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W Kazimierzu kończy się festiwal „Dwa Brzegi”. Deszcz leje, 
ale jak to w sezonie, na ciasnych uliczkach miasteczka tłumy. 
Trudno sobie wyobrazić, że okolica tętniąca dziś życiem i tak 
chętnie odwiedzana przez turystów jest świadkiem krwawej 
historii sprzed kilkudziesięciu lat.

Tym razem ze względu na po-
godę ludzi i tak trochę mniej 
niż rok temu – przekonuje 
Krzysztof Findziński, autor 

wystawy „Przyczółek – береговой 
плацдарм – Landekopf 2016. Jano-
wiec 1944–1945”. Z Findzińskim je-
dziemy z Kazimierza Dolnego przez 
Puławy do Janowca. Po drodze mijamy 
Parchackie Góry, gdzie podczas walk 
o przyczółek janowiecko-puławski 
mieścił się sowiecki szpital wojsko-
wy, zbombardowany przez Niemców. 
Już za Wisłą wyłaniają się wsie, w któ-
rych autor wystawy spotykał się z ludź-
mi pamiętającymi krwawe zmagania 
z czasów II wojny światowej.

Wspomnienia tych osób układają 
się w chronologiczny ciąg wydarzeń. 
Przybycie żołnierzy Wehrmachtu, po-
czątek budowy umocnień, wysiedle-
nie części mieszkańców. Potem ogień 
dział, krycie się po piwnicach i zie-
miankach, walki piechoty, pierwsze 
spotkania z czerwonoarmistami. – Te 
wydarzenia pozostają wciąż żywe 
w ich pamięci, stąd tak duże zaintere-
sowanie miejscowej ludności wystawą. 
Spisujemy ich relacje, część z nich zo-
stała zamieszczona na planszach, znaj-
dą się również w katalogu – tłumaczy 
w trakcie jazdy pan Krzysztof.

Zapytany, jak mu się udało dotrzeć 
do świadków, jak to wszystko się za-

częło, odpowiada z uśmiechem: – Róż-
nie. Jeden prawie wjechał we mnie 
traktorem, kiedy z wykrywaczem me-
talu chodziłem po polu.

Dojeżdżamy do Janowca. Nieda-
leko zamku – miejsca walk i cen-
tralnego punktu przyczółka – sto-
ją drewniany osiemnastowieczny 
dwór przeniesiony ze wsi Moniaki 
oraz dziewiętnastowieczna Stodo-
ła z Wylągów, w której odbywają 
się koncerty i spektakle teatralne, 
a do 13 listopada można oglądać in-
stalację autorstwa Krzysztofa Fin-
dzińskiego. Tu dołącza do nas Filip 
Jaroszyński, kustosz Muzeum Nad-
wiślańskiego.

Dwa brzegi
– jeden przyczółek
Sylwia i Andrzej Szafrańscy
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Stodoła z łodzi desantowej
Razem oglądamy ekspozycję. W czer-
wonych skrzyniach wypełnionych nad-
wiślańskim piaskiem leżą m.in. hełmy 
podziurawione kulami i odłamkami. Są 
łuski po nabojach, pordzewiałe bagne-
ty, powyginane w dziwaczne kształty 
pociski dział i katiusz. Obok tych typo-
wo wojskowych elementów znajdują 
się przedmioty codziennego użytku: 
puszki po norweskich rybach, menaż-
ki, łyżki, butelki po alkoholu, są na-
wet tuba pasty do zębów i środek na 
insekty. Te przedmioty z okresu wojny 
przekazali mieszkańcy Janowca i oko-
lic. Są też eksponaty, jak np. fragment 
gąsienicy czołgowej z widocznym 
uszkodzeniem po najechaniu na minę, 
pochodząca ze zbiorów autora wysta-
wy. W centralnym punkcie znajduje 
się połatana łódź desantowa, wykona-
na ze sklejki i drewna. Zachowała się, 
bo rozebrana – z braku innego budulca 
– przez lata była elementem wzniesio-
nej tuż po wojnie gospodarskiej sto-
doły. Innym darem są stare drewniane 
drzwi z framugą, z domu uszkodzone-
go przez czołg. W prawym rogu stodo-
ły mieszczącej wystawę stoją zabytko-
we kościelne ławki, w których pewnie 
niejeden mieszkaniec Janowca modlił 

się o zdrowie i życie dla siebie i bli-
skich w tych ciężkich czasach.

