ul. Kościelna 7, 34-100 Wadowice,
tel. (33) 823 26 62, www.domrodzinnyjanapawla.pl

Muzeum Dom Papieża

Plac Jana Pawła II 1, 34-100 Wadowice,
tel. (33) 873 20 96, www.bazylika.wadowice.pl

ul. Siostry Faustyny 3, 30-420 Kraków,
tel. (12) 252 33 11, www.milosierdzie.pl

ul. Franciszkańska 3, Kraków, www.muzeumkra.diecezja.pl

Pałac Biskupów Krakowskich

Plac Mariacki 5, 31-042 Kraków,
tel. (12)422 55 18,www.mariacki.com

Bazylika Mariacka

Wawel 3, 31-001 Kraków, tel. (12) 429 33 27
www.wawel.diecezja.pl

ul. Św. Anny 11, 31-009 Kraków,
tel.(12) 422 53 18, www.kolegiata-anna.katolicki.eu

Karol Wojtyła spędził tu wiele czasu jako student, kapłan,
biskup, kardynał i – jak wyznał – często wracał do tego
miejsca myślą i pamiecią. Wojtyła dużo czerpał od Jana
Kantego - profesora Uniwersytetu Krakowskiego, którego
sarkofag znajduje się wewnątrz kościoła. Medale do nabycia
przy wejściu głównym do kościoła!

7

Kościół Św. Anny

W podziemiach Katedry w 1946 r. ks. Karol Wojtyła odprawił
swoją pierwszą mszę św. W 1958 r., został konsekrowany
na biskupa. Będąc Nastepcą św. Piotra w Rzymie Jan Paweł
II przybywał do Katedry wielokrotnie. Medale do nabycia
przy kasach!

6

Bazylika Archikatedralna
na Wawelu

W latach 1952-1957 Jan Paweł II był kaznodzieją i spowiednikiem w tej Bazylice. Jako Papież nawiedził ją trzykrotnie,
a w1991 r. przy ołtarzu stojącym u jej wejścia odprawił
mszę świetą, podczas której dokonał beatyfikacji bł. Anieli
Salawy. Medale do nabycia w kasach Bazyliki!

5

Karol Wojtyła mieszkał tu jako biskup aż do 1978 roku,
kiedy to został papieżem. Później, już jako Jan Paweł II,
odwiedzał to miejsce podczas pielgrzymek do Ojczyzny.
Zasłynął ze spontanicznych, nieoficjalnych przemówień
do tłumów wiernych zgromadzonych przy barokowej
bramie wjazdowej, tuż pod oknem przy Franciszkańskiej 3.
Medale do nabycia w wejściu głównym do kurii!

4

Karol Wojtyła, w czasie okupacji chodząc do pracy w
Solvayu, codziennie mijał klasztor na łagiewnickim wzgórzu
i często wstępował do zakonnej kaplicy. Jako Papież
Pielgrzym przybywał tu, aby modlić się przed słynącym
łaskami obrazem Jezusa Miłosiernego i przy relikwiach
siostry Faustyny. Medale do nabycia w podziemiach
Sanktuarium, przy biurze informacji oraz w wieży!

3

Sanktuarium Bożego
Miłosierdzia w Łagiewnikach

To tutaj znajduje się chrzcielnica, przy której mały Lolek
- jak mówiono na Karola Wojtyłe - przyjął chrzest. W tym
kościele przyszły papież służył jako ministrant. W 1992
roku, już jako Jan Paweł II podniósł kościół Ofiarowania
NMP do godności Bazyliki Mniejszej. Medale do nabycia
w sklepiku w kościele!

2

Bazylika Najświętszej
Maryi Panny

W roku 1919 na I piętro tego domu wprowadzili sie Karol
Wojtyła i jego żona Emilia z Kaczorowskich wraz z trzynastoletnim synem Edmundem. Zajęli oni dwa pokoje i kuchnię.
18 maja 1920 roku urodził się tam drugi syn Wojtyłów, Karol
Józef - przyszły Jan Paweł II. Medal do nabycia przy wyjściu
z muzeum oraz w sklepiku!

