
Wieliczka
WYPRAWA Po BIAŁE zŁoTo Moze to
leczniczy m ikrokl imat, moze tajemniczośc
podziemi? A moze ciekawe opowieŚcl
przewodnika sprawiają, Że wraz
zSarąz chęcią zamieniamy się
w gÓrniczki i odkrywamy sekrety
kopalni ITEK=T I zDJĘcIA: MARTA PI'K'REK]
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zarny korytarz rozświet-
la nagły wybuch w odda-
li. Huk ittzęsąca się pod
naszymi Stopami podło-
ga wydaią się prawdziwe'

Górnicze zadanle z robót strzałowych,
kiedy to detonuje się ładunki wybucho-
we, zaliczone! Jego wykonawczyni Sara,
najmłodsza uczestniczka wyprawy'
z dumąi błyskiem w oku pyta: - Jakie
jest koleine zadanie?
Jako mapowa jest odpowiedzial-
na za prowadzenie całej grupy w pod-
ziemnych labiryntach Kopalni Soli
w Wieliczce. obserwuję, jak entuzjazm
moiej córki rośnie z każdym kolejnym
korytarzem.

Nie ma czasu na strach
By ztozumiec pracę w wielickiej ko-
palni, naszą p rzy go dę t ozpo Czy namy
od wędrówki Trasą Górniczą. JeSt ona
większym wyzwaniem niż popular-
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na Trasa Turystyczna, ale pozwala po-

znać ten fach od podszewki. Górniczy
ekwipunek i wygodne obuwie - obo-
wiązkowel Wkładamy więc kombine-
zony iczetwone kaski, które wyróżnia-
ją p o czątkuj ących górników zwanych
śleprami. Mocujemy czołówki będące
na dole jedynym Źródłem światła. Tak
przygotowane (i przeszkolone) zieżdŻa-
my XlV-wiecznym szYbem Regis wraz
zresztąśmiałków 6o m pod ziemię. Su-

rowe wyrobiska i korytarze wzmocnio-
ne potężnymi drewnianymi balami
z czasów średniowiecz a tworzą taiem-
niczy klimat. Od wszechobecnei ci-
szy aż cierpnie skóra' nie ma jednak

czasu na obawy. Każdy otrzymuie ia-
kąś funkcię. Pod okiem doświadczone-
go przewodnika, zwanego przodowYm,

zabieramy się do pracy. Truebazmie-
tzy c stężenie niebezpiecznego meta-
nu _ łatwopalnego gazu, który iest cZę-

stym powodem podziemnych pożarów.

Sprawdzamy, czy nie powiększyły
się szczeliny. Zauważamy nad-
wyrężony strop, gdy najwyższy
śleper przypadkiem uderza
o niego kaskiem. Pleciemy
liny, odpompowuiemy so-
lankę i własnolęcznie kru-
szymy bryłki soli. Przeciska-
my się na kolanach ciasnymi
chodnikami, to znów wspi-
namy po drabinie, by odna|eźc
prawdziwe solne skarby. Od form
o wyglądzie kalafiora powstałych z na-
cieków wody przez delikatne i kłujące
włókna _ włosy św. Kingi, po szare bry_

ły, które po skruszeniu Staią się białym
proszkiem. _ Jakie to dziwne, Żekaż-
dy kształt jest inny, a przecież wszyst-
ko to ta Sama sól - komentuje moia cór-
ka. Poznajemy zwyczaie i PrzYgodY
dawnych górników. Sara z wypiekami
na twarzy słucha o Baśce _ ostatnim ko-

niu, który opuścił kopalnię. Wyjechał

Sara (12lat)
Gdy przewodnik
powiedział:
,,skoro jesteśffiy
w kopalni sali,
to ścian mozeIny

próIsować do
woli", obok zadnej

nie'przeszłam
abojętnie!

Niestety, wszvstkie
smakowały tak samo'

na powierzchnięw 2oo2 r.Trzy godzi-

ny aktywnej nauki i doświadczeńwień-
czy ceremonia skoku przez skórę - ko-
palniany rytuał inicjacji _ i certyfikat
zdobycia pierwszych szlifów w zawodzie
górnika. W kieszeniach zostają nam
na pamiątkę bryłki soli.
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Jesteśmy w baśni?
- Za siedmioma korytarzami, za sied-
nrioma tunelami... - szepcze przewod-
nik - ...na najmłodszych czeka do-
bry duch kopalni, Skarbnik. Nie łatwo
do niego dotzec szlakiem peŁnymza-
kamarków iprzygod, ale dzieci mogą
liczyc na Soliludka. Górnicy mówią,
że so1ne skrzaty niegdyś pomagały ich
poprzednikom w pracy, a dziś zabawiają
najmłodszych i zapraszają do Solilandii
_ podziemnej krainy baŚni. Soli1udek
opowiada historie i górnicze legendy,
prowadzi nas do podziemnego placu za-
baw i zachęca do interaktywnych kon-
kurencji. Co odważniejsi mogą spędzić
noc głęboko pod ziemią, w kompleksie
noclegowym w iednei z komór. _ Szko-
da, że nie jestem już taka mała - wzdy-
cha Sara, Wypatluiąc Skarbnika.

