
SPOTKAJMY SIÊ WŒRÓD SOLI

Let’s meet amongst the salt

Kopalnia Soli „Wieliczka”; Park Kingi 1, 32-020 Wieliczka

Wielicka kopalnia têtni ¿yciem. Zwiedza j¹ rocznie milion turystów z kraju i zagranicy
zaintrygowanych s³aw¹ obiektu wpisanego na I Listê Œwiatowego Dziedzictwa Kulturowe-
go i Przyrodniczego UNESCO. Koncert, œlub, zawody sportowe, miêdzynarodowa konfe-
rencja – w g³êbi ziemi wszystko jest mo¿liwe.

PODZIEMNE WÊDROWANIE

Pierwszych turystów kopalnia przyjê³a bodaj w œredniowieczu, by³a bowiem nie-
w¹tpliw¹ per³¹ w koronie polskich w³adców. Chêtnie chwalili siê oni tym klejnotem przed
swymi znamienitymi goœæmi. Nic zreszt¹ dziwnego, skoro solonoœne podziemia dostarcza³y
do monarszej szkatu³y a¿ trzeci¹ czêœæ dochodów. By³a podkrakowska ¿upa nie tylko
Ÿród³em finansowej prosperity, ale te¿ unikatowym obiektem frapuj¹cym ciekawych œwiata
humanistów. Wielce prawdopodobne, ¿e w solne g³êbie zapuœci³ siê te¿ Miko³aj Kopernik,
który jako student krakowskiej Alma Mater musia³ s³yszeæ przecie¿ o niezwyk³oœciach
ukrytych pod Wieliczk¹. Mija³y kolejne stulecia, lecz zupe³nie bez szkody dla s³awy wie-
lickiej kopalni. Pierwsz¹ trasê turystyczn¹ urz¹dzili Austriacy.

W SOLNYM MIEŒCIE

Próba pogodzenia przesz³oœci z nowoczesnoœci¹ wydaje siê przedsiêwziêciem jeœli nie
niemo¿liwym, to przynajmniej karko³omnym. Tymczasem w Wieliczce tradycja i wspó³-
czesnoœæ znalaz³y wspólny jêzyk, czyni¹c z zabytkowej kopalni têtni¹ce ¿yciem miasto
(Fig. 1). Nowatorskie rozwi¹zania nie niszcz¹ tajemniczej, przesi¹kniêtej histori¹ atmosfery
solnych wnêtrz, a jedynie s¹ udogodnieniami dla licznie przybywaj¹cych goœci. Niew¹tpli-
wie wartym odwiedzenia miejscem okazuje siê podziemna restauracja, w której mo¿na
skosztowaæ potraw przyprawionych wielick¹ sol¹. Internet, poczta, telefony komórkowe
dzwoni¹ce na g³êbokoœci 125 m równie¿ mile zaskakuj¹ goœci.
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Zwiedzanie trasy turystycznej to zaledwie jedna z wielu mo¿liwoœci poznawania zdu-
miewaj¹cego solnego œwiata. Imponuj¹ce przestrzenie, zadumane kaplice, urokliwe s³one
jeziora œwiadcz¹ o potêdze natury, ludzkiej cierpliwoœci, trudzie oraz g³êbokiej wra-
¿liwoœci. Wêdrówka unikatowym podziemnym Szlakiem Pielgrzymkowym „Szczêœæ Bo¿e”
pozwala zrozumieæ niezwyk³¹ górnicz¹ religijnoœæ. Paradoksalnie w g³êbi ziemi jest siê bli-
¿ej nieba ni¿ gdziekolwiek indziej na œwiecie (Fig. 2). Solne otoczenie sprzyja szczerej
modlitwie i refleksji.

Kto pragnie zaznaæ kopalni surowej, pokrytej s³onym kurzem, wymagaj¹cej i wzbu-
dzaj¹cej respekt, powinien wyruszyæ na odkrywanie „Tajemnic wielickiej kopalni”. Œmia³-
kowie wyposa¿eni w kaski, górnicze lampy, specjalne ochronne ubrania maj¹ szansê
poczuæ siê prawdziwymi poszukiwaczami przygód. Pod ziemi¹ czekaj¹ na nich odkrycia
nie do przecenienia: pejza¿e przyozdobione fantazyjnymi, wtórnymi krystalizacjami soli,
skryte w kopalnianym mroku zadziwiaj¹ce przestrzenie cierpliwie wykuwane przez kolejne
wieki (Fig. 3). Trasê zwiedzania wytyczono m.in. przez najstarszy rejon kopalni, który po-
wsta³ jeszcze w œredniowieczu i œwietnie ilustruje pocz¹tki eksploatacji „bia³ego z³ota”
w podkrakowskim mieœcie.

