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Atrakcje 
ukryte 
pod 
brukiem
W Państwa ręce po raz pierwszy 
w historii „Wspólnoty” oddajemy 
ranking samorządowych tras 
podziemnych. Sprawdziliśmy, 
jak miasta radzą sobie z ich 
organizowaniem, komu wychodzi 
to najlepiej. Ocenialiśmy 
frekwencję, ofertę, programy 
zwiedzania oraz wykorzystanie 
multimediów. – Wędrówka 
podziemiami to najlepsza 
lekcja historii – mówią zgodnie 
prezydenci miast. A turyści 
zwabieni takimi atrakcjami 
przyjeżdżają nawet z zagranicy.
 
Autor: Dominik Krzysztofowicz
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Kopalnia Ćwiczebna „Sztygarka” w Dąbrowie Górniczej. 
Fot. UM Dąbrowa Górnicza
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Podziemne trAsy turystyczne

z eszłoroczny ranking najlepszych 
samorządowych muzeów spotkał 
się z  tak dużym Państwa zainte-

resowaniem, że w  tym roku redak-
cja „Wspólnoty” postanowiła wybrać 
i ocenić najciekawsze trasy podziem-
ne. Zadanie nie było proste, gdyż duża 
część zabytkowych podziemi, przede 
wszystkim zabytkowe kopalnie, jak ta 
w Wieliczce czy Tarnowskich Górach, 
nie podlega jednostkom samorządo-
wym – te w naszym zestawieniu po-
minęliśmy. Ostatecznie wybraliśmy 10 
naszym zdaniem najlepszych tras, naj-
bardziej interesujących, mających naj-
ciekawszą ofertę i  interesujące plany 
na przyszłość. 
Na pierwszy ogień poszła frekwencja 
– tu do zdobycia było aż 10 punktów, 
przy czym trasa z najwyższą frekwen-
cją otrzymała właśnie tyle, a  z  naj-
niższą – zaledwie 1 punkt. Nie dzi-
wi chyba, że na pierwszym miej-
scu pod tym względem znalazły się 
podziemia w Krakowie – to najchęt-
niej odwiedzane przez turystów pol-
skie miasto, więc i atrakcje ulokowa-
ne pod Rynkiem cieszą się popular-
nością. Na drugim miejscu znalazła 
się zabrzańska kopalnia Guido – osta-
tecznie nasz zwycięzca – a na trzecim 
kłodzkie piwnice. Niestety, od Sando-
mierza dostaliśmy jedynie dane doty-
czące 2014 roku (125 tys. 555 osób), 
gdyż jak dowiedzieliśmy się od urzę-
du miasta, który przejął trasę w lipcu 
2017 roku: „Poprzedni administrator 
Podziemnej Trasy Turystycznej, czyli 
PTTK Oddział w Sandomierzu, nie był 

skory do przekazywania danych doty-
czących liczby osób, które zwiedziły 
podziemia”. Zakładając zatem, że licz-
ba turystów miała tendencję wzrosto-
wą w ostatnich latach, to drugie miej-
sce w przypadku frekwencji mogło-
by przypaść właśnie miastu ojca Ma-
teusza. 
Następnie poddaliśmy ocenie atrakcje 
dodatkowe, ze szczególnym uwzględ-
nieniem elementów multimedial-
nych. Tutaj bezkonkurencyjne okazały 
się Kraków i Zabrze. Pod krakowskim 
Rynkiem znajdują się dotykowe moni-
tory, odbywają się prezentacje filmo-
we, rekonstrukcje w technice 3D, jest 
nawet waga przeliczająca ciężar osób 
na dawne jednostki. Zabrze z kolei po-
siada bezkonkurencyjną kolekcję ma-
szyn górniczych, oczywiście działają-
cych, dzięki którym turyści mogą zo-
baczyć i usłyszeć, jak wygląda praca 
pod ziemią. Jest też podwieszana kolej-
ka. Ale multimediów nie brakuje rów-
nież w mniej popularnych miejscach, 
np. w kopalni Ćwiczebnej w Dąbro-
wej Górniczej. Mimo że turystów jest 
tutaj zdecydowanie mniej, bo w ciągu 
ostatnich 3 lat pojawiło się ich niewie-
le ponad 14 tys., to nie brakuje takich 
ciekawostek, jak odgłosy emitowane 
z głośników, osinobus, w którym moż-
na obejrzeć film, ekrany wyświetlające 
historie związane z eksponatami, czy 
telefon, który po odebraniu daje tury-
stom zadania do wykonania.
Przyjrzeliśmy się ofercie dodatkowej 
i programom zwiedzania. Tutaj z naj-

większą punktacją zasłużenie zwycię-
żyło Zabrze. Turyści odwiedzający ko-
palnię Guido w grupach mogą pograć 
pod ziemią w golfa czy wziąć udział 
w mszy. Indywidualni, zamiast zwy-
kłego spaceru po trzech poziomach ko-
palni, mogą wziąć w ręce kilof i spraw-
dzić się w pracy górnika. Dla żądnych 
wrażeń przygotowano zwiedzanie 
w całkowitych ciemnościach, jedynie 
z lampką umieszczoną w kasku.
Z kolei ofertę dla szkół, naszym zda-
niem najlepszą, przygotował Kraków. 
Do wyboru jest wiele tematów lekcji 
muzealnych, m.in. o krakowskich le-
gendach czy średniowiecznych szla-
kach handlowych (więcej na stronach 
44–45). Niestety tego typu oferta to 
rzadkość, bo w większości tras oferta 
dla szkół ogranicza się do specjalnych 
cen biletów lub darmowego wstępu 
dla grup przedszkolnych. 
Sprawdziliśmy, jakie nagrody i za co 
otrzymały w ostatnich latach podziem-
ne trasy. Podobnie jak w przypadku 
oferty dla szkół, różnice były ogrom-
ne. Oczywiście najwięcej wyróżnień 
zgarnęły Kraków i  Zabrze. Niewie-
le gorzej w tej kategorii wypada Lu-
blin, którego animacja opowiadająca 
o podziemiach zdobywa laury w mię-
dzynarodowych konkursach. Aż poło-
wa tras, które znalazły się w rankingu, 
nie doczekała się jeszcze żadnych wy-
różnień, w takim wypadku przyznawa-
liśmy 0 punktów. 
Na koniec sprawdziliśmy strony inter-
netowe poświęcone poszczególnym 

Miejsce Trasa Organizator Długość trasy 
udostępnionej 
zwiedzającym

Charakter trasy Frekwencja  
w ostatnich 

latach (suma)

Punktacja  
za frekwencję 

(1–10 pkt.)

