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PRZEBUDOWA PODSZYBI SZYBU REGIS
DLA POTRZEB TRASY „SZLAKI NOWEJ PRZYGODY”
W KOPALNI SOLI „WIELICZKA”
Przebudowany na przełomie XX i XXI wieku szyb Regis, po zakończeniu trwających obecnie prac adaptacyjnych, stanie się ważnym elementem projektowanej nowej podziemnej trasy turystycznej nazwanej „Szlaki
nowej przygody”. Planowane roboty górnicze dotyczą zabezpieczenia zarówno wyrobisk komorowych jak i
chodników oraz zabezpieczenia i rekonstrukcji podszybi na poziomach I, IIn i III. W artykule skoncentrowano
się na przebudowie podszybi. Na dzień dzisiejszy (maj 2011 roku) podszybie na poziomie I oraz chodniki
obejściowe na poziomie III zostały przebudowane oraz wykonany został wystrój architektoniczny. Aktualnie
prowadzone są roboty górnicze w podszybiach na poziomach IIn i III.

1. Wprowadzenie
Zlokalizowany w centrum miasta szyb Regis jest najstarszym czynnym szybem Kopalni
Soli „Wieliczka”. Dokładna data powstania szybu nie jest znana, prawdopodobnie był to
XIV w. za czasów panowanie Kazimierza Wielkiego. Wówczas szyb został zgłębiony do
I poziomu i przez następne stulecia był pogłębiany i przebudowywany. Ostatnia modernizacja miała miejsce na przełomie XX i XXI w. Przed przebudową tarcza szybu od zrębu
do głębokości 27 m miała kształt beczki o wymiarach 5,5×3,5 m w świetle. Obudowę na
tym odcinku stanowił mur o grubości 0,45 m wykonany z cegły. Od głębokości 27,1 m.
do 193,2 m tarcza szybu miała przekrój prostokątny o wymiarach 4,3×2,4 m w świetle,
w obudowie drewnianej z krawędziaków iglastych i dębowych o grubości 0,25–0,3 m,
zabudowanych w formie wieńców (Jodłowski i in., 1981).
Decyzja o modernizacji szybu została podjęta z uwagi na bardzo zły stan techniczny
drewnianej obudowy szybu oraz istniejące zagrożenie wodne. Ponadto podjęto starania
o utworzenie w Kopalni Soli nowej trasy turystycznej, tzw. „Szlaki nowej przygody”, w ramach której możliwe będzie wyeksponowanie geologiczno-górniczych walorów kopalni.
Trasa ta umożliwi pokazanie obecnie niedostępnych dla turystów, zabytkowych wyrobisk
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w rejonie szybu Regis na poziomach od I do III (na głębokości od 57 m do 127 m od powierzchni terenu). W związku z tym, dla sprawnego i bezpiecznego transportu turystów
konieczne stało się przebudowanie szybu i włączenie go do ruchu turystycznego. Po przebudowie szyb będzie również pełnił również funkcję szybu wdechowego.
Dla uzyskania tych celów niezbędne było przeprowadzenie kompleksowego remontu
szybu obejmującego zmianę obudowy i przekroju głowicy, rury szybowej oraz wlotów
podszybi. Do poziomu IV szyb przebudowano, zmieniając obudowę murową (do głębokości 27 m) oraz drewnianą (do głębokości 170 m) na obudowę wstępna murową oraz
ostateczną z betonu monolitycznego klasy C25/30. Obudowa rury szybowej na odcinku
od 8,2 m do 46,4 m wykonano w obudowie wodoszczelnej. Średnica wewnętrzna szybu
do poziomu IV wynosi 5,0 m. Ostatni fragment szybu, tj. pomiędzy poziomami IV i V
pozostał w obudowie drewnianej (Bromowicz i in., 2010).

