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Droga krzyżowa na terenie byłego obozu karno - śledczego 

w Żabikowie1  

2015 

 

 

 

1. Jezus skazany na śmierć 
 [brama wejściowa] 

 

Z Ewangelii wg św. Jana:  

„Piłat /.../ wyprowadził Jezusa na zewnątrz i zasiadł na trybunale, na miejscu 

Lithostrotos, po hebrajsku Gabbata. I rzekł do Żydów: „Oto król wasz!". A oni 

krzyczeli: „Precz, Precz, ukrzyżuj Go". Piłat rzekł do nich: „Czyż króla 

waszego mam ukrzyżować?" Odpowiedzieli arcykapłani: „Poza Cezarem nie 

mamy króla". Wtedy więc wydał Go im, aby Go ukrzyżowano" (J 19, 13-16) 
 

Ludzie wchodzący przez tę bramę mogli się słusznie obawiać, że już stąd nie 

wyjdą żywi. Spośród 21 tysięcy więźniów, około 5oo poniosło tu śmierć. 

Niektórzy byli bardzo młodzi. Genowefa Wawrzyniak i Stanisław Masorek mieli 

po 15 lat. Juliusz Powałowski - 16. Józef Chojnacki, Lech Mikołajczak, Józef 

Stępień – po 17. Inni 18, 19, 21...  

Chylimy dziś czoła przed ich największą ofiarą, ofiarą z życia. 
 

(Transport) 

 

Krzycząc i popychając kierują nas do wyjścia. Na podwórzu stoi auto ciężarowe. Każą wsiadać. 

Łaskawie podstawili krzesło, dzięki czemu łatwiej wejść. Upychają nas tak, że nie możemy się 

ruszyć. Załadowali kobiety, kolej na mężczyzn. Wśród pokrzykiwań zamykają klapę, opuszczają 

plandekę. Auto rusza. Niczego nie widzimy, nie wiemy dokąd nas wiozą. 
(Aleksandra Markwitz-Bielerzewska) 

 

Zostaliśmy załadowani na ciężarówkę. Plandeka z tyłu była podniesiona. Za nami przez cały 

czas jechał samochód 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-

man Heinrich. Jego nazwisko siedzi mi do dziś w głowie i zaczął ją bić. Przewrócił na ziemię, 

kopał po brzuchu. To było straszne. 
(Jean Majerus z Luksemburga) 

                                                        
1 Na podstawie świadectw byłych więźniów opublikowanych w “Żabikowo. Archeologia miejsca pamięci. 2008” oprac. A. Ziółkowska – 

wybrał i zestawił ks. Jacek Zjawin 
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Kapłan 
Módlmy się. Wszechmogący Boże, który Syna Swego uczyniłeś Królem wszystkich pokoleń i 
czasów, prosimy, aby Chrystus i Jego prawo naprawdę królowało w naszym życiu. Przez 
Chrystusa Pana naszego. 

 

 
2. Jezus bierze Krzyż na Swoje ramiona  

[1 latarnia – naprzeciw pomnik spalonych] 

 

 

Z Ewangelii św. Mateusza 

 „Wtedy żołnierze namiestnika zabrali Jezusa ze sobą do pretorium i 

zgromadzili koło Niego całą kohortę. Rozebrali jego z szat i narzucili na Niego 

płaszcz szkarłatny. Uplótłszy wieniec z ciernia, włożyli mu na głowę, a do 

prawej ręki dali mu trzcinę. Potem przyklękali przed Nim i szydzili z Niego, 

mówiąc: Witaj, królu żydowski! Przy tym pluli na Niego, brali trzcinę i bili go 

po głowie. A gdy Go wyszydzili, zdjęli z Niego płaszcz, włożyli na Niego własne 

Jego szaty i odprowadzili Go na ukrzyżowanie”. (Mt 27, 27-31) 
 

Na pomniku po lewej stronie napisano: „W tym miejscu dokonali oprawcy 

hitlerowscy potwornej zbrodni. W znajdującym się tutaj baraku nocą 21 stycznia 

1945 roku spalono żywcem około 80 więźniów – chorych i niezdolnych do 

ewakuacji”.  
 

(Karcer) 

 

Tuż przy wejściu do obozu był “karzec”. Tam sadzano od razu większą ilość więźniów. 

