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PROGRAM  WYJAZDU TERENOWEGO 
 

Termin wyjazdu terenowego: 23.11.2021 r. 

Temat wyjazdu terenowego: W GŁĘBI ZIEMI - zwiedzanie głębinowej kopalni soli w Kłodawie 

Opiekun grupy: Dr Łukasz Sikorski, mgr Krzysztof Szreder 

Liczba osób uczestniczących: 18 
 

 

 

Szczegółowy program wyjazdu terenowego 

1. Przejazd na trasie Olsztyn – Kłodawa: 9.00-14.00 
2. Zwiedzanie kopalni głębinowej – Kopalnia Soli Kłodawa. Program zwiedzania 
obejmuje prelekcję dotyczącą historii powstania złóż kłodawskich oraz zastosowania soli, 
zjazd klatką w prawdziwym szybie górniczym z prędkością 6 m/s. na poziom 600 metrów 
pod powierzchnią ziemi oraz przejście wyrobiskami korytarzowymi do podziemnej kaplicy 
św. Kingi. Szlak wycieczkowy przebiega pośród pokładów unikatowej, liczącej ponad 200 
mln lat, soli różowej. 
Kopalnia jest największym w Polsce producentem soli kamiennej, jedynym w kraju 
producentem naturalnej soli magnezowo-potasowej oraz jedynym w Europie 
producentem naturalnej soli różowej. Kopalnia, jest zakładem czynnie wydobywającym 
sól. Oprócz działalności wydobywczej prowadzi też działalność dydaktyczną. Zajęcia 
terenowe mają za zadanie przekazanie studentom leśnictwa, ochrony środowiska oraz 
gospodarowania surowcami mineralnymi I odnawialnymi funkcjonowania kopalni 
głębinowej, jej wpływu na degradację I dewastację środowiska oraz możliwości 
rewitalizacji I zagospodarowania tego typu obiektów: 14.30-16.30. 
Program zwiedzania obejmuje prelekcję dotyczącą historii powstania złóż kłodawskich 
oraz zastosowania soli, zjazd klatką na poziom 600 metrów pod powierzchnią ziemi oraz 
przejście wyrobiskami korytarzowymi do podziemnej kaplicy św. Kingi.  
3. Powrót do Olsztyna: 17.30-22.30. 

 
 
 
 
       ………………………………………………. 
               Podpis opiekuna grupy 
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PROGRAM  WYJAZDU TERENOWEGO 
 

Termin wyjazdu terenowego: 26.11.2021 r. 

Temat wyjazdu terenowego: W GŁĘBI ZIEMI - zwiedzanie głębinowej kopalni soli w Kłodawie 

Opiekun grupy: Dr Agnieszka Bęś, mgr Krzysztof Szreder 

Liczba osób uczestniczących: 44 
 

 

 

Szczegółowy program wyjazdu terenowego 

1. Przejazd na trasie Olsztyn – Kłodawa: 9.00-14.00 
2. Zwiedzanie kopalni głębinowej – Kopalnia Soli Kłodawa. Program zwiedzania 
obejmuje prelekcję dotyczącą historii powstania złóż kłodawskich oraz zastosowania soli, 
zjazd klatką w prawdziwym szybie górniczym z prędkością 6 m/s. na poziom 600 metrów 
pod powierzchnią ziemi oraz przejście wyrobiskami korytarzowymi do podziemnej kaplicy 
św. Kingi. Szlak wycieczkowy przebiega pośród pokładów unikatowej, liczącej ponad 200 
mln lat, soli różowej. 
Kopalnia jest największym w Polsce producentem soli kamiennej, jedynym w kraju 
producentem naturalnej soli magnezowo-potasowej oraz jedynym w Europie 
producentem naturalnej soli różowej. Kopalnia, jest zakładem czynnie wydobywającym 
sól. Oprócz działalności wydobywczej prowadzi też działalność dydaktyczną. Zajęcia 
terenowe mają za zadanie przekazanie studentom leśnictwa, ochrony środowiska oraz 
gospodarowania surowcami mineralnymi I odnawialnymi funkcjonowania kopalni 
głębinowej, jej wpływu na degradację I dewastację środowiska oraz możliwości 
rewitalizacji I zagospodarowania tego typu obiektów: 14.30-16.30. 
Program zwiedzania obejmuje prelekcję dotyczącą historii powstania złóż kłodawskich 
oraz zastosowania soli, zjazd klatką na poziom 600 metrów pod powierzchnią ziemi oraz 
przejście wyrobiskami korytarzowymi do podziemnej kaplicy św. Kingi.  
3. Powrót do Olsztyna: 17.30-22.30. 

 
 
 
 
       ………………………………………………. 
               Podpis opiekuna grupy 
 
 


