
Żagań, tunel Harry na terenie byłego obozu jenieckiego Stalag Luft III, 1943-1944 r.

1. Kategoria

Miejsca pamięci, dawny obóz jeniecki

2. Położenie administracyjne

gm. Żagań, pow. żagański, woj. lubuskie

3. Współrzędne

51.60052 15.30878

(lokalizacja  orientacyjna)

4. Kod w dokumentacji

Zagan-05/716

5. Data weryfikacji terenowej

16 marca 2020 r.

6. Opis

Relikty tunelu znajdują się około 2 km na południe od Żagania, w północnej części sektora północnego dawnego obozu 
jenieckiego Stalag Luft III. W marcu 1944 roku tunel o długości około 111 m posłużył więźniom do przeprowadzenia masowej 
ucieczki, która po wojnie została rozsławiona w literaturze i filmie (Wielka Ucieczka). Przebieg tunelu jest oznaczony w terenie.
Przy wejściu i wyjściu stoją tablice informacyjne i pamiątkowe głazy. Obok znajduje się zrekonstruowana wieża strażnicza. 

W marcu 1943 roku na terenie sektora północnego Stalagu Luft III zawiązał się Komitet X, na czele którego stanął major Roger
J. Bushell. Zadaniem komitetu było przygotowanie i przeprowadzenie masowej ucieczki 200 jeńców. W ramach przygotowań 
rozpoczęto równoczesne kopanie trzech tuneli, które otrzymały nazwy: Tom, Dick i Harry. Tunel Tom został przez Niemców 
przypadkowo odkryty i wysadzony w powietrze. Z prac nad Dickiem zrezygnowano, kiedy w pobliżu planowanego wyjścia 
Niemcy rozpoczęli budowę zachodniego sektora obozu. Nieukończony tunel służył odtąd jako magazyn materiałów 
potrzebnych do ucieczki. Po zniszczeniu Toma i zaprzestaniu prac przy Dicku, konspiratorzy skupili cały wysiłek na tunelu 
Harry.

Wejście do niego znajdowało się w izbie mieszkalnej baraku 104, pod żelaznym piecem. Tunel przebiegał w kierunku 
północnym, na głębokości około 10 m, a jego długość wynosiła około 111 m. Posiadał oświetlenie elektryczne, a do jego 
budowy użyto 2000 desek pochodzących z 45 piętrowych łóżek. Pod szybem wejściowym znajdowały się pomieszczenia z 
pompą powietrzną, magazynem wydobytego piasku i warsztatem stolarskim. Tunel posiadał dwie mijanki, które zostały 
nazwane jak stacje metra w Londynie (Piccadilly Circus i Leicester Square). W trakcie kopania tunelu spod ziemi wydobyto w 
sumie około 132 ton piasku, z czego 12 ton przeniesiono do tunelu Dick, 80 ton rozsypano pod siedzeniami w obozowym 
teatrze, a 40 ton rozrzuciły Pingwiny - specjalna grupa jeńców roznosząca piasek w małych workach po terenie całego obozu. 

Harry był gotowy do użycia w styczniu 1944 roku. Datę ucieczki wyznaczono na noc z 24 na 25 marca. Po otwarciu wyjścia 
okazało się, że tunel jest za krótki i wyjście znajduje się na otwartej przestrzeni widocznej z wieży strażniczej. Tunel 
kilkakrotnie zawalił się, ponadto w trakcie ucieczki ogłoszono alarm przeciwlotniczy i Niemcy rutynowo wyłączyli oświetlenie 
elektryczne w całym obozie. Z przygotowanych do ucieczki 200 jeńców na zewnątrz wydostało się 80. Nad ranem wartownik 
złapał czterech ostatnich uciekających i natychmiast ogłosił alarm. 

W wyniku zarządzonej akcji poszukiwawczej złapano 73 uciekinierów. Jedynie trzem udało się dotrzeć do Wielkiej Brytanii. Na 
osobisty rozkaz Hitlera 50 uciekinierów zostało zamordowanych w pobliżu miejsc, gdzie zostali schwytani (tzw. Sagan – 
Befehl, czyli rozkaz żagański).

Brawurowa ucieczka więźniów ze Stalagu Luft III weszła do historii popkultury. W 1963 roku powstał film fabularny z 
Charlesem Bronsonem i Stevem McQueenem, a w 1988 roku nakręcono Wielką Ucieczkę II z Christhopherem Reeve. 
Powstało także wiele filmów dokumentalnych zrealizowanych przez telewizje państw europejskich, Kanady i USA. 

Przy Muzeum Obozów Jenieckich znajduje się wybudowana dla celów edukacyjnych makieta tunelu ucieczkowego. Jego 
wymiary i wyposażenie wzorowane są na tunelach budowanych przez jeńców. Makietę wykonali uczniowie Zespołu Szkół 
Mechanicznych i pracownicy Muzeum, przy wsparciu Rady Miasta i Urzędu Miasta Żagania.
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Latem 2004 roku przeprowadzono finansowane przez Brytyjczyków prace poszukiwawcze w tunelu i jego sąsiedztwie. 
Znalezione w ich trakcie obiekty były najpierw  prezentowane w Imperial War Museum w Londynie, a później trafiły do muzeum
w Żaganiu.

7. Uwagi

---

8. Źródła i materiały

Opracowano na podstawie tablic informacyjnych przy tunelu Harry oraz materiałów Muzeum Obozów Jenieckich: 
https://muzeum.zagan.pl/. Artykuł (ang.) o Stalagu Luft III, Wielkiej Ucieczce i powojennych pracach poszukiwawczych, patrz: 
https://www.dailymail.co.uk/news/article-5226245/New-details-Great-Escape-PoW-camp-revealed.html. Sprawozdanie z badań
poszukiwawczych (ang.), patrz: 
https://www.researchgate.net/publication/302225021_Stalag_Luft_III_The_Archaeology_of_an_Escaper's_Camp, dost. 
20.05.2020.

9. Dodatkowe fotografie obiektu
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