A iednak. Sól to zdrowie!
Program profilaktyczny,,Zdrowa so-
bota" idealnie wpisuje Się w nasz po-
byt w Wieliczce. Mogą z niego sko-
rzystaĆ wszyscy (nie tylko pacIenci),

ę, Podczas
aerobiku i tańca
w Komorze Smok
roz9rzewamy
się tak, że kurtki

O odkrywanie
podziemnych
czeluści
i tajemnic
kopalni jest nie
ty1ko wie1ką
przygod ą,
a]e też doblą
gimnastyką

którzy chcą aktywnle spędzić czas z ro-
dziną lub po prostu odpocząc.135 me-
trów pod ziemią nie ma internetu, ie-
steśmy daleko od codziennego stresu
i nadmiaru bodŹców. Panuje mikrokli-
mat, który działaleczniczo na ludzki or_
ganizm. Dlaczego? Powietrze, przecho-
dząc przez so1ne korytarze, oczyszeza
się z zanieczyszczen, alergenów i wiru-
sów, a nasyca chlorkiem sodu i ionarni.
Dobroczynnie działa też stała tempera-
tura, ok. 14 stopni, i wysoka wilgotność.
Komp1eks komór uzdrowiskowyclr ko'
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palni przystosowany iest do różnych
aktywności. Mimo niskiej temperatu-
ry podczas aerobiku i tańca integracyj-
nego w I(omorze Smok, tozgrzewamy
się tak, że kurtki Iąduią w kącie. Z kolei
przy podziemnej tężni solankowej uczy-
my się oddychac przepoflą, irrhaluje-
my się i,,powiększamy oddech''' Można
cwiczyc w grupach lub indywidualnie
na stacionarnym sprzęcie spoftowym.
Wszystko w otoczeniu solnej aury. Staj-
nia Gór Wschodnich, gdzie jeszcze
w XX w. trzymano gornlcze konie, dys-
ponuje boksami, tyle że dla relaksu-

iących się kuracjuszy' Cztery godziny
,,Zdrowei soboty" to solidne wzmocnie-
nie po ciężkim tygodniu.

Tężnia, czyli wiel*i aerozol
Dopełnienle nasze;'wyprawy to po-
łożona już na powierzchni Tężnia
So1ankowa, wyg1ądająca z daleka jak
dawny gród. Czynna od kilkunastu

o Szare jak kamyki bryłki do-
piero po lozktuszeniu młotkiem
przybiera]ą postaÓ S0]i, ktÓIej
używamv lV ktlChni
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lądują w kącie
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Bilety
Cena bile-
tu na Trasie
Górniczej:
55 zł, d1a

dzie c i

- 39 zł,
dla ro-
dziny
_ I49 zł'
Solilandia:
E2 zł, dzie-
ci - 42 zł, ro-
dzinny -IB4z+.
l//stĘp do uzdro-
wiska i udział

Dla kogo?

ogranlczEn w1e-
kowvch.

makal-
ne obuwie.

w,,Zdrowej sobo-
cie'': +9 zł, d'zie- Temperatura
ci _ 29 zł'Tęż- Pod ziemią
nia Solankowa: o kazdej porze
9 zł' dzieci _ B zł, roku panuje tetn'
biletrodzinny peratura'12-
_ 24 zł' a dzie- -l4"C, pamiętaj-
ci ponizej 4 lat my więc o ciepłej
- WStęp wolny. adzieży. Na Tra-

sie GÓrniczej
wskazane

miesięcy, ieSt najWięksZym takim obiek-
tem na południu Polski' Imponują-
ca, masywna konstrukcja z ieziorkiem
u podstawy cała wypełniona ieSt gałąZ-

kani tarniny, czyli krzewu dzikiej śliwy.
Delikatnie, kropelkarli, spływa po nich
solanka z wielickiei kopalni. Wszystko
to tworzy wielki leczr-riczy aerozol. Ta-

kie inhalacje solankowe za1ecane są pa-

cientom z chorobanri górnych dróg od-
dechowyclr. Spacer w tężni dobrze
wpłynie tez na zdrowe osoby: wznrocni
odpornośc, ocz1'ści i wyciszy. Rzeczywi_
ście, wyjeżdżarrry z Wieliczki w błogich
nastrojac1r, bogatsze nie tylko o ,,białe
złoto''. o

Trasa Gór- WARTS jest wygod-
nicza:c a<- wiedzieć! ne i nieprze-
tywna,
3-godzin-
na wyprawa
d-a rsch. ktore Nocleg
ukończyły 10lat. Moz]iwe jEst po_

Z kolei łączente zwte-
SolrLandia jest ćlzania z nocle-
2,5 -godzin-
nym plogra-

giem w kopalni.
Pakiet obejmu-

mem W grupie jący zwiedzanie
dla dzieci powy- jednej z tras, wY-
zej 5 1at. Mozliwe zywienie i noc
są tez rodzinne w Komorze Sło-
WypIaWy W So- Wackiego, ktÓ-
boty i niedzie- ra znajduje się
le o 11.45 r15.45. 125 m Pod zte-
Program ,,7dro- mią, to koszt
wa sobota" trwa 150 zl,zos., dla
4 godz' i jest od- dzieci _ I3o zł/os'
powledni dla Nocleg w auten-
dzieci od 4 lat. Te tycznej, dawnej

)eszcze młodsze stajni w ramach
tez mogą plze- pro jektu ,,Zdro-
bywaĆ w uzdLo- wy sen" (czy]i
wisku pod stałą W KomoIZe Stai-
opieką rodzicÓw. nla GÓt Wschod-
Zwiedzanie Tęż- nich) to koszt
ni Solankowej IZo zł/os' Więcej
nla charakter in- inf ormacji:
dywidualny, bez www.kopalnia.pl
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