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ZAPRASZAM DO ZWIEDZANIA
ZAMKU ŻUP KRAKOWSKICH
RYMOWANYM SZLAKIEM ...

Wszyscy Wieliczkę z podziemi znamy,
kiedy kopalnię soli zwiedzamy.
Ze mną, niby z przewodnikiem,
zwiedzimy ją idąc ulicą, chodnikiem.
Wieliczka przecież to miasto stare,
bo dokumentom trzeba dać wiarę.
I tym najstarszym z wieku XIII,
które przetrwały do dnia dzisiejszego.
Wyjdziesz z pociągu, podniesiesz głowę
i zaraz widzisz mury zamkowe...
Wejście do zamku od wschodu wiedzie,
a od zachodu masz gotycką wieżę...
Krystyna Kaczyńska - Ślusarczyk

Historia powstania Zamku Żup Krakowskich sięga XIII wieku.
Budowę zamku wiąże się z inicjatywą księcia Henryka Probusa,
który chciał, aby zwierzchnik żupy krakowskiej miał wygodną
rezydencję. Jednocześnie miała być ona siedzibą administracji
górniczej.
Na początku zamek był piętrowym, prostokątnym domem
otoczonym murem. Zbudowano go z piaskowca. Tak też kiedy zamek
był gotowy , Żupnik zamieszkał w wygodnej "piaskowej" rezydencji...

Radują się dworzanie, że zamek w tak cudnym jest stanie,
Siadł Żupnik wygodnie w swym tronie, w marzeniach cały tonie ...

Ciekawe, czy jak prawie każdy zamek w Polsce, ten
również miał swojego ducha? A Wy jak myślicie?
Całkiem mały jak paluszek, mieszkał w zamku mały duszek.
Pod Żupnika się często chował poduszkę,
tak że widać mu było tylko nóżkę...
Jeśli dziś odwiedzisz wielicki zamek stary,
i Ty może ujrzysz małego duszka czary!

Prawdziwy rozkwit zamku żupnego i solnego miasta miał miejsce
za panowania króla Kazimierza Wielkiego. Zamek znacząco
rozbudowano, zyskał też bogaty wystrój. Aż do końca XVI wieku
nie powstydziłby się tu zamieszakć nawet król!
Dziwy to niesłychane, zamek w solnej stolicy
jest najpiękniejszy w całej okolicy !

Kolejne wieki przyniosły upadek znaczenia zamku żupnego.
Pod koniec II wojny światowej został prawie doszczętnie zniszczony ,
a jego ruiny straszyły mieszkańców Wieliczki, aż do lat 70-tych XX
wieku. Odbudowę i rekonstrukcję zamku zakończono w roku 1984,
a w roku 2013 został wpisany na listę UNESCO .

W sercu Wieliczki stare tkwi zamczysko,
po zamkowym murze przechadza się jakieś kocisko,
minęła bezpowrotnie solnego zamku sława,
aż tu nagle rozpętała się strasznie wielka wrzawa!
To mieszkańcy Wieliczki do odnowy zabytku się wzięli,
i wkrótce nad urodą zamku wszyscy z zachwytu zapieli ...

Dzisiaj Zamek Żup Krakowskich przyciąga turystów wieloma
atrakcjami , jest nią np. organizacja Święta Soli - radosnego ,
pogodnego i każdego roku absolutnie rekordowego pod względem
liczby uczestników!
Kto przybędzie w Święto Soli do zamczyska wbrew swej woli,
wkrótce mile zaskoczony będzie hojnie nagrodzony ,
wrażeniami, cudeńkami i wieloma atrakcjami !
Lin skręcanie, soli warzenie i jeszcze garnków z gliny lepienie !
Górnicza gra orkiestra, jest po prostu extra !

Szczególny zachwyt odwiedzających wzbudza kolekcja solniczek
obejmująca około 770 eksponatów. Wykonane są one m . in .
z porcelany , srebra , cyny , szkła , drewna , fajansu czy macicy
perłowej .
... Pieniążki kto ma ten jedzie do Wieliczki ,

a kto pieniążków nie ma ten palcem do solniczki ...
Niech tej piosenki zabawne słowa , zaprowadzą Cię
wprost do tego cudnego grodu tuż obok Krakowa.
Na solnym zamku pięknych solniczek wystawa ,
a w zamkowej restauracji czeka pyszna potrawa !

Wielbicieli dobrej muzyki do Zamku Żup Krakowskich przyciągnie
z pewnością organizowany corocznie Summer Music Festival. .
Komu w duszy gra muzyka ,
niech wie, że w solnym zamku świetna jest akustyka,
na wielicki Summer Music Festival zapraszamy ,
zamkowe przed nami otworzą się bramy !
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ZAPRASZAJĄ DO ZWIEDZANIA ZAMKU
ŻUP KRAKOWSKICH !!!

Cudze chwalicie , swego nie znacie , a taki skarb w Wieliczce macie !
Przyjedźcie koniecznie , zapraszamy serdecznie ,
gwarantujemy , że poczujecie się tutaj bajecznie !!!
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