;ffi;;;;"'""ń"i" się naistarsry szyb :

: ;;ilkil.wczy. Dziś w zamku jest Muzeum Zup Kra_ :
lowskich. :

i * git"t normalny 4 zł, ulgowy 3 zl' rodzinny :

i;* * oa *€eo * o€ e ó 9 & ą ó e 9' 6 &€ g ó s*'€ ą & o *' r &9 B 6 l

t s Trasa tŁJrystyezna
i N" oń;koś a ós m-są najslynnie.isze atrakcje ko_

i 
""rń, 

ooa.iemne groĘ imponujące kilkupiętrowe

i ffi ;ili;ń .i"'iłiti",'cen ki rodzajowe' podświetla ne

Łi"'u't" i t"|il", . tj najpiękniejszą. P*'3j];*l';;;L. oJporcn"nia ńamy prawie 3 km korytaay

i800 schodów. ?rzezszyb Daniłowskiego wjeżdża się

rJ*"r"t na trasę pielgnymkową' a t9F: do restaura-

;i'i;Ń k oryirr oauyruają się 
^?j':żi:fl" 

imprezy'

od szkoteń ikonferencji, aż po bale iwesela'

t* nit"*yt normalny 55 zl, ulgowy 39 zl' ro-

Jrinnyił osoby) 14g zl'Dzieci do 4 roku życia

54 CałaTy!

149 zł.



i kilka wariantów
i zwiedzania. Tra-
l.

i sa turystYczna Jest

..j' t"* wlaśnie są naj-

j;ffi*;j-
l' wiedzana, gdYz to Kolejką z Krakowa

# Do Krakowa możemy
dojechać pociągiem lub
autostradą A4. z Krakowa
do Wieliczki co pół godzi-
ny kursuie kolejka Pod-
miejska. Bilet jednorazowy
kosztuje tylko 3 zł.Podroż
z dworca Kraków Główny
trwa tylko 20 minut.

W kopalni
* 125 rnetrów pod ziemią
jest sala z 48 łóżkami,
w t<torej można spędzić
noc. lndywidualnY tu-

rysta za nocleg zapłaci
od 130 zł. Jednak na
intymność nie można tam
liczyć. Podziemne noclegi
są prawdziwą atrakcją dla
grup szkolnYch.
**.leSli na miejscu nie znaj-

dziemy noclegu, możemy 
:

zatrzymać się w Krakowie, :

. gdzie są tanie hostele. 
:

Ńodeg kosztuje od 30 zł. ,

Pod ziemią
8 Na poziomie 125 metrów

' jest jedyna w swoim rodza-
ju podziemna restaura-
cja. Kucharze na miejscu
przygotowują wyśmienite
dania, które w tym nie-

' zwyklym otoczeniu mają
naprawdę niezapomniany
smak. Zazupętrzeba tu za-
płacić 9 zi, pierogi kosztują
13 zł, kawa 5 z|, a sernik
wiedeński 8 z|.

7. slnniejsze mieisca
7: kopalni, czYli kaPli-
at..Koncert jazzowY

w komorzeWarszawa. 
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ce, wtym prawdziwa

kać w bardzo dłu_

giejkolejce. Razem

z nami stoją cudzo-
ziemcy z różnych
częściświata. Każdy
zostanie odPowied-
nio oprowadzonY,
kopalnia ma Prze-
wodników, którzy
mówią w niemal
wszystkich języ_

kach euroPejskich'
Do wyboru mamy

h Uczonv zwiedzal Wieliczkę brać ciepłą bluzę' Korytarze są sze-

d i ugąroku' gdy studiował rokie, oświetlone, a piękno wnętrz

na krakowskim uniwersytecie. Póź- zapiera dech w piersiach. Trasa gór_

nńi uvri tu: Goethe, tueńdelejew, nicza to już więkze wyzwanie' Nie

gill'clinton, Jan Paweł ll'.. lwszy- mogą jejwybierać osoby bojące

scy wychodzili oczarowani. Wpisa_ się ciemności i ciasnych przejść. Ale

n. * rszg roku na Lisę Świaiowe' kto może, powinien zobaczyć' w ja-

|o ori"ori.t"u UNEscó kopalnia kich warunkach pracowa|igórnicy,

io niezwykły świat koryta rzy, grat, a nawet sam się zmierzyć z pew-

zbiorników wodnych, 
"rc 

ń*ni"z nymi zadaniami- Nagrodą za od-

t"gl, .o pzez wióki stworzyli 9ór- wagę jest zobaczenie tajemnic ko_

nił, uv pod ziemią znaleźć wspar_ palni, czyli korrta3y i grot' gdzie

.i"i'pióń"o. od wiekow rzeźbili p|Żez wieki skraplala się sól, two-

* 
'.i"v.r' 

skałach figury świętych, rząc stalakĄĄ' stalagmity lub ścia_

ilv * i"'i" trwogi ao nicrr się mo- ny z solnych kałafiorów lnaczej niż

J'rie. soljest jedńak two.zywem w więkzości muzeóW stąd mo-

nietrwałym, najstarsze figlry jak- żemy zabrać na pamiątkę ekspo-

il;i;;ńŃ azis tylto tńoy.yjn" nat, np. kawalek szarej solnej ska-

;;'*y kolejnych póo.i"*ny.h t'u- ty'. Po wyjściu na powiezchnię już

;li; i;'*"ilją się domyśtać, ro9o wiemy' że sprzedawane na oko_

lo"ix"*i.ią spieszmy sięza-* licznych straganach lampki złóżo-

tem zwiedzać Wieliczkę, zanim za- wej soli z polską-kopalnią nie mają

iri'ę ł'v kolejnych figur i kontu_ nicwspólnego. Prawdziwe pamiąt-

ry Wnętrz. ki z Wieliczki w firmowym sklepi_

ku są drogie, jednak nie możemy

aWE&*aAru$E K&PeŁguE się oprzeć i kupujemyworeczek soli

Ż"uv rupie bilet, mułmy pocze_ kamiennej' by zabrać !ą do domu'e
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pt9e Jeśli w Waszej okolicy są ciekawe miejsca, piszcie 
99..nu: 

na adres

' 
$"9".. 

podroze@phoenix.pl. Najciekawsze materialy opublrKuJemy'
ą ą Wnastępnymnumene:
_ł f ziemia kaliska.
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