
Rekonstrukcja Bitwy pod Mławą 2012 

Rekonstrukcja Bitwy pod Mławą, którą w 2012 roku planujemy zorganizować  po raz piąty,  stawiana 
jest na pozycji jednego z największych  w Europie widowisk z czasów II wojny, jedynego w Polsce 
odtworzonego  na bazie istniejących fortyfikacji – bunkrów z 1939 roku. 

Przypomina walki jakie stoczyła 20 Dywizja Piechoty z przeważającymi siłami nieprzyjaciela w dniach  
1 – 4 września 1939 roku w ramach bitwy granicznej na przedpolu Mławy, jest lekcją historii dla młodego 
pokolenia. „Rekonstrukcja Bitwy pod Mławą” odbywa się w Mławie oraz na rzeczywistym polu walki  
w Uniszkach Zawadzkich w ostatni weekend sierpnia. Pierwszy dzień to oficjalne uroczystości z udziałem 
asysty wojskowej z 20. Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej, kontynuującej tradycje 20. Dywizji 
Piechoty walczącej pod Mławą.  

W inscenizacji „Nalot Bombowy na Mławę" uczestniczy ludność cywilna wcielająca się w role 
mieszkańców przedwojennej Mławy w strojach z epoki. Zwykłe życie mieszkańców drastycznie przerywają   
wybuchy bomb, płacz, krzyki... W Parku Miejskim, pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego zapalne są  
symboliczne znicze ku czci żołnierzy  broniących reduty mławskiej.   

Dzień później w Uniszkach Zawadzkich ścierają się ze sobą żołnierze 20. Dywizji Piechoty z niemieckim 
nieprzyjacielem. Mławska rekonstrukcja jako jedyna w kraju przeprowadzona jest na oryginalnych 
fortyfikacjach. Dwugodzinne widowisko wzbogaca pokaz trzech samolotów. W widowisku prezentuje się 
blisko 400 rekonstruktorów - żołnierzy w strojach i wyposażeniu z epoki oraz ludności cywilnej. Inscenizacji 
towarzyszy piknik militarny i pokaz sprzętu wojskowego.  Widzowie mogą zwiedzać pozycje i pole bitwy 
już kilka dni przed rekonstrukcją oglądając przygotowania, budowę pozycji i próby działań wojennych. 
Całość pola w maksymalnym stopniu będzie przypominać klimatem i scenografią koniec lat trzydziestych 
XX wieku.  

Nadrzędnym celem organizacji uroczystości jest oddanie czci i hołdu żołnierzom walczącym na 
przedpolu Mławy, poprzez wspomnienie ich bohaterstwa oraz umożliwienie żyjącym kombatantom oraz 
ich rodzinom uczestnictwa w wydarzeniu historycznym. Bezpośrednia wizualizacja historycznych 
wydarzeń dla młodego pokolenia staje się  żywą lekcją historii.  

 Projekt jest zadaniem cyklicznym. Zadanie zostało zrealizowane po raz pierwszy w 2008 roku.  
W widowisku historycznym, odtworzonym jako jedyne w Polsce na bazie istniejących fortyfikacji – bunkrów 
z 1939 roku oraz oficjalnych uroczystościach wzięło udział ponad 200 rekonstruktorów, 150 żołnierzy,  
60 aktorów. Rekonstrukcji bitwy towarzyszył piknik militarny połączony z ekspozycją najnowszego 
uzbrojenia Wojska Polskiego oraz Straży Granicznej.  

W rekonstrukcjach 2009, 2010, 2011 brało udział prawie 400 rekonstruktorów i aktorów – mławskich 
amatorów, odbywał się pokaz oryginalnych motocykli i czołgów, szwadronu kawalerii Wojska Polskiego, 
można było wysłać okolicznościową kartę z pocztowym stemplem z pola bitwy, kupić sprzęt militarny, 
posiedzieć w okopie, zjeść żołnierską grochówkę czy zrobić zdjęcie w bunkrze. Prezentował się Zespół 
Reprezentacyjny Wojska Polskiego, w uroczystościach wzięli udział między innymi: przedstawiciele 
Prezydenta RP, w 2009 roku - ówczesny Marszałek Sejmu Bronisław Komorowski, Marszałek Województwa 
Mazowieckiego Adam Struzik, Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych Sławomir Radoń, inne 
znamienite osoby.  
Do najbardziej zaangażowanych przedstawicieli  instytucji, firm zaangażowanych w realizację rekonstrukcji 
należą: 

