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KONCEPCJE PODZIEMNEJ TRASY TURYSTYCZNEJ 
W REJONIE STAREGO MIASTA BYSTRZYCY K ODZKIEJ

1. Wprowadzenie

W drugiej po owie 1999 r., na terenie porozbiórkowym po by ym wi zieniu i w rejonie 
ul. Kupieckiej w Bystrzycy K odzkiej, zacz y ujawnia  si  coraz cz ciej zapadliska, które 
jednoznacznie wiadczy y o istnieniu w pod o u nieznanych dotychczas wyrobisk podziem-
nych. Jeszcze tego samego roku w miejscu powsta ego du ego zapadliska zg biono pierw-
szy szybik, w którym na g boko ci 6,0 m natrafi ono na nieznane dotychczas du e sklepione 
komory, stanowi ce podziemn  cze  wyburzonego wi zienia. Ekspertyzy w tej sprawie 
opracowa  Zespó  Naukowy z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, a zlecone prace 
badawczo-poszukiwawcze i udost pniaj ce wykona o specjalistyczne Przedsi biorstwo Ro-
bót Rewaloryzacyjnych w Bystrzycy K odzkiej.

Wed ug oceny Zespo u Naukowego z AGH w rejonie tym mog y wyst powa  dalsze ci -
gi komór i korytarzy podziemnych, a tak e dwu lub trzykondygnacyjne podziemia. Wed ug 
informacji zawartych w materia ach archiwalnych Urz du Miasta i Gminy Bystrzyca K odzka 
oraz przekazów ustnych mieszka ców miasta, istnieje du e prawdopodobie stwo, e czna 
d ugo  po czonego systemu podziemnych komór i korytarzy wynosi ok. 1 km.

W roku 2000, na podstawie odkrytej sieci zagruzowanych wyrobisk podziemnych, za-
inicjowano po czenie tych wyrobisk w Podziemn  Tras  Turystyczn  pod Dzielnic  Staro-
miejsk  Bystrzycy K odzkiej. W ramach otwartej w 2002 r. trasy turystycznej udost pniono
350,0 m2 powierzchni wystawienniczej w komorach o wysoko ci do 6,0 m (rys. 1). Wed ug
pomys odawców udost pniony do zwiedzania niewielki odcinek Podziemnej Trasy Tury-
stycznej móg  stanowi  w przysz o ci jedn  z najwi kszych atrakcji miasta, a jego piwnice, 
lochy i cz  nadziemn  mo na by by o wykorzysta  na atrakcyjne lokale.
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Niestety Trasa czynna by a tylko przez okres ok. 2 miesi cy, jednak wraz z opraco-
waniem przez w adze miasta Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Bystrzyca K odzka
2007–2013 [1] temat powstania i dalszego rozwoju Podziemnej Trasy Turystycznej sta  si
ponownie aktualny.

W roku 2009 wznowiono wspó prac  mi dzy Urz dem Miasta i Gminy Bystrzyca 
K odzka i Akademi  Górniczo-Hutnicz  w Krakowie. Wspó praca ta mia a dotyczy  wspar-
cia merytorycznego przy realizacji zada  zwi zanych z procesami rewaloryzacji i rewitali-
zacji podziemnych obiektów w Bystrzycy K odzkiej. St d, w dniach od 6 do 17 lipca 2009 
roku, autorzy tej pracy wraz z grup  studentów Wydzia u Górnictwa i Geoin ynierii Aka-
demii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, wykonali prace badawczo-rozpoznawcze obiektów 
podziemnych znajduj cych si  wzd u  Murów Miejskich w Bystrzycy K odzkiej [4]. Prze-
prowadzona inwentaryzacja pozwoli a oceni  aktualny stan techniczny badanych obiektów 
oraz umo liwi a opracowanie koncepcji dalszego rozwoju Podziemnej Trasy Turystycznej 
w Bystrzycy K odzkiej.

2. Dotychczasowe koncepcje 
Podziemnej Trasy Turystycznej w Bystrzycy K odzkiej

W 2001 r. w celu urealnienia sprawy powstania i dalszego rozwoju Podziemnej Trasy 
Turystycznej w Bystrzycy K odzkiej opracowano dwie koncepcje dotycz ce jej kszta tu i za-
si gu. Opracowanie to zosta o przygotowane przez Zak ad Us ug Inwestorskich „Rewalory-
zacja” Sp. z o.o. w K odzku [3].

