
TRASA GÓRNICZA – NOWY PODZIEMNY SZLAK 
W KOPALNI SOLI „WIELICZKA”

The Miners’ Route – a new underground route 
in the “Wieliczka” Salt Mine

Kopalnia Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna Sp. z o.o., Dzia  Marketingu 
i Public Relations; ul. Dani owicza 10, 32-020 Wieliczka; e-mail: pr@kopalnia.pl

Niezwyk a, innowacyjna, multisensoryczna Trasa Górnicza w wielickiej kopalni umo -
liwia jedyn  w swym rodzaju podró  w czasie i przestrzeni. Przenosi uczestników podziem-
nej wyprawy do minionych stuleci (a  po wiek XIV), ukazuje techniki wydobycia i prac  
górnika w ró nych epokach historycznych. Daje turystom mo liwo  podziwiania efektów 
wielowiekowej dzia alno ci natury w postaci geologicznych zjawisk oraz poznania tajników 
zawodu górniczego. W ramach Trasy Górniczej przygotowano i udost pniono do zwiedzania 
21 wyrobisk komorowych i chodnikowych oraz  trzy szybiki. Wyrobiska te znajduj  si  na 
trzech poziomach kopalni. czna d ugo   trasy wynosi  2 km.

Zjazd do kopalni jest zarazem przej ciem do innego wiata – turysta zostawia swe co-
dzienne ycie na powierzchni i na kilka godzin staje si  pocz tkuj cym górnikiem, czyli le-
prem. Wyposa ony w lamp  górnicz , kask oraz poch aniacz tlenku w gla, zdobywa wiedz  
i do wiadczenie pod okiem górnika przodowego, by na koniec zosta  uhonorowanym certy-
 katem przynale no ci do górniczej braci. Podczas trzygodzinnej w drówki czeka go wiele 

zada , wyzwa , przygód i niespodzianek (Fig. 1). 
Swoist  kapsu  czasu jest winda, która zwozi uczestników wyprawy na  I poziom (57 m), 

w inny wiat. W g b ziemi prowadzi szyb Regis, czyli „Królewski” – najstarszy zachowany 
szyb wielickiej kopalni, wydr ony w XIV wieku za panowania Kazimierza Wielkiego.

Na podszybiu przodowy przydziela zadania poszczególnym uczestnikom wyprawy: po-
kutnicy-metaniarze, mierniczy górniczy, tragarze, mapowi, kruszacy, pomocnik ko cowego. 
Nazwy te s  nieprzypadkowe – ci le wi  si  z wykonywanymi zadaniami oraz tematyk  
zagadnie  poruszanych podczas w drówki Tras  Górnicz . 

Po ary… W dawnych wiekach w kopalni trwa y nawet rok. W komorze Boczaniec 
(XVI w.) zachowa y si  jeszcze ich lady. Boczaniec wsparto kasztami – drewnianymi obudo-
wami (najstarsze pnie u yte na Bocza cu ci to zapewne oko o roku 1545, najwi ksze licz  
sobie nawet 70 cm rednicy), na których wci  wida  czarne lady ywio u sprzed 400 lat. 

Jedn  z przyczyn po arów by  metan, dlatego przed uczestnikami wyprawy, którzy 
otrzymali funkcj  metaniarzy, stoi odpowiedzialne zadanie: pomiar metanu przy u yciu 
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specjalnych urz dze  (metanomierzy). W dawnych czasach jedynym sposobem, by uchroni  
si  przed wybuchami tego gazu, by o jego wypalanie. T  niebezpieczn  czynno  wyko-
nywali tzw. pokutnicy. Wznoszono te  tamy przeciwpo arowe, np. z cegie , p yt wykutych 
w soli i drewnianych kantówek. Pokrywano je dodatkowo glin  – na Trasie Górniczej mo na 
zobaczy  tego rodzaju zabezpieczenia zbudowane w XVII wieku.

