
Kontakt 
Fundacja Obóz Sandbostel 
Miejsce Pamięci Obóz Sandbostel

Greftstraße 3, 27446 Sandbostel, Niemcy 
Tel.: +49 (0) 4764 2254-810  
E-Mail: info@stiftung-lager-sandbostel.de 
strona internetowa: www.stiftung-lager-sandbostel.de 
facebook.de/gedenkstaettelagersandbostel 
instagram.de/gedenkstaettelagersandbostel

Zdjęcie: Andreas Ehresmann; Historyczne zdjęcie: Robert V., niedatowane [Październik 
lub listopad 1941 r.], Miejsce Pamięci Sandbostel; mapa: Anat Frumkin; Tłumaczenie: 
Hanna Szcześniak; Korekta: Ewa Dohrmann

Godziny otwarcia Miejsca Pamięci 
poniedziałek-piątek: 9.00-16.00 
niedziele i święta (marzec-październik): 11.00-17.00 
niedziele i święta (listopad-luty): 12.00-16.00

Po wcześniejszym zgłoszeniu można korzystać również z 
archiwum oraz biblioteki Miejsca Pamięci w godzinach jego 
otwarcia.

Teren byłego obozu jest udostępniony do zwiedzania przez  
cały czas.
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Konta do wpłat darowizn 
Sparkasse Rotenburg-Osterholz 
numer konta: 28 016038; kod banku: 241 512 35 
BIC: BRLADE21ROB 
IBAN: DE87 2415 1235 0028 0160 38

Zevener Volksbank eG 
numer konta: 5 403 473 600; kod banku: 241 615 94 
BIC: GENODEF1SIT 
IBAN: DE43 2416 1594 6403 4736 00

Wystawa „Obóz jeniecki X B w Sandbostel. 
Historia i następstwa obozu dla jeńców 
wojennych”
W latach 2011 – 2013 opracowano stałą, dwuczęściową 
wystawę. Część pierwsza poświęcona jest historii obozu 
jenieckiego od roku 1939 do 1945 roku i deportacji 
więźniów z obozu koncentracyjnego Neuengamme do 
Sandbostel w kwietniu 1945 roku. Część druga wystawy 
przedstawia wyzwolenie obozu z perspektywy Armii 
Brytyjskiej i informuje o dziejach obozu od roku 1945 i o 
historii powstania tego Miejsca Pamięci.

Oprowadzania grupowe
Codziennie (pon. – ndz.) organizowane jest zwiedzanie z 
przewodnikami po uprzednim zgłoszeniu grupy. Miejsce 
Pamięci organizuje projekty oraz seminaria dla osób dorosłych i 
młodzieży.  
Dalsze informacje na www.stiftung-lager-sandbostel.de.

Kontakt: Tel. +49 (0) 4764 2254-810 
E-Mail: besucherbetreuung@stiftung-lager-sandbostel.de

Oprowadzania publiczne
W każdą drugą i czwartą niedzielę miesiąca, o godzinie 14.00 jest 
organizowane bezpłatne zwiedzanie obozu z przewodnikiem w 
języku niemieckim.

Miejsce Pamięci  
Obóz Sandbostel

Polski



Stalag X B Sandbostel 
We wrześniu 1939 roku powstał, zorganizowany 
przez Wehrmacht, obóz główny dla jeńców 
wojennych Stalag X B w Sandbostel. Na obszarze 35 
hektarów z ponad 150 budynkami przeznaczonymi 
dla administracji i dla jeńców oraz budynkami 
funkcjonalnymi miało zostać umieszczonych 30 000 
jeńców wojennych.

Do końca wojny przewinęło się przez stalag X B 
ponad 300 000 jeńców wojennych, osób cywilnych 
i internowanych z ponad 55 krajów. Większość z 
nich pracowała w ponad 1100 „Arbeitskommando” 
(grupach roboczych) przede wszystkim w rolnictwie, 
ale także w przemyśle i przemyśle zbrojeniowym.

Szczególnie jeńcom sowieckim Wehrmacht 
nie zapewniał warunków gwarantowanych przez 
konwencje dla jeńców wojennych, przez co tysiące z 
nich zmarło na skutek wycieńczenia, głodu i chorób.

W kwietniu 1945 r. do Sandbostel przybyło 
około 9500 więźniów z obozu koncentracyjnego 
Neuengamme i jego podobozów. Ponad 3000 z nich 
zginęło podczas transportu, w obozie i w pierwszych 
tygodniach po wyzwoleniu obozu. Miejsce Pamięci Obóz Sandbostel

Fundacja Obóz Sandbostel wykupiła w latach 2005, 
2008 i 2015 części byłego obozu i utworzyła z nich 
Miejsce Pamięci Obóz Sandbostel. Na tym obszarze 
znajduje się 13 historycznych baraków, budynki 
obozowe, jak i kilka budynków z późniejszego okresu. 
Piec baraków drewnianych, dwie latryny i budynek 
kuchenny zostały fachowo odrestaurowane. Cztery 
pozostałości kamiennych budynków mieszkalnych są 
dostępne dla zwiedzających.

Cmentarz wojenny Sandbostel
Na początku 1941 Wehrmacht założył cmentarz 
obozowy. Przeznaczony on był dla sowieckich jeńców 
wojennych, którzy byli chowani bezimiennie w 
mogiłach zbiorowych.

Zmarłych w kwietniu 1945 roku więźniów 
KZ pochowano w mogiłach zbiorowych w pobliżu 
obozu. W latach 1954 i 1956 zmarłych ekshumowano 
i pochowano na byłym cmentarzu obozowym 
przekształconym na Miejsce Pamięci „Cmentarz 
Wojenny Sandbostel”.

W ramach przekształcenia cmentarza 
zdemontowano pomnik sowiecki i polski i zastąpione je 
przez grupę postaci i wysoki krzyż.

Liczba jeńców wojennych oraz więźniów KZ 
spoczywających na cmentarzu Sandbostel jest 
nieznana.

Dzieje obozu od 1945 roku
Po wyzwoleniu obozu Stalag X B 29 kwietnia 1945 
roku, wojska brytyjskie założyły tam obóz dla 
internowanych byłych członków Waffen SS. W 1948 
roku dolnosaksońskie Ministerstwo Sprawiedliwości 
przejęło obóz zakładając w nim „Obóz Karny 
Sandbostel”.

Od 1952 do 1960 roku dolnosaksońskie 
Ministerstwo do Spraw Uchodźców prowadziło na 
tym terenie „Obóz Przejściowy” dla młodocianych 
uciekinierów z NRD. Od 1963 teren ten był używany 
przez Bundeswehrę jako magazyny. W roku 1973 
tereny te przejęła gmina Sandbostel i przekształciła je 
w strefę przemysłową „Immenhain”.