Rys. 1. Fragment nieczynnej Podziemnej Trasy Turystycznej 
w Bystrzycy K odzkiej
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Pierwszy wariant „A” (rys. 2) zak ada  wej cie w obr bie dawnego wi zienia przez 
nowowybudowany pawilon. Dalszy przebieg Trasy — udost pnionymi wyrobiskami w kie-
runku podziemnej trzykondygnacyjnej cz ci piwnic pod budynkiem Wójtostwa. Wed ug
opisów mieszka ców, w latach po II wojnie wiatowej istnia o jeszcze takie przej cie. Nie-
stety wraz z pojawieniem si  zapadliska, przej cie to zosta o zagruzowane materia em poroz-
biórkowym z nadleg ej kamienicy. Nast pnie prawdopodobnie nale a oby wykona  chodnik 
podziemny cz cy te wyrobiska z piwnicami pod pierzej  zachodni  Rynku z doj ciem do 
budynku przy pl. Wolno ci 10 i ewentualnie szuka  doj cia wyrobiskami do Ratusza.

Drugi wariant „B” (rys. 3) zak ada  wej cie w obr bie dawnego wi zienia przez nowowy-
budowany obiekt kubaturowy o szerszym przeznaczeniu turystycznym. Dalszy przebieg Trasy 
— udost pnionymi wyrobiskami w kierunku ul. Kupieckiej istniej cym przej ciem pod jezdni ,
piwnicami budynków ul. Kupieckiej i pierzej  wschodni  Rynku do budynku pl. Wolno ci 22 
lub pl. Wolno ci 17. Wed ug stwierdze  mieszka ców — istnia o stare przej cie z dawnego 
wi zienia do budynku dawnego S du przy pl. Wolno ci 22. Wyj cie z Trasy zaplanowano w bu-
dynku przy pl. Wolno ci 17, lub ewentualnie wcze niejsze doj cie wyrobiskami do Ratusza.

Wszystkie roboty likwidacyjne w tym rejonie zalecano ograniczy  do niezb d-
nych, aby nie utrudni  przysz o ciowego po czenia istniej cych wyrobisk w ci gu Trasy. 

Rys. 2. Wariant „A” Podziemnej Trasy Turystycznej 
w Bystrzycy K odzkiej
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W pierwszej kolejno ci proponowano prowadzi  roboty górniczo-budowlane udost pniaj ce
w rejonie przysz ej Trasy Podziemnej ale zabezpieczaj ce górotwór zgodnie z Metod  Z–S 
[2]. Zalecano tak e doprowadzi  do Starówki dla celów grzewczych gaz ziemny, poniewa
mog a zaistnie  konieczno  przeznaczenia cz ci komórek lokatorskich na Tras  Podziem-
n  i z konieczno ci likwidacj  tych, które w chwili obecnej przeznaczone s  na sk adowiska
opa u dla lokatorów.

3. Uzupe nienie koncepcji rozwoju 
Podziemnej Trasy Turystycznej

Przyj te koncepcje dalszego rozwoju Podziemnej Trasy Turystycznej w Bystrzycy 
K odzkiej wydaj  si  by  prawid owe. Nale y podkre li , i  na podstawie przeprowadzo-
nych prac badawczo-rozpoznawczych stwierdzono bardzo du  atrakcyjno  turystyczno-
poznawcz  zinwentaryzowanych obiektów podziemnych [4]. Obiekty te cechuj  si  zró -
nicowanym stanem technicznym, ale tak e ciekaw  budow  architektoniczn  (interesuj ce
sklepienia i zwie czenia stropów, ciekawa konstrukcja wyrobisk, ciekawy uk ad lokalizacyj-
ny poszczególnych wyrobisk — wyrobiska wielopoziomowe, mo liwo  po czenia w je-
den ci g pojedynczych wyrobisk itp.). Wydaje si  zatem zasadne podj cie dalszych prac 

Rys. 3. Wariant „B” Podziemnej Trasy Turystycznej 
w Bystrzycy K odzkiej
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zwi zanych z mo liwo ci  modernizacji, zabezpieczenia i rozszerzenia Podziemnej Trasy 
Turystycznej. Oczywi cie zakres tych prac zwi zany b dzie z przyj t  koncepcj  dalszego 
rozwoju Trasy.

