72 lat po godzinie W
1 sierpnia w Parku Miejskim im. Powstańców Warszawskich
w Sianowie odbyły się uroczystości upamiętniające 72. rocznicę
wybuchu Powstania Warszawskiego.

Aleksander Kaczorowski Powstaniec Warszawski

Obrona Powstańczej Barykady 1944
Burmistrz Gminy i Miasta Sianów Maciej Berlicki

Wiersz autorstwa Janiny Łukasiewicz, walczącej w Powstaniu
Warszawskim, przeczytała Maria Bogusławska

Dziękujemy

Wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji uroczystości 72. Rocznicy Wybuchu Powstania Warszawskiego – dziękujemy! To Wasze zaangażowanie sprawiło, że godnie
i bezpiecznie uczciliśmy tak ważne dla Polaków wydarzenie. Dziękujemy szczególnie: Centrum Szkolenia Sił Powietrznych w koszalinie, zakładowi Budżetowemu Administracji Budynków komunalnych, komendzie miejskiej Policji z koszalina, Starostwu
Powiatowemu w koszalinie, Ochotniczej Straży Pożarnej, Straży miejskiej w Sianowie,
Centrum kultury i Bibliotece Publicznej Gminy i miasta Sianów, multi myjni Sianów oraz
wszystkim pozostałym.

C

zęść oficjalna rozpoczęła się punktualnie
o godzinie 17 pod
Pomnikiem Poległych za Ojczyznę w sianowskim parku. uroczystość prowadził dyrektor Gimnazjum
Gminnego
krzysztof
Sosnowski, przemawiał burmistrz
Gminy i miasta Sianów, a także
Powstaniec Warszawski – mieszkaniec Sianowa Aleksander
kaczorowski.
O 17.25 odczytano Apel Pamięci, a po nim wiersz autorstwa
janiny Łukasiewicz walczącej
w Powstaniu Warszawskim, który
przeczytała maria Bogusławska.
O godzinie 18.45 przeniesiono
się do parku, gdzie w muszli
koncertowej rozpoczął się koncert
piosenki powstańczej, który poprowadził ppłk Wojciech Grobelski,
przy gitarowym akompaniamencie edwarda Gajewskiego. Na
zgłodniałych czekała kiełbaska
z ogniska, a także powstańcza zupa.
Po koncercie wielu widzów rozmawiało z uczestnikami grup rekonstrukcyjnych o ich wyjątkowym
sposobie propagowania historii.

Niemiec

Cisza przed burzą

Na ulicy pojawiają się dwa niemiecki
zwiadu.
Powstańcy otwierają ogień. W stronę
zaskoczenie Niemców jest całkowite.
uciekają w popłochu. Powstańcy głośno

Nic nie zapowiada nadchodzących wydarzeń. Awangarda
powstańcza maskuje broń i opaski, a ludność cywilna przechadza
się ul. Piastów. Na razie nic nie wskazuje, że dojdzie do jakichkolwiek walk.
Na ulicy Piastów pojawia się dwóch żandarmów polowych. idą
spokojnie w stronę cywilów. Podchodzą do nich i sprawdzają
dokumenty jednego z chłopaków z awangardy powstańczej.

Godzina W
Awangarda powstańcza cieszy się ze zdobyczy. Ludność cywilna
podziela radosne nastroje Na murach kamienic rozwieszane są plakaty-odezwy Ak.
Na ul. Piastów w zwartym szyku pojawia się powstańczy oddział
bojowy. Żołnierze są dobrze uzbrojeni i wyposażeni. z radością witają się z pozostałymi Polakami na ulicy informując, że Warszawa lada
dzień zostanie odbita z rąk Niemców. Na piętrze budynku wywieszone
zostają biało-czerwone flagi.
z głośników zostają puszczone radosne piosenki powstańcze,
tańce itd.
Dowódca oddziału bojowego nakazuje stworzyć na wysokości
starej kamienicy punkt oporu na wypadek ataku Niemców. Żołnierze i cywile uwijają się tworząc barykadę. W najważniejszych punktach, gdzie mogą pojawić się Niemcy, pojawiają się posterunki
powstańcze.

