
 

  

ZHP Chorągiew Wielkopolska 

im. Powstańców Wielkopolskich 1918-19 

ul. św. Marcin 80/82  
61 809 Poznań 
www.zhp.wlkp.pl 

 

  
 

Wyprawa pamięci na Monte Cassino w 75. rocznicę Bitwy. 
 
Podobnie jak w latach ubiegłych harcerze z Chorągwi Wielkopolskiej ZHP im. Powstańców 

Wielkopolskich 1918/1919 wezmą udział w wyprawie pamięci do Włoch, podczas której 

pełnić  będą służbę w miejscach pamięci związanych z bitwą o Monte Cassino, od której 

rozpoczęcia mija w tym roku 75 lat. Wyjazd zgromadzi ponad 100 uczestników z Wielkopolski 

i potrwa od 13 maja do 21 maja 2019 roku. 

 

W pierwszym dniu wyprawy na  wzgórzach Monte Cassino rozpocznie się Rajd Honker - gra 

fabularna, której  nazwa pochodzi od nazwy operacji  prowadzonej przez 2 Korpus Polski, która 

odbyła się podczas Bitwy o Monte Cassino. Na uczestników rajdu czekają zadania oparte o 

rekonstrukcję wydarzeń historycznych.  

 

Wyjazd ten jest jednak przede wszystkim wyprawą pamięci, dlatego też harcerze będą pełnić 

służbę w miejscach ważnych wydarzeń historycznych. W czwartek, 16 maja, po zakończeniu Rajdu, 

odbędzie się służba w Mignano Monte Lungo, gdzie znajduje się Kaplica Wojskowa i Cmentarz 

Wojskowy, a samo miejsce było niegdyś miejscem starć żołnierzy włoskich i niemieckich.  

 

Służbę harcerze odbędą także 17 maja w Piedimonte San Germano. Ten dzień będzie również dniem 

zakończenia rajdu Honker. Kolejny dzień, 18 maja, to dzień głównych uroczystości państwowych 

na Monte Cassino, w których reprezentacja Chorągwi będzie mieć swój udział. Następnego dnia 

wyprawa dotrze do Watykanu. Tam weźmie udział w modlitwie Regina Coeli na placu św. Piotra 

oraz w  Mszy Świętej w Bazylice św. Piotra. Ostanie dwa dni upłyną na drodze do domu, podczas 

której będzie mieć miejsce przystanek na zwiedzanie Wiednia.  

 

Oprócz służby w miejscach wielu wydarzeń historycznych i uczestnictwie w uroczystościach 

państwowych podróż ta będzie dla harcerzy żywą lekcją historii. 

-- 

Chorągiew Wielkopolska ZHP im. Powstańców Wielkopolskich 1918/1919 jest częścią Związku 

Harcerstwa Polskiego. Zrzesza ona ok 12 tysięcy harcerzy i harcerek, w tym ponad 1000 

wykwalifikowanych instruktorów, co daje jej status największej organizacji wychowawczej dzieci 

i młodzieży na terenie Województwa Wielkopolskiego. Chorągiew posiada 40 powiatowych 

jednostek terytorialnych, współpracujących z lokalnymi samorządami, instytucjami czy 

organizacjami. Cechy harcerskiej metody, postawy czy wartości stanowią podstawowy budulec 

kapitału społecznego. 
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Informacje o Rajdzie Honker https://www.facebook.com/Rajd.Honker/ 
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