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Perła UNESCo. Zapierająca dech w piersiach dosłow-
nie _ mamy do pokonania 80O schodów i prawie
trzy kilometry krętych korytarzy - oraz w przenośni
- po prostu zachwyca. Kopalnia Soli ,,Wieliczka" jest
jednym z najcenniejszych zabytków i dziełem arty-
stów... amatorów.

Só] w Wieliczce zaczęto produkować ó tys. lat
temu, w środkowym neolicie. okoliczni mieszkańcy
wiedzieli o istnieniu wielu słonych wód powierzch-
niowych. Aby uzyskać sól, nabierali wodę do
glinianych naczyń i odparowywali ją na ogniskach'
Pozostałą na dnie naczynia melasę wypalali po raz
drugi, aby uzyskać bryłkę soli kamiennej. Metodę tę
stosowano do II poł' XIII w., kiedy w źródłach zaczęło
brakować soli. Podczas pogłębiania studni w jednej
z nich, zupełnie przypadkowo, na głębokości 12 m pod
ziemią, znaleziono só} kamienną. Eksploatowano ją
dot996 r' Dziś w Wieliczce nie wydobywa się już soli,
ale produkuje tak jak dawniej - na bazie wód, które
najpierw wpadają do kopalni' a potem są odparowy-
wane. Taką sól spożywamy w naszych domach.

Szczególnie w dawnych czasach sóI była niezwy-
kle cennym surowcem. W 13ó8 r. kró] Kazimierz
Wielki wydał tzw. statuty kazimierzowskie, które
łączyły w jedno przedsiębiorstwo kopalnie soli
w Bochni i Wie]iczce. Statuty określały ceny soli,
regulowały pracę górników, a także gwarantowały
im tzw. wynosek _ każdego dnia po zakończonej
pracy górnik mógł wziąć do domu garść soli. Był to
spory,,dodatek do pensji'l Za równowartość ważące-
go tonę bałwana solnego (ogromna bryła w kształcie
walca) można było kupić całą wieś z mieszkańcami
na własność! Bogaci ludzie darowali bałwany swoim
córkom vrychodzącym za mąż. Só1 była prawie tak
droga jak złoto.

Gdy w 1óó5 r' trwał potop szwedzki, wojska
nieprzyjacielaprzybyly do Wieliczki nie bez powodu.
Szwedzi chcie]i odciąć króIa od dochodów z kopalni
_ stanowiły one jedną trzecią dochodów państwa pol_
skiegol Górnicy stawili wtedy zbrojny opór. Dwukrot-
nie odparli atak tym, co mieli pod ręką - siekierami
i kilofami. Choć miasta nie udało się uratować (spło-
nęło w 70 proc.), kopalnia została ocalona. W podzię-
kowaniu hetman Czarniecki podarował górnikom
Matkę Boską z Dzieciątkiem, nazwaną Zwycięską.

Największym zagrożeniem dla kopaini jest słodka
woda' Gdy dostanie się do środka, natychmiast
rozpuszcza Wnętrza. ostatnia poważna awaria miała
miejsce w 1992 r. Na poziomie IV, gdzie pracowali
górnicy, została uszkodzona naturalna ochrona
iłowo-gipsowa. Woda wdarła się z prędkością 20 tys'
Iitrów na minutę. W takich sytuacjach zwykle nie
ratuje się kopalni, gdyż koszt akcji ratowniczej wie-
Iokrotnie pr zewyższa późniejsze potencjalne zyski'
Takie kopalnie się kontrolowanie zatapia. Tu chodziło
jednak także o losy 25-tysięcznego miasta _ óO proc.
powierzchni Wie]iczki leży na podwa]inie komór
i chodników. Efekt zalania mógł być jeden _ miasto
wpadłoby do kopalni. Ponieważ zabytek znajduje się
na liście dziedzictwa kuiturowego UNEsCo, kopainia
otrzymała wsparcie finansowe i uratowanie jej było
możjiwe. I całe szczęście! Do tej pory zwiedziło ją 3ó
milionów turystów z całego świata.

Kopalnię odwiedziło
dwóch przyszłych pa_

pieży. W 1912 r. przybył
do niej ks. Roncalli,
póŹniejszy Jan XXlll.
W 'l930 r. przyjechał
tu 1 O-letni chłopak
z Wadowic. Papież_Polak
był tu jeszcze w 1 936
i w 1971 r.' już jako
kardynał' ojciec święty
chciał jeszcze odwiedzić
WieIiczkę po kanonizacji
św. Kingiw 1999 r' Prosił,
aby w kopalni nie było
wtedy nikogo - chciał się
modlić w ciszy' Niestet'
rozchorował się i odwołał
spotkanie' W podzięko-
waniu za beatyfikację
patronki Stanisław Anioł
wyrzeźbił papieża w soli.

Drewniane rzeŹby i kon-
strukcje nie wymagają
szczególnych zabiegów
pielęgnacyjnych. Dzięki
wysokiemu nasyceniu NaCl
w kopalni nie ma bakterii,
a więc drewno się nie
niszczy. W ręcz przeciwnie,
po latach twardnieje jak
kamień i staje się wieczne.

Serce kopalni
Największa na świecie solna podziemna
kaplica i czynny do dziś obiekt sakralny.
Kaplica św. Kingi - serce kopalni. Głównym
twórcą i projektodawcąbył Jozef
Ma rkows ki, górn i k i rzeźbiarz-amator.
Kaplica jest ozdobiona płaskorzeźbami,
przedstawiającymi sceny z życia
Chrystusa m.in. rzeź niewiniątek. ucieczkę
do Egiptu, nauczanie w świątyni czy
zmartwychwstanie. W kaplicy znajdują się
relikwie św. Kingi i św. Jana Pawła ll, a na
ołtarzu stoi jedyna na świecie monstrancja
w całości wykonana z soli.

W każdą niedzielę o 7.30 rano są tu
odprawiane Msze św. Każdy może wziąć
udział! Do ka p l icy przyjeżdżają też na-
rzeczeni i na głębokości 1 0l m zawierają
związki małżeńskie. Do tej pory odbyło się
tu ponad 80 ślubów.5ale balowe mogą
pomieścić nawet 350 osób. Kapelanem
kopalni jest franciszkanin o. Ludwik
Kurowski.
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