Wszystkich skuwano ze sobą łańcuchami w pozycji leżącej. Powstanie jednego automatycznie 

pociągało za sobą wstanie wszystkich innych. Okien wcale nie było, tak że światło dzienne w 

ogóle tam nie dochodziło. Ponadto na wysokość głowy przeciągnięta była siatka z włączonym 

prądem wysokiego napięcia. 
(Franciszek Banasiewicz) 

 

Pewnego dnia skierowano mnie do noszenia jedzenia do bunkra, który stał po lewej stronie 

bramy wejściowej. Nie miał okien i bardzo nisko zadaszony. Po otwarciu drzwi przez esesmana 

zobaczyłem po obu stronach nagich ludzi, z przykutymi od tyłu do ścian rękami. Na posadzce 

kał. Woda do kostek. Środkiem bunkra położona była deska na cegłach dla strażników. Jedni 

wisieli na rękach, inni klęczeli, a wszyscy byli bardzo wycieńczeni. Wielu nie mogło jeść ani pić. 

Zauważyłem u niektórych na plecach i rękach czerwone i sine ślady pręgów i otwarte rany. 
(Bolesław Kazimierz Dembiński) 
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Kapłan  
Módlmy się. Panie Jezu - niewinny, biorący krzyż na swoje ramiona, który widzisz każde 
niewinne cierpienie, prosimy Cię, daj nam siłę do dźwigania ciężarów, które odczuwać 
będziemy ponad nasze siły. Który żyjesz i królujesz ... 
 

 
3. Jezus upada po raz pierwszy 

[przy 2 latarni] 

 
Z Księgi proroka Izajasza 

„Lecz on się obarczył naszym cierpieniem, on dźwigał nasze boleści, a my 

uznaliśmy go za skazańca, chłostanego przez Boga i zdeptanego. Lecz on był 

przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy. Spadła nań chłosta 

zbawienna dla nas, a w jego ranach jest nasze zdrowie. Wszyscy pobłądziliśmy jak 

owce, każdy z nas się obrócił ku własnej drodze, a Pan obarczył go winami nas 

wszystkich”. (Iz 53, 4-6) 
 

 

Po prawej stronie stoją w szeregu trzy pomniki z następującymi napisami: 
- Pierwszy - „Żołnierzom Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej, którzy 

siły i życie składali Ojczyźnie w ofierze” 

- Drugi - „Harcerzom lat wojny i okupacji pamięć wiecznie żywa” 

- Trzeci - „ Pułkownikowi Henrykowi Kowalówce, komendantowi  Armii 

Krajowej,  zamordowanemu w tym obozie   

- czwarty - Duchownym w obozie hitlerowskim 

  Po lewej stronie czytamy:  

- „Żołnierzom Podziemnego Państwa zniewolonym w okresie stalinowskim   

 

(Musztra) 

  

Przez pierwsze kilka dni pobytu w obozie była musztra. Biegiem marsz, padnij - powstań. Co 

jedno okrążenie, to któryś z nas nie mógł już wstać, podchodził SS-man, przyłożył mu...i 

odnosiliśmy biedaka do celi.  
(Czesław Janicki) 

 

Często wypędzano nas na dziedziniec, gdzie wykonywaliśmy różne skoki i padania w błoto. 

Najwięcej lubianą przez naszych ciemiężycieli zabawą była tzw. żabka. Polegała ona na tym, że 

więźniowie w przysiadzie skakali po całym dziedzińcu, nieraz nawet do utraty przytomności. 

Dookoła stali SS-mani i tłukli nas krawędziakami, różnymi żerdziami i pałkami. 
(Stanisław Sternal) 
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Kapłan.  
Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, wejrzyj łaskawie na naszą słabość w walce z 
mocami ciemności i wyciągnij w naszej obronie swoją potężną prawicę. Przez Chrystusa 
Pana naszego. Amen. 
 

 
4. Jezus spotyka swoją matkę 

[pomnik „Nigdy wojny“] 

 

Z Ewangelii św. Łukasza 

 „Symeon zaś błogosławił Ich i rzekł do Maryi. Matki Jego: Oto Ten 

przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu 

sprzeciwiać się będą – a Twoją duszę miecz przeniknie – aby na jaw wyszły 

zamysły serc wielu. (…) Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu; i był im 

poddany. A Matka Jego chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swym 

sercu”. (Łk 2, 34-35.51) 

 

Pomnik „Nigdy wojny” pokazuje nam rodzinę, gdzie dominuje postać matki, 

która chce   osłonić swoje dzieci przed bólem.   

