
 III.

Plany obozu
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Nasz obóz ma kształt trapezu i mierzy około 300 m długości i 200 m szero-

kości. Pojedyncze baraki pogrupowane są w kwadraty, które z kolei oddzie-

lone są od siebie płotem z drutu kolczastego. Każdy barak podzielony jest 

na trzy sale, z wyjątkiem baraków J, L oraz H, gdzie umieszczono polskich 

więźniów z Powstania Warszawskiego względnie rosyjskich jeńców wojen-

nych. Po jednym baraku zarezerwowano także dla polskich względnie nie-

mieckich więźniarek. Dochodzą do tego takie baraki komendy obozu, jak: 

kancelaria, magazyn odzieżowy, kuchnia SS, jadalnia SS, odwszawialnia, 

ogrodnictwo, stodoły, magazyn papieru […]. Część więźniów przerabia 

ogromne masy papieru na koszyczki do granatów. Dalej stolarnia, kuźnia, 

stajnia dla koni, magazyn na węgiel, kostnica, pralnia, ustępy. Kwatery SS 

znajdują się poza obozem, a nowa willa komendanta właśnie jest budowa-

na przez więźniów. W obozie przebywa około 1100–1200 więźniów. 

(Relacja Jeana Majerusa z Luksemburga)



Plan sytuacyjny obozu w Żabikowie według stanu w dniu 18 stycznia 1945 r., Ryc. 11. 
sporządzony przez więźnia z Luksemburga Jeana Majerusa
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Objaśnienie  znaków do szkicu
 - - - - - -  Brama  z drutem kolczastym
  Drut kolczasty
1. Budynek załogi SS
2.  Wieże strażnicze: posterunki SS 

z pistoletami maszynowymi, reflektory
3.  Barak administracyjny: przyjęcia, 

izba pisarska, przebieralnia, 
salon komendanta obozu.

3a.   Okienko  przyjęć (karne) 
4.  Kuchnia i pomieszczenie 

socjalne, jadalnia SS
5.  Wieża ciśnień 
6.  Schrony załogi
7a.   Kostnica
7b.  Depozyty i odwszalnia
8.  Cela wyjść

9.  Paczki, pomieszczenia 
z urządzeniami, pralnia

10.  Kuźnia, stolarnia, cela dla 
niemieckich żołnierzy

11.  Stodoła, garaż komendanta obozu
12.  Ogrodnictwo (1992) [dopisek 

autora z 1992 roku]
13.  Obieralnia ziemniaków
14.  Piwnica z ziemniakami
15.  Miejsce wydobywania gliny
16.  Stajnia
17.  Barak E 1,2,3, polskie kobiety
18.  Barak D 1,2,3 niemieckie kobiety
19.  Umywalnia, kotłownia
20.  Klozet
21.  Barak G 1,2,3,4,5 Polacy

rewir G5 dla Niemców 
(za odmowę pracy)

22.  Barak F 2.3.4.5 Polacy (id)
  F1 – pomieszczenie sanitarne

23.  Barak I (polityczni – Polacy)
24.  Barak H, 1,2,3,4, jeńcy radzieccy
  H1 – rewir dla Polaków
25.  Barak L (polityczni Polacy) 

„kandydaci do kary śmierci” 
26.  Basen przeciwpożarowy
27.  Barak K 1,2,3 dla Niemców (K2) 

i niemieckojęzycznych (Holendrzy, 
Luksemburczycy). Mężczyźni

28.  Klatki dla psów
29.  „Kuchnia” dla psów
30.  Budka strażnicza
31.  Skład węgla

Część opisowa wraz z tłumaczeniem do planu obozu (autor Jean Majerus. Ryc. 12. 
W tłumaczeniu zachowano indywidualne sformułowania autora).
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Plan sytuacyjny obozu. Przedruk z: A. Wietrzykowski, Ryc. 13. Zbrodnie 
niemieckie w Żabikowie. Zeznania – dokumenty. Poznań, 1946, s. 16



Plan obozu w Żabikowie przekazany wraz z listem przez współwięźnia Ryc. 14. 
Jana Kamińskiego – Paula Jacka Towsenda – Agnieszce Kamińskiej. 

Przedruk z: A. Stasiak, Major Jan Kamiński. Życie i działalność. Toruń 1997, s. 129
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Plan sytuacyjny obozu w Żabikowie według stanu z 7 września Ryc. 15. 
1945 r., z późniejszymi opisami sporządzonymi w 1966 r.
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Plan sytuacyjny obozu z uwzględnionymi Ryc. 16. 
poprawkami. Przedruk z: M. Olszewski, Straty…
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Współczesne zdjęcie lotnicze terenów byłego obozuRyc. 17. 



IV.

Transport do obozu





Krzycząc i popychając kierują nas [w Domu Żołnierza – A.Z.] do wyjścia. 

Na podwórzu stoi auto ciężarowe. Każą wsiadać. Łaskawie podstawili krze-

sło, dzięki czemu łatwiej wejść. Upychają nas tak, że nie możemy się ruszyć. 

