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WSTĘP 
 
Mamy przyjemność przedstawić wydarzenie plenerowe, będące rekonstrukcją bitwy  

o miasto, która miała miejsce we wrześniu 1939 roku. PoniŜej znajdziecie Państwo informacje 

na temat imprezy. 

 
 

TŁO HISTORYCZNE 
 

Wrzesień tego roku będzie okresem refleksji nad minionymi czasy, nad tragicznymi, ale 

pięknymi w swym tragizmie, kartami rozdziałów dziejów Polski. 

Okazją ku temu będzie okrągła, 70 rocznica wybuchu drugiej wojny światowej, która zaczęła 

się od agresji Niemiec hitlerowskich na Polskę. Szóstego dnia wojny obronnej 1939 roku 

zmagania wojenne dotarły na teren ziemi bocheńskiej. Operująca w południowej części kraju 

Armia „Kraków”, po przegranej bitwie granicznej, wycofywała się przez Bochnię na nową 

linię obrony, wyznaczoną przez Naczelnego Wodza na rzece Dunajec. 

Bochnia, miasto górnicze, była w przedwojennej Polsce miejscem stacjonowania 5 Dywizjonu 

Taborów, w pobliŜu miasta znajdowały się teŜ wielkie magazyny amunicji Armii „Kraków”, 

ukryte w Puszczy Niepołomickiej. Dlatego miasto zgodnie z rozkazem dowódcy Grupy 

Operacyjnej „Boruta” gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza: „naleŜało bronić”. 

Wokół Bochni, rankiem 6 września na pozycjach obronnych znajdowały się następujące 

jednostki: na południu 10 Brygada Kawalerii płk. Stanisława Maczka, od zachodu 21 Dywizja 

Piechoty Górskiej gen. J. Kustronia, bataliony Korpusu Ochrony Pogranicza 1 Brygady Górskiej 

i oddziały Obrony Narodowej. Sztab GO „Boruta” stacjonował w pobliskich KrzyŜanowicach.  

Przed południem masy wrogich czołgów z 2 Dywizji Pancernej i hitlerowskich Ŝołnierzy z 3 

Dywizji Górskiej natarły na obrońców. Dzięki przewadze czołgów i artylerii Niemcy  

o zmierzchu weszli do płonącego miasta.  

JednakŜe wykonany na rozkaz ppłk. Warzyboka kontratak cieszyńskich strzelców 

podhalańskich i oddziałów Obrony Narodowej odrzucił Niemców z zajętych stanowisk. W tym 
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czasie 10 Brygada Kawalerii zabezpieczała południowe skrzydło obrony i dzięki bitwom  

w Leszczynie, Wiśniczu Nowym i Dołuszycach nie dopuściła do okrąŜenia broniących się  

w Bochni wojsk.  

Nocą oddziały polskie wykonały odskok na linię Dunajca w okolice Radłowa. 7 września 1939 

roku oddziały hitlerowskie wkroczyły do miasta... 

Zamiarem władz Bochni jest przybliŜenie mieszkańcom tamtych wydarzeń.  

W tym celu przygotowywana jest rekonstrukcja historyczna pn. „Bitwa o Bochnię”, której 

uczestnikami będą rekonstruktorzy wojskowi z terenu praktycznie całej Polski. Mamy 

zapewnienie, Ŝe do Bochni zostaną sprowadzone zrekonstruowane polskie oraz niemieckie 

pojazdy pancerne z tamtej epoki, sprzęt artyleryjski oraz strzelecki. Staramy się  

o zachowanie autentyczności odtwarzanych wydarzeń poprzez zaproszenie do udziału  

w imprezie grup rekonstrukcyjnych wykazujących najwyŜszy profesjonalizm. 

 

 
 
 

 
 PATRONAT HONOROWY 

 
Prezydent RP – Lech Kaczyński 

 
PARTNERZY 

 
- Muzeum 4 Pułku Strzelców Podhalańskich – Cieszyn 

- 21 Brygada Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie 

- Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bochni 

- Archiwum Państwowe w Krakowie, Oddział w Bochni 

- Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej - Bocheńskie Towarzystwo Historii 

Militarnej 
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REKONSTRUKTORZY 
strona polska 

- piechota 

    * Grupa Rekonstrukcji Historycznej 4 Pułku Strzelców Podhalańskich z Cieszyna 

    * Grupa Rekonstrukcji Historycznej Batalionu Obrony Narodowej „śywiec” 

    * Grupa Rekonstrukcji Historycznej batalionu Obrony Narodowej „Oświęcim” 

    * Grupa Rekonstrukcji Historycznej „Grupa Operacyjna Śląsk” 

    * Grupa Rekonstrukcji Historycznej „Siedemnasty” 

    * Grupa Rekonstrukcji Historycznej „Podhale w ogniu” 

