
Podziemne jeziora, kaplice, solne komory, których 
mikroklimat jest zbawienny dla zdrowia. Wieliczka 
to wyjątkowe miejsce wpisane na listę UNESCO. 

W szybie 
Daniłowicza 
rozpoczyna 
się 
większość 
wycieczek.

 polska jest piękna

Niezwykła kopalania soli 
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Wieliczka
Do kaplicy Św. 
Krzyża przeniesiono 
drewnianą rzeźbę 
Matki Boskiej 
Zwycięskiej.  



Podziemne jeziora, kaplice, solne komory, których 
mikroklimat jest zbawienny dla zdrowia. Wieliczka 
to wyjątkowe miejsce wpisane na listę UNESCO. 

Mikroklimat kopalni 
wspomaga leczenie 
chorób płuc i alergii.

W kaplicy św. Kingi co 
niedzielę odprawiana jest 
msza. Odbywają się też 
śluby i koncerty.

Niezwykła kopalania soli 
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Kaplica  
 św. Kingi

Podziemne sanktuarium jest perełką kopalni soli Wieliczka. Kaplica po-wstała w 1896 roku. Znajduje się 101 metrów pod Ziemią. Wysoka  na 11 metrów robi duże wrażenie, po-dobnie jak żyrandole zdobione kryształkami soli i sakralne 
płaskorzeźby.

Wieliczka
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N ie ma chyba osoby, 
na której nie zrobi-
łaby wrażenia. Za-
bytkową kopalnię 
soli w Wieliczce od-

wiedziło już ponad 40 milionów 
turystów, a jej sława dotarła do 
najdalszych zakątków świata. 
Ponad 135 metrów pod Ziemią 
do zwiedzenia są blisko trzy ki-
lometry krętych korytarzy, które 
łączą imponujących rozmiarów 
komory wykute przez górni-
ków od XII wieku. Zwiedzanie 
odbywa się z przewodnikiem, 
a do wyboru mamy prostą trasę 
turystyczną lub bardziej ekstre-
malną górniczą. Jest też szlak 
pielgrzymkowy. 

Do pokonania każdej po-
trzebujemy wygodne obuwie 
i ciepłą odzież, ponieważ tem-
peratura pod Ziemią wynosi 
ok. 15 stopni. Podczas trasy 
turystycznej zobaczymy rzeźby 
wykute w soli i imponujących 
rozmiarów komory. W wielu na 
co dzień odbywają się różne im-
prezy, koncerty, spotkania fir-
mowe, a nawet... loty balonem. 
Klejnotem kopalni jest kaplica 
św. Kingi. Cała w soli, łącznie 
z ołtarzem, gdzie znajdują się 
relikwie św. Jana Pawła II. Pa-
pież odwiedził Wieliczkę trzy-
krotnie. Kaplicę rozświetlają 
ogromne żyrandole z kryształ-
ków soli. Co niedzielę odprawia 
się tu mszę. W kopalni jest wiele 
pomniejszych kaplic, z których 
korzystali górnicy w czasie pra-
cy. Wszystkie możemy zobaczyć 
wybierając szlak pielgrzymko-
wy „Szczęść Boże”.

Trasa górnicza jest bardziej 
wymagająca, ale warta trudu. 
Ma dać wyobrażenie, jak wy-
glądała praca pod Ziemią. Wy-
posażeni w kaski z latarkami 
i w stroju roboczym turyści są 
prowadzeni słabo oświetlonymi 
i wąskimi korytarzami, czasami 
wymagającymi pochylenia się. 
W kopalni funkcjonuje także 
uzdrowisko. Tamtejszy mikro-
klimat o stałej temperaturze 
i wysokiej wilgotności doskona-
le wpływa na układ oddechowy 
i sprzyja alergikom. Pod ziemią 
znajduje się także restauracja 
i plac zabaw dla dzieci. Zwie-
dzanie każdej z tras zajmie nam 
około trzech godzin.          

Dwie części komory 
Józefa Piłsudskiego 
połączone są 
jeziorkiem. 

Na trasę górniczą turyści 
wyruszają w roboczych 
kombinezonach i kaskach.

Żyrandole 
z kryształkami 
soli robią 
ogromne 
wrażenie.
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Róg Bractwa 
Kopaczy z Muzeum 
Żup Krakowskich 
Wieliczka.
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Solna płaskorzeźba 
„Ucieczka do Egiptu” 
z kaplicy św. Kingi.

Górnicy byli bardzo 
religijni. W kopalni jest 
wiele kaplic.

Napotykane 
w wielu komorach 
jeziorka solankowe 
budzą podziw.

Ekspozycja pokazująca jak 
konie pomagały niegdyś 
górnikom w pracy.

Ciekawe miejsca 
Szyb Daniłowicza  
Tutaj rozpoczynają się prawie 
wszystkie wycieczki. Ceny bi-
letów: normalny 55 zł, ulgowy 
39 zł, rodzinny 149 zł. Fotogra-
fowanie i filmowanie wymaga 
wykupienia zezwolenia w ka-
sach. Po zakupie biletu w kasie 
czekamy na zebranie grupy do 
35 osób, jednak nie dłużej niż 

godzinę. Godziny otwarcia:  
1 kwietnia – 31 października  
od 7.30 do 19.30. 2 listopada  
– 31 marca od 8 do 17. Adres: 
ul. Daniłowicza 10, Wieliczka. 
Tel. (12) 278 73 02; e-mail: 
turystyka@kopalnia.pl. Uzdro-
wisko W podziemiach organi-
zowane są pobyty lecznicze  
w komorach solnych, refundo-
wane przez NFZ. Mikroklimat 

kopalni wspomaga leczenie 
chorób płuc, astmy, nawra-
cających infekcji górnych i 
dolnych dróg oddechowych 
oraz alergii. Noclegi pod Ziemią  
W Komorze Słowackiego za 
nocleg z wyżywieniem i zwie-
dzaniem trasy turystycznej 
zapłacimy 130 zł. Na terenie 
kopalni znajduje się Hotel 
Grand Sal, tel: 12 289 81 10. 
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