Dodatkowe atrakcje  
(np. multimedialne 

eksponaty) (1–5 pkt.)

Nagrody  
(1–5 pkt.)

Oferta  
dla turystów 

(1–5 pkt.)

Oferta  
dla szkół  
(1–5 pkt.) 

Strona  
internetowa 

(1–5 pkt.)

Podsumowanie 
punktacji

1 Kopalnia Guido Zabrze i Urząd Marszałkowski 
Województwa Śląskiego

3500 m Kopalnia 407 389 9 5 5 5 4 5 33

2 Podziemia Runku Głównego w Krakowie – trasa turystyczna 
„Śladem europejskiej tożsamości Krakowa”

Kraków 3400 m. kw. Podziemia rynku 992 562 10 5 5 4 5 2 31

3 Podziemna trasa turystyczna w Kłodzku Kłodzko 600 m Piwnice miejskie 139 101 8 4 2 2 2 3 21

4 Lubelska Trasa Podziemna Lublin 280 m Piwnice staromiejskie 71 500 4 2 3 3 3 4 19

5 Podziemna Trasa Turystyczna „Rzeszowskie piwnice” Rzeszów 396 m Podziemia miasta 118 000 6 1 2 2 3 4 18

6 Groty Nagórzyckie Tomaszów Mazowiecki 160 m Kopalnia 118 000 6 3 0 2 3 3 17

7 Podziemna Trasa Turystyczna w Sandomierzu Sandomierz b.d. Piwnice 126 555 7 3 0 2 2 2 16

8 Kopalnia Ćwiczebna Dąbrowa Górnicza 650 m Kopalnia szkoleniowa 14 216 3 4 0 2 1 2 12

9 Podziemna trasa turystyczna w Przemyślu Przemyśl 400 m. kw. Piwnice 13 700 2 2 0 1 2 brak 7

10 Tunel Schronowy w Strzyżowie Strzyżów 438 m Tunel kolejowy/schron 11 314 1 1 0 1 2 0 5

Punktacja rankingu najlepszych samorządowych podziemnych tras turystycznych

ranking

To najlepsza lekcja 
historii
Oferujemy turystom 
i mieszkańcom poznawa-
nie Lublina przez doświad-
czenie jego wyjątkowej 
atmosfery i ciekawej histo-
rii w sposób nieoczywi-
sty. Tętniący życiem Lublin 
jest miastem, które warto 
poznawać, podążając jed-
nym z wyznaczonych szla-
ków. Turyści mogą w ten 
sposób poznać historię, ar-
chitekturę, ważne postacie 
i miejsca. Szlaki opowia-
dają również o tragicznej 
i bohaterskiej przeszłości. 
Jednym z takich miejsc jest 
właśnie trasa podziemna, 
która prowadzi pod budyn-
kami kamienic tętniącego 
życiem Starego Miasta i od-
krywa Lublin sprzed setek 
lat. To najlepsza lekcja hi-
storii miasta, która dzięki 
makietom i opowieściom 
przewodnika nie tylko za-
ciekawi, ale rozbudzi chęć 
poznania naszego miasta 
bliżej. Najbardziej emocjo-
nującym elementem jest 
wzbogacona efektami wi-
zualnymi i dźwiękowymi 
inscenizacja Wielkiego Po-
żaru Lublina z 1719 roku.

Perła wśród zabytków
Pamiętam, jak kilkanaście lat temu 
wszedłem pierwszy raz do odgruzo-
wywanych piwnic pod magistratem. 
Już wtedy robiły wielkie wrażenie, ale 
dziś są perłą wśród naszych zabyt-
ków. Przemyśl szczyci się największą 
na Podkarpaciu liczbą zabytkowych 
obiektów, ale ten projekt jednak może 
jeszcze bardziej wzmocnić jego poten-
cjał turystyczny. I to chyba zasadniczy 
argument za rozbudową trasy pod-
ziemnej, która składa się z autentycz-
nych pomieszczeń pełnych historii 
tysiącletniego miasta. Warto uzupeł-
nić tę historyczną tkankę o nowocze-
sne, lecz dyskretne rozwiązania, które 
w pełni pokażą, w przystępny dla każ-
dego sposób, bogactwo mieszczań-
skiego Przemyśla sprzed wieków.

Trasa ma przyciągać  
turystów do miasta
Otwarcie trasy podziemnej 
z założenia nie wiązało się 
z dochodami z tego tytułu. 
Miała ona być atrakcją tury-
styczną. Goście odwiedzający 
Rzeszów zostawiają pieniądze 
w sklepach, kawiarniach, re-
stauracjach i hotelach. Bogacą 
się właściciele lokali i pienią-
dze częściowo wracają do na-
szej kasy w postaci podatków. 
W ten sposób miasto się bo-
gaci i może przeznaczać coraz 
więcej pieniędzy na inwesty-
cje, które z kolei powodują, że 
Rzeszów się rozwija, przyciąga 
inwestorów i nowych miesz-
kańców.

eKrzysztof 
Komorski  
zastępca 
prezydenta  
Lublina

eRobert Choma  
prezydent 
Przemyśla

eTadeusz  
Ferenc  
prezydent 
Rzeszowa

Okrąglica coraz popularniejsza
Groty Nagórzyckie są częścią tomaszowskiej Okrąglicy, w której skład 
wchodzi także Skansen Rzeki Pilicy stworzony przez Andrzeja Kobalczy-
ka oraz Rezerwat Przyrody „Niebieskie Źródła”. Z roku na rok nasze atrak-
cje cieszą się coraz większym zainteresowaniem. To jeden z elementów, 
ale bardzo ważny, pozwalających kreować pozytywny wizerunek mia-
sta. Tomaszów jest miastem otwartym  dla mieszkańców, przedsiębior-
ców i turystów. 