 

- kawaleria 

    * Konna Grupa im. 1 Pułku Kawalerii KOP 

    * Szwadron Niepołomice w barwach 8 Pułku Ułanów 

    * 110 Zapasowy Pułk Ułanów 

    * Szwadron Jazdy RP oddział Zamość w barwach 9 Pułku Ułanów Małopolskich 

    * Stowarzyszenie Miłośników Kawalerii im.1 Pułku Ułanów Krechowieckich 

 

strona niemiecka 

    * Grupa Rekonstrukcji Historycznej „17 Infanterie Division” 

    * Grupa Rekonstrukcji Historycznej „śywiec” 

    * Grupa Rekonstrukcji Historycznej „Śląsk” 

    * GRH Kampfgruppe Schlesien 

 

 

UZBROJENIE 
 

Sprzęt niemiecki 

    * Czołg lekki Pz-II 

 

Sprzęt polski 

    * 37mm armata przeciwpancerna wz. 1936 

    * 40 mm armata przeciwlotnicza wz. 36 

    * 75 mm armata wz. 1897 

    * Samochód pancerny wz. 34 

    * Czołg rozpoznawczy TK-3 

    * Biedka wz.33 
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INFORMACJA PRASOWA: 

 
5 września – Bochnia miejscem bitwy 
 
Rok 1939 odcisnął swoje piętno na Bochni. O walkach toczonych w tym mieście, powszechnie 
znanym z najstarszej w Europie kopalni soli, wie niewielu. By przybliŜyć te wydarzenia 5 
września rozegra się Bitwa o Bochnię, której podejmą się rekonstruktorzy w historycznych 
mundurach, zarówno po stronie polskiej jak i niemieckiej. 
 
Szóstego dnia wojny obronnej 1939 roku zmagania wojenne dotarły na teren ziemi 
bocheńskiej. Operująca w południowej części kraju Armia „Kraków”, po przegranej bitwie 
granicznej, wycofywała się przez Bochnię na nową linię obrony, wyznaczoną przez 
Naczelnego Wodza na rzece Dunajec. Bochnia, miasto górnicze, była w przedwojennej Polsce 
miejscem stacjonowania 5 Dywizjonu Taborów, w pobliŜu miasta znajdowały się teŜ wielkie 
magazyny amunicji Armii „Kraków”, ukryte w Puszczy Niepołomickiej. Dlatego miasto 
zgodnie z rozkazem dowódcy Grupy Operacyjnej „Boruta” gen. Mieczysława Boruty-
Spiechowicza: „naleŜało bronić”.  
 
By wiarygodnie oddać tamte wydarzenia, na bocheńskich błoniach - Smykowie - powstanie 
makieta miasta, z budynkami, pośród których rozegra się inscenizacja. W walce wezmą udział 
zarówno formacje piechoty jak i kawalerii, wpierane przez artylerię i broń pancerną. 
Zapowiada się prawdziwa uczta dla miłośników militariów i fascynatów wydarzeniami  
II wojny światowej, a całe wydarzenie ma przyjąć charakter pikniku rodzinnego, na którym 
kaŜdy znajdzie cos interesującego dla siebie. 
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Ramowy scenariusz inscenizacji „Bitwa o Bochnię” 
Bochnia, sobota 5 września 2009 r. 
 
godz. 10.00 – Rynek Miasta 
 

- zbiórka rekonstruktorów w mundurach historycznych, przemarsz w kierunku mogiły 
Ŝołnierzy WP, poległych w walkach o Bochnię we wrześniu 1939 r. 
 
godz. 10.30 – Cmentarz komunalny przy ul. Windakiewicza 
 

- uroczysty apel poległych, 
 
godz. 12.00 – miejsce rekonstrukcji – ul. Smyków 
 

- pokazy sprawnościowe (grupy airsoftowe) oraz pokazy wyszkolenia i wyposaŜenia Ŝołnierzy 
21 Brygady Strzelców Podhalańskich 
 
godz. 15.00 
 

- rozpoczęcie rekonstrukcji historycznej pn. „Bitwa o Bochnię” 
 
godz. 16.00 
 

- pokazy wyszkolenia współczesnych formacji Wojska Polskiego oraz zapoznanie się 
publiczności z poszczególnymi grupami rekonstrukcyjnymi. 
 
Więcej informacji na: www.bitwa.umbochnia.pl 
 

AKREDYTACJE: 
 

Do pobrania na stronie: www.bitwa.umbochnia.pl 
 

 

Redakcje zainteresowane uzyskaniem szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu: 

Ireneusz Sobas 

tel.: 014  61 49 105 

+ 48 664 783 325 

e-mail:  sekretarz@um.bochnia.pl 

www:  www.bitwa.umbochnia.pl 

www.bochnia.pl

 


