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Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej 
„Wrzesień 39”

Tworzenie grup rekonstrukcji historycznej w Polsce staje się 
coraz bardziej popularne. Ich działalność ma wiele zalet, 
co powoduje, że sporo osób chce nie tylko oglądać rekon-
struowane zdarzenia, ale także samemu brać w nich udział. 
Działalność grupy jest ściśle związania z konkretnym wy-
darzeniem historycznym bądź z formacją wojskową. Na 
terenie Krakowa szczególnie wyróżniającą się grupą jest 
Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej „Wrzesień 39” 
(SRH), skupiające się na działalności 20 Pułku Piechoty 
Ziemi Krakowskiej. Członkowie organizacji pochodzą nie 
tylko z Małopolski, ale z terenów całej Polski, np. Lublina 
czy Bielska-Białej. Stowarzyszenie aktywnie działa od 11 li-
stopada 2004 roku. Jest organizacją wyjątkową, gdyż po-
wstała z inicjatywy rodzin, w których byli bądź wciąż są we-
terani 20 Pułku Piechoty Ziemi Krakowskiej. Na spotkaniu 
założycielskim powołano również sekcje sanitarną, zwiadu 
konnego oraz łączności. Stowarzyszenie jest zaadresowane 
do wszystkich ludzi z zamiłowaniem do historii. Od poten-
cjalnych członków „wymagane są wiedza historyczna i za-
angażowanie we wszystkie aspekty działalności, niezależnie 
czy potrzeba akurat wziąć udział w rekonstrukcji z kara-
binem w ręce, trzymać wartę z okazji święta, czy opowiadać 
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na dioramie lub prelekcji o historii odtwarzanego oddziału”1. Aby stać się członkiem 
organizacji, należy być przede wszystkim osobą pełnoletnią (ewentualnie mieć ukoń-
czone 16 lat i posiadać zgodę rodziców na członkostwo), nie można być karanym 
oraz utożsamiać się z ideologiami totalitarnymi. Dodatkowym atutem jest posiadanie 
stosownego umundurowania. Jeżeli jednak potencjalny członek na początku go nie 
ma, nie jest to przeszkodą, organizacja w tej kwestii jest elastyczna. Stosowny strój 
na początku można wypożyczyć, natomiast potem starać się o skompletowanie wła-
snego umundurowania. Jest to pierwsze wyzwanie dla potencjalnego kandydata, sta-
nowiące o zaangażowaniu i gotowości do członkostwa w organizacji. Niestety takie 
przedsięwzięcie jest dosyć kosztowne i czasochłonne, natomiast każdy ochotnik może 
liczyć na wsparcie organizacji. Na skompletowanie umundurowania ochotnicy mają 
średnio pół roku, choć ten czas może zostać wydłużony. Członkiem SRH może zostać 
osoba, dla której członkostwo w organizacji to nie tylko hobby, ale także sposób na 
życie. W niewielu organizacjach tego typu jest miejsce dla kobiet – „Wrzesień 39” 
jest jedną z nielicznych, która przyjmuje je w swoje szergi. Kobiety mają możliwość 
rekrutacji do sekcji Przysposobienia Wojskowego Kobiet (PWK) i jako sanitariuszki 
wspierają Batalionowy Punkt Opatrunkowy przy 20 Pułku Piechoty Ziemi Krakowskiej. 
W rekonstrukcjach historycznych biorą czynny udział od początku, natomiast pomysł 
oficjalnego utworzenia sekcji PWK powstał pod koniec 2007 roku2. Działalność sekcji 
oparta jest na statucie Komitetu Przysposobienia Kobiet do Obrony Kraju, który zo-
stał zatwierdzony w 1923 roku:

§ 20. Działalność Zarządu Komitetu polega na:
a) szerzeniu drogą odpowiednich środków propagandy idei pomocniczej służby kobiet, 

oraz związanego z tym koniecznego przysposobienia się fachowego;
b) ujęciu inicjatywy opiniodawczej w tej dziedzinie pracy kobiety polskiej;
c) prowadzeniu prac przysposobienia, pod fachowym kierownictwem i kontrolą M.S 

Wojsk.;
d) przyjmowaniu nowych członków;
e) prowadzeniu rejestracji wszystkich przeszkolonych ochotniczek, oraz przygotowanych 

do służby sił;
f) zakładaniu Komitetów Lokalnych i wydawaniu dla nich regulaminów organizacyjnych;
g) redagowaniu i wydawaniu obowiązujących instrukcji i regulaminów pracy;
h) wydawaniu organu prasowego Komitetu itd.3

Członkostwo w organizacji, poza pielęgnowaniem swojej pasji, daje również szcze-
gólną okazję, aby w interesujący sposób wzbogacać i szerzyć wiedzę na temat II wojny 
światowej. Jest to istotne, gdyż największym zainteresowaniem organizacja cieszy się 
wśród ludzi młodych. 

Z perspektywy nauki o bezpieczeństwie narodowym najciekawszym celem organi-
zacji SRH Wrzesień 39 jest promowanie wiedzy historycznej na temat polskiej wojny 
obronnej z 1939 roku. Wiedzy, która z rozmaitych przyczyn we współczesnym społe-

1 http://www.wrzesien39.pl/sekcja-polska/rekrutacja, dostęp: 15.12.2014.
2 http://www.wrzesien39.pl/sekcja-pwk, dostęp: 15.12.2014.
3 http://www.wrzesien39.pl/historia-pwk-przysposobienie-wojskowe-kobiet/dokumenty-pkdokpwk2, dostęp: 15.12.2014.
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Fot. 2. Członkowie Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej „Wrzesień 39” 
Źródło: archiwum SRH „Wrzesień 39”.