eMarcin Witko 
prezydent Tomaszowa Mazowieckiego 

trasom, ocenialiśmy, czy łatwo je 
znaleźć i czy… w ogóle istnieją. 
Tutaj znów Zabrze było bezkon-
kurencyjne. Strona kopalni Gu-
ido jest wyjątkowo estetyczna, ale 
i czytelna. Jej przeciwieństwem 
jest strona poświęcona podziem-
nej trasie w Krakowie – wydaje 
się zrobiona bez większego po-
mysłu i nieco surowa, zamiesz-
czony na niej plan jest nieczytel-
ny (choć można pobrać go w for-
macie PDF) i niestety nie jest in-
teraktywny. Nie najlepiej wygląda 
także strona rezerwacji biletów. 
O wiele lepiej w tej kategorii wy-
padły lubelskie piwnice i podzie-
mia Rzeszowa. Dwie trasy w na-
szym TOP 10 albo stron interne-
towych nie mają, albo działają 
one w ramach portali gminnych 
jako pojedyncze strony informa-
cyjne – takich w ogóle nie uzna-
waliśmy. 
Samorządowe trasy podziemne 
z roku na rok zyskują na popular-
ności, są bardzo silnym magne-
sem przyciągającym turystów. 
Najlepiej radzą sobie te, które za-
inwestowały w multimedia, choć 
– co udowadnia Sandomierz 
– i  bez technicznych nowinek 
można liczyć na gości. Dodatko-
wym wabikiem dla turystów są 
związane z większością tras le-
gendy. O  kilku z  nich można 
przeczytać na kolejnych stronach 
„Wspólnoty”.  

Ranking do pobrania  
ze strony:  
www.wspolnota.org.pl  
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Podziemne trAsy turystyczne
ranking

Ś ląsk wciąż kojarzy się głównie z zagłębiem 
przemysłowym, kopalniami i kominami. Ten 
wizerunek powoli jednak się zmienia, tak jak 

przeistacza się cały region, stając się centrum tu-
rystyki poprzemysłowej. Odwiedzając Zabrze, 
głównym punktem wycieczki jest dziś kopalnia 
Guido, która przygotowała ofertę zarówno dla 
szkół, grup, jak i turystów indywidualnych. 
Powstała w 1855 roku i działała jako kopalnia wy-
dobywcza, później doświadczalna, nieprzerwa-
nie do połowy lat 90. Jej tajemnice turyści ma-
ją okazję poznawać od 2007 roku, udostępniono 
dla nich trzy poziomy: 170, 320 i 355 metrów. 
Pierwszy pochodzi z XIX wieku, pozostałe znajdu-
ją się w strefie funkcjonowania Kopalni Doświad-
czalnej M-300.
Pod ziemią na uwagę zasługują kaplica św. Barba-
ry, autentyczne stajnie końskie z XIX wieku, a tak-
że – a może przede wszystkim – czynne maszyny 
górnicze (włączane specjalnie dla turystów), kom-
bajn chodnikowy, kombajn ścianowy, przenoś- 
nik taśmowy i zgrzebłowy. W ofercie jest także 
przejazd podziemną kolejką podwieszaną – które-
go nie polecamy jednak wysokim i dobrze zbudo-
wanym osobom.
Podziemia można poznawać w tradycyjny sposób 
– spacerując z przewodnikiem lub niestandardo-
wo – angażując się do pracy górniczej na poziomie 
355, w ramach oferty „Szychta”. Poziom 355 moż-
na też zwiedzać w ofercie „Mroki” – jedynie przy 
świetle lamp górniczych. Na grupy zorganizowane 
czekają różnego rodzaju eventy, np.  „Turbo golf” 
(gra w golfa pod ziemią) oraz „Adrenalina i ryzy-

ko” (działania paramedyczne w przestrzeni kopal-
nianej). W kaplicy na poziomie 170 organizowane 
są msze. Z kolei dla najmłodszych, którzy przyjadą 
w ramach wycieczki szkolnej, przygotowano zaję-
cia z elementami kultury śląskiej, geologii, technik 
górniczych i zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Choć kopalnia nie jest najchętniej odwiedzaną  
trasą podziemną w Polsce (w ostatnich trzech la-
tach odwiedziło ją ponad 400 tys. osób i w na-
szym rankingu przegrywa z  krakowskimi pod-
ziemiami), to bez wątpienia zasługuje na nagro-
dy i wyróżnienia. Większość z nich kopalnia za-
wdzięcza prowadzonym wciąż pracom nad udo-
stępnieniem turystom Sztolni Królowa Luiza (wię-
cej w ramce). I tak: Łaźnia Łańcuszkowa zdobyła 
wyróżnienie w konkursie Zabytek Zadbany 2017, 
wystawa „Niezwykła historia. Kopalnia Królowa 
Luiza – Zabrze w latach 1791–1998” została Wy-
darzeniem Muzealnym Roku 2014, a rok wcze-
śniej tym tytułem uhonorowano projekt „Restau-
racja i konserwacja zabytkowych elementów ory-
ginalnego wyposażenia dawnej rozdzielni 6 kV 
Skansenu Górniczego Królowa Luiza”. Cała Kopal-
nia Węgla Kamiennego Guido zdobyła Grand Prix 
w konkursie na najlepszą przestrzeń publiczną 
woj. śląskiego w 2015 r. za konsekwencję w re-
alizacji unikatowego pomysłu upublicznienia, po-
kazania i wprowadzenia nowej funkcji obiektu 
użyteczności publicznej i przestrzeni ogólnodo-
stępnej. Naszym zdaniem, na szczególne wyróż-
nienie zasługuje również strona internetowa ko-
palni – perełka wśród portali promujących tego 
typu obiekty. 

zabrze: centrum turystyki 
poprzemysłowej
Zaskakująca i niepowtarzalna w skali Europy oferta 
i programy zwiedzania, możliwość wcielenia się w rolę 
górnika i pracy przy wydobyciu węgla, czynne maszyny, 
przejazd podwieszaną kolejką podziemną. Zarządcy 
kopalni Guido – miasto Zabrze oraz śląski urząd 
marszałkowski – stworzyły wzorcowy produkt turystyczny, 
który do typowo przemysłowego do niedawna miasta 
przyciąga dziś setki tysięcy gości. Właśnie dlatego 
zabrzańska kopalnia Guido zajęła pierwsze miejsce 
w naszym TOP 10 samorządowych tras podziemnych.  

❶
Miejsce

.