Powstańcy rozbrajają zaskoczonych żandarmów bez jednego
wystrzału. Niemcom odbierana jest broń, hełmy i ryngrafy, które
powstańcy tryumfalnie pokazują. Przestraszeni Niemcy ustawieni
zostają pod murem. Pilnowani są przez powstańców z bronią.
Pojawia się chłopiec z gazetami.

Wolna Warszawa

Powstańc

Po pierwszej potyczce dowódca baryk
pola walki. Powstańcy wracają krzycząc,
Wymiana ognia, padają pierwsi zabici
tami ręcznymi. Po stronie powstańczej j
ją się sanitariuszki. Powstańcy odpowiada
rając kilku rannych i wycofują się. Pows
mniejsza, bo są już ranni i zabici.

ki zwiad

Odwrót powstańców

e motocykle obsadzone przez żołnierzy

Po wycofaniu się Niemców rejon barykady zostaje przykryty
ogniem moździerzowym.
Spodziewając się kontrataku i większej liczby żołnierzy wroga,
dowódca barykady nakazuje odwrót w kierunku „miasta”. Na placu
boju zostają zabici. Ostatni powstańcy ewakuują rannych.

ę motocyklistów szybują granaty ręczne.
Odpowiadają chaotycznym ogniem, ale
cieszą się z pierwszego zwycięstwa.

Latające krowy

Nad polem walki słychać ryk niemieckich Nebelwerferów. Pociski
potężnych dział sieją spustoszenie w mieście. eksplodują rakietowe
pociski artyleryjskie.

Wola w rękach
niemieckich

Na placu boju nie ma już Polaków, a w ul. Piastów wchodzi oddział
niemiecki wspierany motocyklem i samochodem pancernym. Rozpoczyna się plądrowanie barykady i represje.

Dirlewanger

czy patrol

kady wysyła patrol na rozpoznanie przedże zbliża się kolejny oddział niemiecki.
i i ranni. Barykada jest obrzucona granaest kilku ciężko rannych, którymi zajmuają zmasowanym ogniem. Niemcy zabietańcy znowu wiwatują, choć radość jest

Po ataku artyleryjskim rusza grupa SS-mannów z Brygady Szturmowej Dirlewangera z motocyklami i samochodem pancernym.
Dowódca barykady wydaje polecenie cywilom ucieczki w pierwszą
bramę. Gdy ci reagują, powstańcy otwierają ogień przygważdżając
esesmanów do ziemi. W szeregach niemieckich padają pierwsi zabici i ranni.
Niemcy wycofują się, zabierają rannych, ale pozostawiają na polu
walki zabitych.

Po zakończeniu oficjalnych uroczystość o godzinie 17.45 rozpoczęła się
rekonstrukcja walk powstańczych „Obrona Powstańczej Barykady 1944”,
którą przygotowano na ulicy Piastów w Sianowie. Rekonstrukcję poprowadził dr Łukasz Gładysiak ze Studia Historycznego Huzar, a udział w niej
wzięli członkowie Grup Rekonstrukcyjnych: GRH GRyF z koszalina, jurandowcy – Powstańcy Wileńscy (z kaszub), Stowarzyszenie Historycznoeksploracyjne ODkRyWCy z koszalina, Grupa Rekonstrukcji Historycznej
2 Pułku ułanów Warszawskiej Brygady kawalerii.
Po stronie niemieckiej wystąpili: Projekt koslin z koszalina, GRH eule
1945 z Raciborza, GRH kampfgruppe Nord z Bydgoszczy, Stowarzyszenie Historyczne 549 z Polic.
Nie zabrakło efektownych akcji zbrojnych,
głośnych
strzałów,
wybuchów – wzbudziło
to aplauz licznie zgromadzonej widowni. Po
inscenizacji nie brakowało chętnych do pamiątkowego zdjęcia z uczestnikami rekonstrukcji.

Plon niesiemy, plon
Gminne Dożynki w Ratajkach za nami!