2. Warunki geologiczne i hydrogeologiczne
w otoczeniu podszybi szybu Regis
Budowę geologiczną w rejonie podszybi szybu „Regis” stanowią trzeciorzędowe
utwory ewaporatowe.
Na głębokości od 15 do 34 m p.p.t. w czapie iłowo–gipsowej występują iły margliste,
następnie do głębokości w 55 m występuje strefa iłowców popielatych, identycznych
litologicznie jak iłowce otuliny iłowo-gipsowej. W większej ilości występują tu żyły
gipsu włóknistego oraz grona gipsu alabastrowego. Widoczne są także żyły zgipsowanego anhydrytu. Poniżej 55 m p.p.t. zalega strefa z wyraźnymi śladami soli kamiennej.
W południowo-wschodnim fragmencie szybu odsłania się bryła soli zielonej typowej,
oznaczona ZBt.
Odcinek szybu „Regis” poniżej głębokości około 58 m p.p.t. obejmuje około 70 m
złoża w pionie. Ta jego partia wykształcona jest w postaci złoża bryłowego, które można
podzielić na 3 części.
Część od poziomu I do głębokości około 61,5 m p.p.t. zbudowana jest ze skały płonnej
w postaci zubrów solnych oraz utworów litologicznie bardzo podobnych do skał otuliny
iłowo-gipsowej. W iłowcach spotykane są bloki brunatno-szarego rezyduum, powstałego
prawdopodobnie z wyługowania brył soli zielonej.
Od głębokości około 61,5 m do głębokości około 97 m p.p.t. górotwór wykształcony
jest w postaci złoża bryłowego – skał płonnych typu zubrów i brył soli zielonej typowej
ZBt. Od głębokości 97 m do około 128 m p.p.t. zalegają utwory w postaci złoża bryłowego – skał płonnych typu zubrów i brył soli zielonej typowej ZBt oraz wielkoziarnistej
(witrażowej) ZBw. Bryły te są niewielkich rozmiarów i wykazują mniejsze uporządkowanie, niż powyżej. Na głębokości od 185 do 191 m występuje sól spizowa złoża pokładowego, natomiast od 191 do 197 m p.p.t. – iłowce z anhydrytem i mułowce złoża
pokładowego.
Na całym analizowanym odcinku szybu spotykane są utwory antropogeniczne w postaci iłów, drewna, utworów nasypowych, którymi wypełniano wyługowania powstałe
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w wyniku penetracji wód poza obudową szybu, a także likwidowano partie nieczynnych,
dawnych wyrobisk. Większe nagromadzenie takiego materiału napotkano na głębokościach około 62–72, 92–97 i 106–108 m p.p.t., a także w spągu podszybia międzypoziomu Bella. Podczas prac odkryto także pozostałości niezinwentaryzowanych wyrobisk, w
tym zachowane w bardzo dobrym stanie rząpie szybowe (stułę) zlokalizowane poniżej
poziomu I.
Współczynnik ﬁltracji w trzeciorzędowym poziomie wodonośnym waha się w granicach 10-5 do 10-9 m/s. Występujące zawilgocenia i wysączenie wody na ociosach południowym, wschodnim i zachodnim związane są z inﬁltracją wód z utworów czwartorzędowych. Nie stwierdzono występowania zawodnionych żwirów, piasku oraz kurzawki.
Podczas prac prowadzonych przy przebudowie szybu na analizowanym odcinku obserwowano szereg drobnych zróżnicowanych dopływów pełnonasyconej solanki, w postaci
wykropleń, wysięków oraz zawilgoceń na obudowie szybu.
Pod wlotem podszybia poziomu II wyższego (strona północna) stwierdzano okresowe
zawilgocenia obudowy nie wykazujące związku z opadami atmosferycznymi. Solanka
prawdopodobnie migruje tu z podłużni Kuczkiewicz, gdzie w pobliżu szybu zarejestrowany jest wyciek pełnonasyconej solanki WIIw-13 (wielkość dopływu około 0,02 l/min).
Zjawisko to zaobserwowano również w południowej i południowo-zachodniej części
szybu na poziomie III. Źródła należy upatrywać w wycieku zlokalizowanym w podłużni
Karol, około 30 metrów na zachód od szybu. Dopływ pełnonasyconej solanki ma wydatek
około 0,07–0,08 l/min.. W celu wyeliminowania tego typu zjawisk podczas przebudowy
rury szybowej założono dren powyżej stopy, w przedziale głębokości 159,2–159,5 m
p.p.t. (Fabich i in., 2009).

