
Żagań, były obóz jeniecki Stalag Luft III, 1942-1945 r.

1. Kategoria

Miejsca pamięci, dawny obóz jeniecki

2. Położenie administracyjne

gm. Żagań, pow. żagański, woj. lubuskie

3. Współrzędne

51.59462 15.31491 

(orientacyjna lokalizacja bramy do 
najstarszego sektora centralnego)

4. Kod w dokumentacji

Zagan-04/715

5. Data weryfikacji terenowej

16 marca 2020 r.

6. Opis

Teren dawnego obozu znajduje się około 2 km na południe i południowy zachód od Żagania. Stalag istniał od wiosny 1942 do 
lutego 1945 roku i był przeznaczony dla pilotów i personelu latającego  sił powietrznych USA i Wielkiej Brytanii. Oprócz 
Amerykanów i Anglików byli tutaj przetrzymywani także lotnicy z Australii, Nowej Zelandii, RPA, Kanady oraz innych krajów 
europejskich, w tym ponad stuosobowa grupa Polaków. Obóz podlegał Naczelnemu Dowództwu Luftwaffe w Berlinie. W marcu
1944 roku grupa więźniów Stalagu Luft III przeprowadziła brawurową, starannie zaplanowaną i przygotowaną akcję ucieczki, 
która została później rozsławiona w literaturze i filmie (Wielka Ucieczka, więcej na ten temat patrz hasło: tunel Harry). W 
ramach represji po tej akcji Niemcy zamordowali 50 lotników, w tym 6 oficerów polskich. W końcowym okresie istnienia w 
obozie przebywało ponad 10 tysięcy jeńców. Na początku stycznia 1945 roku stalag został ewakuowany. Do naszych czasów 
zachowały się relikty budynków i urządzeń obozowych. Przez teren dawnego stalagu prowadzi znakowana trasa turystyczna, 
która zaczyna się przy pobliskim Muzeum Obozów Jenieckich i biegnie m.in. obok miejsc związanych z Wielką Ucieczką.  

Przez cały okres istnienia obóz był systematycznie rozbudowywany i powiększany. Najpierw powstały sektory: centralny i 
wschodni (samo określenie „sektory” jest późniejsze), w 1943 roku założono sektor północny, a w roku 1944 sektory: 
południowy i zachodni. Pod koniec wojny w skład obozu wchodziło pięć sektorów przeznaczonych dla jeńców oraz sektor dla 
komendy obozu i strażników. 

Każdy sektor był samodzielny i samowystarczalny. Posiadał swoje kuchnie, magazyny żywnościowe, urządzenia socjalne i 
basen przeciwpożarowy. Jeńcy mieszkali w drewnianych barakach długości około 50-60 m i szerokości 10 m. Przez całą 
długość baraku przebiegał korytarz. Po obu jego stronach znajdowały się izby zajmowane przez 8 jeńców. W każdym 
pomieszczeniu stały żelazne piece sprowadzone z Holandii. Baraki były ustawione na specjalnych filarach, aby utrudnić 
wykonanie podkopów służących ucieczce. Bezpośrednio nad filarami znajdowały się jedynie podstawy pieców i kominy. 

Sektory zachodni, południowy i północny miały specjalne baraki przystosowane do przedstawień. Były one większe niż baraki 
mieszkalne, miały widownię na 350-400 miejsc siedzących, scenę, miejsce dla orkiestry, główne wejście z kasą biletową oraz 
wyjścia boczne po spektaklu. Dysponowały profesjonalnym zapleczem technicznym, garderobami, charakteryzatornią i 
warsztatami. Najstarsze sektory, wschodni i centralny, miały wspólny barak nr 45 w sektorze centralnym, który przeznaczony 
był na teatr i kaplicę. 

Sektory miały swoje zaplecza socjalne, do których jeńcy nie mieli powszechnego dostępu. Na tych dodatkowo ogrodzonych 
terenach mieściły się: izba chorych, areszt, magazyn paczek z darami przysyłanymi do obozu, skład opału i materiałów 
budowlanych, pomieszczenia cenzorów oraz wartownia dla Niemców pełniących w danym dniu służbę wartowniczą.

Niemcy ewakuowali obóz pod koniec stycznia 1945 roku. Rozkazy ewakuacji dotarły do Żagania wieczorem 27 stycznia i 
nakazywały natychmiastowe opuszczenie obozu. Jeńców powiadomiono o wymarszu około godz. 22.00. Dostali oni 30 minut 
na spakowanie i przygotowanie się do wymarszu. Ewakuacja odbywała się najpierw piechotą, a następnie koleją. Więźniów 
pogrupowano według dawnych sektorów i umieszczono w kilku obozach na terenie Niemiec.
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7. Uwagi

---

8. Źródła i materiały

 Halina Winnicka, Żagań, Książka i Wiedza, Warszawa 1973; https://muzeum.zagan.pl/, 
https://ipn.gov.pl/pl/edukacja-1/wystawy/13499,Czlowiek-czlowiekowi-Obozy-na-terenie-Dolnego-Slaska-i-Opolszczyzny-w-
czasie-II-.html, dost. 19.05.2020. Artykuł (ang.) o stalagu, m.in. plan obozu, zdjęcia archiwalne, patrz: 
https://www.dailymail.co.uk/news/article-5226245/New-details-Great-Escape-PoW-camp-revealed.html.
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