Wawel 5, 31-001 Kraków

Zamek Królewski na Wawelu

ul. Skałeczna 15, 31-065 Kraków, tel. (12) 61 90 900
www.skalka.paulini.pl

Kościół na Skałce w Krakowie

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

Bazylika Archikatedralna
na Wawelu

ul. Grodzka 54, 31-042 Kraków, tel. (12) 422 65 73,
www.apostolowie.pl

Kościół św. Piotra i Pawła został wzniesiony w XVII w. jako
pierwszy w Krakowie obiekt architektury barokowej.
Przed kościołem znajdują się charakterystyczne figury
Apostołów, a w prezbiterium grobowiec ks. Piotra Skargi
Pawęskiego - jezuity, nadwornego kaznodziei królowskiego. Co czwartek (od 10.00 do 13.00) odbywają się tu
demonstracje najdłuższego w Polsce - 46,5 m - wahadła
Foucaulta (dowodzącego obrotu Ziemi).
Medale do nabycia przy wejściu do kościoła!
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Kościół św. Piotra i Pawła

Katedra wawelska (Bazylika archikatedralna św. Stanisława
i św. Wacława) to najważniejsza świątynia w historii kraju
- miejsce koronacji królów Polski oraz ich wiecznego
spoczynku. Pochowanych jest tu 17 królów oraz para prezydencka Lech i Maria Kaczyńscy. Katedrę otacza wieniec 18
kaplic. Przy wejściu do świątyni zawieszone są olbrzymie
kości. Są to szczątki Smoka Wawelskiego - jak niektórzy
mówią, według innych to żebro wieloryba,piszczel mamuta
oraz czaszka nosorożca. Od strony północnej katedry
znajduje się Wieża Zygmuntowska, a w niej najbardziej
znany dzwon - 11-tonowy Zygmunt.
Medale do nabycia przy kasach!
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Gotycki kościół archiprezbiterialny pod wezwaniem
Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, wzniesiony w XIV/
XV w., to trzynawowa bazylika, otoczona wieńcem kaplic.
Jest najsłynniejszym kościołem w Polsce. Ze względu na
późnogotycki ołtarz Wita Stwosza oraz Hejnał Mariacki,
grany co godzinę z wieży kościoła jest on jednym z symboli
Krakowa. Medale do nabycia przy kasach, na przeciwko
wejścia do Bazyliki!
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W podziemiach świątyni mieści się Krypta Zasłużonych,
gdzie spoczywa Jan Długosz, Stanisław Wyspiański, Adam
Asnyk i inni wielcy. Przed zabudowaniami klasztornymi
znajduje się sadzawka z barokowym pomnikiem św.
Stanisława. Wedle tradycji woda czerpana z tej sadzawki
ma właściwości lecznicze, zwłaszcza dla oczu i chorób
skórnych. Legenda powiada, że podczas siekania szczątków
św. Stanisława jego palec wpadł do sadzawki.
Medale do nabycia w Krypcie Zasłużonych!
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Renesansowa rezydencja królewska (az do początku XVII
wieku) na Wzgórzu Wawelskim w Krakowie - najsłynniejszy
zamek królewski w Polsce. Można zwiedzać tu wspaniałe
komnaty królewskie (prywatne i reprezentacyjne),zbrojownię, skarbiec i legendarną Smoczą Jamę.
Medale do kupienia w Baszcie Złodziejskiej i w sklepie IRSA
w przejściu na dziedziniec!

1
ul. Św. Anny 11, 31-009 Kraków, tel. (12) 422 53 18,
www.kolegiata-anna.katolicki.eu

Kościół Św. Anny

Oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa
ul. Basztowa, 30-547 Kraków, tel. (12) 422 98 77,
www.mhk.pl

Barbakan

Oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa
ul. Lipowa 4, 30-702 Kraków, tel.(12) 257 10 17,
www.mhk.pl

Fabryka Emalia
Oskara Schindlera

Oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa
ul. Szeroka 24, 31-053 Kraków, tel. (12) 422 09 62,
www.mhk.pl

Stara Synagoga

Należy do najpiękniejszych i najokazalszych pałaców
miejskich w Krakowie. Zabudowania pałacowe powstały
w XVII w. w wyniku połączenia gotyckich kamienic,
usytuowanych u zbiegu Rynku Głównego oraz dzisiejszej
ul. Szczepańskiej. W najbardziej reprezentacyjnej Sali Pałacu
Krzysztofory, będącej zarazem jednym z najokazalszych
zachowanych salonów dawnego Krakowa, sali Baltazara
Fontany, zachował się interesujący strop plafonowy,
autorstwa tego wybitnego XVII-wiecznego włoskiego
rzeźbiarza i sztukatora, wykonany techniką stiukową. W Sali
Fontany znajduje się również galeria portretów wybitnych
krakowian: najstarsze pochodzą z przełomu XVII i XVIII w.
Medale do nabycia w sklepiku z pamiątami!

Oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa
Rynek Główny 35, 31-011 Kraków, tel. (12) 619 23 00,
www.mhk.pl

10 Pałac Krzysztofory

Stara Synagoga jest najstarszym zachowanym zabytkiem
żydowskiej architektury sakralnej w Polsce. Została
zbudowana w XV w. jako dwunawowa hala z krzyżowo
-żebrowym sklepieniem wspartym na dwóch filarach,
nakryta dwuspadowym dachem. Na stałej wystawie w
Starej Synagodze prezentowane są najcenniejsze zabytki
muzealnej kolekcji judaików związane z synagogą,
świętami i obrzędami dorocznymi, życiem prywatnym i
rodzinnym. Medale do nabycia w sklepiku z pamiątkami!
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Muzeum mieści się w budynku administracyjnym dawnej
Fabryki Naczyń Emaliowanych Oskara Schindlera.
To właśnie miejsce, gdzie niemiecki właściciel Oskar
Schindler ratował żydów z płaszowskiego obozu (film
Stevena Spielberga Lista Schindlera). Powierzchnia 100
m2 przeznaczona jest na organizację wystaw czasowych.
W kolejnych pomieszczeniach dostępna jest biblioteka,
prowadzi się działania edukacyjne, urządza spotkania,
zaś w sali kinowej, mieszczącej 100 osób, odbywają się
projekcje filmów. Do dyspozycji gości Muzeum kawiarnia
kinowa. Medal do nabycia w sklepiku!
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To najciekawszy zabytek średniowiecznych fortyfikacji
krakowskich, jeden z nielicznych tego typu zachowanych
w Europie.Zbudowany został w stylu gotyckimwXVwieku z
cegły oraz częściowo z kamienia. Stanowił rodzaj obszernej
baszty z 4 kondygnacjami strzelnic umieszczonych w
szachownicę oraz 7 wieżyczkami obserwacyjnymi.Niewątpliwa atrakcją Barbakanu są pokazy walk rycerskich, scenek
rodzajowych z epoki średniowiecza i tańców dworskich,
które odbywają się tutaj w sezonie letnim (VI - X).
Medale do nabycia w kasie!
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Jedna z najpiękniejszych budowli barokowych w Polsce.
Położony w sąsiedztwie Collegium Medicum I Collegium
Maius jest kościołem akademickim Uniwersytetu
Jagiellońskiego. Tu znajduje się konfesja św. Jana Kantego
zawierająca relikwie patrona uczelni. Wewnątrz świątyni
panuje specyficzny i niespotykany klimat.
Medale do nabycia przy wejściu głównym do kościoła!

6
ul. Kupa 18, 31-042 Kraków, tel. (12) 430 55 77,
www.jewishkrakow.net

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”.

Domki tPensjonattRestauracja
www.javorina.pl

Centrum Jana Pawła II, ul. Kanonicza 18, 31-002 Kraków

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, Kraków, tel. 660 245 968,
www.janpawel2.pl

12 Centrum Jana Pawła II

Synagoga została założona przez Izaaka Jakubowicza.
Część główna składa się z sali modlitewnej dla mężczyzn i
galerii dla kobiet.. Synagoga mieści stałą wystawę, na której
można obejrzeć dwa zupełnie różne filmy poświęcone życiu
Żydów. W synagodze odbywają się koncerty i spotkania.
Znajduje się tu również sklep z artykułami koszernymi.
Medale do nabycia przy wejściu do synagogi!

11 Synagoga Izaaka

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

W 1952 r. po studiach doktoranckich zamieszkał tu w
małym, skromnym pokoju ks. Karol Wojtyła. Oprócz
wystawy poświęconej Ojcu Św. znajduje sie tu również
wspaniała kolekcja sztuki sakralnej.
Medale do nabycia przy wejściu do muzeum!
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Muzeum Archidiecezjalne
Kardynała Karola Wojtyły

Muzeum w Krakowie zlokalizowane jest na terenach
dawnego lotniska Rakowice -Czyżyny, gromadzące
eksponaty związane z historią rozwoju lotnictwa. Liczba
eksponowanych obecnie statków powietrznych przekracza
200. Większość eksponatów stanowią przekazane do
muzeum egzemplarze wycofane z użytku przez wojsko lub
władze państwowe. Muzeum wydaje własne publikacje,
organizuje imprezy o charakterze edukacyjnym.
Medale do nabycia w pawilonie głównym!

Al. Jana Pawła II 39 , 30-969 Kraków 28, skr.poczt. 79
tel. (12) 642 87 00, www.muzeumlotnictwa.pl

16 Muzeum Lotnictwa Polskiego

Bazylika św. Franciszka z Asyżu pochodzi z XIII w. Choć
świątynia była przebudowywana,do naszych czasów
zachowała sie w swej gotyckiej i neogotyckiej postaci. We
wnętrzu zwracają uwagę piękne witraże zaprojektowane
przez Stanisława Wyspiańskiego. Bardzo często modlił
się tutaj kardynał Karol Wojtyła. Medale do nabycia w
krużgankach oraz w wejściu do nawy bocznej!

