
Żagań, były obóz jeniecki Stalag VIII C, 1939-1945 r.

1. Kategoria

Miejsca pamięci, dawny obóz jeniecki

2. Położenie administracyjne

gm. Żagań, pow. żagański, woj. lubuskie

3. Współrzędne

51.59650 15.29276

(lokalizacja Muzeum Obozów Jenieckich)

4. Kod w dokumentacji

Zagan-03/714

5. Data weryfikacji terenowej

16 marca 2020 r.

6. Opis

Teren dawnego obozu znajduje się około 2,5 km na południowy zachód od Żagania, na wschód od drogi do Iłowej. Stalag, czyli
obóz przeznaczony dla wziętych do niewoli żołnierzy szeregowych i podoficerów wojsk lądowych armii walczących z 
Niemcami, istniał w tym miejscu od jesieni 1939 do lutego 1945 roku. Pod koniec istnienia w ewidencji obozu znajdowało się 
49 tysięcy jeńców. Większość z nich została ewakuowana przez Niemców na początku lutego, tuż przed nadejściem Rosjan. 
Obecnie w zachodniej części dawnego obozu znajduje się założone w 1971 roku Muzeum Obozów Jenieckich, które gromadzi
i udostępnia pamiątki związane z tzw. żagańskimi obozami jenieckimi. Przy Muzeum stoi pomnik poświęcony ofiarom obozów 
oraz rekonstrukcja wieży wartowniczej i baraku dla jeńców. W lesie na wschód od Muzeum zachowały się ślady dawnych 
baraków. Północną część byłego obozu zajmują tereny przemysłowe.

Wśród pierwszych więźniów obozu było kilka tysięcy żołnierzy polskich, którzy dostali się do niewoli w czasie kampanii 
wrześniowej. W 1940 roku Polaków pozbawiono statusu jeńców wojennych i wywieziono w głąb Niemiec na przymusowe 
roboty. Na ich miejsce skierowano jeńców francuskich, których liczba w roku 1941 przekroczyła 45 tysięcy. Do Stalagu VIII C 
kierowano także Belgów, Brytyjczyków, Jugosłowian, Włochów, Amerykanów, Czechosłowaków, Greków, Holendrów, 
Kanadyjczyków oraz Rosjan. Trafiali tu również służący w armii francuskiej żołnierze z kolonii: Algierczycy, Marokańczycy i 
Senegalczycy. We wrześniu 1944 roku na terenie Stalagu VIIIC uwięziono żołnierzy AK wziętych do niewoli po upadku 
Powstania Warszawskiego. 

Od 1940 roku jeńcy mieszkali w drewnianych i murowanych barakach wyposażonych w oświetlenie elektryczne i bieżącą wodę
oraz ogrzewanych piecami kaflowymi. Jeden z baraków przeznaczony był do występów teatralnych i muzycznych. W innym 
znajdowała się biblioteka ogólna, mieszcząca w 1942 roku ponad 10 tysięcy książek.

Stan obozu, początkowo bardzo dobry, pogarszał się wraz z upływem lat, o czym donosiły w raportach kolejne inspekcje 
Międzynarodowego Czerwonego Krzyża. Coraz większemu zagęszczeniu więźniów towarzyszyły coraz gorsze warunki 
mieszkalne, higieniczne i żywieniowe. Z czasem Niemcy zaczęli wydzielać w obrębie stalagu podobozy dla jeńców różnych 
narodowości, co dodatkowo komplikowało życie obozowe. 

Teren stalagu został wyzwolony przez armię radziecką w lutym 1945 r. Tuż przed nadejściem Rosjan Niemcy zdążyli 
ewakuować jeńców, którzy musieli pieszo pomaszerować do oddalonego o około 500 km Stalagu IX A Ziegenhain. W byłym 
Stalagu VIII C Rosjanie dalej więzili jeńców z AK, którzy po selekcji byli później wywożeni na Sybir. Rosjanie oficjalnie 
przekazali obóz władzom polskim jesienią 1945 roku.
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---
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9. Dodatkowe fotografie obiektu

Pomnik martyrologii, w tle budynek Muzeum
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Rekonstrukcja baraku więziennego

Brama na teren obozu, https://polska-org.pl/6891104,foto.html?
idEntity=540846

Zdjęcie lotnicze obozu z 1944 r., po lewej Stalag VIII C, po prawej 
Stalag Luft III, https://muzeum.zagan.pl/wp-content/uploads/2017/02/
STALAG-LUFT-III.jpg

Grupa jeńców obozu, https://polska-org.pl/4173458,foto.html?
idEntity=540846 Stary kamień drogowy ustawiony przy Muzeum
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