Załadowali kobiety, kolej na mężczyzn. Wśród pokrzykiwań zamykają kla-

pę, opuszczają plandekę. Auto rusza. Niczego nie widzimy, nie wiemy do-

kąd nas wiozą. 

(Relacja Aleksandry Markwitz-Bielerzewskiej)

Zostaliśmy załadowani [w Domu Żołnierza –  A. Z.]   na ciężarówkę. 

Plandeka z tyłu była podniesiona. Za nami przez cały czas jechał samo-

chód ze strażnikami SS. Za bramą padła komenda „Wszyscy wysiadać!” 

Podczas jazdy siedziała obok mnie młoda, ładna, elegancko ubrana Polka. 

Wyskakiwaliśmy z samochodu. Loss! Loss! Raus! Raus! i dziewczyna zaczęła 

płakać. Wtedy podszedł do niej SS-Hauptscharführer Heinrich. Jego nazwi-

sko siedzi mi do dziś w głowie i zaczął ją bić. Przewrócił na ziemię, kopał po 

brzuchu. To było straszne. 

(Relacja Jeana Majerusa z Luksemburga)
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Ilustracja Andrzeja BartkowiakaRyc. 18. 



Już było ciemno, kiedy zbliżyliśmy się do obozu. Otwarły się wówczas bra-

my, a więźniarka z nami zatrzymała się na jednym z placów obozu. Cisza 

taka, jakby nikogo w całym obozie nie było i nic się tu nie działo, zalegała 

cały obóz. Przy wychodzeniu towarzyszyły nam wyśmiewiska przyglądają-

cych się gestapowców, wśród których znajdował się Lagerführer Walter […], 

a oprócz tego światła silnych reflektorów, od których można było oślepnąć. 

Ustawiono nas dwójkami twarzami do ściany. Za małe odwrócenie się okła-

dano nas kijami.  Po godzinnym staniu pod gołym niebem (a padał wtedy 

deszcz) wprowadzono nas do jednego z baraków do zdania personali. Tam 

otrzymał każdy tzw. wpisowe. Zależało od tego, na ile nas gestapowiec na 

oko oszacował. Ja otrzymałem tylko 15 po nerkach. Następna ubikacja [tj. 

kolejne pomieszczenie – A.Z.] – to zdawanie rzeczy, poczym prowadzą nas 

do odwszawiania. 

(Relacja Franciszka Bansiewicza) 

Do obozu w Żabikowie zawieziono nas więźniarką, zapchaną ile się dało. 

Przed bramą z drutu kolczastego, gdzie po lewej stronie była wartownia, 

wysadzono nas i kazano ustawić się trójkami. Weszliśmy bramą na lewą 

stronę. Na placu przed stodołą ustawiono nas w dwuszeregu przed stołem 

z papierami, przy którym stali gestapowcy […]. Po sprawdzeniu wszystkich, 

zaprowadzono nas do rozbieralni. Po jednej stronie ustawiono kobiety, a po 

drugiej mężczyzn. Rzeczy należało ułożyć w kostkę i iść do łaźni już osob-

no. Przedtem zachodziło się do fryzjera, gdzie trzeba było stanąć na stołku 

i dopiero po ogoleniu wszystkich włosów można było wejść do pomieszcze-

nia łaźni. Było to zagłębienie w betonie, z prysznicami u góry. Kapo wlał na 

nas miskę pełną czarnej cieczy […]. Następnie puścili zimną wodę. Z kolei 

krzykiem, biciem i kopaniem wygoniono nas po rzeczy obozowe, tj. drelichy 

i okulaki. Po sformowaniu kolumny przeszliśmy do baraku F4, stojącego za 

zbiornikiem z wodą.  

(Relacja Bolesława Kazimierza Dembińskiego) 

65



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 120
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 120
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /POL <FEFF005B004E006100200070006F0064007300740061007700690065002000270057005900530059004C004B0041005D0020005B004E006100200070006F006400730074006100770069006500200027004400720075006B0020006F0020007700790073006F006B00690065006A0020006A0061006B006F015B00630069005D00200055007300740061007700690065006E0069006100200064006F002000740077006F0072007A0065006E0069006100200064006F006B0075006D0065006E007400F3007700200050004400460020007A002000770079017C0073007A010500200072006F007A0064007A00690065006C0063007A006F015B0063006901050020006F006200720061007A006B00F30077002C0020007A0061007000650077006E00690061006A0105006301050020006C006500700073007A01050020006A0061006B006F015B0107002000770079006400720075006B00F30077002E00200044006F006B0075006D0065006E0074007900200050004400460020006D006F017C006E00610020006F007400770069006500720061010700200077002000700072006F006700720061006D006900650020004100630072006F00620061007400200069002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002000690020006E006F00770073007A0079006D002E>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /WorkingRGB
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 150
        /LineArtTextResolution 300
        /PresetName <FEFF005B004D0065006400690075006D0020005200650073006F006C007500740069006F006E005D>
        /PresetSelector /UseName
        /RasterVectorBalance 0.750000
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