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

15 Bazylika Świętego Franciszka

Słynny budynek Sanktuarium kultu Bożego Miłosierdzia
mieści się koło klasztoru, w którym mieszkała św. Siostra
Faustyna. 17 sierpnia 2002 roku konsekrował je Jan Paweł II.
W tym też miejscu Papież zawierzył cały świat Miłosierdziu
Bożemu. Medale do nabycia w podziemiach Sanktuarium,
przy biurze informacji oraz w wieży!

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

Bożego
14 Sanktuarium
Miłosierdzia w Łagiewnikach

Pałac słynie ze spontanicznych, nieoficjalnych wystąpień
Jana Pawła II do tłumów wiernych , zgromadzonych przy
ul. Franciszkańskiej z tzw. „okna papieskiego”. Oficjalnie
od końca XIVw. do dnia dzisiejszego mieści się tam kuria
metropolitarna, siedziba biskupów krakowskich.
Medale do nabycia w wejściu głównym do kurii!

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

13 Pałac Biskupów Krakowskich

ul. Dobrego Pasterza 126, Kraków,
www.zoo-krakow.pl

Jest jedną z najstarszych nieprzerwanie czynnych kopalń
na świecie . Wpisana przez UNESCO na pierwszą Listę
Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego.
Jest to jedyny obiekt górniczy na świecie czynny bez
przerwy od średniowiecza do chwili obecnej, pozwalający
prześledzić rozwój techniki górniczej w poszczególnych
epokach historycznych. Wielicka kopalnia liczy 9 poziomów
sięga 327 metrów w głąb ziemi. Medale do nabycia za
sklepem przy wyjściu z kopalni oraz w sklepikach!

Park Kingi 10, 32-020 Wieliczka, tel. (12) 278 73 66,
www.kopalnia.pl

22 Kopalnia Soli w Wieliczce

Zapraszamy do niewielkiego i uroczego Ojcowa koło
Krakowa. Poza wspaniałymi walorami krajobrazowymi
znajduje sie tu kilka obiektów wartych zobaczenia: ruiny
Zamku Kazimierza Wielkiego z 2. połowy XIV wieku, Grota
Łokietka, Maczuga Herkulesa... Zapraszamy na spacer tą
urokliwa trasą i odpoczynek w Barze Sąspówka. Polecamy
wspaniałą domową kuchnię!
Medale do kupienia w Barze Sąspówka w Ojcowie!

Bar Sąspówka w Ojcowie, tel. (012) 389 14 05

- Zamek w Ojcowie
21 Ojców
i Grota Łokietka

Park Wodny w Krakowie kryje pod swym dachem ogromną
liczbę atrakcji dla każdego! Jest jednym z największych
obiektów tego typu w Europie i największym krytym
Parkiem Wodnym w Polsce. Oferujemy Państwu wspaniały
relaks dla każdego - sauny, hydromasaże, jacuzzi, rwąca
rzeka, ścianki wspinaczkowe, sporty wodne, tęczowa
ścieżka, niemal 800 metrów naprawdę zakręconych
zjeżdżalni i wiele innych wodnych szaleństw, również dla
najmłodszych. Medale do nabycia koło kas recepcji!

20 Park Wodny w Krakowie

Krakowski Ogród Zoologiczny jest jednym z ulubionych
miejsc rekreacyjnych krakowian. Corocznie odwiedza
go około 250 tys. zwiedzających. Ogród ma specyficzny,
kameralny charakter. Dobrze utrzymana i pielęgnowana
zieleń otacza wybiegi podnosząc estetykę i stwarzając
zwiedzającym dogodne warunki do wypoczynku. Ogród
Zoologiczny położony jest w centrum Lasu Wolskiego.
W ogrodzie funkcjonuje mini ZOO - miejsce stworzone
z myślą o najmłodszych. Medale do kupienia w ogródku
gastronomicznym koło mini-zoo!

ul. Kasy Oszczędności Miasta Krakowa 14, Kraków,
www.zoo-krakow.pl

Zoologiczny
19 Ogród
w Krakowie

Opactwo, usytuowane na wapiennym wzgórzu nad Wisłą
powstało w 1044 r. W 2006 r rozpoczął się ostatni etap
odbudowy Opactwa Tynieckiego. Jednostka zajmuje
się m.in. sprzedażą produktów pod marką Produkty
Benedyktyńskie. W lipcu 2008 roku została odbudowana
tzw. Wielka Ruina i powstał Benedyktyński Instytut Kultury
Aby chronić Dobro.
Medale do kupienia koło sklepika przy kościele!

ul. Benedyktyńska 37, Kraków,
www.tyniec.benedyktyni.pl

Benedyktynów
18 Opactwo
w Tyńcu
05.2014