(Beczka) 

 

Pewien architekt czeski, więzień obozu, został przez władze obozowe ukarany na umieszczenie 

w drucianej beczce. W beczce tej nie mógł się oprzeć, ponieważ druciane kolce kaleczyły go, 

mógł tylko stać. Po 11 godzinach stania Czech ten na skutek przemęczenia upadł na ziemię w 

beczce. Widziałem wtedy, jak jakiś gestapowiec kopnął go butem w głowę i to tak silnie, że 

mózg wyleciał mu z głowy. Wkrótce potem Czech zmarł. 
(Czesław Konieczny) 

 

Tuż pod naszym oknem skatowali bez litości księdza tak, że leżał bez znaku życia - nie zabili go 

jednak. Potem na pół dnia wrzucili go do wody (koniec marca - mróz - śnieg). Nocą wsadzili na 

trzy dni do kojca z drutu, bez możności obrócenia się. Wytrzymał nieprawdopodobną mękę. 

Jak? Niezrozumiałe! Potem znowu pół dnia nosił skrzynie z piaskiem. 
(Irena Tarnowska) 

 

Kapłan.   
Módlmy się. Boże, który nakazałeś nam czci ojca i matkę, spraw prosimy, byśmy okazywali 
cześć i szacunek naszym rodzicom i doceniali ich miłość pełną poświęceń. Który żyjesz i 
królujesz... 
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5. Szymon z Cyreny pomaga Jezusowi nieść Krzyż 
[środek placu z tablicami] 

 
 
Z Ewangelii św. Mateusza  

„Wychodząc, spotkali pewnego człowieka z Cyreny, imieniem Szymon. Tego 

przymusili, żeby niósł krzyż Jego. (Mt 27, 32 )  -  .... 

Wtedy Jezus rzekł do swoich uczniów: Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się 

zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje”. (Mt 16, 

24) 
 

Stoimy na miejscu otoczonym czternastoma tablicami zawierającymi imiona i 

nazwiska osób, które zginęły w Obozie Żabikowskim śmiercią męczeńską w 

liczbie 253 ułożonych alfabetycznie od Adamczaka Franciszka do Ryszarda 

Żarnowieckiego.  Przy nich zapisano lata życia np.:  38, 22, 17, 15   
 

 

(Doły)  

 

Z okna szwalni, w której byłam zatrudniona, widziałam wszystko. Pewnego dnia dwaj 

więźniowie naprawiali siatkę ogrodzeniową. Jeden z nich naciął druty i zbiegł. Drugi za to, że 

nie zapobiegł ucieczce, został zatopiony w dole kloacznym przez SS-manów.  
(Joanna Skrzypińska) 

 

W obecności komendanta utopiony został w dole kloacznym Polak, który miał pochodzić z 

Rogalinka. Polak ten nie nadążył za robotą przy opróżnianiu dołu i został do tego dołu 

wrzucony. Nie pamiętam dzisiaj kto go wrzucił 
(Zbigniew Siąkowski) 

 
Kapłan 
Módlmy się. Wszechmogący Boże, pomóż nam liczyć dni nasze. Uprzedzaj nas swoim 
natchnieniem, byśmy siły swoje, czas i zdolności wykorzystywali tylko dla dobra innych. I 
pomóż nam czynić to w każdej sytuacji, niezależnie od okoliczności. Przez Chrystusa Pana 
naszego... 
 

 
6. Weronika ociera twarz Jezusowi 

[ściana śmierci] 

 
 
Z Księgi proroka Izajasza 

On wyrósł przed nimi jak młode drzewo i jakby korzeń z wyschniętej ziemi. Nie 

miał on wdzięku ani też blasku, aby chciano na niego popatrzeć, ani wyglądu, by 

się nam podobał. Wzgardzony i odepchnięty od ludzi, Mąż boleści, oswojony z 
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cierpieniem, jak ktoś, przed kim się twarz zakrywa, wzgardzony tak, iż mieliśmy go 

za nic” (Iz 53, 2-3) 
 

Stoimy przy ścianie śmierci.  

Jak wygląda twarz umierającego człowieka?   

