
 

Koncept 
 

Muzeum Obozów Jeńców Wojennych w Szubinie będzie miało za zadanie prowadzenie 
badań oraz zachowanie pamięci o mało znanym aspekcie XX-wiecznej historii regionu: 
tysiącach alianckich żołnierzy przetrzymywanych w lokalnych niemieckich obozach 
podczas II wojny światowej. Historia zostanie osadzona w szerszym kontekście: 
wprowadzenia i funkcjonowania sieci niemieckich obozów dla jeńców wojennych na 
terenie okupowanej Polski, historii i opisu życia obozowego jeńców alianckich oraz relacji 
między lokalną ludnością Szubina a jeńcami. 
 
Muzeum zapewni osobne miejsce na wydarzenia badawczo-naukowe (konferencje, 
wykłady, dyskusje), działalność edukacyjną (lekcje muzealne) i wydarzenia kulturalne 
(koncerty, wystawy czasowe).  
 
Wyznaczone w miejscu pamięci narodowej, stanie się ono ważnym punktem na mapie 
dla tych, którzy interesują się historią II wojny światowej, a także doświadczeniami 
jeńców wojennych: dla potomków jeńców wojennych, badaczy naukowych oraz 
pasjonatów historii. 
 
Pomnik przylegający do budynku będzie upamiętniał jeńców wojennych. Indywidualne 
tabliczki będą nosiły nazwiska oraz stopień tysięcy jeńców wojennych, którzy 
przetrzymywani byli w obozach jenieckich w Szubinie podczas II wojny światowej.  
 
 

Miejsce 
 

Muzeum umiejscowione zostanie w północno-zachodniej części byłego obozu dla jeńców 
wojennych w Szubinie na działce, którą Skarb Państwa przekazał Gminie Szubin we 
wrześniu 2018 roku. 
 
Nowa konstrukcja zastąpi oryginalny budynek baraków obozowych, który ze względu na 
zły stan zachowanie nie nadaje się do dalszego użytku. Cegły uzyskane z rozbiórki 
baraków zostaną użyte ponownie, również dla celów stworzenia części ekspozycji stałej 
muzeum.  
 



 
 

Wystawa 
 

Wystawa stała zorganizowana będzie w układzie chronologicznym oraz tematycznym. 
Narracja rozpocznie się od Szubina i okolic koncentrując się na wybuchu II wojny 
światowej oraz niemieckiej okupacji na tych terenach. Wystawa wprowadzi temat 
założenia i rozwoju sieci niemieckich obozów dla jeńców wojennych na ziemiach polskich 
włączonych do Trzeciej Rzeszy. 
 
Środkowa (i największa) część wystawy poświęcona zostanie obozom w Szubinie i tym, 
którzy byli w nich przetrzymywani. Zostanie ona podzielona na sekcje tematyczne 
związane z prawie każdym aspektem życia, pracy i śmierci za obozowymi drutami. 
 
Ostatnia część wystawy skupi się na końcowych miesiącach II wojny światowej, 
powojennej pamięci o obozach, jak również na działaniach osób i stowarzyszeń 
zaangażowanych w  powstanie Muzeum..  
 
W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt:  
Mariusz Winiecki  
Mariusz.Winiecki@szubinpowcamps.org  
+48 601476866  
 
Susanna Bolten Connaughton  
Susanna.Connaughton@szubinpowcamps.org  
+1 202 256 9285  
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