
Żagań, cmentarz napoleoński, 1813 r.

1. Kategoria

Miejsca pamięci, cmentarz napoleoński

2. Położenie administracyjne

gm. Żagań, pow. żagański, woj. lubuskie

3. Współrzędne

51.59996 15.30524

4. Kod w dokumentacji

Zagan-01/712

5. Data weryfikacji terenowej

16 marca 2020 r.

6. Opis

Cmentarz znajduje się około 2 km na południe od Żagania. Pochowano na nim żołnierzy napoleońskiej Wielkiej Armii, którzy 
zmarli na tyfus podczas odwrotu z Rosji oraz około 40 Francuzów zmarłych w żagańskim lazarecie podczas zawieszenia broni 
latem 1813 roku i później. W czasie II wojny światowej nekropolia leżała w granicach niemieckiego obozu jenieckiego Stalag 
Luft III. Cmentarz został założony na planie prostokąta w wymiarach około 15x4 m. Jego zarys oznaczony jest obecnie polnymi
kamieniami. W centralnym punkcie znajduje się symboliczna mogiła z metalowym krzyżem i zniszczoną tabliczką. Przy mogile 
rosną dwa dęby. 

W 1908 roku ówczesny zarządca dóbr Księstwa Żagańskiego, hrabia Bonifacy von Hatzfeld-Trachenberg, odnowił mogiłę i 
wzniósł na niej pomnik w kształcie ściętej piramidy usypanej z kamieni polnych. Na szczycie piramidy ustawiono krzyż z 
napisem 1813, a na przeciwnych stronach cokołu umieszczono dwie tablice z tekstem francuskim i niemieckim. Napis w języku
francuskim na przedniej tablicy (tłum.): Ku pamięci żołnierzy francuskich zmarłych na niemieckiej ziemi, ten pomnik został 
pobożnie postawiony przez hrabiego Bonifacego von Hatzfeld, wnuka marszałka Castellane, 27 kwietnia 1908 r. Napis w 
języku niemieckim na tablicy po drugiej stronie (tłum.): Tutaj zmarłym podczas odwrotu z Rosji żołnierzom wielkiej 
napoleońskiej armii z pobożnym wspomnieniem poświęcony, 1908 rok. Wędrowcze pomódl się za nich*.

Obelisk został rozebrany w latach 80. XX wieku. W lipcu 1998 roku uczestnicy polsko-niemieckiego obozu, pracujący przy 
porządkowaniu kwatery żołnierzy niemieckich na cmentarzu komunalnym w Żaganiu, ustawili na mogile metalowy krzyż z 
okolicznościową tabliczką, która jednak szybko zniknęła. W roku 2015 na cmentarzu przeprowadzono prace sondażowo i 
ekshumacyjne. Wykazały one, że w miejscu tym w 35 mogiłach pochowano 123 żołnierzy armii napoleońskiej oraz 4 kobiety, 
które pracowały prawdopodobnie w obsłudze żagańskiego lazaretu. Po wykonaniu niezbędnych badań, szczątki złożono w 
drewnianych trumienkach i pochowano w tym samym miejscu.

W listopadzie 2016 roku teren cmentarza została odnowiony z inicjatywy Związku Strzeleckiego "STRZELEC" Organizacji 
Społeczno-Wychowawczej Jednostki Strzeleckiej 4054 Żagań. Oczyszczono wówczas teren z chwastów, ułożono kamienie 
wyznaczające granicę nekropolii i pomalowano krzyż.

7. Uwagi

---
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* Mariusz Olczak, Kampania 1813. Śląsk i Łużyce, Wydawnictwo Oppidum, Warszawa 2004, s. 27-28. 
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9. Dodatkowe fotografie obiektu
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Cmentarz na początku XX w. 
(https://polska-org.pl/5856626,foto.html?idEntity=5857685)
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