Podobno nawet w największej męce i udręczeniu zobaczyć można na twarzy 

prawdziwą godność człowieka  
 

(Pożywienie) 

 

Na śniadanie jedna chochla czarnej, niesłodzonej kawy z żołędzi. W południe dają nam zupę. W 

pierwszej chwili rzucamy się na nią łapczywie. Jesteśmy takie głodne - przecież prawie dwie 

doby nic nie jadłyśmy! Po skosztowaniu nie możemy jednak jeść. Wstętna bryja z brudnej rzepy 

czy czegoś innego, obardzo dziwnym smaku. Wieczorem kawa z żołędzi i przydział chleba - 

bochenek, chyba kilogramowy na osiem osób.  
(Aleksandra Markwitz-Bielerzewska) 

 

Rozdział kawy i zupy odbywał się na zewnątrz baraku, ale zawsze w obrębie ogrodzenia. Kotły 

przynosili więźniowie. Po ich odejściu otwierano cele i każda z nas kolejno podchodziła do kotła 

i głęboko się pochylała tak, aby miska znalazła się dokładnie na wysokości jego krawędzi. 

Dyżurny wachman wlewał kawę lub zupę. Niezręczne podanie miski mogło skończyć się 

obiciem chochlą, oblaniem  kawą albo pozbawieniem racji 
(Aleksandra Markwitz-Bielerzewska) 

 
Kapłan 
Módlmy się. Daj nam Panie łaskę takiej bliskości z Tobą i taką życzliwość, aby wszyscy, 
którzy spotkają się z nami odczuli Twoją obecność. Który żyjesz i królujesz... 
 

 
7. Jezus upada po raz drugi 

[obelisk] 

 

Z Księgi Lamentacji   

„Słyszano, że wzdycham, lecz nikt nie pociesza; wszyscy wrogowie cieszą się na 

wieść o moim nieszczęściu... Liczne są moje udręki i serce me choruje... 

...Jam mąż, co zaznał boleści pod rózgą Jego gniewu; On mnie prowadził, iść kazał 

w ciemnościach, a nie w świetle...  głazami zagrodził mi drogi, a ścieżki moje 

poplątał. 

Starł mi zęby na żwirze, cisnął mnie w popiół”. (Lm 1,21-22 ; 3, 1-2.9.16) 

 

 

1. Stoimy przy obelisku na którym napisano: „Obywatelom Związku 

Radzieckiego, jeńcom wojennym, uciekinierom z robót w Rzeszy, 
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spadochroniarzom, wywiadowcom - zamordowanym w obozie żabikowskim 

- wieczna pamięć.” 

2. Za naszymi plecami jest kamień z tablicą i napisem: „Dnia 13 sierpnia 1944 

roku na terenie tego obozu śmierć poniosło 11 lewicowych działaczy Ruchu 

Oporu Poznania i okolic. Cześć ich pamięci. Miejsce to poświęcił ks. biskup 

Tadeusz Etter.” 

3. Przy wejściu do obozu jest pomnik z napisem: „Pamiętajcie o 

Luksemburskich więźniach politycznych Żabikowa 1944 – 45 ” 

4. W obozie przebywali też i ginęli więźniowie z Węgier, Anglii, USA … 
 

(Praca) 

 

Pracowaliśmy od wschodu do zachodu słońca aż do zmroku. Prace były różne. Najbardziej 

pospolitą robotą było roztłukiwanie dużych kamieni, przy których bez przerwy, bez chwili 

wytchnienia musieliśmy kuć młotami, gdyż inaczej nas bito. Innym razem znowu przez cały 

dzień nosiliśmy cegły, wagi jedna około siedmiu funtów, biegiem od jednego do drugiego końca 

obozu. Kto się skrzywił pod ciężarem lub też zwolnił przepisowe tempo, tego z miejsca 

okładano kijami aż do utraty przytomności. Potem kubeł zimnej wody na otrzeźwienie i znowu 

bicie albo dalsze noszenie cegieł.  
(Franciszek Banasiewicz) 

 

Pracowałam w dawnym budynku gospodarczym po istniejącym tu przed wojną gospodarstwie 

rolnym. Budynek był piętrowy. Na dole mieściła się pralnia, a na piętrze suszarnia, magiel i 

szwalnia, w której naprawiano zniszczoną bieliznę i ubrania. Do pompy, która znajdowała się 

przed pralnią, przywlekano pobitych do nieprzytomności więźniów, kładziono głową 

bezpośrednio pod kran i pompowano lodowatą wodę tak długo, aż biedak nie odzyskał 

przytomności. 
(Janina Czerwińska) 

 
Kapłan 
Módlmy się. Wszechmogący Boże, który posłałeś na świat swojego jedynego Syna, aby 
zbawił wszystkich ludzi, spraw, byśmy w życiu naszym nie szukali tego, co nas dzieli, ale 
tego co łączy. Przez Chrystusa... 
 

