
BIEG MONTE CASSINO 2021 

w hołdzie polskim żołnierzom poległym w bitwie 1944 roku 
 

    PRZECHODNIU, POWIEDZ POLSCE, ŻEŚMY POLEGLI WIERNI W JEJ SŁUŻBIE, 
 ZA WOLNOŚĆ NASZĄ i WASZĄ, MY ŻOŁNIERZE POLSCY 

       ODDALIŚMY – BOGU DUCHA, ZIEMI WŁOSKIEJ CIAŁO,  A SERCA POLSCE 
 

                                            R E G U L A M I N 

 

I.     TERMIN: 19 maja (środa), godzina 20 
II.    MIEJSCE: trasa przy Centrum Olimpijskim w Warszawie. 

III.  DYSTANS – 5 km (do pokonania również marszem – nordic walking). Limit czasu: 55 minut. 

IV.  REJESTRACJA: datasport.pl do 10 maja. Możliwa jest również w dniu zawodów, ale bez   

                                       gwarancji uzyskania dyplomu czy medalu. 

 
Przy rejestracji należy wybrać nazwisko poległego żołnierza, któremu chce się zadedykować swój wysiłek w 

biegu/marszu. Jego nazwisko będzie umieszczone na numerze startowym. Każda osoba może wybrać tylko 

jednego żołnierza z listy. Uczestnicy cyklu Korona Himalajów, którzy zarejestrują się na portalu datasport, ale 

opłatę uiszczać będą w biurze zawodów, proszeni są o przesłanie nazwiska wybranego żołnierza mailem na 

biegstulecia@tlen.pl do 10 maja. W przypadku zgłoszenia się po tym terminie lub w dniu zawodów, przydział 

numeru startowego nastąpi losowo. 

 

Uwaga! Organizowany jest również bieg Monte Cassino 2021 w formule korespondencyjnej na dystansie 10 

km, do którego rejestracja na datasport rozpoczęła się 30 marca. 10 km należy pokonać w dniach 12-25 maja 

– tyle czasu (13 dni i 20 godzin, od 12 do 25 maja 1944 roku) trwały walki polskich żołnierzy o masyw Monte 

Cassino i Piedimonte. 

 

V.  OPŁATA: 35 zł zawiera m.in.: koszty organizacji zawodów, numer startowy z nazwiskiem 

wybranego żołnierza, pomiar czasu (ręczny) przez sędziów PZLA, obsługę medyczną, dyplom, 

posiłek, opracowanie klasyfikacji, zamieszczenie wyników i zdjęć na http://www.biegstulecia.pl a 

także na stronie partnera cyklu https://www.maratonczyk.pl   Opłata dodatkowa: 15 zł za medal. 

 

Uczestnik może otrzymać rachunek za wniesione opłaty pod warunkiem zaznaczenia tej opcji przy 

dokonywaniu zgłoszenia przez datasport lub mailowo (biegstulecia@tlen.pl). Rachunki wystawiane 

są zgodnie z terminami obowiązującymi w prawie księgowym. 

 

VI. NAGRODY. Dla trzech najszybszych kobiet i trzech najszybszych mężczyzn puchary, które 

będą wręczone w Centrum Olimpijskim. 

 

VII. ORGANIZATORZY: Klub Sportowy Polskie Himalaje działający w formie stowarzyszenia 

na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku prawo o stowarzyszeniach, ustawy o sporcie z 

dnia 25 czerwca 2010 roku oraz statutu i z tego tytułu posiadający osobowość prawną. 

Współorganizator zawodów, przy wydatnej pomocy wolontariuszy - Królewski Klub Biegacza. 

