
                                               Witamy Was Kochani!  
 

          Dzisiaj chciałybyśmy zapoznać Was  z ciekawymi miejscami w naszym kraju, które 
warto zobaczyć. Są to muzea, zabytki, nowoczesne centra naukowe, jakim jest np. Centrum 
Nauki Kopernik w Warszawie. Sami zobaczcie wirtualnie i oceńcie, czy warto tam się wybrać? 
   
Pragniemy  opowiedzieć Wam najpierw  o podziemiach Rynku Krakowskiego.   A więc co 
one skrywają? Bo nie wszyscy wiedzą, że spacerując między Sukiennicami,  
a Kościołem Mariackim parę metrów pod ziemią znajduje  się skarbiec wiedzy o przeszłości 
Krakowa.

 

Czyż nie pięknie? Pokażemy Wam parę zdjęć, pochodzących ze źródła: clipart , które 

zapewne  zachęcą Was do odwiedzenia tego miejsca i zobaczenia tego na własne oczy.

 



 

 

 

 

 



 

Tu kończy się nasza wspólna przygoda. Myślę, że zachęciłyśmy Was  do odwiedzenia grodu 
Kraka, a mianowicie jego podziemi, bo nie wszyscy pewnie znają jeszcze to miejsce. 
 

A na koniec zagadka dla Was:  
Między jakimi słynnymi zabytkami Krakowa  znajdują się te słynne podziemia ? 
Brawo, jeśli odgadliście!:) 
 
 
                                                                                                              Elżbieta Wąchadło 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KOPALNIA SOLI W WIELICZCE 

 

Wieliczka położona jest 15 km od Krakowa. Wiecie, że wydobywa się tam sól, 

nieprzerwanie od ponad 700 lat? Kopalnia soli w Wieliczce stanowi zabytek wpisany na listę 

Światowego Dziedzictwa UNESCO, który odwiedza blisko 1,3 mln turystów rocznie. 

Początkowo sól w rejonie Wieliczki uzyskiwano poprzez odparowanie występującej na 

powierzchni ziemi solanki (warzenie soli). Kiedy solnych źródeł zabrakło, zaczęto drążyć szyby 

w poszukiwaniu soli. Tak powstała kopalnia, działająca nieprzerwanie od połowy XIII w. 

Obecnie sól w Wieliczce uzyskuje się tylko poprzez utylizację zagrażających kopalni wód 

kopalnianych. 

Od początku swego istnienia wielicka kopalnia była częścią przedsiębiorstwa zwanego 

Żupami Krakowskimi i stanowiła własność książęcą, a następnie królewską. Żupa krakowska 

była największym w dawnej Rzeczypospolitej zakładem przemysłowym. Przedsiębiorstwo 

działało przez blisko 500 lat, aż do pierwszego rozbioru Polski w r. 1772. Ponieważ sól była 

cenna, szacuje się, że dochody z wydobycia i handlu solą stanowiły jedną trzecią dochodu 

Rzeczpospolitej. 

 

Źródło zdjęcia: https://1001miejsc.pl/katalog-obiektow/atrakcja/muzea-i-skanseny/kopalnia-soli-wieliczka/ 

W ciągu siedmiu wieków na dziewięciu poziomach sięgających do 327 metrów w głąb ziemi 

wydrążono 26 szybów i wybrano sól z 2040 komór. Pod Wieliczką powstał labirynt liczący 

prawie 300 km korytarzy. Ile metrów pod ziemią można zejść podczas zwiedzania? Turyści 

schodzą do trzeciego poziomu kopalni - na głębokość 135 m . Temperatura tam jest stała i 

wynosi między 14 a 16 st. C . 

https://1001miejsc.pl/katalog-obiektow/atrakcja/muzea-i-skanseny/kopalnia-soli-wieliczka/


 

Źródło zdjęcia: https://meteor-turystyka.pl/miejsce/kopalnia-soli-w-wieliczce 

Zorganizowany ruch turystyczny trwa w kopalni od końca XVIII wieku. Kopalnię odwiedziło 

wiele sławnych osób, m.in. F. Chopin, J.W. Goethe, I. Paderewski i Karol Wojtyła. Obecnie 

trasa turystyczna obejmuje 20 komór, 800 schodów, 2,2 km chodników. Dochodzimy do 

trzeciego poziomu kopalni na głębokości 135 m. Zwiedzanie Kopalni Soli “Wieliczka” trwa ok. 

1,5 godziny. Najpiękniejszą komorą jest Kaplica św. Kingi. Na trasie zobaczymy również solne 

rzeźby, urządzenia do transportu soli, a także stalaktyty i stalagmity. Na trasie będzie 

również kościół. W Kaplicy św. Kingi odbywają się msze z okazji imienin św. Kingi oraz 

pasterki. Uruchomiono także trasę górniczą w niedostępnych dotąd zakamarkach kopalni. Na 

powierzchni zbudowano tężnię solankową, z której, podobnie jak z podziemnego 

uzdrowiska, korzystają kuracjusze. 

 

Źródło zdjęcia: https://podroze.onet.pl/polska/malopolskie/kopalnia-soli-wieliczka-1-mln-750-tys-turystow/ntktf21 

Górnicy wieliccy byli bardzo religijni, codzienne modlili się przed wyruszeniem do kopalni. 