 
8. Jezus pociesza płaczące niewiasty 

[fundamenty baraków] 

 
Z Ewangelii św. Łukasza 

  „A szło za Nim mnóstwo ludu, także kobiet, które zawodziły i płakały nad Nim. 

Lecz Jezus zwrócił się do nich i rzekł: „Córki jerozolimskie, nie płaczcie nade 

Mną; płaczcie raczej nad sobą i nad waszymi dziećmi". 



 8 

Oto bowiem przyjdą dni, kiedy mówić będą: Szczęśliwe niepłodne łona, które nie 

rodziły, i piersi, które nie karmiły. Wtedy zaczną wołać do gór: Padnijcie na nas; a 

do pagórków: Przykryjcie nas! Bo jeśli z zielonym drzewem to czynią, cóż się 

stanie z suchym?”. (Łk 23,28-31) 
 

Wspomnijmy, że jesteśmy w miejscu uświęconym niewinną krwią. Uszanowanie 

tego miejsca jest obowiązkiem każdego człowieka i dorosłych i dzieci i młodzieży.   
 

(Barak) 

 

W celi D znajdowało się kilkadziesiąt więźniarek. Warunki sanitarne w obozie i celi były fatalne. 

W nocy leżałyśmy pokotem, w odzieży roboczej, jedna obok drugiej, bez kocy, na gołej, brudnej 

posadzce. Pod głowę podkładałyśmy (z obawy przed kradzieżą) obuwie zdejmowane na noc, a 

przydzielony ręcznik owijałyśmy dookoła szyi. W przedsionku celi stały dwa wiadra, do których 

więźniowie załatwiali w czasie od wieczora do rana swoje potrzeby fizjologiczne. 
(Gertruda Leńska) 

 

Cela, mająca ponad 30 metrów kwadratowych powierzchni, o oszroniałych ścianach, mieściła w 

sobie cztery ustawione na środku w jednym długim ciągu stoły, a pod ścianami leżało kilka 

sienników wypchanych wełną drzewną, startą prawie na proch. Siedziało tu około 40 kobiet w 

różnym wieku. Niektóre z głowami ostrzyżonymi zupełnie do skóry, większość z potwornie 

posiniaczonymi i opuchniętymi twarzami. To ślady badań, czyli przesłuchań, w gestapo, przez 

które każda z siedzących tu musiała przejść. Wokół krwią nabiegłe oczy, a przez podarte, 

brudne i wygniecione ubrania prześwituje gołe ciało.  
(Józefa Kaczmarek) 

 

Kapłan 
Módlmy się.  Wszechmogący Boże źródło wszelkiej świętości, spraw prosimy, abyśmy 
zawsze traktowali sprawy święte w sposób święty. Który żyjesz i królujesz na wieki 
wieków. Amen  
 

 
9. Jezus upada po raz trzeci 

[krawędź basenu] 

 

Z księgi lamentacji. 

 „Dobrze dla męża, gdy dźwiga jarzmo w swojej młodości. Niech siedzi 

samotny w milczeniu, gdy On na niego je włożył. Niech usta pogrąży w prochu! 

A może jest jeszcze nadzieja? Bijącemu niech nastawi policzek, niechaj nasyci 

się hańbą! Bo nie jest zamiarem Pana odtrącić na wieki. Gdy udręczył, znów się 

lituje w dobroci swej niezmiernej”. (Lm 3, 27-32) 
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Na kamieniu przy basenie umieszczono napis: „Basen przeciwpożarowy służył 

hitlerowskim oprawcom do dręczenia i śmiertelnych topieli więźniów”.   
 

