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REGULAMIN  

XVII MARSZU SZLAKIEM POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH 1863R  

SZYDŁOWIEC-WĄCHOCK 20-22.01.2023 

 
 

1. Marsz Szlakiem Powstańców Styczniowych 1863R Szydłowiec-Wąchock jest 

przedsięwzięciem cyklicznym, organizowany przez Związek Strzelecki o zasięgu 

ogólnopolskim, 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: 

1) organizowanie obchodów rocznic i uroczystości Powstania Styczniowego, 
2) upamiętnianie bohaterów i miejsc historycznie związanych z Powstaniem 
Styczniowym oraz poznawanie znaczenia hasła „Gloria Victis”, 
3) wspieranie i udział w organizowanych wydarzeniach związanych z Powstaniem 
Styczniowym (1863-64), zachęcanie do uczestnictwa oraz promocji, 
4) współpraca z samorządami, szkołami, organizacjami i innymi osobami celem 
upamiętnienia wydarzeń związanych z Powstaniem Styczniowym, 
5) edukacja, wychowanie dzieci, młodzieży oraz dorosłych w duchu patriotycznym 
w oparciu o słowa BÓG – HONOR – OJCZYZNA, 
6) popularyzowanie wiedzy historycznej o Powstaniu Styczniowym poprzez 
organizację prelekcji, wystaw i konferencji, 
7) organizowanie dla dzieci i młodzieży szkolnej konkursu historycznego nt. 
Powstania Styczniowego, 
8) formowanie wzorowych postaw obywatelskich i wyrabianie zdyscyplinowanego 
życia w oparciu o organizację zajęć szkoleniowych, 
9) rola i znaczenie Powstania Styczniowego dla polskiej tradycji i narodowego 
dziedzictwa oraz przywiązania Polaków do idei wolności i niepodległości. 

3. Marsz jest formą uczczenia i upamiętnienia rocznicy wybuchu Powstania 

Styczniowego 1863 roku. 

4. Marsz jest organizowany każdego roku w piątek, sobotę i niedzielę przypadającą 

najbliższej daty wybuchu powstania tj. 22/23 stycznia 1863 roku. 

5. Marszem kieruje Komendant Marszu, który jest osobą pełnoletnią, uczestniczył 

przynajmniej w minimum trzech marszach. 

6. Obowiązkiem Organizatora jest wybór Komendanta Marszu spośród zgłoszonych 

Kandydatów. 

7. Nowego Komendanta Marszu wybiera Zarząd Główny Związku Strzeleckiego w 60 

dni od zakończenia Marszu. Wybrany Komendant Marszu od tego czasu ma 

obowiązek prowadzić działania organizacyjne, organizując kolejną edycję marszu. 

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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8. Komendant Marszu, najpóźniej 90 dni przed rozpoczęciem Marszu, jest 

zobowiązany przedstawić program Marszu oraz przepisy organizacyjno - 

porządkowe do wiadomości publicznej. 

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

przedstawić Organizatorowi sprawozdanie i rozliczenie finansowe. 

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

wymagana jest pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych. Uczestników 

marszu przyjmuje Komendant Marszu. 

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

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

12. Przejście wyznaczonej trasy Marszu lub odcinka przez uczestnika Marszu jest 

podstawą do zaliczenia Marszu i wpisaniem na listę „Uczestników Marszu”. 

13. Marsz rozpoczyna się uroczystościami w Szydłowcu, a kończy w niedzielę w Mircu. 

14. Podczas Marszu zezwala się na organizowanie warsztatów strzeleckich, biegu na 

orientację i innych oraz konkursu historycznego. 

15. 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. 

16. 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.  

17. Uczestnicy Marszu zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu i przepisów 

organizacyjno – porządkowych, w przypadku rażącego ich łamania uczestnik może 

zostać usunięty z Marszu. 

18. Wyróżniający się uczestnicy Marszu zostają nagrodzeni nagrodami oraz wpisani do 

rozkazu Komendanta Marszu. 

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

nieuregulowane Regulaminem decyduje Komendant Marszu. 

20. 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  
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