Podziemia s  pe ne tajemnic, mocy niepoj tych i nadprzyrodzonych. Zrozumia a zatem 
staje si  górnicza religijno , o której wiadcz  rozsiane po kopalni miejsca kultu. Najstarsze 
udokumentowane miejsce sakralne znajdowa o si  w komorze Boczaniec – po wi cona Ku-
negundzie (Kindze) kapliczka stanowi a wotum za ocalenie kopalni z wielkiego po aru z roku 
1644. W roku 1697 kaplica ta sp on a, a zarzewiem ognia okaza a si  – o ironio – przewró-
cona na o tarz wieca. Kapliczk  jednak odbudowano, tym razem poza obr bem solnej bry y, 
w której wydr ono komor  Boczaniec. Z dawnego wystroju po dzi  dzie  zachowa y si  
jedynie drewniane elementy o tarza oraz zniszczone przez wilgotne powietrze  gury wi tych 
Klemensa i Stanis awa ze Szczepanowa. Dost pu do wn ki z kapliczk  broni solidny kaszt, 
wyci to w nim jednak przej cie – dla pokornych, bogobojnych i zaciekawionych.

Kliny, kilofki, liny… Oprócz tego ekwipunku od XVI wieku górnicy mieli te  do pomocy 
konie, które nie tylko obraca y pot nymi kieratami na powierzchni, ale te  pracowa y pod zie-

Fig. 1. Górniczy trud. Droga do komory Janik

Fig. 1. Miners’ toil. The way to the Janik Chamber
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mi , ci gn c sanice, a potem wózki z urobkiem oraz nap dzaj c drewniane krzy e. Podziemne 
stajnie by y przestronne i suche. Jedna  z nich znajdowa a si  w komorze Fortymbark (XVI w.). 
Górnicy dbali o zwierz ta, bowiem od ich dobrej kondycji zale a y post py w pracy. 

Tam gdzie s  konie, jest siano. Je li jest siano, s  te  myszy. A skoro myszy, to i koty! 
Po dawnej kopalni buszowa y zatem koty i kociska – podobno Skarbnik lubi  przyjmowa  
posta  tego sprytnego i cichego zwierz cia. Skarbnik wiedzia , co robi. Zwinno  przydaje 
si  bowiem w kopalni – do komory Janik (XV w.) trzeba si  niemal wczo ga  (jest te  a-
twiejsza droga), by sprawdzi  jej stan techniczny. Pomiar obj to ci kasztu  to zadanie dla 
mierniczych. Nie ma miejsca na zgadywanie, trzeba bra  si  do pracy, z czego skrupulatnie 
rozliczy przodowy. 

Poprzecznia Powro nik, dawniej miejsce skr cania sznurów, lin i powrozów, dzi  plener 
do nauki splatania liny. To wa ne zadanie, w którym bierze udzia  ca a grupa. ycie górni-
ków zale a o wszak od wytrzyma o ci lin – te najgrubsze s u y y do zjazdu i wyjazdu na po-
wierzchni . Lina ju  gotowa? Znakomicie, bo na mia ków czekaj  kolejne wyzwania. Trzeba 
sprawdzi , czy mo na wej  do komory Gospoda. Górotwór przypomina ywy organizm 
– w jego wn trzu wci  oddzia uj  pot ne si y, które trzeba monitorowa . Zabezpieczanie 
kopalni jest procesem ci g ym. W wyeksploatowanej na prze omie XV i XVI w. komorze 
Gospoda zastosowano ró nego rodzaju zabezpieczenia: obudow  organow , kaszt wype nio-
ny drewnem oraz urobkiem, mur z kostek solnych przek adanych drewnem oraz  lar solny. 

W komorze Lipowiec (XVIII w.) znajdowa a si  kiedy  kaplica w. Jana (obecnie na 
III poziomie w obr bie trasy turystycznej). Przodowy nakazuje zgasi  lampy. Kandydatów 
na górników ogarnia kopalniana ciemno  – nieprzenikniona, pozbawiona jakichkolwiek 
punktów orientacyjnych. W takim mroku trudno nie przywo ywa  pomocy Boga i wi tych 
patronów, trudno nie wierzy  w Skarbnika i Bia  Pani . Dawny górnik musia  zawierzy  
wiat u kaganka. Zawsze przed szycht  pobiera  gar  oju, która mia a mu wystarczy  na 

czas pracy i powrót na powierzchni . 
Komora Korytno – pierwsza informacja o tym miejscu pochodzi z roku 1518, cho  eks-

ploatacja trwa a zapewne ju  od wieku XV. Na miejscu kandydaci na górników odnajduj  
map . Przed mapowymi ambitne zadanie – za jej pomoc  sami b d  teraz wytycza  dalsze 
etapy w drówki. Po drodze jeszcze pomiar konwergencji, albowiem bezpiecze stwo w ko-
palni jest spraw  najwa niejsz .