(Basen) 

 

Na placu apelowym ustawiono grupę 5-8 mężczyzn. Mieli na sobie spodnie i kurtki koloru 

zielonoszarego. Byli to mężczyźni zdrowi, silni o żołnierskiej postawie. Podszedł do nich 

komendant obozu Walter. Dano każdemu z więźniów długą, kilkumetrową, drewnianą belkę, 

którą uprzednio namoczono w basenie. Wśród wrzasków wachmanów i uderzeń nałożyli na 

siebie te belki na plecy i zaczęli marsz wokół placu apelowego. Godziny mijały a na ich plecach 

i rękach pojawiły się plamy krwi. 
(Janina Rybakowa) 

 

Wozili nas z Żabikowa do pracy na Ławicę. W drodze powrotnej samochód z więźniami 

zatrzymywał się przy przejeździe kolejowym na Górczynie. Wśród nas był więzień, który 

przejmował grypsy od rodzin, które jakimś cudem dowiedziały się o naszej trasie i oczekiwały 

na bliskich, żeby chociaż z daleka ich zobaczyć, dać jakiś znak. Niemcy zauważyli, że do 

samochodu wrzucono gryps, zrobili rewizję i znaleźli go u więźnia. Na naszych oczach zaczęli 

go tłuc, potem po przyjeździe do Żabikowa wrzucili go do basenu przeciwpożarowego i nie 

pozwolili mu się wydostać. Po prostu go utopili. Nazwiska tego więźnia nie pamiętam. 
(Stefan Makne) 

 

 
Kapłan.  
Módlmy się. 

Panie Boże, prosimy Cię za przyczyną św.Barbary, naszej Patronki, o łaskę dobrej 

śmierci, gdy przyjdzie godzina ostatnia. Daj nam łaskę przebaczenia, pojednania i 

Komunii z Tobą. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. 
 

 
10. Jezus z szat obnażony 

[na trasie do krzyża] 

 

Z Ewangelii wg św. Jana  

„Żołnierze...wzięli Jego szaty i podzielili na cztery części; dla każdego żołnierza 

po części; wzięli także tunikę. Tunika zaś nie była szyta, ale cała tkana od góry 

do dołu. Mówili więc między sobą: „Nie rozdzierajmy jej, ale rzućmy o nią losy, 

do kogo ma należeć". Tak miały się wypełnić słowa Pisma: „Podzielili między 

siebie moje szaty, a los rzucili o moją suknię" (Ps 22, 19). (J 19, 23-24) 
 

(Kostnica) 
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Była też specjalna piwnica, gdzie za pewne przewinienia zamykano więźniów, skutych w 

kajdany i ci musieli stać w wodzie po kostki. Była to najcięższa kara w obozie, gdyż było tam 

ciemno, brak świeżego powietrza i nie podawano jedzenia. 
(Franciszek Owczarczak) 

 

Bunkier, to była jama wykopana pod stodołą, bez okna, tylko z dziurą zakratowaną kolczastym 

drutem. Woda sięgała tu niemal do kostek. W bunkrze stała skrzynia obita wewnątrz 

ocynkowaną blachą, w której leżały przesypane chlorkiem ciała umarłych lub zabitych. Raz w 

tygodniu przyjeżdżał specjalny samochód i zabierał je. Poza tą skrzynią nie było żadnego 

innego sprzętu. 
(Józefa Kaczmarek) 

 
Kapłan   Módlmy się. 
Boże, który w Synu Swoim pokazujesz nam drogę życia, spraw, abyśmy żyjąc na tej ziemi 
nie troszczyli się zbytnio o dobra doczesne, ale gorliwie zabiegali o dobra wieczne. Przez 
Chrystusa, Pana naszego. 
 

 
11. Jezus przybity do Krzyża 

[przy studni za krzyżem] 

 

Z Ewangelii św. Mateusza 

 „A nad głową Jego umieścili napis z podaniem Jego winy: To jest Jezus, Król 

żydowski. Wtedy też ukrzyżowano z Nim dwóch złoczyńców, jednego po prawej, 

drugiego po lewej stronie. Ci zaś, którzy przechodzili obok, przeklinali Go i 

potrząsali głowami, mówiąc: Ty, który burzysz przybytek i w trzy dni go 

odbudowujesz, wybaw sam siebie. Jeśli jesteś Synem Bożym, zejdź z krzyża. 

Podobnie arcykapłani z uczonymi w Piśmie i starszymi, szydząc, powtarzali: 

Innych wybawiał, siebie nie może wybawić ? Jest królem Izraela: niechże teraz 

zejdzie z krzyża, a uwierzymy w Niego”. (Mt 27, 37-42) 

 

Chrystus zawieszony został pośród złoczyńców. Święty pośród oprawców. Tak też 

było w tutejszym obozie. Szlachetne dusze oddające życie za Ojczyznę 

i...oprawcy.   
 