W ciągu wieków zbudowali pod ziemią ok. 40 kaplic; do dziś zachowało się ich 26 z różnych 

okresów historycznych. W 2014 roku w podziemnej komorze Aleksandrowice II Muzeum Żup 

Krakowskich otwarto najnowszą kaplicę - "na miarę XXI wieku" - multimedialną kaplicę pod 

wezwaniem św. Jana Pawła II. Zasadniczy wystrój świątyni stanowią trzy bryły solne. Ze 

względu na podatność soli kamiennej na rozpuszczanie pod wpływem wilgotnego powietrza, 

bryły wykonane zostały ze specjalnego tworzywa wiernie oddającego wygląd kryształów soli 

kamiennej. Postać Jana Pawła II przypominają także w kopalni: jedyny na świecie jego 

https://meteor-turystyka.pl/miejsce/kopalnia-soli-w-wieliczce
https://podroze.onet.pl/polska/malopolskie/kopalnia-soli-wieliczka-1-mln-750-tys-turystow/ntktf21


pomnik wykuty w bryle soli, znajdujący się w kaplicy św. Kingi; relikwie krwi św. Jana Pawła II 

w ołtarzu głównym tej kaplicy i Podziemna Droga Krzyżowa, która powstała na pamiątkę 

piątej rocznicy jego śmierci. 

 

Źródło zdjęcia: https://krakow.gosc.pl/gal/pokaz/3994750.Perly-z-listy-UNESCO-Kopalnia-Soli-Wieliczka/21#gt 

 

Kopalnia soli w Wieliczce - ciekawostki 

 Największa rzeźba, którą można zobaczyć w Kopalni “Wieliczka” waży 15 ton. 

 W Kaplicy św. Kingi dzięki doskonałej akustyce odbywają się czasem koncerty. 

 W Wieliczce znajduje się jedyny w Europie podziemny kościół. 

 W najwyższej sali - Komorze Stanisława Staszica - odbył się pierwszy podziemny lot 

balonem. 

 Za czasów króla Kazimierza Wielkiego dochody Kopalni w Wieliczce i Bochni 

pokrywały aż 1/3 wpływów do skarbu państwa. 

Klikając na link możecie wirtualnie zwiedzić Kopalnię Soli: https://www.ai360.pl/panoramy/279 

                                                                                                                 Małgorzata Toczyńska - Ożog  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://krakow.gosc.pl/gal/pokaz/3994750.Perly-z-listy-UNESCO-Kopalnia-Soli-Wieliczka/21#gt
https://www.ai360.pl/panoramy/279


 

Centrum Nauki Kopernik – K. Pietryszko 

 

 

 

Jeśli kiedyś będziecie w Warszawie nie możecie ominąć tego miejsca. Mowa o… 

Centrum Nauki Kopernik   

Centrum Nauki Kopernik to miejsce, w którym na nowo odkryjecie świat i poznacie rządzące 

światem prawa.  

A to wszystko za pomocą wyjątkowych doświadczeń, laboratoriom edukacyjnym, 

planetarium - Niebo Kopernika, gdzie prawie sięgniecie gwiazd   oraz specjalnie 

przygotowanym wystawom.  

Zobaczcie ten film:  

https://www.youtube.com/watch?v=nlVwBJI0Ms0 

Nauka w tym miejscu to przyjemność i zabawa. Macie szansę dotykać, próbować i 

doświadczać wszystkiego różnymi zmysłami.  

Polecamy odwiedzić to miejsce!  

Źródło:  https://www.national-geographic.pl/traveler/kierunki/centrum-

nauki-kopernik 

https://www.youtube.com/watch?v=nlVwBJI0Ms0
https://www.national-geographic.pl/traveler/kierunki/centrum-nauki-kopernik
https://www.national-geographic.pl/traveler/kierunki/centrum-nauki-kopernik


                  Pałac Kultury i Nauki w Warszawie. – Alicja Nowak - Wilk   

        Jest to wieżowiec, najwyższy budynek w Polsce. Powstał w miejscu znacznie 
zniszczonego Śródmieścia  Warszawy  między ul.Marszałkowską, Alejami Jerozolimskimi, 
przedłużeniem Emilii Plater oraz przedłużeniem ul.Świętokrzyskiej. Jego budowa zajęła 
zaledwie trzy lata. Czasem zwany jest „darem radzieckim” lub „darem Stalina”. 
Pałac Kultury i Nauki, choć nielubiany przez wielu Warszawiaków, wrósł się  
w  jego tkankę miejską i stał się jednym z symboli Warszawy. Jest też jednym  
z najpopularniejszych obiektów wśród turystów. 
2 lutego 2007  został – decyzją Macieja Czeredysa, pełniącego obowiązki wojewódzkiego 
konserwatora zabytków w Warszawie – wpisany do rejestru zabytków. 
 
 źródło-https://pl.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%82ac_Kultury_i_Nauki 

 
źródło google 

Zwiedzanie -Pałac Kultury i Nauki w Warszawie – on - line 

https://pkin.wkraj.pl/#/46909/302,1 

Galeria -Pałac Kultury i Nauki w Warszawie 

https://pkin.wkraj.pl/#/47953/254.22877954693138,1.7981121184505113 

Dla zainteresowanych puzzle do układania on - line 

https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/budowle/130241-pa%C5%82ac-kultury 

https://pkin.wkraj.pl/#/46909/302,1
https://pkin.wkraj.pl/#/47953/254.22877954693138,1.7981121184505113