1
ul. Franciszkańska 2, Kraków,
tel. (12) 422 53 76, www.franciszkanie.pl

Bazylika Świętego Franciszka

10
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Park Kingi 10, 32-020 Wieliczka,
tel. (12) 278 73 75, www.kopalnia.pl

Kopalnia Soli Wieliczka

ul. Krzeptówki 14, 34-500 Zakopane,
tel. (18) 206 64 20, www.smbf.pl

Skr. pocztowa 201, 34-500 Zakopane
Karol Wojtyła bywał tu ze swym ojcem jeszcze przed
wojną - jako młody chłopak. Później już jako ksiądz, biskup,
kardynał chodził po górach, odrabiając - jak je sam nazywał
- wielogodzinne "dniówki". Ostatni raz Jan Paweł II gościł
nad Morskim Okiem 5 czerwca 1997 roku. W księdze
pamiątkowej w schronisku wpisał wtedy krótkie "Szczęść
Boże". Medale do nabycia przy wejściu do schroniska!

14

Morskie Oko – Schronisko

Sanktuarium powstało jako votum dziękczynne wyrażające
wdzięczność za ocalenie Papieża po zamachu na jego życie
z 13 maja 1981 roku. Jan Paweł II podczas jego konsekracji 7
czerwca 1997 roku wyznał, że to miejsce jest mu szczególnie
bliskie i drogie, ze względu na czczoną tu figurę Matki
Boskiej Fatimskiej. Medale do nabycia w sklepiku!

13

Sanktuarium Matki Bożej
Fatimskiej na Krzeptówkach

Aby oddać hołd Ojcu Świętemu, w kaplicy świętej Kingi
umieszczono solny pomnik Papieża Polaka, a w wielickich
podziemiach wykuto nowy korytarz, który wyznacza
Aleję Jana Pawła II. Dzięki inicjatywie płynącej z serc osób
od lat związanych z kopalnią, na głębokości 125 metrów
powstanie kaplica Sługi Bożego Jana Pawła II. Medale do
nabycia obok sklepiku przy wyjściu z kopalni!
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W tej kopalni 200 metrów pod ziemią znajduje się osiemnastowieczna, wyrzeźbiona w soli kaplica św. Kingi. Jest w
niej ołtarz także z soli, przy którym 16 czerwca 1999 roku
w Starym Sączu papież Jan Paweł II odprawił Mszę Świetą,
w czasie której wyniósł na ołtarze błogosławioną Kingę.
Medale do nabycia przy wejściu do kas szybu Campi oraz
Sutoris!

Solna 2, 32-700 Bochnia,
tel. (14) 615 36 66, www.kopalniasoli.pl

Kopalnia Soli Bochnia

Na początku roku 2006 metropolita krakowski, ks. kard Stanisław Dziwisz, powołał do życia Centrum Jana Pawła II „Nie
lękajcie się!”. Ma ono na celu upamiętnianie pozostawionego nam dziedzictwa oraz upowszechnianie nauczania
wielkiego Papieża Polaka po to, aby „jego przykład i słowo
zostały przekazane następnym pokoleniom”. Medale do
nabycia przy wejściu do Centrum!

ul. Józefa Marcika 3, 30-443 Kraków
tel. 12-257-53-15, www.sanktuariumjp2.pl
ul. Kanonicza 18, 31-002 Kraków,
tel. (12) 429 64 71, www.janpawel2.pl

Centrum Jana Pawła II

Po studiach doktoranckich, w roku 1952 ks. Karol Wojtyła
zamieszkał tu - na Kanoniczej 19. Biblioteczka, szafa, łóżko,
biurko i stolik z trzema krzesłami to wszystko, co mieściło
się w jego małym pokoiku na I pietrze. Po otrzymaniu
sakry biskupiej (1958r.) przeniósł się pod numer 21, gdzie
przebywał kolejne kilka lat. Medale do nabycia przy wejściu!