3. Rys historyczny oraz stan zabytkowych
podszybi szybu Regis przed przebudową
Podczas przebudowy rury szybowej Remisu wykonano wloty do podszybi na 6 poziomach: I Bono, IIw Szczygielec, IIn Przykos, międzypoziom Bella, III Karol i IV
Rittinger.
Wlot podszybia poziomu I znajduje się na głębokości 57,94 m, po stronie południowej.
Wykonany został w obudowie drewnianej, prawdopodobnie w 1569 r. Strop podszybia
w kierunku południowym obniża się od wysokości około 4 m do 2 m w odległości 8,0 m
od szybu. Cały ten fragment wykonany był w obudowie drewnianej. Od strony wschodniej
szybu znajdował się chodnik biegnący w kierunku północno–wschodnim, który w pobliżu szybu zabudowany był kasztem. Podczas przebudowy szybu wlot został wykonany
w obudowie betonowej. Stan przed przebudową podszybia przedstawiono na rys. 1 i 2.
Wlot na poziomie II wyższym znajduje się po południowej stronie szybu na głębokości
79,80 m. Podszybie w odległości około 12 m od szybu łączy się z podłużną Kuczkiewicz.
Wysokość podszybia przy szybie wynosi około 5 m i następnie na odcinku 9 m obniża
się do około 2 m. Istniejące w stropie obwisy skalne podparte są dodatkowymi stojakami.
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Rys. 1. Wlot szybu na poziomie I
Fig. 1. Shaft bottom on I level

Obudowa drewniana jest częściowo połamana i spękana. W czasie obecnie prowadzonej
modernizacji wlot ten zabezpieczono stalową kratą (rys. 3).
Podszybie poziomu IIn znajduje się na głębokości 100,96 m, po stronie północnej szybu. Pierwotnie, w roku 1725, zostało ono wykonane w obudowie drewnianej. Wysokość
wyrobiska przy wlocie ma wartość około 4 m, na długości 20 m obniża się ono do 2,8 m.
Podszybie łączy się z podłużnią Przykos w odległości około 40 m od szybu. Drewniana
obudowa podszybia jest miejscami zniszczona. Podczas ostatniej przebudowy szybu, wlot
przebudowano w obudowie z betonu monolitycznego.
Wloty na międzypoziomie Bella znajdują się po stronie południowej i północnej i usytuowane są na głębokości 113,80 m. Obie części mają przekrój prostokątny: południowa,

Rys. 2. Wlot szybu na poziomie I – obudowa drewniana
Fig. 2. Shaft bottom on I level – timber lining
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Rys. 3. Podszybie poziomu II w. (rysunek U-136/NG/G-00; Fabich i in., 2009)
Fig. 3. Shaft bottom on II w level (picture U-136/NG/G-00; Fabich et al., 2009)

o wymiarach 5×8 m, północna – 5×20 m. Wysokość podszybi wynosi około 5 m. Wyrobiska zabezpieczone są obudową całodrzewną, odrzwiami otwartymi z dodatkowymi
wzmocnieniami. Podszybie Bella powstało w latach trzydziestych XVIII wieku i było
wówczas otwarte na trzy strony: północną, zachodnią i południową. Później od strony
zachodniej wzniesiono kaszt, a pozostałe części połączono biegnącym za kasztem chodnikiem. Obecne podszybie pochodzące z końca XVIII wieku, wyremontowano w 1896

Rys. 4. Podszybie poziom IIn (Fabich i in., 2009)
Fig. 4. Shaft bottom on IIn level (Fabich et al., 2009)
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Rys. 5. Obudowa wstępna murowa szybu Regis – widok z podszybia międzypoziomu Bella
Fig. 5. The trick lining of Regis shaft – Bella intermediate level view

roku, a następnie podczas przebudowy szybu pod koniec XX w. wloty zamurowano (rys.
5), pozostawiając jedynie wejścia technologiczne.
Na głębokości 127,65 m, po stronie północnej i południowej znajdują się wloty do szybu na poziomie III. Z podszybia od strony północnej odchodzą dwa chodniki obejściowe
łączące się z podłużnią Karol. Wlot po stronie północnej został przebudowany zgodnie
z wystrojem historycznym w obudowie murowej z cegły. Po stronie południowej obudowa
drewniana jest w złym stanie technicznym, który przedstawiono na rysunkach 6 i 7.
Wlot na poziomie IV (głębokość 169,90 m) znajduje się po stronie południowej. Podszybie wykonane jest w obudowie murowej z cegły (rys. 8). Od strony zachodniej, do
obudowy szybu przylega niewielka komora wypełniona kasztem. Na poziomie V wlot
wykonany jest w obudowie ŁP-7 i usytuowany jest po stronie południowej.