Kopalnia jest miejscem przyjaznym najm³odszym turystom. Dzieciêca wyobraŸnia
ca³kiem s³usznie podpowiada, ¿e wielickie podziemia to kraina pe³na tajemnic i magii. Kto
w³ada solnym królestwem? Oczywiœcie dobry duch zwany Skarbnikiem. Kto mu pomaga
dogl¹daæ setek komór, kto przemierza z nim 245 km chodników wydr¹¿onych pod mia-
stem? Naturalnie solne skrzaty, w Wieliczce znane jako soliludki.
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Fig. 1. Kopalniê zwiedza million turystów rocznie
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Fig. 3. Komora Staszica widok z góry

Fig. 2. Kaplica œw. Kingi – podziemne sanktuarium



Program „Odkrywamy Solilandiê” uczy poprzez zabawê. Starsze dzieci mog¹ zostaæ
„Eksploratorami kopalnianych g³êbin”. Pod okiem Skarbnika rywalizuj¹ w konkurencjach
wzorowanych na dawnych górniczych pracach – jest zatem budowanie kasztów, toczenie
ba³wanów, sypanie soli do beczek. Do kopalni zagl¹daj¹ równie¿ studenci Uniwersytetu
Dzieci. Mali mi³oœnicy wiedzy znajduj¹ w Wieliczce prawdziw¹ skarbnicê ciekawostek
(Fig. 4).

ODDYCHAJ G£ÊBOKO

W roku 1843 dr Feliks Boczkowski pisa³ w pracy pt. O Wieliczce pod wzglêdem histo-
ryi naturalnej, dziejów i k¹pieli co nastêpuje: „Sól w ogólnoœci wy¿sze musi mieæ (...) prze-
znaczenie, gdy¿ j¹ opatrznoœæ hojn¹ rêk¹ po ca³ej rozsypa³a ziemi”. Doktor Boczkowski
postanowi³ wykorzystaæ solankê do leczniczych k¹pieli. Wprawdzie rabacja galicyjska
zniszczy³a jego marzenie, jednak w drugiej po³owie XX wieku do zagadnienia dobroczyn-
nych w³aœciwoœci soli powróci³ prof. Mieczys³aw Skulimowski. Okaza³o siê, ¿e mikrokli-
mat solnych podziemi ³agodzi objawy ró¿nych schorzeñ dróg oddechowych. Leczenie me-
tod¹ subterraneoterapii, czyli dos³ownie „w g³êbi ziemi”, wspomaga równie¿ alergików czy
osoby zmagaj¹ce siê z zaburzeniami metabolicznymi. Wspó³czesne podziemne sanatorium
funkcjonuje na III poziomie kopalni, na g³êbokoœci 135 m. W komorach Jezioro Wessel
(Fig. 5) i Stajnia Gór Wschodnich prowadzona jest unikatowa w skali œwiata aktywna reha-
bilitacja uk³adu oddechowego. Od lutego tego roku Podziemny Oœrodek Rehabilitacyjno-
-Leczniczy udostêpni³ nowe specjalistyczne gabinety w budynku dawnego M³yna Solnego.
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Fig. 4. Program edukacyjny „Odkrywamy Solilandiê”



W G£ÊBI ZIEMI DZIEJE SIÊ WIELE

Kopalnia zdumiewa, zachwyca, inspiruje. W roku 1829 podziemia zwiedza³ Fryderyk
Chopin. M³ody kompozytor ca³ym sob¹ ch³on¹³ Polskê, jej dŸwiêki, folklor. Niewykluczo-
ne, ¿e w muzyce romantycznego mistrza pobrzmiewa odleg³e echo solnej g³êbi. Muzycy
ceni¹ sobie wnêtrza zabytkowej kopalni za niezwyk³¹ akustykê. Ha³aœliwy œwiat pozostaje
daleko, jego nerwowoœæ nie siêga kopalni, a wszystkie nuty mog¹ wybrzmieæ do koñca,
w pe³ni, ku satysfakcji najbardziej wra¿liwych melomanów (Fig. 6).

Bywa te¿ kopalnia gospodarzem wydarzeñ niezwyk³ych i zaskakuj¹cych. Do przedsiê-
wziêæ bezprecedensowych nale¿y pierwszy podziemny lot balonem, który znalaz³ siê zas³u-
¿enie w Ksiêdze Rekordów Guinnessa. Pod ziemi¹ pewien œmia³ek z powodzeniem skaka³
na linie bungee, zaœ mistrz olimpijski Mateusz Kusznierewicz próbowa³ windsurfingu na
z natury spokojnych wodach s³onego jeziora (Fig. 7).