Kopalnia Guido. Fot. UM Zabrze

ranking

W podziemnych wyrobiskach ko-
palni Guido przechadza się Skarb-
nik – duch kopalni. Legenda głosi, 
że jest górnikiem pokutującym 
za swoje czyny. To duch sprawie-
dliwy, za dobre wynagradza, a za 
złe potrafi ukarać. Ostrzega górni-
ków przed grożącym tąpnięciem, 
zalaniem i pożarem. Wobec osób 
leniwych, niesolidnych, skąpych 
i złorzeczących w kopalni bywa 
jednak zawzięty i mściwy. Uka-
zuje się najczęściej pod postacią 
starego, brodatego górnika z ka-
gankiem w ręku, ale bywa że pozo-
staje niewidzialny, wówczas górnik 
może wyczuć jego obecność bądź 
usłyszeć stukanie.

 S Królowa Luiza
Choć trasa turystyczna w kopalni Guido jest turystycznym hitem, trwają prace nad udostępnieniem znajdującej się nieopodal Sztolni Królowa 
Luiza – na razie oglądać można park maszyn, działa też Park 12c (plac zabaw dla dzieci, który w wakacje zamienił się w plażę). Historia Sztolni 
Królowa Luiza sięga końca XVIII wieku, kiedy na terenie Zabrza odkryto pokłady węgla. Podjęto wtedy decyzję o budowie Kopalni Królewskiej, 
która będzie zaopatrywać w węgiel maszyny parowe. Na początku XIX wieku nadano jej nazwę Kopalnia Królowa Luiza i w krótkim czasie sta-
ła się jednym z największych zakładów na Śląsku. Równolegle zapadła decyzja o budowie systemu odwadniania pokładów węgla i na początku 
XIX wieku rozpoczęto budowę Kluczowej Sztolni Dziedzicznej. Po ponad 60 latach prac stała się ona jedną z najdłuższych budowli hydrotech-
nicznych w Europie, osiągając ponad 14 km długości i łącząc Zabrze z Chorzowem. W połowie XX wieku, w związku ze zmianą przynależności 
państwowej, kopalnię przemianowano po prostu na Zabrze. Osobnym rozdziałem w jej historii jest turystyka, która rozpoczęła się w latach 60. 
XX wieku dzięki zorganizowaniu przez Ośrodek Propagandy Górnictwa tzw. Ściany PTTK, mającej przybliżać młodym ludziom historię kopalni 
i zachęcać ich do pracy pod ziemią. W 1993 roku turystom udostępniono przestrzeń wokół dwóch szybów: – Carnall i Wilhelmina. Dzisiaj koń-
czą się prace nad trasą turystyczną w wyrobiskach Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej. Wśród atrakcji będą: zrekonstruowany podziemny 
port załadowczy węgla, spływ łodziami, lub podziemny chodnik w całości wykuty w węglu.

Park maszyn w Sztolni Królowa Luiza. Fot. UM Zabrze

Turyści na „Szychcie” w Kopalni Guido. Fot. UM Zabrze
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Podziemne trAsy turystyczne

Śladem europejskiej 
tożsamości Krakowa❷

Miejsce

Przez ostatnie trzy lata podziemia krakowskiego Rynku odwiedziło 
niemal milion turystów. To najlepszy wynik w naszym rankingu, 
który miasto zawdzięcza bez wątpienia świetnej organizacji trasy, 
wyposażeniu jej w najnowsze rozwiązania multimedialne i znakomitej 
ofercie, również edukacyjnej. 

.

Podziemia Rynku w Krakowie. Fot. UM Kraków

ranking

K rakowskiego Rynku nie trzeba ni-
komu przybliżać. Chyba każdy Po-
lak chociaż raz stanął na tym pla-

cu, wśród gołębi, podziwiając Sukien-
nice i kościół Mariacki. Nie każdy jed-
nak miał okazję zobaczyć to, co się 
pod Rynkiem kryje, a  chodzi o  naj-
chętniej odwiedzaną w  Polsce pod-
ziemną trasę turystyczną „Śladem eu-
ropejskiej tożsamości Krakowa”. Dzię-
ki dofinansowaniu  z programu Inno-
wacyjna Gospodarka 2007–2013 w la-
tach 2009–2011 Kraków zyskał nie-
zwykłą atrakcję, ulokowaną cztery me-
try pod płytą Rynku Głównego i zaj-
mującą 3400 mkw. 
Trasa, otwarta 24 września 2010 ro-
ku, opowiada o przeszłości Krakowa, 
jego rozwoju, chwilach chwały, ale 
i niedoli. Tworzy ją kilkaset artefaktów 
w  szklanych gablotach, zachowane 
w naturalnym położeniu relikty osady 
przedlokacyjnej, fragmenty brukowa-
nych ulic oraz murów. Wiedzę o prze-
szłości wzbogacają prezentacje filmo-
we, ekrany dotykowe, rekonstrukcje 
i makiety. Co ciekawe, zajrzeć do pod-
ziemi można nawet stojąc na Rynku, 
przez szklane oko fontanny.
Dla turystów indywidualnych i grup 
przygotowano, poza możliwością tra-
dycyjnego zwiedzania, zajęcia eduka-
cyjne, organizowane jest święto „Drą-
żenie miasta” (w styczniu), odbywają 
się cykle muzealne  i miejskie, m.in. 
Muzeomania (cały rok), Lato w Mu-
zeum, Noc Muzeów (maj), Dzień 
Otwartych Drzwi Muzeów Krakow-
skich (listopad). Oferta edukacyjna 
dla szkół jest imponująca i obejmuje 
między innymi lekcje o krakowskich 
legendach, szlakach handlowych śre-
dniowiecznej Europy, średniowiecznej 
gospodarce.
Nie brakuje nowoczesnych technolo-
gii – można by rzec, że trasa wręcz 
jest nią naszpikowana. Na dużą ska-
lę zastosowano projekcje multimedial-
ne. W tzw. Forum Multimedialnym na 
180-stopniowym ekranie odbywa się 
projekcja ukazująca dzieje Polski. Prze-
znaczone do indywidualnego korzysta-
nia stanowiska multimedialne posiada-
ją ekrany LCD z nakładką dotykową. 
Rekonstrukcje przygotowane w tech-
nice 3D ukazują zmieniające się for-
my kościołów oraz gmachów handlo-
wych. Zwiedzający mogą poznać nie-
istniejące już urządzenia funkcjonu-
jące dawniej na Rynku, zapoznać się 
z  rozwojem krakowskiej metropolii 