(Bunkry) 

 

Przed wejściem do baraku administracyjnego, znajdowała się tzw. wieża pancerna, do której 

wchodziła w czasie nalotu lotniczego straż obozowa, a było tam miejsca dla jednej osoby. 

Również i to urządzenie obozowe używane było do torturowania więźniów. Musieli tam w dzień 

albo w nocy wejść i stać. W większej ilości przypadków komendant wrzucał granaty gazowe 

dymne do wieży i kazał zamykać przeziernik.  
(raport sędziego Gerharda Wiebecka) 
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Również młoda, nieco umysłowo upośledzona dziewczyna rosyjska musiała jedną noc 

przebywać w wieży. Była aresztowana zupełnie bez powodu i doprowadzona do Żabikowa. Tam 

rozgniewała Waltera, bo przy pieleniu w ogrodzie obozowym, nie rozróżniła szpinaku od zielska. 

Doniósł o tym władzy zwierzchniej i podejrzewał to nieszkodliwe dziewczę o sabotaż 

gospodarczy. 
(raport sędziego Gerharda Wiebecka) 
 

 
Kapłan 
Módlmy się. Dziękujemy Ci Panie Jezu Chryste, że wyszydzany na krzyżu nie zstąpiłeś z 
niego przed czasem, że jako święty wytrzymałeś pośród grzesznych do końca, by dać 
człowiekowi czas do opamiętania. Który żyjesz... 
 

 
12. Jezus umiera na krzyżu 

[przy krzyżu] 

 

Z Ewangelii wg św. Łukasza  

„Było już około godziny szóstej i mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej. 

Słońce się zaćmiło i zasłona przybytku rozdarła się przez środek. Wtedy Jezus  

zawołał donośnym głosem: „Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego". Po tych 

słowach skonał.” (Łk 23, 44-46) 

 

„Spójrzcie, aż ziemia się wzdyma, tak krzyczą spod ziemi umarli” – te słowa  

Ildefonsa Gałczyńskiego umieszczono na kamieniu przy wyjściu z obozu.   
 

(Szubienica) 

 

Z obozu w Żabikowie uciekł więzień. Za tego, który uciekł, wzięli z Fortu VII innego Polaka i 

przyprowadzili go na plac, po czym kazali przynieść szubienicę. Polak ten był już silnie pobity, 

tak że krew ciekła mu z głowy. Ręce miał skute z tyłu. Wszyscy musieliśmy stać na placu i 

przyglądać się egzekucji. Skazaniec prosił o odwiązanie mu rąk, żeby móc się przed śmiercią 

przeżegnać. Oprawcy nie zrobili tego. Po powieszeniu go, SS-man kazał wystąpić z szeregu ks. 

Chmielewskiemu z Poznania i w szyderczy sposób zapytał go, czy chce dać powieszonemu 

rozgrzeszenie. 
(Joanna Skrzypińska) 

 

Innym razem po południu zamknięto nas w celi. Widziałam przez otwór w okiennicy, jak na plac 

obozu przyprowadzono przystojnego mężczyznę, po czym przyniesiono szubienicę. 

Zemdlonego z wrażenia powiesili. Potem ściągnięto z niego ubranie, wdeptano w skrzynię i 

wywieziono. 
(Joanna Skrzypińska) 
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Kapłan 
Módlmy się.  Wszechmogący, wieczny Boże, Ty nam dałeś nowe życie przez błogosławioną 
śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa, zachowaj w nas dzieło swojego miłosierdzia i 
spraw, abyśmy przez udział w tym misterium, żyli zawsze dla Ciebie. Przez Chrystusa, Pana 
naszego. 
 

 
13. Jezus zdjęty z Krzyża 

[w bramie] 

 

Z Ewangelii wg św. Jana  

A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona. 

Kleofasa i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok 

niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: „Niewiasto, oto Syn Twój". 

