
 

 



KOLEJE WOLNOŚCI 1939-2019 

WIELKOPOLANIE W KAMPANII WRZEŚNIOWEJ 1939 

 

W dniach 1-4 października 2019 roku z okazji 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej              

na szlaki kolejowe Wielkopolski wyjadą cztery pociągi specjalne. 

W składach złożonych z parowozu oraz historycznych wagonów odbędą się bezpłatne           

zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży z wielkopolskich szkół. 

Prowadzący wykłady rekonstruktorzy w żywy i barwny sposób przybliżą uczestnikom          

historię wojny obronnej Polski w 1939 roku, ze szczególnym uwzględnieniem udziału i            

roli w niej Wielkopolan, bohaterskich żołnierzy Armii Poznań.  

W składach znajdować się będą także dodatkowe wagony dla wszystkich          

zainteresowanych podróżą (przejazd bezpłatny).  

Zapraszamy do wspólnego kształtowania wartości patriotycznych poprzez udział w         

projekcie KOLEJE WOLNOŚCI 1939-2019. WIELKOPOLANIE W KAMPANII WRZEŚNIOWEJ        

1939, realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w        

Poznaniu, Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, Koleje Wielkopolskie,         

Parowozownię Wolsztyn i Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu. 

 

Obowiązują zapisy. Ilość miejsc ograniczona.  

Czas trwania lekcji uzależniony od długości trasy.  

Powrót własnym środkiem transportu lub bezpłatnym pociągiem.  

 

Pisemną deklarację uczestnictwa prosimy przesłać do 25 września 2019 roku na adres:            

rezerwacje@muzeumgniezno.pl.  

 

Informacje i rezerwacje:  

e: rezerwacje@muzeumgniezno.pl,  

t: 61 426 46 41 w. 210 | 690 887 669  

www.muzeumgniezno.pl 

 

 

 

 

 

 



ROZKŁAD JAZDY POCIĄGÓW (1-4.10.2019) 

 

 

1.10.2019 

 

STACJA PRZYJAZD ODJAZD 

Wolsztyn - 07:05 

Leszno 08:14 08:54 

Kobylin 09:59 10:46 

Krotoszyn 11:05 11:12 

Ostrów Wlkp. 11:45 11:51 

Kalisz 12:20 12:40 

Ostrów Wlkp. 13:11 14:06 

Pleszew 14:36 14:41 

Jarocin 15:02 15:07 

Poznań Główny 17:02 - 

 

 

2.10.2019 

 

STACJA PRZYJAZD ODJAZD 

Poznań Główny - 07:00 

Oborniki Wlkp. 07:37 07:44 

Rogoźno Wlkp. 08:00 09:02 

Piła Główna 10:23 11:25 

Złotów 12:10 14:50 

Piła Główna 15:41 17:03 

Chodzież 17:34 17:54 

Oborniki Wlkp. 18:56 19:01 

Poznań Główny 19:42 20:46 

Wolsztyn 22:44 - 



3.10.2019 

 

STACJA PRZYJAZD ODJAZD 

Wolsztyn - 07:02 

Grodzisk Wlkp. 07:51 07:56 

Stęszew  08:27 09:17 

Środa Wlkp. 10:38 10:43 

Jarocin 11:20 12:20 

Miłosław 12:57 13:27 

Września 13:46 13:51 

Czerniejewo  14:05 14:10 

Gniezno 14:28 15:52 

Poznań Główny 16:56 - 

 

 

4.10.2019 

 

STACJA PRZYJAZD ODJAZD 

Poznań Główny - 08:15 

Pobiedziska 08:47 08:52 

Gniezno 09:18 09:50 

Września 10:21 11:21 

Konin 12:16 13:10 

Września 14:16 15:16 

Jarocin 16:11 16:16 

Ostrów Wlkp. 17:18 18:03 

Kobylin 18:59 19:37 

Leszno 20:49 21:39 

Wolsztyn 22:46 - 

 



Klauzula RODO - dorośli 

 

Gniezno, dn. ……….………………….. 2019 r. 

 

1. OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA WYKORZYSTYWANIE WIZERUNKU 

 

Ja niżej podpisany/podpisana 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….……….. 

PESEL ……………………………………………………… na podstawie art. 81 ust. 1 z dnia 4 lutego            

1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oświadczam, że wyrażam dobrowolnie            

zgodę na nieodpłatne, wielokrotne rozpowszechnianie mojego wizerunku poprzez        

publikację zdjęć oraz materiału wideo przez Muzeum Początków Państwa Polskiego w           

Gnieźnie na potrzeby realizacji i promocji programu Koleje Wolności, na stronach www,            

w powstałych publikacjach oraz za pośrednictwem dowolnego medium. Niniejsza zgoda          

nie jest ograniczona czasowo ani terytorialne, dotyczy wszelkich zdjęć oraz materiałów           

wideo z moim udziałem wykonanych podczas działań związanych z realizacją programu           

Koleje Wolności. Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń, w tym również o           

wynagrodzenie (istniejących i przyszłych) względem Muzeum Początków Państwa        

Polskiego w Gnieźnie z tytułu wykorzystania mojego wizerunku. 

