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Radom, 29.10.2022 roku. 

Regulamin XXXI Marszu Szlakiem Walk Legionów Polskich 
Radom-Laski 21-23.10.2022 roku. 

 

GDZIE LASEK DNI ANIELIN WE KRWI 

Tam, gdzie rozpostarty skrzydłami Orzeł Polski trzyma straż,  

ponownie spotkają się strzelcy,  

by upamiętnić pierwszych żołnierzy polskich,  

którzy walczyli w październikowych bojach. 

 

 
 
1. „Marsz Szlakiem Walk Legionów Polskich Radom-Laski” jest przedsięwzięciem 

cyklicznym organizowanym o  zasięgu ogólnopolskim przez Związek Strzelecki, 

skierowany do dzieci i młodzieży szkolnej, studentów, harcerzy, żołnierzy, strzelców 

i orląt oraz osób wyrażających chęć udziału, którym znane są symbole i wartości 

patriotyczne, narodowe i chrześcijańskie. 

2. Celem Marszu jest:  

- uczczenie i upamiętnienie czynu Legionowego oraz żołnierzy polskich, którzy 

w 1914 roku poszli budzić społeczeństwo polskie do niepodległości; 

- uczestnictwo w uroczystościach Marszu, organizowanych zawodach sportowych, 

strzeleckich i konkursie historycznym; 

- poznawanie historii Polski na podstawie walk o wolność tj. Bitwa pod Anielinem-

Laskami w dniach 22-26 października 1914 r., walka o Twierdzę Iwanogród (Dęblin), 

w walkach tych brał udział 1 Pułk Legionów Polskich pod dowództwem brygadiera 

Józefa Piłsudskiego, wchodzący w skład 46 austriackiej dywizji obrony krajowej; 

- poszerzanie wiedzy z zakresu wojskowości, propagowanie Obronności Państwa, 

wychowanie w duchu patriotycznym w oparciu o hasło  BÓG – HONOR – OJCZYZNA;  

- formowanie wzorowych postaw obywatelskich i wyrabianie umiejętności 

zdyscyplinowanego życia.  

3. Marsz jest formą uczczenia i upamiętnienia czynu Legionowego - żołnierzy polskich, 

którzy swym poświęceniem i ofiarą krwi własnej w Bitwie pod Laskami i Anielinem 

1914 roku dali przykład najwyższego bohaterstwa i męstwa. 

4. Formuła Marszu: Marsz jest organizowany każdego roku w sobotę i niedzielę 

przypadającą najbliższej daty bitwy pod Laskami-Anielinem 22-26.10.1914 r. 

5. Marszem kieruje Komendant Marszu. 

6. Komendantem Marszu jest pełnoletni uczestnik przynajmniej trzech Marszy. 

7. Obowiązkiem Organizatora jest wybór Komendanta Marszu. 

8. Komendanta Marszu zatwierdza Zarząd Główny Związku Strzeleckiego w 60 dni od 

zakończenia Marszu. Od tego czasu prowadzi działania organizacyjne i finansowe. 

9. W przypadku, kiedy nie wywiąże się z tego zadania automatycznie traci uprawnienie 

Komendanta Marszu i jego zadania przejmuje Zarząd Główny Związku Strzeleckiego. 
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10. Komendant Marszu, najpóźniej 90 dni przed rozpoczęciem Marszu, przedstawia 

do wiadomości publicznej program Marszu oraz przepisy organizacyjno-porządkowe. 

11. Po zakończeniu Marszu, Komendant Marszu jest zobowiązany w terminie 30 dni 

przedstawić Organizatorowi sprawozdanie i rozliczenie finansowe.  

12. W Marszu uczestniczą osoby pełnoletnie, w przypadku osób niepełnoletnich 

wymagana jest pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych. Uczestników 

przyjmuje Komendant Marszu. 

13. Wyznaczoną trasę Marszu pokonuje się pieszo wraz z potrzebnym ekwipunkiem 

i zapasami żywności, o ile Komendant Marszu nie zarządzi inaczej. 

14. Przejście wyznaczonej trasy Marszu przez uczestnika Marszu lub ustalonego 

odcinka jest podstawą do zaliczenia Marszu. 