ul. Kanonicza 19-21, 31-002 Kraków,
tel. (12) 628 82 10, www.muzeumkra.diecezja.pl

Muzeum Archidiecezjalne
Kardynała Karola Wojtyły

Bardzo często modlił się tutaj kardynał Karol Wojtyła. Już
jako Ojciec Święty Jan Paweł II, dwukrotnie nawiedził
bazylikę: 9 czerwca 1979 i 13 sierpnia 1991 roku, kiedy
to po beatyfikacji Anieli Salawy - krakowskiej służącej
- modlił się przy jej relikwiach w kaplicy Męki Pańskiej.
Medale do nabycia w krużgankach oraz przy wejściu do
nawy bocznej!

9

8
PKL, ul. Krupówki 48, 34-500 Zakopane,
tel. (18) 201 45 10, www.pkl.pl

Kasprowy Wierch

Skr. pocztowa 195, 34-500 Zakopane,
tel. (18) 207 05 10, www.chocholowska.zakopane.pl

Dolina Chochołowska – Schronisko

ul. Jana Pawła II 124, 34-471 Ludźmierz,
tel. (18) 265 55 27, www.mbludzm.pl

Sanktuarium Maryjne
w Ludźmierzu

ul. Skałeczna 15, 31-065 Kraków,
tel. (12) 619 09 00, www.skalka.paulini.pl

Kościół na Skałce w Krakowie

ul. Ks. Ficka 7, 41-940 Piekary Śląskie, tel.(32) 287 22 70,
www.piekary.bazylika.katowice.opoka.org.pl

Sanktuarium Matki
Sprawiedliwości i Miłości
Społecznej w Piekarach

21

Kolekcja medali pamiatkowych udostepniana jest przez GW COIN. Regulamin oraz informacje na temat kolekcji znajduja sie na stronie www.zlotapolska.pl . Niniejszy
folder nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.)" „Znajdujacy sie w niniejszym wydawnictwie znak POLSKA
jest wyrazem uznania jakosci prezentowanych produktów, usług i informacji oraz wkładu w proces promocji Polski jako miejsca atrakcyjnego turystycznie. Chroniony
prawem znak pozostaje w wyłacznym administrowaniu Polskiej Organizacji Turystycznej (POT), posiadajacej do niego wszelkie prawa autorskie i pokrewne. Uzywanie
znaku bez zgody POT pociaga za soba odpowiedzialnosc karna przewidziana stosownymi przepisami. Wiecej informacji: www.pot.gov.pl”.

W miejscu gdzie obecnie stoi drewniany kościół w 1861
roku ukazała się Matka Boża. Miejsce to, często nawiedzane
przez kardynała Karola Wojtyłę, jest równie ukochane przez
górali i turystów górskich. Figurka Matki Bożej znajdująca
się w tym Sanktuarium w 1992 roku otrzymała korony
papieskie. Medale do nabycia w sklepiku z pamiątkami!

Małe Ciche 47, Wiktorówki, 34–531 Murzasichle,
tel. (18) 201 98 50, www.wiktorowki.dominikanie.pl

Sanktuarium Matki Bożej
Jaworzyńskiej, Królowej Tatr

Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej Patronki Rodzin,
zwane również Sanktuarium Rodzinnych Błogosławieństw,
to niezwykłe miejsce na Jurze Krakowsko - Częstochowskiej,
gdzie króluje Matka Boża Uśmiechnięta, ukoronowana
przez Prymasa Polski Kard. Stefana Wyszyńskiego oraz
papieża Jana Pawła II. Medale do nabycia w sklepie
naprzeciw kościoła!

ul. Leśniowska 99, 42-310 Żarki,
tel. (34) 314 80 22, www.lesniow.pl

Sanktuarium Matki Bożej
Leśniowskiej Patronki Rodzin

Od 1967 r. kardynał Karol Wojtyła brał udział w corocznych
pielgrzymkach do Piekar. Już jako papież Jan Paweł II w 1983
r., podczas spotkania w Katowicach, na które przywieziono
również wizerunek Maryi Piekarskiej, nadał Pani z Piekar
tytuł Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej. Medale
do nabycia w sklepiku oraz w domu duszpasterskim!

