
“Niezwykła przygoda w kopalni soli” 

 Podczas pracy z projektem “Podróż w różnych rzeczywistościach” postanowiłam poszukać w 

Internecie takiego miejsca, które łączyłoby odległą przeszłość, z teraźniejszością. Czy mi się 

to uda? Zobaczę.  

Teraz rozpoczynam podróż. 

Wszystko zaczęło się 250 mln lat temu, kiedy to na terenach Niżu Polskiego było ciepłe i 

płytkie morze. Kiedy odparowało, pozostało po nim złoże cechsztyńskie bogate w sól 

kamienną. 

I właśnie tu, na dzisiejszym pograniczu Kujaw i Wielkopolski rozpoczęła się moja kolejna 

podróż. W Kłodawie stanęłam oko w oko z przeszłością i teraźniejszością.  

Do wnętrza Ziemi 

Od przewodnika otrzymałam kask i lampkę górniczą. Wsiadłam do windy i z prędkością 6m/s 

w ciągu 1,5 minuty zjechałam na głębokość 600 m. Zjazd z prędkością ok.21 km/h pozostawił 

niezapomniane wrażenie. 

Na dole zaczął się spacer po najgłębiej na świecie położonej trasie turystycznej, która znajduje 

się w czynnej kopalni soli.  Trasa prowadzi przez system komór i korytarzy, które powstały w 

wyniku prac wydobywczych. Komór jest prawie tysiąc, a rozmieszczone są na 11 poziomach.  

Wyobraźcie sobie ten podziemny świat we wnętrzu Ziemi, w którym w powietrzu unoszą się 

drobinki jodu, wpływające zdrowotnie na nasz organizm. 

Dotarłam do kaplicy św. Kingi – patronki białych górników.  

https://klubpodroznikow.com/relacje/podziemia/1648-kopalnia-soli-klodawa 
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Tam urzekła mnie staranność z jaką zostały wyrzeźbione figury. Jednak moją uwagę zwróciła 

sól o niebieskim odcieniu. Muszę się przyznać, że takiej jeszcze nie widziałam. Zastanawiałam 

się skąd się wzięła taka sól i dlaczego jest niebieska? 

Kiedy tak o tym rozmyślałam i już miałam zapytać przewodnika, obok mnie pojawił się 

chłopak. Był dziwnie ubrany, ale pomyślałam, że to jest historycznie przebrany przewodnik. 

Jak wielkie było moje zdziwienie, kiedy zaczął odpowiadać na moje niezadane jeszcze pytania. 

Opowieść 

Zaczął swoją opowieść od legendy o dobrym Lastku, który uprawiał ziemię zmagając się z 

przeciwnościami losu i kaprysami przyrody. Mimo to pozostawał dobry i pogodny, nie złościł 

się na przeciwności losu, lecz dziękował za wszystko co od niego otrzymywał. Pewnego dnia, 

w czasie pracy na roli pochylił się nad przepływającą rzeką, aby zaczerpnąć wody do picia i 

usłyszał tajemniczy głos wydobywający się z głębin. To Wodnik – władca rzeki postanowił 

podarować mu niezwykłą moc, która sprawi, że czas dla niego stanie w miejscu i nie będzie 

doświadczał chorób i starości, będzie żył długo i szczęśliwie. 

Wkrótce Lastek poznał piękną dziewczynę Salę, która zgodziła się zostać jego żoną. 

Przypomniał sobie wtedy przepowiednię Wodnika i postanowił poprosić go o taki sam dar dla 

żony. Chciał, aby razem mogli cieszyć się zdrowiem i długim życiem. Wodnik przystał na 

prośbę dobrego Lastka. 

Mijały lata, o oni byli silni, młodzi. Jednak ludzka zawiść nie znała granic. Mieszkańcy widząc 

wiecznie młodych Salę i Lastka podejrzewali ich o konszachty ze złymi duchami i chcieli ich 

spalić na stosie.  

   Lastek z żoną uciekli i ukryli się w jaskini głęboko pod ziemią. Żyli w strachu, aby ich nie 

pojmano. Byli jak pustelnicy, nie widząc słońca ani ludzi. Początkowo nawet nie było im tak 

źle, ale z biegiem czasu Sali zaczęło brakować śpiewu ptaków, promieni słońca i zapachu 

kwiatów. Coraz częściej zaczynała płakać, a łzy spływały po jej policzkach nieustającą strugą. 

Łez było ich tak wiele, że najpierw utworzyły w jaskini kałużę, potem jeziorko, które było 

coraz większe i większe. A że łzy ludzkie są słone, to i z biegiem czasu woda wyparowała 

tworząc bogate złoża soli. 

Na zakończenie dodał 

“Jeśli dziś górnicy w kopalni soli w Kłodawie trafią na niezwykle rzadkie niebieskie kryształy 

soli, mówią, że to skamieniałe łzy Sali.” 

Byłam zasłuchana i wzruszona losem Sali i Lastka, dobrych ludzi, dla których dar Wodnika 

okazał się przewrotny i zamiast dobrego życia dał im strach i rozpacz.  

Szliśmy dalej, a ja oglądałam pokazywane przez nieznajomego chłopaka wspaniałe korytarze, 

ogromne komory. W oddali widziałam gotowe do transportu na powierzchnię wagoniki z solą. 