Do więźby dachowej podwieszono 
duże portrety poległych żołnierzy ra-

dzieckich, niemieckich i ich rówieśni-
ków z Janowca. Są również fotografi e 
żyjących świadków ówczesnych wy-
darzeń. Niektórych już od dawna nie 
ma wśród nas, inni dzisiaj mogli się 
podzielić swą historią. Wśród portre-
tów znajduje się również zdjęcie ostat-
niego właściciela zamku w Janowcu. 
– Jeszcze w latach siedemdziesiątych 
XX wieku zamek należał do prywat-
nej osoby, inżyniera Leona Kozłow-
skiego – opowiada Filip Jaroszyński. 
– Kozłowski kupił go w 1931 roku. 
Po wojnie okazało się, że zamek wraz 
z parkiem mają zbyt małą powierzch-
nię, by zostać przejęte przez władze 
w ramach reformy rolnej. Dlatego był 
to jedyny prywatny zamek w komuni-
stycznej Polsce. Dopiero w 1975 roku 
skarb państwa odkupił zamek od Koz-
łowskiego z przeznaczeniem na muze-
um – dodaje kustosz.

Zachęta do badań
Trzyjęzyczny tytuł wystawy podkreśla 
uniwersalne przesłanie, że wojna jest 

  Wernisaż wystawy; przed stodołą, w której mieści się ekspozycja, autor 
– Krzysztof Findziński – opowiada zebranym gościom o wydarzeniach, które 
rozegrały się w Janowcu w latach 1944–1945
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W okolice Kazimierza Dolnego, znajdującego się od września 1939 roku 
pod okupacją niemiecką, ofensywa sowiecka dotarła 27 lipca 1944 roku. 
Dzień później pierwsze oddziały sowieckiej 69. Armii 1. Frontu Białoru-
skiego sforsowały Wisłę. Początkowo Sowietom udało się uchwycić 
trzy niewielkie przyczółki na zachodnim brzegu rzeki. W toku kolejnych 
walk, prowadzonych do 28 sierpnia, jeden z przyczółków został utraco-
ny, a dwa pozostałe połączono w jeden o głębokości ok. 10 km i długości 
25–30 km. Kolejne 4,5 miesiąca zmagań to swoista wojna pozycyjna, 
podczas której jedna strona się umacniała, a druga „rozpoznawała walką”, 
ale przede wszystkim powiększała swe siły, przygotowując się do gene-
ralnego ataku. Na przyczółku, naprzeciw linii zajętych przez Sowietów, 
Niemcy wybudowali umocnienia składające się z pięciu do siedmiu linii 
okopów, z bunkrami ziemno-drewnianymi i betonowymi, stanowiskami 
dla ciężkich karabinów maszynowych, dział i czołgów. Przedpole zosta-
ło zaminowane i zabezpieczone zasiekami z drutu kolczastego. Dopiero 
14 stycznia 1945 roku, w ramach wielkiej operacji wiślańsko-odrzańskiej, 
z przyczółka janowiecko-puławskiego wyszło natarcie Armii Czerwonej, 
które skierowało się na Radom, a potem Łódź i Kalisz. Straty Armii Czer-
wonej podczas walk o przyczółek szacuje się na 3 tys., straty niemieckie 
zaś – na kilkuset żołnierzy.
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  Na pierwszym planie fragment łodzi desantowej, do więźby 

dachowej zostały podwieszone portrety poległych Rosjan, 

mieszkańców Janowca i żołnierzy niemieckich

  Instalacja wewnątrz 
dziewiętnastowiecznej stodoły; 
na czerwonym tle wybijają się artefakty: 
hełmy, bagnety, a także przedmioty 
codziennego użytku
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koszmarem dla wszystkich osób bio-
rących w niej udział; dla walczących 
stron, ale przede wszystkim dla miesz-
kańców terenów, przez które toczy się 
jej walec.