 

..…………………………………………….. 

data / podpis 

 

2. ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  

Ja niżej podpisany/podpisana wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie danych         

osobowych: moich w zakresie imienia, nazwiska i nr PESEL oraz mojego wizerunku. 

 

..…………………………………………….. 

data / podpis 

 

3. KLAUZULA INFORMACYJNA  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)              

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z               

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych          

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych –          

Dziennik Urzędowy UE L 119 – RODO) informuję, że:  

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Początków Państwa        

Polskiego w Gnieźnie, 62-200 Gniezno, ul. Kostrzewskiego 1. 



2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Muzeum Początków Państwa Polskiego  

w Gnieźnie możliwy jest pod adresem e-mail: iod@muzeumgniezno.pl. 

3) Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 l. a. 

4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby realizacji i promocji          

programu Koleje Wolności.  

5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą zostać podwykonawcy związani z         

Muzeum umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. kancelarie        

radców prawnych, firmy informatyczne oraz podmioty uprawnione do uzyskania         

danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych          

osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienie        

sprzeciwu wobec przetwarzania. 

7) Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu           

na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed           

jej cofnięciem. 

8) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez cały okres realizacji działań          

informacyjnych, promocyjnych programu Koleje Wolności, a po zakończeniu        

realizacji działań promocyjnych przechowywane przez czas określony w przepisach o          

archiwizacji lub innych przepisach prawa.  

9) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu           

Ochrony Danych Osobowych.  

10) Podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest dobrowolne. 

11) Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, jako Administrator Danych,         

deklaruje, że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych osobowych do           

państwa trzeciego. 

12) Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu        

decyzji, w tym profilowaniu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Klauzula RODO - dzieci 

 

Gniezno, dn. ……….………………….. 2019 r. 

 

1. OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA WYKORZYSTYWANIE WIZERUNKU 

 

Ja niżej podpisany/podpisana 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….………. 

PESEL ……………………………………………………… na podstawie art. 81 ust. 1 z dnia 4 lutego            

1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oświadczam, że wyrażam dobrowolnie            

zgodę na nieodpłatne, wielokrotne rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka        

………………………………………………………………………………………… poprzez publikację zdjęć oraz     

materiału wideo przez Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie na potrzeby           

realizacji i promocji programu Koleje Wolności, na stronach www, w powstałych           

publikacjach oraz za pośrednictwem dowolnego medium. Niniejsza zgoda nie jest          

ograniczona czasowo ani terytorialne, dotyczy wszelkich zdjęć oraz materiałów wideo z           

udziałem mojego dziecka wykonanych podczas działań związanych z realizacją programu          

Koleje Wolności. Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń, w tym również o           

wynagrodzenie (istniejących i przyszłych) względem Muzeum Początków Państwa        

Polskiego w Gnieźnie z tytułu wykorzystania wizerunku  mojego dziecka. 

 

..…………………………………………….. 

data / podpis rodzica /opiekuna 

 

2. ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  

Ja niżej podpisany/podpisana wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie danych         

osobowych: moich w zakresie imienia, nazwiska i nr PESEL oraz imienia i nazwiska oraz              

wizerunku mojego niepełnoletniego dziecka. 

 

..…………………………………………….. 

data / podpis rodzica /opiekuna 

 

3. KLAUZULA INFORMACYJNA  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)              

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z               

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych          

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych –          

Dziennik Urzędowy UE L 119 – RODO) informuję, że:  



1) administratorem Pani/Pana oraz dziecka danych osobowych jest Muzeum Początków         

Państwa Polskiego w Gnieźnie, 62-200 Gniezno, ul. Kostrzewskiego 1. 

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Muzeum Początków Państwa Polskiego  

w Gnieźnie możliwy jest pod adresem e-mail: iod@muzeumgniezno.pl. 

3) Podstawą przetwarzania Pani/Pana oraz dziecka danych osobowych jest art. 6 ust. 1            

l. a. 

4) Pani/Pana oraz dziecka dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby realizacji i           

promocji programu Koleje Wolności. 

5) Odbiorcami Pani/Pana oraz dziecka danych osobowych mogą zostać podwykonawcy         

związani z Muzeum umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, np.         

kancelarie radców prawnych, firmy informatyczne oraz podmioty uprawnione do         

uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych          

osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienie        

sprzeciwu wobec przetwarzania. 

7) Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu           

na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed           

jej cofnięciem. 

8) Pani/Pana oraz dziecka dane osobowe przetwarzane będą przez cały okres realizacji           

działań informacyjnych, promocyjnych programu Koleje Wolności, a po zakończeniu         

realizacji działań promocyjnych przechowywane przez czas określony  w przepisach  

o archiwizacji lub innych przepisach prawa.  

9) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu           

Ochrony Danych Osobowych.  

10) Podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest dobrowolne. 

11) Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, jako Administrator Danych,         

deklaruje, że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych osobowych do           

państwa trzeciego. 

12) Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu        

decyzji, w tym profilowaniu. 

 

 

 

 