Następnie rzekł do ucznia: „Oto Matka twoja". I od tej godziny uczeń wziął Ją 

do siebie".       (J 19,25-27. 38) 
 

Na kamieniu przy krzyżu napisano:  „Niech ten krzyż obejmie ramionami 

wszystkich, którzy oddali życie za Wiarę i Ojczyznę” …obejmie ramionami …jak 

Matkę…jak syna 
 

(Ewakuacja) 

 

W dniu ewakuacji poźnym wieczorem wszedł do naszego baraku Raportfuhrer i dał rozkaz, by 

ze wszystkimi swoimi rzeczami stawić się na placu apelowym. Kiedy ustawiłem wszystkich w 

dwuszeregu na baczność i podszedłem do niego, by złożyć raport, zapytał mnie jedynie, czy 

wszyscy się stawili. Na moją odpowiedź, że jednego brak, bo leży chory w baraku, udał się do 

niego i wkrótce usłyszałem dwa strzały rewolwerowe. 
(Jan Dachtera) 

 

W czasie likwidacji obozu widziałem przed barakiem nr 8 krąg siedzących 20-30 więźniów. Nie 

pamietam ilu ich dokładnie było. Pośrodku palił się ogień. Śpiewali jakąś niesamowicie rzewną 

pieśń. Jeden za drugim znikali za drzwiami baraku. Ponieważ reszta śpiewała i palił się ogień, 

nie było słychać nic więcej. Nie wracali już. Na końcu w topniejącym kręgu pozostało ich 2-3. 

Potem rozlegly się strzały. 
(Jean Majerus z Luksemburga) 

 
Kapłan 
Módlmy się.  Boże, miłosierny Ojcze, Twój Syn przybity do krzyża przekazał nam w swoim 
testamencie swoją Rodzicielkę, Najświętszą Maryję Pannę, za naszą Matką, spraw, abyśmy 
w najtrudniejszych chwilach naszego życia pamiętali, że otrzymaliśmy Ją od Chrystusa jako 
największy dar. Który żyjesz i królujesz... 
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14. Jezus złożony do grobu 
[na placu przed obozem] 

 
Z Ewangelii św. Mateusza 

„Józef zabrał ciało, owinął je w czyste płótno i złożył w swoim nowym grobie, 

który kazał wykuć w skale. Przed wejściem do grobu zatoczył duży kamień i 

odszedł. Lecz Maria Magdalena i druga Maria pozostała tam, siedząc 

naprzeciw grobu”. (Mt 27, 59-61) 

 

Odprawiliśmy dzisiaj Drogę Krzyżową na terenie  hitlerowskiego obozu karno-

śledczego w Żabikowie; modliliśmy się  na cmentarzu…  

 Wieczny odpoczynek 
 

(Grób) 

 

Był dzień 22 stycznia 1945 roku. Właśnie przebywałem na cmentarzu, aby wykopać nowy grób, 

gdy niespodziewanie ujrzałem wchodzących z gotowymi do strzału pistoletami gestapowców. 

Podeszli do mnie i zapytali, czy nie ma przypadkiem wykopanej mogiły dla 30 ludzi. 

Stwierdziłem, że takiego grobu nie ma, a ziemia jest mocno zamarznięta, więc trudno będzie 

taki rów wykopać. Mamy łopaty i kilofy - powiedział jeden z oprawców - to niech sobie wykopią 

grób. A więc żywych ludzi tu przywieźli. 
(Wojciech Tuliszka) 

 

Kazano mi zaraz odejść do domu. Po drodze mijałem owych 30 ludzi - skazańców. Szli w 

asyście gestapowców. Byli to mężczyźni zdrowi, tędzy i dobrze ubrani. Nie było na nich widać 

żadnych śladów więzienia, wyglądali jakby ich wprost z ulicy zabrano. Patrzyli wzrokiem tak 

rozpaczliwym, że serce krajało się z bólu. Zaledwie minąłem bramę, usłyszałem pierwsze 

strzały i pierwsze wprost nieludzkie krzyki. Słychać było, jak jeden z oficerów - oprawców, 

krzyczał jak szatan, aby szybko wstępowali do grobu. Tam pod kulami padali jeden po drugim. 
(Wojciech Tuliszka) 

 
Kapłan   
Módlmy się. Boże, Ty przez ofiarę Chrystusa dałeś swojemu ludowi odpuszczenie 
grzechów, a przez jego zmartwychwstanie przywróciłeś nam życie wieczne, spraw, abyśmy 
nigdy nie zapomnieli, że wszyscy drogą doczesną zmierzamy ku życiu wiecznemu. Który 
żyjesz i królujesz... 
 

 