Legenda o dwóch braciach
Było dwóch braci budowniczych, którzy zamierzali wznieść 
dwie wieże kościoła Mariackiego jako symbol ich braterskiej 
miłości. Lecz kiedy młodszy zbudował swoją, spostrzegł, że 
wieża brata będzie wyższa. Zapałał taką zazdrością, że za-
bił brata nożem. Sumienie nie dawało mu jednak spokoju. 
Kiedy krakowski lud zgromadził się, aby podziwiać ukoń-
czoną pracę, morderca stanął w oknie swojej wieży, wy-
znał swój grzech, po czym przebił swoje serce tym samym 
nożem i rzucił się z wieży. Nóż, którym popełnione zostało 
bratobójstwo, nakazano przymocować w Sukiennicach, aby 
przestrzegał ludzi przed skutkami niezgody i zazdrości.  

oraz przejrzeć w formie cyfrowej średniowieczne kodek-
sy. Skaner archeologiczny pozwala wziąć udział w wirtu-
alnych wykopaliskach. Z kolei w piwnicach Sukiennic za-
aranżowano pięć tzw. kapsuł czasu z kilkunastominutowy-
mi filmami na temat historii Krakowa – od jego założenia 
po XXI wiek. Specjalne urządzenie wagowe przelicza na-
szą wagę i wzrost na średniowieczne jednostki stosowa-
ne w różnych regionach Europy. Już samo wejście na pod-
ziemną wystawę jest nietypowe, bo trzeba przejść przez… 
kurtynę parową.
Trasa uhonorowana została między innymi Certyfikatem 
jakości TripAdvisor w 2014 roku, zyskała tytuł Miejsca 
Przyjaznego Maluchom w latach 2014, 2015, 2016, a tak-
że znalazła się na czołowym miejscu pisma „BuzzFeed” ra-
zem z Fabryką Emalia Oskara Schindlera. 

335
tysięcy

gości odwiedziło 
podziemia 

krakowskiego 
Rynku  
w 2016  

roku

Podziemna Nowa Huta
Kraków wraz z miejską instytucją 
kultury Muzeum PRL-u przygotowu-
je kolejną trasę turystyczną: – Pod-
ziemna Nowa Huta. Właśnie trwają 
prace nad scenariuszem i aranżacją, 
pierwsi turyści zwiedzą ją w przy-
szłym roku. W jej skład wejdą czte-
ry schrony przeciwlotnicze: pierwszy 
pod budynkiem mieszkalnym, dwa 
pod ośrodkami zdrowia, a ostatni 
pod szkołą. Dodatkowo na osiedlu 
Szkolnym 22 planowane jest stwo-
rzenie Centrum Trasy Turystycznej 
z niewielką wystawą stałą, wprowa-
dzającą zwiedzających w temat kon-
fliktu zimnowojennego. Szlak będzie 
opowiadał o historii schronów i po-
wstaniu Nowej Huty, o założeniach 
urbanistycznych oraz o propagan-
dzie czasów zimnej wojny, której 
elementem było budowanie schro-
nów oraz naziemnej infrastruk-
tury obronnej, takiej jak szczeliny 
przeciwlotnicze, wywietrzniki (wyj-
ścia ewakuacyjne ze schronów), 
wieżowe punkty obserwacyjne. 
W schronach wyeksponowane bę-
dą zachowane elementy wyposaże-
nia, np. filtrowentylatornie, stalowe 
drzwi (grodzie), ławki oraz indywidu-
alne środki ochrony. 
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o d średniowiecza pod znaczną czę-
ścią kłodzkiej starówki kopano głę-
bokie piwnice, niekiedy dwukon-

dygnacyjne. Służyły jako magazyny 
żywności oraz jako schronienie w wy-
padku najazdu obcych wojsk. Wydrą-
żone w lekkim, lessowym podłożu by-
ły do wybuchu wojny doraźnie konser-
wowane i remontowane.
W  latach 50. i  60. XX w. w  obrę-
bie starówki doszło do serii katastrof 
– piwnice zapadały się, uszkadzając 
ściany nośne domów. Zniszczeniu ule-
gło około 200 budynków. Przyczyną 
były wody opadowe spływające z Gó-
ry Fortecznej, które podmywały funda-
menty. Do prac nad zabezpieczeniem 
piwnic przystąpił wtedy zespół specja-
listów z krakowskiej AGH. Prace pro-
wadzono w latach 1962–1976.
Podziemna trasa liczy ok. 600 metrów 
i przebiega od ulicy Zawiszy Czarne-
go do podnóża Twierdzy i pokazuje, 
jak niegdyś wyglądało codzienne ży-
cie w Kłodzku, a także jakie tajemnice 
skrywało miasto. Turyści dowiedzą się 
nie tylko o znaczeniu miejskich stud-
ni od XIV wieku, ale również poznają 
historię publicznych egzekucji – ostat-

Kłodzki  
spacer z katem❸

Miejsce Przechadzając się  
po kłodzkich 
piwnicach, trzeba 
mieć stalowe 
nerwy. Opowieści 
o miejskich katach 
i narzędziach 
tortur mrożą krew 
w żyłach. Co pewien 
czas pod nogami 
przebiegają szczury 
(na szczęście 
animowane). 
A wszystko wśród 
odgłosów  
XVI-wiecznego 
miasta i toczących 
się na przestrzeni 
wieków bitew. 

.

Podziemna trasa turystyczna w Kłodzku. Zdjęcia: Paweł Grządziel
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nia została tu wykonana w 1850 roku, kiedy to 
kat ściął niejakiego Treutlera za zamordowanie 
chłopa z Drogosławia. Można posłuchać opowie-
ści o urzędzie kata, który musiał dbać o katownię 
i  jej instrumentarium oraz stan urządzeń peni-
tencjarnych na terenie miasta, dozorował miejsca 
straceń i kaźni, odpowiadał za stan ciał wystawio-
nych na widok publiczny po egzekucji, za czy-
stość w więzieniu miejskim, sprzątał nieczysto-
ści z ulic miasta, a nawet sprawował nadzór nad 
domem publicznym. Ta ostatnia funkcja, z pozo-
ru administracyjna, była w istocie usankcjonowa-
nym sutenerstwem.
W  roku 2013 Podziemną Trasę Turystyczną 
wzbogacono o elementy, które wprowadzają go-
ści w klimat XVI-, XVII- i XVIII-wiecznego Kłodz-
ka, miasta dobrze prosperującego, ale i targanego 
zbrojnymi konfliktami oraz narażonego na klęski 
żywiołowe. Pojawił się interaktywny system na-
głośnienia z detektorami ruchu. Z głośników do-
biegają dźwięki dawnego miasta (odgłosy jarmar-
ku, muzyka mieszczańska, rozmowy biesiadni-
ków w karczmie), a także odgłosy bitew. Interak-
tywne nośniki multimedialne wyświetlają anima-
cje. Zastosowany inteligentny system emisji obra-
zu i śledzenia ruchu zmienia prezentowane tre-
ści w momencie wykrycia ruchu, umożliwiając 
pełną interakcję z wyświetlanymi obrazami – na 
przykład animowane szczury dynamicznie reagu-
ją na poruszanie się turystów.
Kłodzką trasę odwiedza co roku ponad 40 tysię-
cy osób – w zeszłym było ich nawet 50 tysięcy. 