Ze wzgl du na lokalizacj  i zakres przeprowadzonych prac badawczo-rozpoznawczych 
wydaje si  zasadne rozwini cie koncepcji wariantu „A” Trasy Podziemnej. Oczywi cie, w przy-
sz o ci nic nie stoi na przeszkodzie po czeniu wariantu „A” i „B” w jedn  ca o , tak wi c obie 
koncepcje mo na rozbudowywa  i udost pnia  niezale nie. Ze wzgl du na konieczno  ponie-
sienia znacznych kosztów podczas prowadzenia prac udost pniaj cych mo liwa jest rozbudowa 
Podziemnej Trasy Turystycznej stopniowo. W pierwszym etapie rozpatrywanego wariantu uzu-
pe niaj cego, zaleca si  udost pni  wyrobiska od by ego Wi zienia w kierunku podziemnej trzy-
kondygnacyjnej cz ci piwnic pod budynkiem Wójtostwa (rys. 4). Po czenie to mo na wyko-
na  poprzez wyrobiska znajduj ce si  w budynkach przy ul. Siemiradzkiego 2, 4 i 6. Ciekawym 
rozwi zaniem wydaje si  by  uwzgl dnienie tak e w ci gu Trasy stosunkowo du ego obiektu 
jakim jest Taras (rys. 5) wzd u  murów obronnych. Stosunkowo niewielkim nak adem fi nanso-
wym mo na go zagospodarowa  na du  sal  ekspozycyjn . W tym celu nale a oby wykona
przykrycie tego obiektu bazuj c na otworach znajduj cych si  w murze zewn trznym dawnego 
Wi zienia oraz dokona  niezb dnym prac porz dkowych. W czenie tego obiektu do Podziem-
nej Trasy Turystycznej mo na dokona  poprzez uk ad wyrobisk zaznaczonych na rysunku 4 lub 
poprzez bezpo rednie po czenie z obiektami podziemnymi dawnego Wi zienia.

Dodatkowo mo na po czy  istniej ce wyrobiska w dawnym Wi zieniu z wyrobiskami 
znajduj cymi si  w budynkach przy ul. Kupieckiej 4 i 7. Pozwoli oby to zwi kszy  zakres 
Podziemnej Trasy Turystycznej o kolejne wyrobiska, a wykonane prace stanowi yby pocz -
tek udost pniania wyrobisk wed ug wariantu „B” proponowanej Trasy.

Rys. 4. Uzupe nienie wariantu „A” Podziemnej Trasy Turystycznej 
w Bystrzycy K odzkiej

gig_2010.indb 605 2010-02-21 20:28:48



606

Proponowany wariant Podziemnej Trasy Turystycznej obejmuje zatem wyrobiska znaj-
duj ce si :

w budynku dawnego Wi zienia,—
w budynkach przy ul. Kupieckiej 4 i 7,—
chodniki cz ce wyrobiska dawnego Wi zienia z wyrobiskami przy ul. Siemiradzkiego,—
w budynku Tarasu wzd u  murów obronnych,—
w budynkach przy ul. Siemiradzkiego 2, 4 i 6 (rys. 6),—
chodniki cz ce wyrobiska mi dzy budynkami przy ul. Siemiradzkiego i dawnego Wójtostwa,—
w budynku dawnego Wójtostwa (rys. 7).—

Rys. 5. Widok Tarasu w rejonie by ego Wi zienia

Rys. 6. Widok na portal wej ciowy — ul. Siemiradzkiego 2

gig_2010.indb 606 2010-02-21 20:28:52



607

Opcjonalnie Podziemna Trasa Turystyczna mo e ko czy  si  zwiedzaniem Baszty 
Wodnej znajduj cej si  nieopodal budynku dawnego Wójtostwa.

W kolejnym etapie prac udost pniaj cych w zale no ci od przyj tej koncepcji rozwoju 
Trasy nale y przeprowadzi  prace badawczo-rozpoznawcze wyrobisk znajduj cych si  w re-
jonie Placu Wolno ci.