20
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Jan Paweł II w 1979 roku, przybył do Krakowa i jednocześnie
na Skałkę z okazji 900 rocznicy śmierci św. Stanisława. W 750
rocznicę kanonizacji św. Stanisława Ojciec Święty Jan Paweł
II podniósł kościół na Skałce do rangi bazyliki mniejszej.
Medale do nabycia w Krypcie Zasłużonych!

18

15 sierpnia 1963 roku odbyła się koronacja figury Matki
Bożej Ludźmierskiej, kiedy z ręki Matki Bożej wypadło berło,
które pochwycił bp Karol Wojtyła. 7 czerwca 1997 już jako
papież odmówił różaniec razem z wiernymi w Ogrodzie
Różańcowym. Medale do nabycia w nawie bocznej kościoła
oraz w jadłodajni!

17

Było to jedno z ulubionych miejsc Karola Wojtyły w Tatrach.
Jest tu nawet, upamiętniający ten fakt, biało-żółty papieski
szlak turystyczny, prowadzący Doliną Chochołowską i
Jarząbczą. 23 czerwca 1983 r. w tutejszym schronisku papież
spotkał się z Lechem Wałęsą. Powiedział wtedy: "Ja tu do
was przyjadę w spokojniejszym czasie". Medale do nabycia
w schronisku!

16

Karol Wojtyła kochał góry i był zapalonym narciarzem.
Nieraz wpadał do dyżurki na Kasprowym zapytac o warunki;
zatrzymywał się, by podziwiając panoramę. Dnia 06.06.1997
roku Jan Paweł II już jako papież w czasie pielgrzymki do
Polski odwiedził Tatry i wjechał koleją linową na Kasprowy
Wierch. Medale do nabycia na górnej stacji!

15

ul. Papieska , 33-340 Stary Sącz, www.centrum.stary.sacz.pl

Diecezjalne Centrum
Pielgrzymowania im. Jana Pawła II

ul. Podkramarska 5, 80-834 Gdanńsk
tel. (58) 301 39 82, www.bazylikamariacka.pl

Kościół Mariacki w Gdańsku

ul. Profesorska 17, 80-856 Gdańsk
tel. (58) 301 31 52, www.diecezja.gda.pl

Bazylika Św. Brygidy w Gdańsku

Czerna 79, 32 - 065 Krzeszowice
tel. (12) 282 00 65, www.karmelczerna.pl

Sanktuarium Matki Bożej
Szkaplerznej i Św. Rafała
Kalinowskiego w Czernej

ul. Bpa Edmunda Nowickiego 5, 80-330 Gdańsk Oliwa
tel. (58) 552 47 65, www.archikatedra.diecezja.gda.pl

Archikatedra Oliwska w Gdańsku

Św. Lipka 29, 11-440 Reszel, tel. 089/755-14-81

Sanktuarium w Świętej Lipce

ul. Kowaniec 1, 34-400, Nowy Targ
tel/fax: +48 (18) 266-77-80, www.turbacz.net

Schronisko PTTK „Na Turbaczu”

Papieskie „chodź na Turbacz" podpowiedziane osiem lat temu
skandującym „zostań z nami" góralom to nie jedyny związek
Jana Pawła II z Turbaczem. To właśnie na Hali Turbacz (kilkaset
metrów od schroniska) ksiądz Karol Wojtyła odprawił mszę
stojąc w drzwiach gorczańskiej drewnianej chatki. Medale do
nabycia w schronisku!

