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Szczęść Boże 



Geneza turystki pielgrzymkowej w wielickiej kopalni 

Praca pod ziemią zawsze była związana z niebezpieczeństwem 
niosącym zagrożenie dla życia. Stąd w wielickiej kopalni taka 
mnogość kaplic, do których górnicy udawali się na codzienną 
poranną Mszę Świętą. 

 



Geneza turystki pielgrzymkowej w wielickiej kopalni 

Przez wieki w kopalni powstawały liczne 
miejsca kultu religijnego, kaplice „wędrowały” 
z górnikami do miejsc ich pracy. Wiara była 
również źródłem najświetniejszych tradycji – 
jak choćby tradycji rzeźbienia w soli. 



Poza okazałymi kaplicami, utrzymywanymi 
przez żupę istniała spora liczba skromnych 
miejsc kultu powstających w miejscach pracy 
górników, przy szybikach, w miejscach 
tragicznych wypadków.  
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Pełnej liczby dawnych kaplic nie da się już 
ustalić. Inwentaryzacja wyrobisk wskazuje, 
że na przestrzeni wieków obiektów 
sakralnych w kopalni powstało około 40 – 
kaplic i kapliczek, ołtarzy.  
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Niektóre z obiektów sakralnych górnicy przenosili ze sobą z miejsc gdzie kończyli pracę 
do tych, w których wydobycie się zaczynało, inne pozostawiali w pierwotnej lokalizacji. 
Obecnie poza trasą zwiedzania wciąż można znaleźć ołtarze i kapliczki. Część 
zabytkowych obiektów zgromadzono na wystawie „Z wiary i tradycji górniczej” 
prezentowanej w Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w komorze Russegger VII. 
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 Obecnie głównym zadaniem Kopalni Soli „Wieliczka” jest zabezpieczenie 
podziemnych wyrobisk oraz udostępnianie dziedzictwa narodowego.  
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 Udostępnianie nie byłoby pełne bez akcentowania tradycji religijnych. 
Tak narodziła się idea Szlaku Pielgrzymkowego Szczęść Boże. 



Choć pielgrzymi od zawsze zwiedzali kopalnię, dopiero wprowadzenie szlaku 
pielgrzymkowego w miejsce oferty „Śladami świętych wielickiej kopalni” w 
2010 roku pozwoliło rozpropagować kopalnię jako miejsce pielgrzymowania. 
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 Inauguracja Szlaku 
Pielgrzymkowego odbyła się w 
święto Trzech Króli – 06.01.2010. 
Szlak został poświęcony przez 
kardynała Stanisława Dziwisza. 

 

 
 

 W Wielki Piątek 02.04.2010 
kardynał Dziwisz poświęcił kolejną 
część szlaku – Golgotę Wielickich 
Górników.  

 

Szlak Pielgrzymkowy Szczęść Boże 



Wprowadzenie oferty 
Szczęść Boże 

W 2011 ponad 70% korzystających z oferty to turyści z zagranicy 
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 Szlak Pielgrzymkowy „Szczęść 

Boże” to prezentacja miejsc kultu 
w wielickiej kopalni, okazja do 
zapoznania się górniczą sztuką 
sakralną, religijnymi zwyczajami 
braci górniczej. 

 Po zwiedzaniu istnieje możliwość 

odprawienia Mszy Świętej. 

 

Szlak Pielgrzymkowy Szczęść Boże 



  

 Jest to najstarsza z zachowanych podziemnych 
świątyń, powstawała w latach 1690-1710. Kaplica 
znajduje się w pobliżu szybu – tak aby górnicy mogli 
codziennie przed pracą poprosić o opiekę, a po 
zakończonej szychcie podziękować za bezpieczny dzień 
pracy. 
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Kaplica św. Antoniego –  
   poziom I, 64 m pod ziemią 

 



  

 Kaplica powstała jako wotum za uratowanie kopalni z 
katastrofalnego wycieku wód w drugiej połowie XIX wieku. 
To miejsce w którym amatorskie górnicze dzieła sztuki 
tworzą całość z pracami profesjonalnych artystów – figura 
Matki Boskiej Zwycięskiej wykonana w XVII wieku przez 
lokalnego barokowego mistrza pierwotnie znajdowała się 
w nieistniejącej już kaplicy w komorze Lizak. 
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Kaplica św. Krzyża –  

   poziom II wyższy, 90 m pod ziemią  
 



 Najokazalsza i najbogatsza w formie podziemna 
świątynia. Głównymi twórcami jej wystroju byli górnicy: 
Antoni Wyrodek, bracia Józef i Tomasz Markowscy, 
którzy zdobili solne wnętrze przez blisko siedemdziesiąt 
lat. Współczesne pokolenia wielickich górników wciąż 
wzbogacają kaplicę o nowe dzieła sztuki, nieprzerwanie 
od 1895 roku. 
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Kaplica św. Kingi –  
   poziom II niższy, 101 m pod ziemią 

 



 

 To właśnie w tym podziemnym 
kościele odprawiane są 
uroczyste Msze Święte z okazji 
szczególnych wydarzeń - święta 
św. Kingi, św. Barbary, Pasterka 
oraz cotygodniowa niedzielna 
Msza Święta. 

 W kaplicy świętej Kingi 
odbywają się również śluby i 
koncerty muzyki sakralnej. 
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Kaplica św. Kingi –  
   poziom II niższy, 101 m pod ziemią 

 



  

 Pochodząca z 1859 roku kaplica 
została przeniesiona w obręb trasy 
turystycznej w 2005 z komory 
Lipowiec  gdzie zagrażało jej 
zniszczenie.  
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Kaplica św. Jana –  
   poziom III, 135 m pod ziemią 

 



W centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się” powstaje Kaplica Słowa Bożego, 
której wystrój stanowić będą między innymi wykonane z wielickiej soli rzeźba 
św. Kingi oraz kopie płaskorzeźb z Kaplicy św. Kingi. 
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Wystrój Kaplicy Słowa Bożego powstaje staraniem Kopalni Soli „Wieliczka”  

 

Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się” 

Rzeźbę św. Kingi oraz kopie sześciu płaskorzeźb 
wykonują górnicy – rzeźbiarze, kontynuatorzy 
wielowiekowej tradycji rzeźbienia w soli. 
 



Dziękuję za uwagę 


