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• Od roku 1945 do chwili obecnej Kopalnię Soli „Wieliczka” zwiedziło 44 

milionów turystów. 

• Przez wieki w kopalni wyeksploatowano ok. 7,5 mln m3 solnego złoża. 

Wydobyta sól wystarczyłaby do zbudowania trzech piramid Cheopsa.  

• Wielickie złoże zajmuje powierzchnię 7 km2, czyli tyle, ile miasto Kraków 

na początku XX w. 

• Wielicka kopalnia liczy 9 poziomów i sięga do głębokości 327 metrów. Pod 

ziemią można by było ukryć całą wieżę Eiffla. 

• W epoce renesansu dochody z Żup Krakowskich i sprzedaży soli stanowiły 

1/3 wpływów do skarbu państwa.  

• W komorze Stanisława Staszica, która ma 36 m wysokości zmieściłoby się 

największe polskie drzewo – Dąb Bartek. 

• Część kopalni udostępniona do zwiedzania to ponad 80 komór 

i 9 kilometrów chodników (w trzech rejonach kopalni), podczas gdy łączna 

długość kopalnianych chodników to aż 245 km. 

• Wielickie podziemia są kopalnią wydarzeń, również tych niezwykłych, 

bezprecedensowych. W komorze Warszawa odbywają się gale bokserskie, 

turnieje tańca, mecze piłki nożnej. Po wodach solankowego jeziora 

żeglował na desce windsurfingowej mistrz olimpijski Mateusz 

Kusznierewicz. 

• Kopalnię cenią artyści. Wśród soli powstały filmy, odbywają się wielkie 

wydarzenia muzyczne i cykliczne koncerty. Wielickie podziemia 

niejednokrotnie stały się natchnieniem  do powstawaniem rzeźb, 

malarskich płócien i utworów literackich,  są również doskonałą scenerią 

dla dzieł profesjonalnych artystów.  

• Z głębi ziemi można wysłać kartkę za pośrednictwem tradycyjnej poczty 

lub kartkę elektroniczną. Na głębokości ponad 100 m w wybranych 

miejscach działa internet, wifi, telefonia komórkowa. 

• Lecznicze właściwości soli znane były już w starożytności. Kopalnia 

Soli „Wieliczka” prowadzi działalność leczniczą w podziemnych 

wyrobiskach górniczych wykorzystując do leczenia unikatowy mikroklimat 

solnych komór oraz nowatorską  metodę leczenia subterranoterapię.  

• Wielickie sanatorium jako jedyne w Polsce posiada status podziemnego 

uzdrowiska.   

• Sól niepozorna domowa przyprawa ma niezwykłe zastosowanie w walce 

o piękne ciało. Solne kosmetyki są dla skóry źródłem zdrowia i piękna. 

Regenerują, wygładzają, uelastyczniają. W połączeniu z olejkami 

roślinnymi działają niczym witaminowy koktajl, gwarantując prawdziwie 

zmysłowe i kojące doznanie. 

 

 



 

 


