
„SZLAKI NOWEJ PRZYGODY”
JU¯ WKRÓTCE W KOPALNI SOLI „WIELICZKA”

“Routes of new adventures” – soon in “Wieliczka” Salt Mine

Wspó³czeœni turyœci oczekuj¹ czegoœ wiêcej ni¿ tradycyjne zwiedzanie. Chc¹ prze¿yæ
przygodê, doœwiadczyæ nowego i powiedzieæ: ekscytuj¹ce! Kopalnia rz¹dzi siê swoimi
w³asnymi prawami, zaskakuje, wrêcz wymaga, by poznawaæ j¹ aktywnie, wszystkimi zmy-
s³ami. „Szlaki nowej przygody” bêd¹ wypraw¹ w g³¹b Ziemi i historii.

Ponad 53 miliony z³otych – tyle wynosi ca³kowity koszt realizacji projektu „Szlaki
nowej przygody w zabytkowej Kopalni Soli »Wieliczka«”. Wartoœæ kosztów kwalifikowa-
nych projektu to ponad 44 miliony z³otych, z czego blisko 20 milionów stanowi dotacja
unijna przyznana w ramach Dzia³ania 6.4 „Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu
ponadregionalnym” Programu Innowacyjna Gospodarka.

Cele projektu to zabezpieczenie oraz udostêpnienie turystom zabytkowych wyrobisk
na poziomach I, II ni¿szym oraz III, odbudowa i udostêpnienie nadszybia i XIV-wiecznego
szybu Regis, wreszcie wzbogacenie oferty wielickiej kopalni o nowy produkt. Uruchomie-
nie szybu Regis bez w¹tpienia wp³ynie tak¿e na turystyczne o¿ywienie centrum Wieliczki.
Najstarsze wyrobiska komorowe i chodnikowe objête projektem pochodz¹ nawet z XV wieku.
Do tej pory zabezpieczone zosta³y komory: Boczaniec, Rzepki, Janik Górny, Fortymbark,
Gospoda, Korytnia, Maria Teresa II Górna oraz kaplica œw. Jana. Prace przygotowawcze
trwaj¹ w komorze Franciszka Karola. Gotowe s¹ ju¿ chodniki: Tanecznica, Boczaniec, Janik,
Karol, chodnik bez nazwy, Srotyk, Gospoda, chodnik bez nazwy miêdzy komorami Zamtus
i Lipowiec, Korytno oraz Przykos. Zakoñczono zbrojenie szybu Regis. Wykonano prace
uszczelniaj¹ce obudowê. Na powierzchni dawny blask odzyskuje budynek nadszybia. Wy-
konano prace konstrukcyjne i czêœæ prac instalacyjnych. Gotowy jest dach nad czêœci¹
po³udniow¹ i œrodkow¹. Wykonano elewacjê czêœci po³udniowej. Wkrótce w szybie zo-
stan¹ zamontowane dŸwigi (Fig. 1).

„Szlaki nowej przygody” to pomys³ na ciekawe spêdzenie czasu dla osób aktywnych,
poszukuj¹cych wra¿eñ i emocji. Podziemia nie s¹ naturalnym œrodowiskiem cz³owieka na-
wyk³ego do otwartych przestrzeni, s³oñca i ha³asu codziennoœci. Wyprawa do kopalni na-
biera znamion ekscytuj¹cego przejœcia z jednego œwiata – znanego, w jakiœ sposób oswojo-
nego, do zupe³nie innej rzeczywistoœci, urz¹dzonej wed³ug sobie w³aœciwych regu³. Prze-
mierzanie „Szlaków” ma byæ, poprzez kolejne zadania i wyzwania, swoistym wprowadze-
niem w tajniki górniczego fachu. Pod czujnym okiem przewodnika-sztygara uczestnicy
wyprawy zdobywaj¹ wiedzê i umiejêtnoœci niezbêdne w podziemiach.
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Pobranie sprzêtu, szkolenia, zjazd œredniowiecznym szybem Regis – ju¿ pocz¹tek pod-
ró¿y w g³¹b Ziemi zapowiada miejsca i zdarzenia niecodzienne. Trzeba zmierzyæ siê z kon-
kretnymi zadaniami, np. splataniem lin, pompowaniem solanki, mierzeniem konwergencji.
Kopalniê nale¿y nie tylko poznaæ, zrozumieæ, trzeba te¿ jej doœwiadczyæ, poczuæ, czym s¹
cisza i ciemnoœæ. Trwaj¹c chwilê we wszechogarniaj¹cym mroku, ³atwo zrozumieæ, dlacze-
go górnicz¹ religijnoœæ cechuje a¿ taka ¿arliwoœæ. Nic te¿ nadzwyczajnego, ¿e kopalnian¹
ciemnoœæ zamieszkuj¹ duchy takie jak Bieliczka.

Górnicze prace, historia zapisana w porzuconych tu i ówdzie narzêdziach, wreszcie
natura – szalona wieloœci¹ cudownych form, kszta³tów i wzorów. Kopalnia budzi wszystkie
zmys³y. Pe³ne jej poznanie wymaga u¿ycia nie tylko wzroku, ale tak¿e s³uchu, smaku, powo-
nienia oraz dotyku. Pierwsi turyœci „Szlakami nowej przygody” powêdruj¹ latem 2012 roku.
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Fig. 1. Wizualizacja komory Rzepki (A). Chodnik B¹kle (B). Komora Fortymbark (C). Poprzecznia
Karol (D)

Fig. 1. Exposition of Chamber Rzepki (A). Gallery B¹kle (B). Chamber Fortymbark (C). Transversal
gallery Karol (D)
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