15. Marsz rozpoczyna się w Radomiu o godzinie 8.30 uroczystą zbiórką uczestników 

i delegacji na parkingu przy ulicy B. Limanowskiego, pierwszą uroczystością jest: 

oddanie hołdu legionistom i żołnierzom spoczywających w kwaterach legionowych 

na cmentarzu poprzez zaśpiewanie a cappella trzech zwrotek „Śpij Kolego”, 

wystawieniem posterunków honorowych, złożeniem kwiatów oraz zapaleniem 

zniczy, drugą: uroczystości przy pomniku czynu Legionowego na Rynku w Radomiu 

według programu. 

16. Uczestnicy Marszu są zobowiązani do upamiętniania w sposób symboliczny 

krótkimi uroczystościami zaplanowane na trasie marszu miejsca pamięci. 

17. Przebieg niedzielnych uroczystości: 

- szkoła im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Laskach, godzina 10.00 przy Kamieniu 

Józef Piłsudski, miejscu prowadzenia walk Legionów Polskich pod dowództwem 

Józefa Piłsudskiego, 

- następnie o godz. 10.30 na Cmentarzu w Brzustowie znajdującym się na gruntach 

Lasów Państwowych Nadleśnictwa Zwoleń, gdzie spoczywają snem wiecznym 

legioniści J. Piłsudskiego, żołnierze armii rosyjskiej oraz armii austro-węgierskiej; 

- Marsz kończy się w niedzielę o godz. 12.00, głównymi uroczystościami: mszą świętą 

i Apelem poległych przed Pomnikiem mauzoleum Legionistów Polskich 

w Żytkowicach.  

18. Podczas Marszu zezwala się na organizowanie zawodów strzeleckich, biegu na 

orientację i innych dyscyplin sportowych oraz konkursu historycznego. 

19. Dyscyplina Marszu - to ścisłe przestrzeganie zasad organizacji i sprawności 

marszu, obejmujących w szczególności: poruszanie się po wyznaczonych trasach 

przemarszu (przejazdu), zachowanie odpowiednich odległości między kolumnami 

lub grupami, terminowość przekraczania ustalonych punktów, przestrzeganie zasad 

poruszania się podczas marszu jak i na postojach, stosowanie odpowiedniego reżimu 

pracy środków łączności, sygnalizacji, maskowania się itp. 

20. Odpoczynki podczas Marszu – zarządza się: pierwszy po 30 minutach marszu, 

celem jego jest sprawdzenie stanu obciążenia piechurów, poprawienie 

umundurowania, ułożenie przedmiotów wyposażenia osobistego itp. Przerwa ok. 15 

min. Kolejne 10 minutowe odpoczynki organizować w odstępach godzinnych.  
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21. Uczestnicy Marszu zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu i przepisów 

organizacyjno-porządkowych.  

22. W przypadku ich łamania Komendant Marszu może usunąć uczestnika z Marszu. 

23. Wyróżniający się uczestnicy Marszu zostają nagrodzeni nagrodami oraz wpisani 

do rozkazu Komendanta Marszu. 

24. Trasę Marszu, strukturę i jego organizację, opłaty marszowe oraz inne sprawy 

nieuregulowane Regulaminem decyduje Komendant Marszu. 

25. Zmiany w Regulaminie może dokonywać wyłącznie Organizator z własnej 

inicjatywy lub na wniosek Komendanta Marszu. 

 

Komendant Marszu                                                                                                                                                                                    

st. insp. ZS Roman BUREK 

tel. 604219765 mail: komendant@zwiazek-strzelecki.pl  

 

Ochrona danych osobowych 

Na podstawie art. 13 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 
informujemy, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Główny Związku 
Strzeleckiego reprezentowany przez Komendanta Głównego Związku Strzeleckiego. 
Adres siedziby stowarzyszenia: Związek Strzelecki Rynek 15, 26-610 Radom, e-mail 
kontaktowy: komendant@zwiazek-strzelecki.pl . 

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na 
Administratorze. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu 
z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, 
w tym przepisów archiwalnych. 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a), c), f) ww. 
Rozporządzenia. 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów 
przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora. 

6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

 – dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, 
ograniczenia przetwarzania, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do 
usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych; 
– wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się 
z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, 
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie 
podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, 
w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych. 
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