28

Początki Sanktuarium Maryjnego sięgają XIV w. i znamy
je tylko z opowiadań ludowych. W przeszłości na terenie
obecnego Sanktuarium stało rozłożyste drzewo lipy, na
którym pojawiła się figurka Matki Boskiej. 11.08.1968 r. obraz
Matki Bożej został przyozdobiony koronami papieskimi.
Ceremonii dokonał Prymas Ks. kardynał S. Wyszyński, a sumę
celebrował Ks. kardynał Karol Wojtyła. Medale do nabycia
za główną bramą po prawej stronie!

27

Bazylika jest świadkiem wielu ważnych wydarzeń historycznych. To tutaj przy wielkim dębowym stole, który dotrwał do
naszych czasów, 3 maja 1660 roku podpisano "Pokój oliwski"
kończący wojnę ze Szwedami, a w 1987 i 1999 roku nawiedził
jej progi Jan Paweł II. Medale do nabycia w sklepiku z
pamiątkami!

26

W Czernej pod Krzeszowicami znajduje się barokowy kościół
p.w. św. Eliasza oraz klasztor Karmelitów Bosych. Przy kościele
klasztornym murowanym w 1631-40 r jest kaplica , poświęcona
pamięci błog. ojca Rafała (Józefa Kalinowskiego), członka
Rady Narodowej w powstaniu styczniowym w 1863, później
zesłańca syberyjskiego, w końcu karmelity bosego w Czernej,
beatyfikowanego w 1983 przez Jana Pawła II. Medale do
nabycia w sklepiku z pamiątkami!

25

wybudowana była kaplica św. Magdaleny. Właśnie tam ukazała
się Najświętsza Panna. W latach 1970-2004 proboszczem
parafii był ksiądz Henryk Jankowski związany z niezależnym
ruchem robotniczym. Ksiądz Jankowski odprawiał msze
św. podczas strajków w Sierpniu 1980 i od tego czasu był
związany z "Solidarnością". W 1992 papież Jan Paweł II nadał
kościołowi tytuł bazyliki mniejszej. Medale do nabycia w
wejściu bocznym Bazyliki!

24

Kościół Mariacki - to największa ceglana, gotycka świątynia w
Europie. Kościół mający ponad 0,5 ha pow. może pomieścić
ponad 25 tyś. osób. Warto wspiąć się po 400 stopniach na 77
metrową masywną wieżę, z której podziwiać można panoramę
miasta. 12.06.1987 r Bazylikę odwiedził Ojciec Święty Jan Paweł
II, spotykając się w niej, m.in. z chorymi oraz służbą zdrowia.
Medale do nabycia w sklepiku z pamiątkami!
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Jedyny na świecie Ołtarz Papieski, jaki pozostał nienaruszony po papieskich pielgrzymkach. Wraz z Domem Pielgrzyma i powstającą wokół infrastrukturą funkcjonuje jak
sanktuarium, muzeum oraz jako ośrodek duszpasterstwa
wśród turystów i pielgrzymów podążająch śladami Jana
Pawła II i św. Kingi. Medale do nabycia w wejściu do
Centrum!

22
ul. Klasztorna 4, 62-563 Licheń Stary,
tel. (63) 270 81 63, www.lichen.pl

Sanktuarium Matki Bożej
Bolesnej Królowej Polski
w Starym Licheniu

ul. O. A. Kordeckiego 2, 42-225 Częstochowa,
tel. (34) 377 74 14, www.jasnagora.pl

Sanktuarium Najświetszej Maryi
Panny Jasnogórskiej

32
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Kawiarnia Mieszczańska, Kościelna 5, Wadowice,
tel. 33 872-27-77, www.cukierniawadowice.pl