 16. Pomorska Dywizja Zmechanizowana (w tym 20. Bartoszycka Brygada Zmechanizowana);  

 Marszalek Województwa Mazowieckiego  
 Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień 
 Starosta Powiatu Mławskiego 
 Fundacja Polonia Militaris 



 Grupy Rekonstrukcji Historycznych  

 Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych 

 Poczta Polska 

 szereg mławskich instytucji 

 patroni medialni   

 oraz  sponsorzy, bez wkładu których zarówno finansowego czy rzeczowego, nie udałoby się 
zrealizować widowiska, którego zasięg promocyjny  obejmuje całą Europę.  

 

Program tegorocznej V Rekonstrukcji Bitwy pod Mławą  
 

31 sierpnia 2012 r. (piątek)  
Centrum Miasta Mława 
od 10.00 - Piknik militarny 
godz. 17.00 – Oficjalne uroczystości 73. rocznicy wybuchu II wojny światowej 
Przyjęcie meldunku, Przemówienia okolicznościowe, Apel Pamięci, Modlitwa za zmarłych, Salwa 
Honorowa, Defilada pododdziałów  
godz. 18.00 – Inscenizacja nalotu bombowego na Mławę - teatr żywy na ulicy – widowisko plenerowe  
godz. 19.00 - Zapalenie symbolicznych zniczy w parku miejskim oraz w miejscach pamięci ofiar II wojny 
światowej w Mławie 
godz. 19.30 – koncert na Estradzie w Parku Miejskim  
 

1 września  2012 r. (sobota) 
Pole Bitwy pod Mławą, Uniszki Zawadzkie 
od godz. 10.00 – Piknik militarny  
godz. 15.00 - Widowisko Historyczne - Rekonstrukcja Bitwy Pod Mławą 
Pomnik Piechura, Uniszki Zawadzkie przy trasie Nr 7 
godz. 18.00  
-  Złożenie kwiatów pod Mauzoleum Żołnierzy Września  
- Zapalenie 864 zniczy pod Pomnikiem Piechura upamiętniających ofiary Bitwy pod Mławą 
 

2 września  2012 r. (niedziela)  
Estrada w Parku Miejskim  
godz. 17.00 – Koncert Zespołu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego  
 

www.bitwa1939.mlawa.pl 
e-mail: bitwa@mlawa.pl 

 
Proponowane formy usług reklamowych w zamian za sponsoring wydarzenia: 
 
SPONSORZY WSPOMAGAJĄCY 
Sugerowana kwota dofinansowania rekonstrukcji – do 10 tys. zł  
 

1. Umieszczenie nazwy firmy na plakacie  promocyjnym 
2. Umieszczenie powierzonych przez sponsora bannerów reklamowych na terenie pola bitwy; 
3. Udostępnienie terenu w rejonie bitwy o powierzchni 15m2 na ustawienie stoiska handlowo – 

promocyjnego; 
4. Podanie nazwy firmy podczas przewidzianych konferencji prasowych; 
5. Umieszczenie nazwy  firmy  wraz z linkiem do strony macierzystej na stronach internetowych 

inscenizacji www.bitwa1939.mlawa.pl;  
6. Umieszczenie nazwy  firmy  w produkcji w formie płyty DVD; 

7. Przekazanie 1  dwuosobowego  zaproszenia na uroczystości dla przedstawicieli firmy  

http://www.bitwa1939.mlawa.pl/
mailto:bitwa@mlawa.pl
http://www.bitwa1939.mlawa.pl/


 
SPONSOR GŁÓWNY 
Sugerowana kwota dofinansowania rekonstrukcji – do 50  tys. zł  
 

1. Umieszczenie nazwy i logo firmy w następujących  wydawnictwach reklamowych: plakatach, 
ulotkach promocyjnych, zaproszeniach etc 