W grudniu 2009 roku szyb Miko³aja Dani³owicza na kilka godzin sta³ siê klatk¹ scho-
dow¹ wie¿owca, w której æwiczyli stra¿acy z kraju i zagranicy. W komorze Warszawa krzy-
¿owali rêkawice bokserzy, rywalizowali pi³karze oraz tancerze. Podziemna Warszawa
mo¿e te¿ byæ wspania³¹ sal¹ balow¹ – olœniewaj¹c¹ blaskiem ¿yrandoli i srebrzyst¹ barw¹
solnych œcian. Wœród soli spotykali siê ju¿ prezydenci, premierzy, ministrowie, a nawet
najpiêkniejsze kobiety œwiata ubiegaj¹ce siê o koronê Miss World. „Bia³e z³oto” to godna
oprawa dla dzie³ sztuki. W g³êbi ziemi swoje prace prezentuj¹ nie tylko znani twórcy, ale
równie¿ m³odzi artyœci, którzy dopiero pracuj¹ na swoje nazwiska.
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Fig. 5. Komora Wessel – podziemne sanatorium
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Fig. 6. Pod ziemi¹ odbywaj¹ siê koncerty, bankiety, konferencje

Fig. 7. Mistrz olimpijski w ¿eglarstwie Mateusz Kuœnierewicz na s³onym jeziorze



„Ciemnoœæ widzê!” – ¿ali³ siê przed laty Maks, jeden z bohaterów filmu Seksmisja.
Zasadniczo skarga ta mia³a konkretn¹ podstawê, albowiem pañstwo kobiet nieprzejedna-
nych i zdeterminowanych w wizji Juliusza Machulskiego znajdowa³o siê w g³êbi ziemi.
Przed ponad dwudziestu laty filmowcy w poszukiwaniu plenerów zawêdrowali do wielic-
kiej kopalni. Zabytkowe podziemia pojawi³y siê w Seksmisji w roli obozu dekadencji oraz
dworca kolejowego.

ELEGANCKO, ZIELONO, MUZYCZNIE

Na pocztówkach z pocz¹tku XX wieku mo¿na zobaczyæ oryginalny budynek podpisa-
ny jako £azienki Salinarne. Czas nie obszed³ siê z £azienkami ³askawie, jednak otrzyma³y
drug¹ szansê. Pieczo³owicie odtworzone na podstawie materia³ów archiwalnych oraz zgod-
nie z zaleceniami konserwatorskimi wiosn¹ ubieg³ego roku, ju¿ jako czterogwiazdkowy
hotel Grand Sal, przyjê³y pierwszych goœci (Fig. 8).

Równie¿ otoczenie hotelu, zabytkowy park œw. Kingi odzyskuje dawn¹ œwietnoœæ par-
ku zdrojowego, ulubionego miejsca spacerów turystów, kuracjuszy, wieliczan. Wœród zie-
leni pojawi³a siê altana – jak kiedyœ s³u¿y przede wszystkim Reprezentacyjnej Orkiestrze
Dêtej Kopalni Soli „Wieliczka”. Orkiestra obchodzi w tym roku znakomity jubileusz – 180.
urodziny, które czyni¹ z niej najstarsz¹ nieustannie koncertuj¹c¹ orkiestrê w Europie.
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Fig. 8. Hotel Grand Sal



Summary

The Salt Mine in Wieliczka is Poland’s oldest mining company functioning continu-
ously since the Middle Ages. During the past centuries it was the source of the country’s
wealth and the material foundation of culture now visited each year by over one million
tourists. This subterranean monument has been listed on UNESCO’s First World List of
Cultural and Natural Heritage as one of twelve other sites from around the world.

Approximately 7.5 million cubic meters of space were formed in the mine as a result
of excavation works during the past centuries. Impressive landscapes, magnificent under-
ground scenery with enchanting saline lakes, chapels giving testimony to the profound and
honest faith of the miners – those who have visited the Tourist Route in the mine will al-
ways remember it.

The Wieliczka undergrounds are vibrant with life. Balls, banquets, receptions, con-
certs, sports events, conferences and symposiums are all organised within the charming sa-
line interiors. Grown ups and children can also participate in exciting, surprising, filled
with mystery and secrets exploration trips of the mine.

Deep down underground peaceful silence pervades. The stressful hullabaloo and com-
motion of the world outside has no entrance into the mine. The exceptional microclimate of
the mine allows one to breathe easier and deeper as the air is free of any pollution, allergens
and bacteria. It is rich in healthy microelements such as sodium chloride, magnesium ions
and calcium.

The four star Grand Sal Hotel is situated in the neighbourhood of the Dani³owicz Shaft
in the peaceful and quiet St. Kinga’s park. This homely hotel is the reconstruction of the
former Saline Baths facility. The discreet and elegant interior presents a decor associating
with the mine.
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