
 

 

 

 

Ciekawostki 

Od 1945 roku do dziś Kopalnię Soli „Wieliczka" zwiedziło już 43 026 898 turystów. Kolejni 

z pewnością są już w drodze. 

 

Kopalnię Soli „Wieliczka" w 2007 roku w plebiscycie dziennika „Rzeczpospolita” czytelnicy 

uznali za jeden z siedmiu cudów Polski. Oddano na nią największą ilość głosów. 

 

Najgłębsze jeziorko, jakie spotkać można na Trasie turystycznej w swoim najniższym 

punkcie ma 9 metrów. W 2004 roku okazało się, że położona 104 metry pod ziemią solanka 

jest wręcz wymarzonym miejscem do windsurfingu. Wielokrotnego medalistę Mistrzostw 

Świata i Europy Mateusza Kusznierewicza wspomógł mocno w żeglowaniu doping kibiców 

i ogromna dmuchawa. 

 

https://www.kopalnia.pl/
https://www.kopalnia.pl/


Największa rzeźba na Trasie turystycznej waży 15 ton. To tak, jakbyśmy postawili jeden na 

drugim aż trzy afrykańskie słonie. 

 

Kaplica Św. Kingi posiada doskonałą akustykę. Koncertowali tu między innymi Nigel 

Kennedy oraz grupa Blackmore's Night. 

 

W Kopalni znajduje się jedyny w Europie podziemny kościół, w którym zwiedzający 

zobaczyć mogą podziemny pomnik Jana Pawła II. Ta unikalna solna rzeźba znajduje się na 

głębokości 101 metrów, w kaplicy Św. Kingi. 

 

Najwyższym wyrobiskiem które turyści mogą zobaczyć jest Komora Stanisława Staszica. 

Mierzy ona aż 36m i weszła do historii sportów ekstremalnych, lotnictwa a nawet Księgi 

Guinnessa! W tym miejscu bowiem odbył się niezwykle emocjonujący spektakl – pierwszy 

Podziemny lot balonem. Wykonano tutaj również najprawdziwszy skok na bungee. 



 

W czasach Króla Kazimierza Wielkiego dochody z Żup Krakowskich, sprzedaży soli 

stanowiły pokaźny zastrzyk finansowy dla kraju. Pokrywały 1/3 wpływów skarbu państwa 

 

Wielickie złoże soli zajmuje powierzchnię 7km
2
 . Na początku XX wieku dokładnie tyle 

samo przestrzeni zajmowało miasto Kraków. 

 

Kopalnia liczy 9 poziomów i sięga na głębokość 327 metrów. Zmieściłaby się więc w niej 

wieża Eiffla, która jest krótsza o całe 3 metry. 



 

W całej historii Kopalni wyeksploatowano z niej blisko 7,5 mln m
3
 złoża. Z takiej ilości soli 

można by zbudować aż trzy piramidy Cheopsa! 

 
 

 