4. Program górniczych prac badawczo-poszukiwawczych 
zwi zanych z adaptacj  podziemnych obiektów zabytkowych

Górnicze prace badawczo-poszukiwawcze powinny w pierwszym etapie obj  swoim 
zakresem wyrobiska nierozpoznane (nieudost pnione przez mieszka ców) a znajduj ce si
w analizowanych obiektach budowlanych. Pozwoli oby to precyzyjnie okre li  zakres dal-
szych prac udost pniaj cych (dodatkowe wyrobiska udost pniaj ce i chodniki cz ce).

Podczas udost pniania nale y zwraca  uwag  na stan techniczny obudowy poszczegól-
nych wyrobisk, a w uzasadnionych przypadkach nale y zastosowa  tymczasow  obudow
drewnian  typu podporowo-rozporowego.

Nale y dokona  szczegó owego rozeznania, czy dalsze prace udost pniaj ce nie stwo-
rz  okre lonego zagro enia dla cz ci nadleg ej powierzchni (chodnik, jezdnia itp.). Je eli
tak — poszczególne odcinki nale y zamkn  dla ruchu pieszego i ewentualnie ko owego.
Wspólnie z uprawnion  do tego rodzaju prac osob  zbada , czy kontynuowane prace udo-
st pniaj ce w rejonach wyst powania wyrobisk pod cianami budynków, fundamentami itp., 
nie zagra aj  stateczno ci tych obiektów — je eli tak, nale y u ci li  technologi  wykony-
wania prac udost pniaj cych, po uprzednim wykonaniu odpowiednich zabezpiecze .

Rys. 7. Widok ogólny jednej z piwnic w budynku dawnego Wójtostwa
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W uzasadnionych przypadkach dla ustalenia sposobu posadowienia nowej obudowy 
nale y zbada  szeroko  fundamentów, sposób ich posadowienia i g boko . W trakcie gór-
niczych prac badawczo-poszukiwawczych nale y tak e zbada  przyczyny infi ltracji wody do 
udost pnionych wyrobisk.

W miejscach przewidywanych wyrobisk cz cych i chodników udost pniaj cych na-
le y wykona  poziome wiercenia penetracyjne. W uzasadnionych przypadkach nale y tak-
e zastosowa  wiercenia pionowe zarówno z poziomu powierzchni terenu jak i z poziomu 

wyrobisk dla zbadania, czy poni ej nie znajduj  si  inne wyrobiska ni szych kondygnacji. 
W otworach tych mo na dodatkowo wykona  badania za pomoc  kamery endoskopowej. 
W celu wykrycia istniej cych pustek, zagruzowanych wyrobisk itp. mo na tak e wykorzy-
sta  badania geofi zyczne.

5. Podsumowanie i wnioski ko cowe

Podziemna Trasa Turystyczna zgodnie z za o eniami pomys odawców mo e stanowi
jedn  z najwi kszych atrakcji turystycznych Bystrzycy K odzkiej. Realizacja wybranej kon-
cepcji wymaga jednak przeprowadzenia dalszych prac badawczo-rozpoznawczych w pod-
ziemiach i z poziomu terenu.

Proponowany wariant rozwoju Podziemnej Trasy Turystycznej uwzgl dnia najbardziej 
aktualny stan wiedzy na temat istniej cych obiektów podziemnych oraz wpisuje w ci g pro-
ponowanej Trasy wyrobiska ju  do tego celu przygotowane — dawna Trasa Turystyczna. 
Nale y zaznaczy , i  ze wzgl du na skomplikowany stan w asno ci poszczególnych obiek-
tów dalszy rozwój Podziemnej Trasy Turystycznej wymaga powszechnej akceptacji lokalnej 
spo eczno ci dzielnicy staromiejskiej Bystrzycy K odzkiej.

Koncepcja utworzenia Podziemnej Trasy Turystycznej w Bystrzycy K odzkiej wpisuje si
w za o enia polityki w adz miasta dotycz cej aktywizacji i rozwoju dzielnicy staromiejskiej. 
Stworzenie i dalszy rozwój Podziemnej Trasy Turystycznej pozwoli na odtworzenie turystycznej 
konkurencyjno ci Bystrzycy K odzkiej w obszarze sudeckim jako „Miasta Królewskiego” oraz 
osi gni cie stabilizacji jego d ugofalowych funkcji turystycznych i administracyjno-gospodar-
czych w strategicznym rozwoju Turystycznego Hrabstwa Sudetów i regionu Dolny l sk [1].
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