
 

 
WYPRAWA SZLAKIEM  

ZDOBYWCÓW MONTE CASSINO  
 

W dniach 12-22 maja 2022 r. Komendy Chorągwi Dolnośląskiej i Wielkopolskiej ZHP 

realizują zadanie pt. „ Zdobywcy Monte Cassino” 

Wyprawa stwarza szczególną okazję oddania hołdu bohaterom 2 Korpusu Polskiego  

generała W. Andersa. W trakcie naszej wizyty we Włoszech weźmiemy udział  

w uroczystościach państwowych z okazji 78 rocznicy Bitwy o Monte Cassino, zapalimy znicze 

na mogiłach polskich żołnierzy, zwiedzimy miejsca związane z walkami 2 Korpusu Polskiego.  

W zwiedzanych miejscowościach w większości wędrować będziemy szlakami Polaków, 

w tym np. w Rzymie przejdziemy uliczkami, na których mieszkali m.in. Mickiewicz, Norwid, 

Królowa Marysieńka Sobieska. 

 
Ponadto planowana trasa wyprawy przebiegać będzie między innymi przez miejscowości: 
Florencję, Rzym, Watykan, Cassino, Wenecję. 
 

   
Florencja 

 
Koloseum Watykan 

 
  

Cmentarz na Monte Cassino 
 

Monte Cassino Wenecja 

Zadanie to jest dofinansowane ze środków Urzędu ds. Kombatantów i Osób 
Represjonowanych. Projekt wiąże się z tym, że weźmiemy udział w uroczystościach 
państwowych w dniach 17-18 maja 2022 r (pełniąc wskazaną przez UdsKiOR  służbę). 
 
Opłaty niezbędne: 



 

Odpłatność za udział w wyprawie wynosi 900,00 zł wpłacane na konto Komendy Chorągwi.  
 
W autokarze na listę wpłacamy dodatkowo po 50 euro (w tym przejazdy w Rzymie, Florencji, 
Wenecji). 
 
BNP Paribas, numer konta:  14 1750 0012 0000 0000 4104 9669 
Tytuł wpłaty: Wyprawa szlakiem 2 KP – imię i nazwisko 
 
W odpłatności (900 zł oraz 50 euro) zapewniamy: 

• transport Wrocław – Włochy, Włochy - Wrocław 

• zakwaterowanie w pokojach/domkach kempingowych z łazienkami (poza Monte Casino) 

• śniadania (w Rzymie), 

• śniadanie i obiadokolację  na Monte Casino, 

• produkty do przygotowania śniadania i obiadokolacji w Wenecji 

• ubezpieczenie,  

• przejazd tramwajem w Wenecji, 

• przejazdy komunikacją w Rzymie, 

• przejazd do centrum we Florencji. 
 
Informacje organizacyjne: 
 

Podczas wyprawy zwiedzać będziemy przede wszystkim obiekty sakralne gdzie nie ma opłat 
wstępu. 
 
Dla chętnych do zwiedzania proponujemy wziąć kieszonkowe na wstęp do: 

1. Muzeum Watykańskiego (tylko w ten sposób można zobaczyć Kaplicę Sykstyńską) - ok. 
17 euro normalny lub 8 euro ulgowy – studenci do 26 r.ż.  

2. Wjazd na kopułę Bazyliki Św. Piotra – ok. 8 euro 
3. Zamek Anioła – 14 euro 
4. Pałac Dożów w Wenecji – ok.25 euro 
5. Wjazd na Campanillę w Wenecji – 6 euro 
6. Kościół Santa Croce we Florencji – 8 euro 
7. Babtysterium we Florencji – 6 euro 
8. Kaplica Medyceuszy -9 euro 

 
Za darmo do muzeów włoskich wchodzą niepełnoletni, a młodzież do 25 roku życia ma 
prawo do zniżki. Wszyscy inni płacą pełną cenę biletu. Prawo do bezpłatnego wstępu mają też 
osoby w wieku powyżej 65 roku życia, bez względu na obywatelstwo. 
 
Każdy uczestnik powinien zabrać ze sobą między innymi: 

1. Regulaminowy mundur z nakryciem głowy i odpowiednim obuwiem. 
2. Odpowiedni ubiór do pieszych wycieczek, (najlepiej ubierać się na cebulkę). 
3. Suchy prowiant na drogę oraz prowiant na dalszą wycieczkę. 
4. Każdy zabiera dwie konserwy do tzw. Wspólnego kotła 
5. Kubek na herbatę (wrzątek będzie również w autokarze). 
6. Śpiwór (będzie niezbędny podczas noclegu na Monte Cassino) 



 

7. Mały termos na gorące napoje, ponieważ wrzątek raczej tylko na miejscach postoju 
autokaru, a dla 40 osób trudno w jednej turze zagrzać odpowiednią ilość wrzątku.  

8. Mapy i przewodniki po zwiedzanych miastach – z uwagi na ograniczone środki nie 
wynajmujemy przewodników. 

9. Ważny paszport lub dowód osobisty 
10. legitymacje  uczniowskie i nauczycielskie (tylko dzięki nim można mieć zniżki we 

wstępach). 
11. Paszport COVIDOWY z 3 dawką szczepienia 
 
Wygodnie jest spakować podręczne kosmetyki i prowiant na drogę w małą torbę lub 
plecaczek, który weźmiemy do autokaru – pozostałe rzeczy zostaną umieszczone                              
w bagażniku, którego nie będziemy otwierać podczas przejazdu. 
 

Uwaga! Przy wejściach do wielu obiektów sakralnych niezbędne są długie spódnice za 
kolana lub długie spodnie oraz zakryte ramiona, inaczej możecie nie zostać wpuszczeni 
do tych obiektów. 
 
W trakcie wyprawy zalecamy stroje turystyczne, wygodne obuwie (będziemy dużo chodzić). 
Mundury będą niezbędne podczas uroczystości na Monte Cassino.  
 
Firma przewozowa WOEWM. Autokar klimatyzowany z barkiem, na postojach będzie 
możliwość otrzymania wrzątku. 
 
Warunkiem rezerwacji jest wpłata całości za wyjazd lub zaliczki do dnia 30.04.2022  
Zaleca się patrole 2-4 osobowe z hufca 
Liczba miejsc ograniczona 
 
 
W razie pytań proszę o kontakt:  
Phm. Dawid Stec 
e-mail: skarbnik@dolnoslaska.zhp.pl 
 
tel. 609-282-222 
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