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Królewskie kopalnie soli w Wieliczce i Bochni (1978, 2013)

Royal Salt Mines in Wieliczka and Bochnia (1978, 2013)

Kopalnie soli w Wieliczce i Bochni wraz z Zamkiem Żupnym w Wieliczce to dobro seryjne, zlokalizowane w południo-
wej Polsce, nieopodal Krakowa. Obie kopalnie, połączone w jedno przedsiębiorstwo o królewskim statusie, pod nazwą 
Żupy Krakowskie, funkcjonowały nieprzerwanie od XIII do schyłku XX wieku, stanowiąc jeden z najwcześniejszych, 
a zarazem najważniejszych zakładów przemysłowych w Europie. 
Kopalnie obrazują kolejne etapy rozwoju techniki górniczej, obejmując liczący setki kilometrów, unikatowy zespół chod-
ników i wyeksploatowanych wyrobisk przekształconych w warsztaty, magazyny, a także kaplice, ozdobione wykonanym 
z soli kamiennej wspaniałym wystrojem rzeźbiarskim. Podziemne szlaki turystyczne w kopalniach istnieją od początku 
XIX wieku.
Kryterium: (iv)

The Salt Mines in Wieliczka and Bochnia, together with the Saltworks Castle in Wieliczka, are a serial property located 
in southern Poland, in the vicinity of Kraków. Both salt mines, combined as one company with royal status, known as 
Kraków Salt Works, worked continuously from the 13th until the late 20th century, constituting one of the most modern 
and most important European industrial operations. 
The mines illustrate the historic stages of the development of mining techniques, comprising an ensemble of hundreds 
of kilometres of galleries and residual excavations, made into workshops, warehouses, as well as chapels, with remarkable 
statues and decorative elements sculpted into the rock salt. Underground tourist routes have existed in the mines since  
the early 19th century. 
Criterion: (iv)

 
Kopalnia soli w Wieliczce, kaplica św. Kingi. Fot. P. Kobek

Salt Mine in Wieliczka, the Chapel of St. Kinga. Photo by P. Kobek
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Podziemne muzeum  
nie przestaje być kopalnią
Trwający niespełna dwie minuty zjazd do podziemi 
kopalń w  Wieliczce lub Bochni przenosi zwiedzają-
cych nie tylko kilkaset metrów w głąb ziemi, ale też 
kilka wieków w głąb historii. Od początków eksploata-
cji górnicy, drążąc szyby, szybiki, chodniki i potężne 
komory w poszukiwaniu niezwykle cennej soli, swoją 
działalnością naruszali pierwotny stan równowagi 

złoża. Ich praca to ciągłe zmaganie się z zagrożeniami. 
Dla zapewnienia bezpieczeństwa podążających za solą 
górników powstawały wspaniałe drewniane konstruk-
cje podporowe, kaszty, obudowy wspierające stropy 
chodników i komór. Największe wrażenie robią jednak 
ogromne komory wykute w czystej soli. Pozostawienie 
określonej grubości solnej warstwy w stropie i ocio-
sach pozwalało na bezpieczne, stabilne trwanie 
ogromnych solnych kawern. Niezwykłą atmosferę 
podziemnego świata Królewskich Kopalń Soli dopeł-
niają zachowane zabytkowe maszyny, kieraty, gaple, 
koła wodne i dziesiątki górniczych narzędzi.

W kopalniach w Wieliczce i Bochni zaprzestano 
już intensywnej eksploatacji soli kamiennej, ale de-
strukcyjne działanie sił natury nie ustało.  Zadanie 
zarządzających królewskimi salinami wydaje się oczy-
wiste: zachowanie i utrzymanie bezcennych podziemi 
w ich pierwotnym kształcie. Z pomocą w jego realiza-
cji przychodzi nauka i nowoczesna technika górnicza 