Legenda o studni piekarskiej
Będące jedynymi i pewnymi źródłami życiodajnej wody studnie były pilnowane  i chronione, 
zwłaszcza w czasach wojennych. Studnie prywatne odgradzano płotami w celu ograniczenia 
dostępu do nich postronnych osób. Studnia piekarska znajdowała się na Donżonie i została 
wykuta w skale, podobno ma 50 metrów głębokości. Jej nazwa pochodzi od miejsca, w któ-
rym się znajduje – pomiędzy dwiema piekarniami fortecznymi i jak głosi legenda „kosztowa-
ła parę halerzy więcej niż cała twierdza”. W 1806 roku, w czasie oblężenia Kłodzka i Twierdzy 
przez wojska francuskie, mieszczanka Charlotta Ursinus, zwana później hrabianką Ursini, bę-
dąc zwolenniczką Napoleona, zatruła studzienną wodę. Dzięki temu bardzo osłabiła załogę 
fortecy, czym doprowadziła do zawarcia rozejmu z Francuzami. Nieszczęśliwie dla siebie otru-
ła również swojego ówczesnego kochanka. Za swój czyn został skazana i uwięziona na 20 lat 
właśnie w Twierdzy Kłodzkiej. Podobno po odbyciu kary aż do śmierci mieszkała w Kłodzku 
w kamienicy z widokiem na Twierdzę.
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L ubelska Trasa Podziemna ma 
turystyczno-edukacyjny charak-
ter. Spacer zabytkowymi piwni-

cami, który już sam w sobie dostar-
cza emocji, to wędrówka w  cza-
sie pozwalająca odkryć przeszłość 
miasta. Korytarze łączą przestrze-
nie związane z  dwiema najważ-
niejszymi dla miasta legendami: 
o Czarciej Łapie oraz o śnie Leszka 
Czarnego. Podziemna trasa zaczy-
na się w piwnicach dawnego Try-
bunału Koronnego, w którym obra-
dował sąd diabelski (pamiątką jest 
stół z wypaloną na nim czarcią łapą 
przechowywany w zamku), a koń-
czy się na placu Po Farze, gdzie 
księciu Leszkowi Czarnemu przy-
śnił się Archanioł Michał.
Historię rozwoju Lublina przy-
bliżają makiety ukazujące miasto 
od VIII wieku. Dwie przedstawia-
ją także dawne panoramy: najstar-
szy widok Lublina z XVI w. i naj-
bardziej znany, z pierwszej poło-
wy wieku XVII. Punktem kulmi-
nacyjnym wędrówki jest możli-
wość obejrzenia ruchomej makiety 
Wielkiego Pożaru Lublina (1719), 
pokazy wzbogacone są światłem 
i dźwiękiem. Wizualizację stwo-
rzono wzorując się na obrazie 
z kościoła o. Dominikanów oraz 
na podstawie archiwalnych źródeł.
Zwiedzanie podziemi odbywa 
się wyłącznie z przewodnikiem. 
W  poniedziałki połączone jest 
z  inscenizacją dotyczącą legend 
lubelskich. Dla szkół przygotowy-
wano warsztaty z historii i kultu-
ry Lublina. 
Ciekawostką jest, że lubelska trasa 
doczekała się internetowej anima-
cji „Miasto podziemne”. W kwiet-
niu zdobyła ona nagrodę Złoty Kłos 
na 10 Mednarodni Filmski Festival 
„Zlaty Klas” w Słowenii. Anima-
cję można obejrzeć np. na stronie: 
www.teatrnn.pl. 

spacer z lubelskim Żmijem
❹
Miejsce

.

Legenda o Żmiju
Dawno, dawno temu, na wzgórzu, na którym te-
raz znajduje się Stare Miasto, rósł gaj dębowy, 
w którym Słowianie oddawali cześć swoim bo-
gom. Jednym z nich był Żmij. Ci, którzy go widzie-
li, opowiadali, że to gad z jedną parą nóg, łapami 
uzbrojonymi w szpony, skrzydłami i trzema głowa-
mi osadzonymi na długich szyjach. Wymachiwał 
on długim wężowatym ogonem pokrytym łuska-
mi, zakończonym jadowitym grotem. Wierzono, 
że jest władcą żmij, strzegącym sprawiedliwości 
oraz opiekującym się wodami i zasiewami. Władał 
piorunami i ognistymi zjawiskami na niebie, dla-
tego mógł chronić ludzi przed atakami smoków 
powietrznych. Podobno gdy w 1905 roku przy-
stąpiono do budowy nowego gmachu semina-
rium duchownego, natrafiono na liczne szkielety 
ogromnych rozmiarów – smoków zabitych przez 
Żmija. Niedawno na ul. Żmigród podczas prac 
w Izbie Drukarstwa miało miejsce niezwykłe znale-
zisko. Wykopano rzeźby smoczych głów.  Miejsce, 
w którym to się stało, znajduje się na stoku wzgó-
rza opadającego w dół doliny Bystrzycy. Tereny te 
od zawsze nazywane były Żmigrodem.

Turyści, którzy schodzili 
w głąb ziemi do Lubelskiej 
Trasy Podziemnej, opowiadają 
o dziwnych odgłosach 
dobiegających zza krętych 
ścian i mrocznych korytarzy. 
Niektórzy twierdzą, że należą 
one do dawno niewidzianego, 
trochę zapomnianego, 
opiekuńczego smoka Żmija.

Lubelskie 
Podziemia  

to 280-metrowa 
trasa turystyczna 

pod Rynkiem 
i kamienicami 

Starego Miasta. 
Powstała dzięki 

połączeniu 
korytarzami 

kilkunastu piwnic, 
których historia 

sięga początku 
XVI w., czasów 

największej 
świetności 

Lublina.
Fot. UM Lublin

Makieta Lublina w Podziemnej Trasie Turystycznej. 
Fot. UM Lublin
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rzeszowskie piwnice

Groty nagórzyckiego diabła

 ❺

❻

Miejsce

Miejsce

.

