
  Duszpasterstwo Ludzi Pracy Archidiecezji Warszawskiej 

Sekcja Krajowa Kolejarzy  

zapraszają do Rzymu 

 na Beatyfikację Jana Pawła II 

przejazd pociągiem pielgrzymkowym „Popiełuszko” 

Porządek pielgrzymki: 

1. Zbiórka dnia 29.04.2011 r. (w piątek) o godz. 20.00 w Sanktuarium bł. ks. 

Jerzego Popiełuszki w Warszawie na Żoliborzu (ul. Hozjusza 2). 

2. Msza św. w Sanktuarium na rozpoczęcie pielgrzymki. Przejazd metrem na 

dworzec kolejowy Warszawa Gdańska (1 przystanek). 

3. Wyjazd z Warszawy dnia 29.04.2011 r. w późnych godzinach wieczornych z 

Dworca Warszawa Gdańska. Szczegółowa godzina odjazdu pociągu będzie 

znana w terminie późniejszym i podana na stronach internetowych 

organizatorów. 

4. Przyjazd do Rzymu na Dworzec Roma San Pietro w nocy 30.04/1.05. 

5. Wyjazd z Rzymu dnia 1.05.2011 r. (w niedzielę) w późnych godzinach 

wieczornych z Dworca Roma Ostiense. 

6. Przyjazd do Warszawy w godzinach nocnych z 2/3.05. 

Przejazd w wagonie z miejscami siedzącymi (przedziały 8-osobowe) - cena: 620 PLN 

Przejazd w wagonie z kuszetkami - cena: 860 PLN 

Cena zawiera: 

1. Przejazd pociągiem pielgrzymkowym w obie strony. 

2. Ubezpieczenie NNW i KL. 

3. Dwa posiłki obiadowe. 

4. Pakiet pielgrzyma (torba, czapeczka, chusta, chorągiewki, plakietka, informator) 

Cena nie zawiera: 

1. Kosztów komunikacji miejskiej w Rzymie. 

2. Dodatkowych posiłków i napojów serwowanych w wagonie restauracyjnym. 

3. Opieki pilota i przewodnika na terenie Rzymu. 

Dodatkowe informacje i wskazówki: 

1. Należy zabrać ze sobą dowód osobisty lub paszport. Unikać nadmiernego bagażu. 

2. Bilety na pociąg są imienne. W przypadku odstąpienia biletu innej osobie, osoba ta jest zobowiązana do 

indywidualnego ubezpieczenia się od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków i Kosztów Leczenia za 

granicą. W takiej sytuacji organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ubezpieczenie. 

3. Organizatorzy nie gwarantują miejsca na Placu Św. Piotra w czasie Uroczystości Beatyfikacyjnych. 

4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za bagaż i wszelkie rzeczy osobiste pozostawione w pociągu, 

szczególnie w czasie jego postoju w Rzymie. 

5. Należy zabrać ze sobą prowiant i napoje na wyjazd. 

6. Osoby przyjmujące leki powinny zabrać ze sobą ich zapas na czas pielgrzymki.. 

 Zapisy u organizatorów:  

Duszpasterstwo Ludzi Pracy Archidiecezji Warszawskiej przy kościele św. Stanisława Kostki ul. Hozjusza 2; 

01-565 Warszawa, Tel. 22 839 45 72, www.popieluszko.net.pl, e-mail: kontakt@popieluszko.net.pl. 

Informacje od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-16.00. 

 

Sekcja Krajowa Kolejarzy NSZZ „Solidarność” ul. Targowa 74, Warszawa, Tel. (022)6198985; Fax. 6198985, 
4733841, Tel. kol. (922) 4733209, 4732505, www.skk.org.pl, e-mail: sekcja@pro.onet.pl 
Zapisy i dodatkowe informacje od 07.03.2011 w godz. 9.00-14.00. 