An underground museum, 
but still a mine
The ride down to the underground passages of the 
Wieliczka and Bochnia mines takes just two minutes. 
It not only takes the visitors hundreds of metres be-
neath the surface, but also several hundred centuries 
back in time. From the start of the mining operation, 
miners interfered with the original state of equilibri-
um of the deposit by digging shafts, galleries and huge 

chambers in search of the precious salt. They were 
continuously exposed to various dangers. In order to 
ensure safety for the miners in their search for salt, 
impressive wooden supporting structures, box cribs, 
and roof supports of the galleries and chambers were 
constructed. What is the most impressive, however, is 
the heritage of enormous chambers sculpted in pure 
salt. Leaving a salt layer of a specific thickness in the 
roof and sidewalls has allowed these huge salt caverns 
to remain both safe and stable. Well-preserved historic 
machinery, treadmills, lifts, water wheels, and dozens 
of mining tools add to the extraordinary atmosphere 
of the underground world of the Royal Salt Mines.

The Wieliczka and Bochnia mines have already 
discontinued their intensive salt mining operation, but 
the destructive forces of nature have not ceased their 
work. The task facing the managers of the mines seems 
obvious: to preserve and maintain the priceless under-
ground in its original form. This can be ensured with 

 
Kopalnia soli w Wieliczce, Grota 
Kyształowa. Fot. R. Stachurski.  
© KSW

Salt Mine in Wieliczka, Crystal Grotto. 
Photo by R. Stachurski. © KSW

Royal Salt Mines in Wieliczka and Bochnia
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znana z  praktyki współcześnie działających, eksplo-
atujących sól i  inne kopaliny zakładów górniczych. 
Otaczająca podziemne komory skała solna stanowi ich 
naturalną obudowę, stale poddawaną destrukcyjnemu 
ciśnieniu skał zalegających nad solnym złożem. W celu 
zabezpieczenia stropów i  ociosów przed spękaniem 
i  ewentualnym zawałem skały otaczające komory 
spajane są systemem tysięcy epoksydowych kotew 
o długości do 10 m, w odpowiednich odstępach wkle-
janych w specjalnie wywiercone otwory. To dzięki nim 
skały wielokrotnie zwiększają swoją wytrzymałość 
na odkształcenia. Ponadto wszelkie pustki i niezabyt-
kowe, wyeksploatowane wyrobiska, które sąsiadują 
z komorami historycznie najcenniejszymi, wypełniane 
są szczelną podsadzką. Te prowadzone od lat działania 
wzmacniają i stabilizują podziemną strukturę kopalni 
i skutecznie chronią przed destrukcją zarówno bezcen-
ne komory, jak i wspaniałe rzeźby, płaskorzeźby i ołta-
rze podziemnych kaplic, wykute w  soli przez artystów 
– górników. Służby geologiczno-miernicze kopalń sta-
le monitorują nawet minimalne przemieszczenia sol-
nych i skalnych struktur zarówno pod ziemią, jak i na 
powierzchni, by ocenić skuteczność i  prawidłowość 
podejmowanych działań zabezpieczających.

Paradoksalnie, nie mniejszym zagrożeniem dla 
zabytkowej podziemnej struktury kopalń soli jest 
niezbędne do ich wentylacji powietrze, a  właściwie 

the help of science and the modern mining technolo-
gies that active mines excavating salt and other miner-
als still use in practice. The salt rock surrounding the 
underground chambers acts as their natural support, 
a support which is constantly exposed to the destruc-
tive pressure of the rock above the salt deposits. In or-
der to secure the roof and sidewalls against cracking 
and potential collapse, the rock spanning the chambers 
is stitched together with a system of thousands of suit-
ably spaced 10-metre-long epoxy anchors, which are 
inserted in special boreholes. Thanks to them, the rock 
has increased its resistance to deformations several 
times over. In addition, any hollows and non-historic, 
mined-out spaces, which are adjacent to the most valu-
able historic chambers are filled with dense backfilling. 
These activities, which have been carried out for years, 
reinforce and stabilise the underground structure of 
the mine and protect against the destruction both of 
the precious chambers and the magnificent sculptures, 
reliefs and altars of the underground chapels carved in 
salt by the artists – the miners themselves. The geolog-
ical and surveying staff of the mines monitor the mine 
continuously for even the slightest shifts of the salt and 
rock structures, both underneath and above ground, to 
evaluate the effectiveness and appropriateness of the 
safeguarding measures taken.