Je li mapowi dobrze wykonuj  swe zadania, grupa tra   do komory Tanecznica (XVI w.), 
gdzie czekaj  zadania m.in. dla kruszaków. Du e zagro enie w kopali stanowi a woda 
(w chodniku widoczne uj cie wycieku wodnego) – w Tanecznicy adepci górniczego zawodu 
maj  za zadanie uruchomi  ko o czerpakowe i sprawdzi  za pomoc  solomierzy poziom za-
solenia. Odkuwanie solnej bry y przez kruszaków czy transport wózka wype nionego urob-
kiem to ci ka górnicza profesja. lepry próbuj  te  swoich si  z tzw. psem w gierskim. 

W pochodz cej z XVII w. komorze Rzepki znajdowa  si  kierat, który obs ugiwa  szy-
bik Nadachów. 

Czas na chwil  zas u onego odpoczynku. Przodowy ch tnie opowie o górniczych trady-
cjach. Górnicy? Có , to ludzie ci kiej pracy, ale niepozbawieni poczucia humoru. Cho by 
taki zwyczaj karczmy, czyli od wi tnego spotkania przy dobrym trunku i artach. Jak g boki 
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jest Nadachów? Adepci górnictwa szacuj  jego g boko , wrzucaj c kawa ki soli. Szybik 
si ga IV poziomu kopalni. 

Tymczasem grupa leprów zmierza na poziom II. Poprzecznia Karolina, komora Fran-
ciszka Karola (XIX w.), pod u nia Klemens (XVIII w.) – ju  same nazwy zdradzaj  epok . 
Czasy austriackie. Komora Franciszka Karola (Fig. 2) by a jedn  z atrakcji dawnej trasy 
turystycznej. Po wi cono j  habsburskiemu arcyksi ciu, który wielick  kopalni  odwie-
dzi  dwukrotnie – wydarzenia te upami tniono niezwyk ym solnym obeliskiem. Zachowa-
no te  beczk , któr  Franciszek Karol osobi cie nabi  sol . Austriacy wprowadzili ksi gi 
zwiedzaj cych – po dzi  dzie  znakomici go cie podpisuj  si  na ich kartach, do cza-
j c m.in. do Fryderyka Chopina, Dymitra Mendelejewa, cesarza Franciszka Józefa I czy 
Jana Matejki. 

Zwiedzanie Trasy Górniczej jest nie tylko w drówk  przez miejsca – komory i chod-
niki, ale równie  wypraw  przez stulecia. Dwie nowoczesne windy zamontowane w szybie 
Regis (o ud wigu 1600 kg ka da, przystosowane do przewozu 21 osób) dzia aj  niczym 
wehiku  czasu i zabieraj c turystów na poziom I, jednocze nie przenosz  ich w czasy re-
dniowiecza i renesansu, kiedy to powsta  ten w a nie rejon kopalni. Im g biej, tym bli ej 
wspó czesno ci.  Podró  przez czas i przestrze  ko czy tradycyjny skok przez skór  – obrz d 

Fig. 2. Komora Franciszka Karola. W g bi solny obelisk

Fig. 2. Franciszek Karol Chamber. A saline obelisk in the background
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ten symbolizuje przyj cie do górniczego stanu i uczestnicz  w nim wszyscy adepci wyma-
gaj cego podziemnego fachu. 

Prace zwi zane z projektem Szlaki nowej przygody w zabytkowej Kopalni Soli „Wielicz-
ka” trwa y ponad dwa lata, zosta  on do  nansowany ze rodków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Dota-
cja zosta a przyznana w ramach Dzia ania 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znacze-
niu ponadregionalnym. Ca kowity koszt realizacji projektu wyniós  54 101 278,03 z otych. 
Warto  kosztów kwali  kowanych projektu zamkn a si  w 38 155 889,17 z otych, z czego 
21 668 729,46 z otych stanowi a dotacja unijna. Na powierzchni odrestaurowano zabytko-
wy budynek nadszybia szybu Regis, przywrócono mu nie tylko reprezentacyjny wygl d, ale 
tak e oddano do dyspozycji turystów. Zamontowana w nim winda debiutuje w górniczych 
warunkach. W a ciwie tego rodzaju urz dzenie nie potrzebuje wie y szybowej, niemniej po-
stawiono i t , by Regis móg  na powrót cieszy  oczy pe nym blaskiem i podkre la  górniczy 
charakter Wieliczki.
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