 

KONTAKT: telefoniczny – 730 777 045 lub 784 400 502; mailowy: biegstulecia@tlen.pl strona 

                       http://biegstulecia.pl 

 

VIII. PATRONI MEDIALNI: https://www.maratonczyk.pl i https://www.maratonypolskie.pl 

 

UWAGA! Wynik uzyskany na trasie przy Centrum Olimpijskim może być zaliczony do cyklu 

Korona Himalajów i Karakorum. Opłata dodatkowa – 5 zł. 

mailto:biegstulecia@tlen.pl
https://www.maratonczyk.pl/
mailto:biegstulecia@tlen.pl
https://www.maratonypolskie.pl/


DLA PRZYPOMNIENIA 
Bitwa o Monte Cassino (zwana także bitwą o Rzym) – w rzeczywistości cztery bitwy stoczone przez wojska 

alianckie z Niemcami w 1944 roku w rejonie klasztoru na Monte Cassino od 17 stycznia do 19 maja.  

Pierwsze natarcie. 17 stycznia komandosi z 1 Samodzielnej Kompanii Komandosów mjr. Władysława 

Smrokowskiego, współpracując z brytyjską 56 Dywizją Piechoty, opanowali jedno ze wzgórz pasma Monti 

Aurunci wznoszącego się nad doliną rzeki Garigliano. Sąsiednie wzgórze zajęte zostało w tym samym czasie 

przez 40 Royal Marines Commando.  

Drugie uderzenie (operacja „Avenger” 8 Armii Brytyjskiej) – 15 lutego. 

Trzecie uderzenie (operacja „Dickens”) – 15 marca najbardziej krwawe z dotychczasowych; w ciągu trzech 

i pół godziny 575 ciężkich i średnich bombowców oraz 200 myśliwców zrzuciło na miasto i okolice blisko 

1100 ton bomb, zaś artyleria wystrzeliła ponad 10 tys. pocisków. Cassino zostało zrównane z ziemią.  Alianci 

(Amerykanie, Brytyjczycy, Hindusi i Nowozelandczycy) stracili około 48 tysięcy ludzi, nie zdobywając 

wzgórza i nie przełamując Linii Gustawa. 

Czwarte natarcie – pierwszy atak – 12 maja o godzinie 1.00. Wcześniej,    

11 maja odczytano żołnierzom 2 Korpusu rozkaz dowódcy:   

Żołnierze! Kochani moi Bracia i Dzieci. Nadeszła chwila bitwy. Długo 

czekaliśmy na tę chwilę odwetu i zemsty nad odwiecznym naszym wrogiem. 

Obok nas walczyć będą dywizje brytyjskie, amerykańskie, kanadyjskie, 

nowozelandzkie, walczyć będą Francuzi, Włosi oraz dywizje hinduskie. 

Zadanie, które nam przypadło, rozsławi na cały świat imię żołnierza 

polskiego. W chwilach tych będą z nami myśli i serca całego Narodu, 

podtrzymywać nas będą duchy poległych naszych towarzyszy broni. Niech 

lew mieszka w Waszym sercu. 

Żołnierze – za bandycką napaść Niemców na Polskę, za rozbiór Polski 

wraz z bolszewikami, za tysiące zrujnowanych miast i wsi, za morderstwa 

i katowanie setek tysięcy naszych sióstr i braci, za miliony wywiezionych 

Polaków jako niewolników do Niemiec, za niedolę i nieszczęście Kraju, 

za nasze cierpienia i tułaczkę – z wiarą w sprawiedliwość          

Opatrzności Boskiej idziemy naprzód ze świętym hasłem w sercach naszych Bóg, Honor i Ojczyzna.                                                 
(generał dywizji Władysław Anders) 

18 maja w samo południe, na ruinach klasztoru Monte Cassino, plutonowy Emil Czech odegrał hejnał 

mariacki, ogłaszając zwycięstwo polskich żołnierzy.  

Tego też dnia, urodzony w Skawinie mjr Jan Żychoń z 13 Wileńskiego 

Batalionu Strzelców, oficer wywiadu, umierając, wypowiedział ostatnie 

słowa: „Za Polskę i dla Polski”. Miał 42 lata.              

19 maja wzgórza „575” 

i San Angelo zostały 

oczyszczone przez 

polskie oddziały z 

wojsk nieprzyjaciela. W 

następnych dniach         

2 Korpus Polski zdobył 

też Piedimonte, a Passo 

Corno i Monte Cairo 

opanował 15 Pułk 

Ułanów Poznańskich  

(21–25 maja). Droga na 

Rzym została otwarta. 
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