 
Kopalnia soli w Bochni. Fot. A. Brzoza. © KSB

Salt Mine in Bochnia. Photo by A. Brzoza. © KSB

 
Kopalnia soli w Bochni. Fot. A. Brzoza. © KSB

Salt Mine in Bochnia. Photo by A. Brzoza. © KSB
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zawarta w nim woda. W wyrobiskach kopalni panuje 
w miarę stała temperatura 15-17°C. W miesiącach let-
nich, gdy temperatura na powierzchni nierzadko prze-
kracza 30°C, powietrze wpływające do kopalni gwał-
townie schładza się, a zawarta w nim wilgoć wykrapla 
się na ścianach i  stropach chodników, rozpuszczając 
ich wierzchnią solną warstwę. To zjawisko jest szcze-
gólnie groźne dla podziemnych rzeźb solnych, bowiem 
nieodwracalnie je niszczy. Aby ograniczyć wpływ tego 
czynnika na kopalnie w Wieliczce i Bochni, powietrze 
kierowane pod ziemię jest pozbawiane w  znacznym 
stopniu wilgoci w specjalnych stacjach osuszania.

Zabytkowe kopalnie, które funkcjonują jako pod-
ziemne muzea, nadal są zorganizowane jak czynne 
zakłady górnicze. Działają w nich struktury organiza-
cyjne i  procedury mające zapewnić bezpieczeństwo 
zarówno przebywających pod ziemią turystów, jak 
i  zajmujących się pracami zabezpieczającymi górni-
ków. Poza systemami łączności i   ochrony przeciw-
pożarowej wymaganymi w  podziemiach czynnych 
zakładów górniczych, w  kopalniach-muzeach funk-
cjonują systemy ciągłego pomiaru składu atmosfery 
kopalnianej, a także awaryjnego oświetlenia podziem-
nych tras turystycznych. W ten sposób doświadczona 
i wykwalifikowana kadra inżynieryjno-techniczna dba 
zarówno o  bezpieczeństwo osób, jak i  utrzymanie 
w nienaruszonym stanie bezcennego dzieła wielu po-
koleń wielickich oraz bocheńskich górników.

KRZYSZTOF ZIĘBA
Kopalnia Soli w Bochni

Paradoxically, an equally serious danger for the 
historic underground structure of the salt mines is  
the air necessary for their ventilation, or rather the wa-
ter it contains. Temperatures inside the mine are rela-
tively stable, ranging between 15-17° C. In the summer 
months, when the surface air temperature often ex-
ceeds 30° C, the air flowing into the mine cools rapidly, 
as a result of which the moisture it contains condens-
es on the walls and ceilings of the galleries, dissolving 
their outer layer of salt. This is particularly dangerous 
for the underground salt carvings as it irreversibly 
destroys them. In order to contain this threat, the air 
delivered underground is treated in special dehumid-
ifying stations. 

The historic mines, which function as under-
ground museums, are still organised as active mining 
companies. Their organisational structures and proce-
dures are designed to ensure safety both for the under-
ground visitors and for the miners who perform the 
works to secure the mine. Besides the communication 
systems and fire protection measures required in active 
mines, the mine museums operate systems for contin-
uous monitoring of the underground atmosphere and 
emergency lighting systems for the underground tour-
ist routes. In this way, experienced engineers and main-
tenance staff ensure both that people are safe and that 
the priceless heritage created by numerous generations 
of Wieliczka and Bochnia miners is preserved intact.

KRZYSZTOF ZIĘBA
Salt Mine Bochnia Ltd.

 
Kopalnia soli w Wieliczce, 
komora J. Piłsudskiego.  
Fot. R. Stachurski. ©KSW

Salt Mine in Wieliczka,  
J. Piłsudski Chamber. Photo by  
R. Stachurski. © KSW

Royal Salt Mines in Wieliczka and Bochnia