Rys. 6. Zniszczona obudowa podszybia poziomu III
Fig. 6. Destroyed timber lining of shaft bottom on III level
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Rys. 7. Strop podszybia poziomi III

Rys. 8. Podszybie na poziomie IV

Fig. 7. Roof of shaft bottom on III level

Fig. 8. Shaft bottom on IV level

Rys. 9. Obudowa podszybia poziomu I wg rysunku nr U-136/NG/G-04A (Fabich i in., 2009)
Fig. 9. Lining of shaft bottom I level – according to ﬁg. U-136/NG/G-04A (Fabich et al., 2009)
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4. Projekt przebudowy podszybi
oraz aktualny stan zaawansowania prac
Obecnie trwają prace rekonstrukcyjne i zabezpieczające podszybia poziomów I, IIn i
III oraz przebudowa chodników obejściowych na poziomie III.
Projekt przebudowy podszybi wykonało KGHM Cuprum sp. z o.o. z Wrocławia (Fabich i in. 2009) na podstawie Założeń Przebudowy Podszybi Szybu „Regis” opracowanych zgodnie z Koncepcją Kopalni Soli „Wieliczka” zatwierdzonym przez Wojewódzki
Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie.
Przebudowa podszybia poziomu I została wykonana według rys. 9. Mury proste połączone zostały z wykonanym wlotem obudowy szybu. Ociosy ścian prostych wykonane
zostały z bloczków betonowych, natomiast strop zabudowany został dwuteownikami
„HEB” 300 i 260. Na spągu podszybia zabudowano płytę posadzkowa o grubości 250
mm z betonu klasy C30/37 (Technologia przebudowy..., 2010c, 2011a).
Wystrój architektoniczny podszybia wykonano z drewna iglastego zgodnie z istniejącą zabudową (Technologia przebudowy..., 2011a). Wystrój podszybia na poziomie I
przedstawiają rys. 10 i 11.
Podszybie poziomu IIn przebudowane zostanie według rysunków 12 i 13. Zostanie
wykonana obudowa betonowa ociosów. Pustki za obudową zostaną wypełnione urobkiem oraz starym drewnem. Strop zostanie wykonany z dwuteowników „HEB”. Wystrój
architektoniczny wykonany zostanie również z drewna iglastego zgodnie z obudową
historyczną (Fabich i in., 2009).
Strona południowa podszybia na poziomie III przebudowana zostanie według rys. 14.
Mury proste wykonane zostaną z betonu monolitycznego klasy C30/37 o grubości ścian
40 cm. W stropie zabudowane zostaną dwuteowniki „HEB” 300 i 260 w rozstawie 1000
mm. Na spągu podszybia wykonana zostanie posadzka z betonu klasy C30/37. Wystrój

Rys. 10. Wystrój architektoniczny podszybia poziomu I
Fig. 10. Architectural decoration of shaft bottom I level
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Rys. 11. Wystrój architektoniczny podszybia poziomu I
Fig. 11. Architectural decoration of shaft bottom I level

architektoniczny podszybia wykonany zostanie z drewna iglastego, z krawędziaków i
okrąglaków, z wykładką z bali o grubości 50 mm (rys. 15) zgodnie z istniejącą historycznie zabudową (rys. 6 i 7) (Technologia przebudowy... 2011b).