.

r ynek, dawne targowisko miejskie 
(funkcjonujące zresztą do lat 50. 
XX wieku), był centralnym placem 

Rzeszowa zabudowanym w większości 
drewnianymi domami. W jego zachod-
niej pierzei od XV w. stał ratusz. Na 
placu handlowano od II połowy XIV 
wieku. Ze względu na wysokie tempe-
ratury latem, aby towary się nie psuły, 
trzeba je było gdzieś składować. Dla-
tego drążono piwnice, umożliwiała to 
miękka lessowa skała, na której posa-
dowiono miasto po lokacji 19 stycznia 
1354 r. Z piwnic wyprowadzano ko-
rytarze biegnące pod targowiskiem, 
niektóre łączyły przeciwległe pierze-
je Rynku.
Dzisiaj „Rzeszowskie piwnice” to za-
ledwie niewielka część tych dawnych. 
W 2016 roku – głównie dzięki pod-
ziemnej trasie – Rzeszów zajął szó-
ste miejsce w  rankingu najatrakcyj-

niejszych turystycznie miast w Polsce. 
Ranking Travellers Choice przygoto-
wali użytkownicy portalu Tripadvisor. 
Uzasadniając tak wysoką pozycję mia-
sta, napisali: „Rzeszów jest niezwykłą 
mozaiką gotyckiej architektury i roz-
ciągających się wkoło sielskich kra-
jobrazów. Ale największa atrakcja te-
go polskiego miasta znajduje się pod 
ziemią. Pod Rzeszowem rozciąga się 
średniowieczny labirynt kamiennych 
piwnic i przejść, które od XIV wieku 
pełniły funkcje sklepów, magazynów 
i schronów. To obowiązkowa pozycja 
na liście wszystkich, nawet najmłod-
szych podróżnych”.   
Obecnie zwiedzający mogą zobaczyć 
w podziemiach jedynie eksponaty, ich 
kopie oraz historyczne fotografie Rze-
szowa. Trwają jednak prace nad insta-
lacją multimediów, które mają się po-
jawić w 2020 roku.  

Wizytówkę Rzeszowa co roku odwiedza kilkadziesiąt 
tysięcy turystów. Trasa została rozbudowana w latach 
2005–2007 i liczy 396 metrów. Podziemia skrywają 
kopie zbroi, broni palnej, a także znaleziska odkryte 
w trakcie wykopalisk. 

Tomaszów Mazowiecki od dziesiątek lat przyciąga 
turystów Niebieskimi Źródłami i leżącym nieopodal  
miasta zalewem. Choć Groty Nagórzyckie można było 
podziwiać już od lat 70., dopiero w 2012 roku oficjalnie 
dołączyły do atrakcji miejskich.

G roty Nagórzyckie to pozostałości po ko-
palni piasku. Początkowo piasek służył 
mieszkańcom okolicznych wsi do proza-

icznych celów. Posypywali nim izby oraz obej-
ścia gospodarskie. Dynamiczny rozwój prze-
mysłu szklarskiego w II połowie XIX wieku 
sprawił jednak, że piasek zaczęto eksploato-
wać na szerszą skalę. Okazało się, że zawiera 
ponad 80 proc. kwarcu, stąd zyskał uznanie 
hutników szkła. Ceniono go na równi ze zna-
nym wtedy w całej Europie piaskiem saksoń-

skim. Eksploatacji złoża zaniechano na po-
czątku XX w.
W 1976 roku na groty zwróciły uwagę wła-
dze nowo powstałego województwa piotr-
kowskiego, postanawiając ulokować w  ich 
wnętrzu… węgierską winiarnię. Zarówno 
turyści, jak i mieszkańcy Tomaszowa wciąż 
jednak dopytywali, kiedy wyrobiska zosta-
ną wzmocnione i wykorzystane dla szero-
kiej promocji miasta. Modernizacja Grot 
Nagórzyckich rozpoczęła się w  2010 ro-

ku, a zakończyła w 2012. Obecnie, wędru-
jąc 160-metrową trasą, oprócz samych grot 
podziwiać można ekspozycję prezentującą 
ich historię, jak również proces wykorzy-
stywania piasku i wyrobu szkła. Są maneki-
ny, repliki narzędzi górniczych, fragmenty 
zastygłej szklanej masy. Wędrówkę umila-
ją dźwięki pracy kopalni. Przewodnicy opo-
wiadają legendy o diable nagórzyckim, zbó-
ju Madeju i tajemnicach skrywanych przez 
groty. 

Fot. UM Rzeszów
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Podziemne trAsy turystyczne

Legendarna 
mogiła tatarów

do dąbrowy 
na odstrzał węgla

❼

❽

Miejsce

Miejsce
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.

Podziemna Trasa Turystyczna to jedna 
z najważniejszych atrakcji turystycznych 
Sandomierza. Podobno w tych podziemiach  
w XIII wieku zginęła cała horda Tatarów.

Podziemna Trasa 
Turystyczna 
to jedna 
z najważniejszych 
atrakcji 
turystycznych 
Sandomierza. 
Podobno w tych 
podziemiach 
w XIII wieku 
zginęła cała  
horda Tatarów.

z  roku na rok dąbrowską kopalnię Ćwiczeb-
ną odwiedza coraz więcej turystów: w 2014 
roku było ich niewiele ponad 3400, ale dwa 

lata później niemal 6,5 tys. Warto tu przyjechać, 
żeby samemu „podłożyć i zdetonować” ładunek 
pod pokładami węgla.
Kopalnia Ćwiczebna, tzw. Sztygarka, przez lata 
służyła uczniom Państwowej Szkoły Górniczej 
i  Hutniczej w  Dąbrowie Górniczej. Oprócz 
nauki typowo górniczych prac, jak stawianie 
obudowy, urabianie calizny węglowej czy ob-

sługa przenośników, mieli zajęcia z pomiarów 
wentylacyjnych, miernictwa górniczego, geo-
logii. 
Dzisiaj, po zamontowaniu multimedialnych 
atrakcji, zwiedzający mogą „przejechać się” osi-
nobusem (całość to projekcja filmowa), w któ-
rym oglądają film o Dąbrowie Górniczej. W ko-
palni turyści sami mogą przeprowadzić odstrzał 
węgla, wykorzystując do tego atrapy ładunków 
połączone z głośnikami. W sali z maszynami 
górniczymi można usłyszeć ich warkot. 