Cukiernia Wadowice

34 - 236 Sidzina, tel. 18 447-50-05, www.krupowa.pttk.pl

Schronisko PTTK "Krupowa Hala"
Wśród wielu gości schroniska na Hali Krupowej, gościł w schronisku 8 września 1978 roku ks. Karol Wojtyła w towarzystwie
ks. Tadeusza Stycznia i ks. Stanisława Dziwisza, odbywając
wycieczkę na trasie ze Skawicy Górnej przez Halę Krupową
i Policę na Przełęcz Krowiarki. Medale do nabycia w schronisku!
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"(...) A tam była cukiernia. Po maturze chodziliśmy na kremówki.
Że myśmy to wszystko wytrzymali, te kremówki po maturze."
Wadowice, 16 czerwca 1999 roku - Jan Paweł II. To jedno
zdanie Ojca Świętego wypowiedziane w czasie słynnej wizyty
w rodzinnym mieście zapisało się w pamięci milionów ludzi.
Wypromowało również ciastko nazwane przez odwiedzających
Wadowice pielgrzymów kremówką papieską. Medale do
nabycia w cukierni!

34

Schronisko Leskowiec – położone jest pod szczytem Gronia
Jana Pawła II (890 m n.p.m.). Groń Jana Pawła II to jedyny szczyt
górski na świecie, którego nazwa została nadana na cześć
Karola Wojtyły - Papieża Polaka. Znajduje sie tam niewielkie
Sanktuarium ku czci naszego papieża. Karol Wojtyła wielokrotnie bywał na szczycie Jaworzyny i Leskowca, odwiedzał
również schronisko. Medale do nabycia w bufecie!

34-206 Krzeszów, tel. (33) 872 16 94, www.leskowiec.pttk.pl

Schronisko PTTK "Leskowiec"

Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej w Skarżysku Kamiennej jest niejako bliźniaczym przeniesieniem Wileńskiej Ostrej
Bramy. Najdroższy i najcenniejszy dar to różaniec i piuska od
Ojca Świętego. Można ujrzeć także różę poświęconą przez
Papieża Jana Pawła II. Medale do nabycia w sklepiku z
pamiątkami!

ul. Wileńska 33, 26 -110 Skarżysko - Kamienna,
tel. (41) 253 88 00, www.ostrobramska.pl

Sanktuarium Matki Bożej
Ostrobramskiej

Roztoka stała się najważniejszą bazą polskiego taternictwa.
Schronisko to znajduje się przy trasie prowdzącej do Morskiego
Oka, szlakiem uczęszczanym przez Karola Wojtyłę, późniejszego Papieża Jana Pawła II. Medale do nabycia na jadalni przy
bufecie!

Zakopane 1, 34-500 Zakopane,
tel. (18) 207 74 42, www.schroniskoroztoka.com.pl

Schronisko PTTK „Roztoka”
im. Wincentego Pola

Jasna Góra jest najważniejszym centrum pielgrzymkowym
w Polsce. Znajduje się tu obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, gdzie po jej lewej stronie umieszczone jest złote
serce z napisem "Totus Tuus" – dar papieża Polaka. Jan
Paweł II przekazał swój przestrzelony i zakrwawiony pas
sutanny, który miał na sobie w czasie zamachu. Zawisł
on na ołtarzu, tuż przy Cudownym Obrazie. Na bastionie
świętej Trójcy powstał pomnik Jana Pawła II, który mierzy
4,3 m. Jan Paweł II odwiedził Jasną Górę sześciokrotnie.
Medale do nabycia w sklepiku Claromontana!
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Jest to obecnie największa świątynia w Polsce, w której
króluje Matka Boża Bolesna - obraz słynący cudami. 6
czerwca 1999 roku stanął na licheńskiej ziemi Jan Paweł
II. Stało się to na życzenie jego samego, który słysząc o
Licheniu powiedział: - "Chciałabym, to zobaczyć". 7 czerwca
Ojciec Święty zwiedził świątynię odprawił nabożeństwo
i pobłogosławił budującą się świątynię oraz wiernych.
Zapraszamy do odwiedznia apartamentów papieskich, w
których mieszkał Ojciec Święty podczas wizyty. Medale do
nabycia w domu duszpasterskim, w wieży na dole oraz na
górze, w sklepiku na tyłach Bazyliki, w sklepiku z pamiątkami
obok Golgoty oraz w sklepie przy głównej ulicy!
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