Rys. 12. Obudowa podszybia poziomu IIn wg rysunku nr U-136/NG/G-05A (Fabich i in., 2009)
Fig. 12. Lining of shaft bottom IIn level – according to ﬁg. U-136/NG/G-05A (Fabich et al., 2009)
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Rys. 13. Obudowa podszybia poziomu IIn wg rysunku nr U-136/NG/G-05A (Fabich i in., 2009)
Fig. 13. Lining of shaft bottom IIn level – according to ﬁg. U-136/NG/G-05A (Fabich et al., 2009)

Przebudowę chodnika zachodniego na poziomie III z wykonano rabując obudowę
murową i zabudowując obudowę drewnianą zgodnie z rys. 16 (przekrój A-A) i 17. Obudowę wykonano z drewna o średnicy Ø 25 cm. Strop i ociosy zabezpieczono opinką
z desek jednostronnie wygładzonych o grubości min. 2,5 cm (Technologia przebudowy...,
2010b).

Rys. 14. Obudowa podszybia poziomu III wg rysunku nr U-136/NG/G-06A (Fabich i in., 2009)
Fig. 14. Lining of shaft bottom III level – according to ﬁg. U-136/NG/G-06A (Fabich et al., 2009)
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Rys. 15. Wystrój architektoniczny podszybia poz. III – wg projektu
(Fabich i in., 2009) – rys. U-136/NG/G-06A
Fig. 15. Architectural decoration of shaft bottom III level– according to Project
(Fabich et al., 2009) – ﬁg. U-136/NG/G-06A

Przebudowę chodnika wschodniego, łączącego wlot ze strony północnej podszybia III
poziomu z Podłużnią Karol i sześciometrowy początkowy odcinek poprzeczni Albrecht)
wykonano zgodnie z rysunkiem 16 (przekrój B-B). Obudowę odrzwiową wykonano z

Rys. 16. Projekt przebudowy chodników obejściowych szybu Regis na poz. III – wg rys.
U-136/NG/G-10 z Projektu (Fabich i in., 2009)
Fig. 16. Project of by-pass galleries reconstruction on III level – according to ﬁg.
U-136/NG/G-10 (Fabich et al., 2009)
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Rys. 17. Widok obudowy chodnika zachodniego od strony podłużni Karol
Fig. 17. Lining view of western gallery from Charles’ gallery

drewna o średnicy Ø 25 z opinką z desek o grubości min. 2,5 cm. W chodniku wschodnim, północny ocios od strony podszybia pozostawiono w obudowie murowej (rys. 18).
Na spągu przebudowanych chodników obejściowych wykonano posadzkę z betonu klasy
C30/37 (Technologia przebudowy..., 2010a).

5. Podsumowanie
Aktualnie przebudowywane podszybia szybu „Regis” staną się ważnym punktem
nowej podziemnej trasy turystycznej nazwanej „Szlaki nowej przygody”. Trasa ta obej-

Rys. 18. Widok obudowy chodnika wschodniego w kierunku podszybia północnego
Fig. 18. Lining view of eastern gallery towards northern shaft bottom
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muje niedostępne na razie dla zwykłego turysty, zabytkowe wyrobiska znajdujące się na
poziomach od I do III. Z uwagi na fakt, iż podszybia będą stanowić miejsca, gdzie przebywać będzie jednocześnie większa ilość ludzi, projektując ich przebudowę brano pod
uwagę względy bezpieczeństwa oraz logistyczne aspekty transportu turystów szybem.
Aby zachować historyczny charakter wyrobisk, zaprojektowano wystrój architektoniczny
inspirowany pierwotnym wyglądem obudowy drewnianej.
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REGIS SHAFT BOTTOM RECONSTRUCTION
FOR THE NEEDS “ROUTES FOR A NEW ADVENTURE”
IN WIELICZKA SALT MINE
Dating from the fourteenth century shaft Regis is the oldest existing Mine shaft mining, and thus a very
valuable source of knowledge about the economy and of medieval art of mining. The planned scope of work
includes the renovation of historic buildings, Regis shaft top, Regis reinforcement of the shaft and the assembly of the passenger lifts, secure, and the monumental excavations (chambers, galleries, shafts – I to III
level).
This paper presents reconstruction Regis shaft bottom of I, IIn and III level. Shaft bottom I level and bypass gallery from III level were rebuilding. Headings on IIn and III level are reconstructing actually.