Ta niewielka ekspozycja to jednak 
spory kawałek historii Janowca i oko-
lic, wygrzebany dosłownie z ziemi 
i z pamięci, ocalony od zapomnienia. 
Skromna świeczka zapalona na postu-
menciku pomaga się skupić, wyciszyć 
na chwilę. Instalacja ma, w zamyśle 
autora, przywrócić lokalną pamięć i za-
chęcić – zarówno miejscowych pasjo-
natów historii, jak i naukowców – do 
szerszych i bardziej pogłębionych ba-
dań. Jak mówi Krzysztof Findziński, 
wystawa jest początkiem.

Na koniec warto zwrócić uwa-
gę, że jest to już druga, po instalacji 
„1914 – Lazaret pamięci. Ciemność. 
Dunkelheit. Мрак” (zob. „Pamięć.pl” 
nr 10/2014) wystawa tego artysty po-
święcona trzem narodom biorącym 
udział w konfl iktach zbrojnych 
na ziemiach polskich.

Sylwia Szafrańska – grafi k, 
pracownik Instytutu Pamięci
Narodowej
Andrzej Szafrański 
– dziennikarz

Walki na przyczółku janowiecko-puławskim są mniej znane od bojów na położonym na północ przyczółku warec-
ko-magnuszewskim (m.in. bitwa pod Studziankami), ponieważ nie uczestniczyły w nich jednostki 1. Armii Wojska 
Polskiego. Wprawdzie oddziały tej armii – 1. i 2. Dywizja Piechoty – sforsowały Wisłę na północ od Janowca, mię-
dzy Dęblinem a Puławami, jednak nieprzygotowana i nieudolnie prowadzona operacja zakończyła się wycofaniem 
na prawy brzeg. Straty polskich oddziałów wyniosły 873 żołnierzy.
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na ziemiach polskich.

Sylwia Szafrańska – grafi k, 
pracownik Instytutu Pamięci
Narodowej
Andrzej Szafrański 
– dziennikarz
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Fot. Sylwia Szafrańska

INFORMACJE O WYSTAWIE
Tytuł: „Przyczółek – береговой плацдарм – Landekopf 2016. Janowiec 1944–1945”
Czas trwania: 23 lipca – 13 listopada 2016
Miejsce: Zamek w Janowcu, oddział Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu 
Dolnym / Stodoła z Wylągów; ul. Lubelska 20, 24–123 Janowiec
Godziny otwarcia: 10:00–17:00 / codziennie
Autor wystawy: Krzysztof Findziński
Współpraca organizacyjna: Filip Jaroszyński (MNKD)
Oprawa grafi czna: Marcin Koc
Wystawa została zorganizowana w ramach programu „Patriotyzm Jutra”, realizo-
wanego przez Muzeum Historii Polski.
Wystawa powstała z pomocą i dzięki zaangażowaniu dyrekcji i pracowników 
Muzeum Nadwiślańskiego oraz lokalnych pasjonatów historii, zwłaszcza Leszka 
Kwaska – prezesa Towarzystwa Przyjaciół Janowca, Filipa Jaroszyńskiego – ku-
stosza Muzeum Nadwiślańskiego, Marcina Kuźmy – kolekcjonera i znawcy naj-
nowszych dziejów regionu oraz Antoniego Jakubowskiego – mieszkańca Oblas.