2. Umieszczenie powierzonych przez sponsora bannerów reklamowych, z nazwą i logo firmy na 
terenie pola  bitwy; 

3. Udostępnienie terenu w rejonie bitwy o powierzchni 15m2 na ustawienie stoiska handlowo – 
promocyjnego; 

4. Udostępnienie miejsca na terenie okołobitewnym przeznaczonego na ekspozycję  elementów 
przestrzennych (balony, makiety, elementy dmuchane), o łącznej powierzchni nie przekraczającej 
25m2; 

5. Podanie informacji o sponsorze podczas oficjalnego otwarcia inscenizacji; 
6. Nagłośnienie dla potrzeb akcji promocyjnych sponsora, po uprzedniej konsultacji treści, pory i czasu 

prezentacji; 
7. Umieszczenie logo oraz podanie nazwy firmy podczas przewidzianych konferencji prasowych; 
8. Umieszczenie nazwy i logo firmy  wraz z linkiem do strony macierzystej na stronie internetowej  

inscenizacji www.bitwa1939.mlawa.pl; 
9. Umieszczenie nazwy  oraz logo firmy  w produkcji w formie płyty DVD; 

10. Przekazanie 3   dwuosobowych   zaproszeń   na uroczystości  dla  przedstawicieli  firmy  
 
SPONSOR GENERALNY 
Sugerowana kwota dofinansowania rekonstrukcji – ponad 50  tys. zł  
 

1. Umieszczenie nazwy i logo firmy we wszystkich wydawnictwach reklamowych tj.: plakatach, 
ulotkach promocyjnych, zaproszeniach, banerach  etc: 

2. Umieszczenie powierzonych przez sponsora bannerów reklamowych, z nazwą i logo firmy na terenie pola  
bitwy; 

3. Umieszczenie loga firmy sponsorskiej na bilbordzie reklamującym rekonstrukcję przy drodze krajowej nr 7; 
4. Udostępnienie terenu w rejonie bitwy o powierzchni 30m2 na ustawienie stoiska handlowo – promocyjnego; 
5. Udostępnienie miejsca na terenie okołobitewnym przeznaczonego na ekspozycję elementów przestrzennych 

(balony, makiety, elementy dmuchane), o łącznej powierzchni nie przekraczającej 50m2; 
6. Podanie informacji o sponsorze podczas oficjalnego otwarcia inscenizacji; 
7. Nagłośnienie dla potrzeb akcji promocyjnych sponsora, po uprzedniej konsultacji treści, pory i czasu 

prezentacji; 
8. Umieszczenie nazwy i logo firmy oraz krótkiej prezentacji firmy  jako sponsora inscenizacji w publikacjach w 

prasie regionalnej i ogólnopolskiej w zamawianych przez Urząd Miasta materiałach typu „Kurier  z pola 
Bitwy”; Gazeta z pola Bitwy Gazety Wyborczej;   

9. Promocja firmy sponsorskiej w czasie imprez i akcji promocyjnych miasta ( Dni Mławy, koncerty na Estradzie 
w Parku Miejskim  etc) po uzgodnieniu treści i formy; 

10. Umieszczenie informacji o firmie jako sponsorze w produkcji w formie płyty DVD: 

11. Umieszczenie logo oraz podanie nazwy firmy podczas przewidzianych konferencji prasowych; 
12. Umieszczenie nazwy i logo na identyfikatorach; 
13. Umieszczenie nazwy i logo sponsora wraz z linkiem do strony macierzystej na stronie internetowej  

inscenizacji www.bitwa1939.mlawa.pl;  
14. Umieszczenie nazwy i logo firmy w formie uproszczonej (1 kolor), na koszulkach pamiątkowych, znaczkach 

pamiątkowych przeznaczonych do sprzedaży i rozdawnictwa promocyjnego, od momentu podpisania 
umowy; 

15. Przekazanie 5  dwuosobowych   zaproszeń   na uroczystości  dla  przedstawicieli  firmy  

http://www.bitwa1939.mlawa.pl/
http://www.bitwa1939.mlawa.pl/