Podziwiałam artyzm górników uwieczniony w solnych obrazach i rzeźbach. 

 

 



 

Ciekawostki 

 Podczas dalszej wędrówki, nieznajomy przekazał mi wiele ciekawych informacji na temat tej 

najmłodszej kopalni, o budowie której decyzja zapadła w 1949r. 

Opowiadał o wielkich maszynach, pracujących pod ziemią, które trzeba było najpierw na 

powierzchni   pociąć na kawałki a następnie już na dole zespawać. 

Mówił o ładunkach wybuchowych, które są specjalnie produkowane dla kopalni soli i nie 

zawierają niebezpiecznych dla człowieka składników. 

O komorach sięgających nawet 200 m długości przy wysokości 15m mierzących tyle samo 

szerokości. 

Choć sól kłodawska ma naturalną brudno-białą barwę, to w złożu znajduje się unikalne w skali 

świata stanowisko soli różowej, jedyne takie w Europie, a kolejne najbliższe znajduje się w 

Pakistanie.   

Sól z Kłodawy jest bardzo czysta, chlorek sodu stanowi tu 97%, zawiera także śladowe ilości 

innych pierwiastków takich jak: wapń, żelazo, cynk, magnez, jod i potas. 

Wspominał, że łącznie w kopalni pracuje ok. 800 osób, a jedna zmiana liczy 200 górników. 

Dotarcie do najdalej położonych zakątków kopalni od momentu pobrania kasków zajmuje 

górnikom nawet 2 godziny, mimo wykorzystania transportu samochodowego, bowiem łączna 

długość komór i podziemnych korytarzy wynosi ponad 350 km. 

Wspomniał też, że w 2007r muzycy z Filharmonii Kaliskiej zagrali w kopalni utwór “Cztery 

pory roku” Vivaldiego bijąc w ten sposób rekord Guinnessa, gdyż był to najniżej odbywający 

się koncert muzyczny na świecie. 

 

Powrót 

Szłam oszołomiona usłyszanymi historiami o tej wspaniałej kopalni. Uświadomiłam sobie, że 

jest to unikatowe miejsce w skali światowej.  

Z wypiekami na twarzy wsłuchiwałam się w to wielkie kopalniane “Naj”.  

Nie zauważyłam, że całą kopalnię zwiedziłam idąc tylko z ubranym z epoki przewodnikiem. 

Dopiero, gdy podprowadził mnie do stojącej grupy i ujrzałam znajome twarze, wtedy zdałam 

sobie z tego sprawę.  

Zatrzymaliśmy się przed kolejną wystawą ilustrującą legendę o Lastku i Sali. Jedna z postaci 

przypominała tajemniczego nieznajomego. Kiedy odwróciłam się by mu o tym powiedzieć, już 

go nie było. Rozglądałam się, by sprawdzić, czy nie zniknął gdzieś w tłumie, ale nie było po 

nim śladu. Zniknął tak niespodziewanie jak się pojawił. Nawet żadna ze stojących obok mnie 

osób nie widziała go.  



 

Może to był dobry Lastek? 

 

https://wielkopolskaciekawie.pl/legendy/legenda-o-soli-z-klodawy/ 

Na zakończenie zwiedzania, otrzymaliśmy na pamiątkę po bryłce różowej soli. Będzie mi ona 

przypominała o niezwykłym spotkaniu w niezwykłej kopalni. 

Po wyjeździe superszybką windą na powierzchnię moja podróż do wnętrza Ziemi dobiegła 

końca. Spotkałam tam przeszłość, teraźniejszość i fantazję. Było to wyjątkowe przeżycie. 

Jeżeli chcecie przeżyć coś niezwykłego koniecznie odwiedźcie kopalnię w Kłodawie. 

Zuzanna Wojciechowska  

ULI SP8 Gniezno 
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Fotorelacja  

 

 

Zuzanna Wojciechowska w kopalni – zbiory własne 2020r. 

 

Oglądam rycinę złoża soli w Kłodawie – zbiory własne 2020r. 

  



 

 

Komora – foto zbiory własne 2020r. 

 

 

Bryła soli – foto zbiory własne 2020r. 



 

 

Strop – foto zbiory własne 2020r.  

 

Wagoniki z solą - https://www.sol-klodawa.com.pl/galeria#bwg26/164 
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Komora - https://www.sol-klodawa.com.pl/galeria#bwg26/163 

 

 

 

Wielka maszyna - https://www.sol-klodawa.com.pl/galeria#bwg26/168 
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Niebieska sól https://www.sol-klodawa.com.pl/galeria#bwg26/186 

 

Różne kolory soli w Kłodawie https://klubpodroznikow.com/relacje/podziemia/1648-kopalnia-soli-klodawa 
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Materiały źródłowe 

https://klubpodroznikow.com/relacje/podziemia/1648-kopalnia-soli-klodawa 

 https://wielkopolskaciekawie.pl/legendy/legenda-o-soli-z-klodawy/ 

 https://www.odkrywamyzakryte.com/sol-klodawska/ 

 https://wielkopolskaciekawie.pl/a-to-ciekawe/szczesliwa-pomylka-czyli-jak-budowano-kopalnie-

soli-klodawa/ 
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Zdjęcia - zbiory własne 

 

Zuzanna Wojciechowska  

SP 8 Gniezno 
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