P rzed setkami lat w  Sandomierzu, po-
dobnie jak w Rzeszowie, na rynku leżą-
cym na skrzyżowaniu szlaków handlo-

wych działało targowisko. Aby mieć gdzie 
przechowywać towary, budowano podziem-
ne magazyny, chodniki i  korytarze. Wie-
le z nich na przestrzeni wieków zawaliło 
się, powodując katastrofy budowlane na po-
wierzchni i zapadliska.
470-metrowa trasa prowadzi przez 34 po-
mieszczenia, od 4 do 12 metrów pod zie-
mią. W części z nich udało się zachować 
pierwotne obmurowania. W innej ich czę-
ści urządzono ekspozycje prezentujące hi-
storię Sandomierza, życie codzienne miesz-
kańców oraz rzemiosło. W przyszłości zosta-
ną zainstalowane multimedia. 

Legenda o Halinie Krępiance
Halina była córką kasztelana sandomierskiego Piotra z Krępy, zamordowa-
nego podczas jednego z najazdów tatarskich. Osieroconą dziewczynkę 
przygarnął jej wuj. Kiedy wyrosła na piękną kobietę, wydano ją za wojewo-
dę sandomierskiego Jana Pilawitę. Ich spokój i szczęście nie trwało długo. 
Sandomierz kolejny raz został zaatakowany przez Tatarów. Podczas bitwy 
zginął ukochany mąż Haliny. W 1287 roku, kiedy miasto ponownie oble-
gali Tatarzy, kasztelanka postanowiła zemścić się na nich. Obiecała wpro-
wadzić ich tajemniczym, podziemnym przejściem aż do samego centrum 
miasta. Najeźdźcy wysłali niewielki oddział, który prowadzony przez Halinę 
dotarł podziemnym labiryntem do miejsca, skąd widać było rynek. Po po-
wrocie dowódca zwiadu opowiedział dowódcy, co zobaczył. Następne-
go dnia do tuneli weszła cała horda. Halina, schodząc do lochów, zabrała 
ze sobą białego gołębia – jego wypuszczenie miało być oznaką, że Tatarzy 
znajdują się pod ziemią. Kiedy gołąb pojawił się na niebie, wejścia do tu-
neli zostały zasypane. 

Fot. UM Sandomierz
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H i s t o r i a  s c h r o n u 
w  Strzyżowie (woj. 
podkarpackie), będą-

cego w istocie tunelem ko-
lejowym, splamiona jest 
krwią 4 tys. tysięcy przy-
musowych robotników, 
którzy w  latach 1940–
1941 budowali go dla po-
ciągów sztabowych wraz 
z zapleczem technicznym. 
Stał się cmentarzem dla 
wielu z nich. 27–28 sierp-
nia 1941 r. do Strzyżowa 

przyjechał sam Adolf Hi-
tler na spotkanie z  Beni-
to Mussolinim w odległej 
o 17 km Stępinie. Podczas 
tego wydarzenia w tunelu 
strzyżowskim stał pociąg 
sztabowy Hitlera „Ame- 
rika”.
Obecnie tunel udostępnio-
ny jest turystom, których 
rocznie przyjeżdża tu oko-
ło 4 tysięcy (miasto szacu-
je, że 10 proc. z nich z za-
granicy). Przewodnicy opo-

wiadają o wykorzystaniu li-
nii Rzeszów – Jasło z 1890 
roku przy budowie tune-
lu, zwracają uwagę na je-
go łukowaty kształt, zbro-
jenia i sklepienia wyłożo-
ne cegłą klinkierową. Na 
uwagę zasługują potężne 
oryginalne drzwi zamyka-
jące tunel z dwóch stron. 
Władze Strzyżowa planu-
ją stworzyć tutaj multime-
dialną wystawę na miarę 
XXI wieku. 

Przemyskie  
miasto podziemne

Kolejowy schron Hitlera

❾

❿

Miejsce

Miejsce

.

.

W podziemiach oglądać można dawne leżakownie 
piwa, areszt, piwnicę naftową. To wszystko jednak 
kropla wody w morzu planów, jakie lokalne władze 
mają na rozbudowę podziemnego miasta. Powstanie 
podziemne multimedialne muzeum nawiązujące 
do złotego wieku Przemyśla. 

m urowana zabudowa istniała w Przemyślu 
w XVI wieku, a możliwe, że nawet już 
w XV stuleciu. Zwiedzający mogą obej-

rzeć dwukondygnacyjne piwnice pod budyn-
kiem Rynek 1, w którym dzisiaj mieści się 
urząd miejski. Podziemia o powierzchni bli-
sko 400 mkw. mają nawet 10 metrów głę-
bokości.
Piwnice, którymi wiedzie trasa, służyły nie-
gdyś kupcom do przechowywania towarów 

– win, miodów, mięsa, soli. Bywały w nich 
lokowane mieszkania dla służby, warsztaty 
i wyszynki. Najciekawsza i najbardziej oso-
bliwa część trasy to ponad 100-metrowy 
fragment liczącego w całości 800 metrów 
kolektora sanitarnego z XVII wieku. Służył 
on odwadnianiu rynku oraz terenu wokół 
katedry, zabezpieczał także piwnice pobli-
skich kamienic przez zalaniem po obfitych  
deszczach.

Przemyśl planuje stworzenie podziemnego 
miasta pod starówką i większe wykorzysta-
nie kolektora sanitarnego jako łącznika z piw-
nicami kamienicy Rynek 11. Chce stworzyć 
ekspozycję poświęconą tzw. złotemu wieko-
wi miasta. Projekt zakłada wykorzystanie in-
teraktywnych  narzędzi – systemów graficz-
nych, multimedialnych, świetlnych i dźwię-
kowych. Całkowity koszt powiększenia trasy 
miałby wynieść 16 mln zł. 

Strzyżowski schron to świetna propozycja dla miłośników 
historii związanej z II wojną światową. Skrywająca mroczne 
tajemnice budowla nie oferuje dziś zbyt wiele, ale już 
niedługo pod klinkierowym sklepieniem tunelu pojawią się 
multimedia przybliżające historię miasta i samego schronu. 

Fot. UM Przemyśl

Fot. UM Strzyżów