Fot. 3. Mława 2009 
Źródło: archiwum SRH „Wrzesień 39”.



Iwona Pieróg, Łukasz Bednarz

114

Fot. 4. Żywa lekcja historii: Mistrzejowice, Kraków 2012 
Źródło: archiwum SRH „Wrzesień 39”.

Fot. 5. Krakowska Noc Muzeów 2013 
Źródło: archiwum SRH „Wrzesień 39”.
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czeństwie pozostaje mocno okrojona i niekiedy nieprecyzyjna. Organizacja ta stara 
się pokazać tę dotkliwą klęskę z innych perspektyw. Przede wszystkim przedstawiając 
sylwetkę polskiego żołnierza broniącego ojczyzny przed najeźdźcą, dumnie noszącego 
mundur, odnoszącego taktyczne zwycięstwa, jednak skazanego na porażkę z przy-
czyn geopolitycznych i ekonomicznych. W naszej opinii szczególnie cenne są właśnie 
lekcje o tym, dlaczego Polska znalazła się w takiej sytuacji, jak we wrześniu 1939 roku 
i co robiła w obliczu nadchodzącego zagrożenia. Ciekawa jest również stwarzana 
przez SRH Wrzesień 39 możliwość zapoznania się ze sprzętem wojskowym z tego 
okresu oraz ze stosowanymi w tym czasie przez polskie wojsko taktykami. Wszystkie 
te elementy odwzorowywane są z wielką dbałością o szczegóły za pomocą autentycz-
nych regulaminów, fotografii oraz wspomnień weteranów i świadków tych wydarzeń. 
Organizacja ta planuje również w przyszłości się rozwijać. Planowane są uzupełnienia 
sprzętu ciężkiego (np. ciężarówki Ursus), utworzenie na nowo sekcji niemieckiej czy 
podjęcie się rekonstrukcji potyczek partyzanckich. 

Bezsprzecznie najbardziej spektakularnymi aspektami działalności organizacji 
SRH Wrzesień 39 są rekonstrukcje bitew. Sezon na rekonstrukcje rozpoczyna się za-
zwyczaj w maju, kiedy odbywa się wiele tego typu wydarzeń z udziałem SRH Wrzesień 
39. Bitwa o Wyry czy bitwa o most w Biskupicach Radłowskich to wydarzenia, które 
przyciągają znaczne tłumy dochodzące nawet do sześciu tysięcy ludzi. Rekonstrukcje 
bitew odbywają się w autentycznych lokalizacjach oraz z użyciem wiernych replik 
sprzętu z 1939 roku. Oglądający mają więc okazję na bezpośredni kontakt z historią. 

Poza inscenizacją bitew i potyczek oraz udziałem w oficjalnych uroczystościach 
SRH Wrzesień 39 działa na rzecz edukacji historycznej poprzez wystawy sprzętu oraz 
lekcje żywej historii przeprowadzane przez jej członków bezpośrednio w placówkach 
dydaktycznych. Prelekcje prowadzone przez umundurowanych oraz wyposażonych 
w ciężki sprzęt wojskowy członków organizacji przybliżają najmłodszym tragiczną hi-
storię Polski i być może w pewnym stopniu wpływają na ich uczucia patriotyczne. 
Szczególnie cenny jest fakt, że spotkania te nie ograniczają się do przedstawienia 
sprzętu. Dużo czasu organizacja poświęca również na objaśnianie dzieciom i mło-
dzieży (w wieku od 6 do 19 lat) zaistniałej w 1939 roku sytuacji międzynarodowej 
oraz przyczyn wybuchu wojny. Porównywane są również potencjały wojskowe i eko-
nomiczne Polski i Trzeciej Rzeszy oraz analizowane są sojusze z państwami trzecimi. 

SRH Wrzesień 39 prezentuje również zgromadzone przez swoich członków pa-
miątki z czasów drugiej wojny światowej. Na co dzień można je podziwiać w salach 
udostępnionych organizacji w Muzeum Spraw Wojskowych w forcie w Swoszowicach. 
Sprzęt wojskowy, pamiątki oraz samych członków organizacji w pełnym umunduro-
waniu można również podziwiać podczas corocznej Krakowskiej Nocy Muzeów (sta-
cjonują w Muzeum Armii Krajowej). Wystawa w Muzeum Spraw Wojskowych oraz 
uczestnictwo w Krakowskiej Nocy Muzeów świadczą o doskonałej współpracy SRH 
Wrzesień 39 z innymi organizacjami i owocuje bardziej skuteczną realizacją jej misji. 
Ponadto organizacja pracuje również z gminami, na których terytorium odbywają się 
rekonstrukcje i lekcje żywej historii, oraz z instytucjami takimi jak Liga Obrony Kraju 
(obozy dla młodzieży) oraz Instytut Pamięci Narodowej (gra terenowa dla młodzieży) 
czy Agencja Mienia Wojskowego.

Organizacja SRH Wrzesień 39 wykonuje ogromną pracę na rzecz propagowania 
historii Polski poprzez świadomą i odpowiedzialną działalność. Umiejętność połą-
czenia własnej pasji ze szczytnym celem przy zręcznej współpracy z innymi instytu-
cjami zaangażowanymi na tym samym polu zasługuje na najwyższe uznanie. 


