
Żagań, cmentarz i mauzoleum lotników, 1942-1944 r.

1. Kategoria

Miejsca pamięci, cmentarz wojskowy

2. Położenie administracyjne

gm. Żagań, pow. żagański, woj. lubuskie

3. Współrzędne

51.60561 15.30146

(centralny punkt cmentarza)

4. Kod w dokumentacji

Zagan-06-717

5. Data weryfikacji terenowej

16 marca 2020 r.

6. Opis

Mauzoleum znajduje się około 1,7 km na południowy zachód od centrum Żagania. W czasie II wojny światowej pochowano tu 
6 lotników (4 Amerykanów i 2 Brytyjczyków), którzy zmarli w pobliskim obozie jenieckim Stalag Luft III. Następnie w roku 1944 
w specjalnie zaprojektowanym grobowcu umieszczono urny z prochami 50 uczestników masowej ucieczki ze Stalagu Luft III z 
marca 1944 roku (Wielka Ucieczka, więcej na ten temat patrz hasło: tunel Harry), którzy zostali przez Niemców ujęci i 
rozstrzelani. Na trzech płytach grobowca umieszczone są nazwiska i stopnie rozstrzelanych lotników. Bliżej wejścia stoi krzyż 
ufundowany przez byłych więźniów Stalagu Luft III. 

W ucieczce ze Stalagu wzięło udział 80 więźniów. Tylko trzem z nich udało się przedrzeć do Wielkiej Brytanii. Reszta została 
schwytana przez Niemców. Pięćdziesięciu z nich zostało rozstrzelanych na osobiste życzenie Hitlera (tzw. Sagan – Befehl, 
czyli rozkaz żagański). Ich ciała skremowano. Latem 1944 roku jeńcy ze Stalagu Luft III za zgodą komendy obozu 
zaprojektowali i wybudowali kamienne mauzoleum w formie ołtarza ofiarnego. Przy jego budowie pracowali w charakterze 
kamieniarzy i murarzy także polscy więźniowie.

W 1948 roku groby poddano ekshumacji, a urny z prochami 48 lotników zostały przeniesione na cmentarz wojskowy Cytadela 
w Poznaniu. Dwie urny zabrały rodziny rozstrzelanych. Obecnie grobowiec jest pusty. Po wojnie był na nim umieszczony orzeł 
RAF-u, który w późniejszym czasie zniknął (zachowały się tylko jego zdjęcia). Przy mauzoleum odbywają się uroczystości 
związane z obchodami rocznic Wielkiej Ucieczki.

7. Uwagi

---

8. Źródła i materiały

Tablica informacyjna przy mauzoleum, strony www: https://verenne.pl/2016/05/07/zagan-cmentarze/ , 
https://plus.gazetalubuska.pl/zagan-mauzoleum-50ciu-to-oprocz-historycznego-tunelu-harry-drugi-symbol-wielkiej-ucieczki/ar/
c1-14084331 , dost. 25.05.2020.
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9. Dodatkowe fotografie obiektu
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Mauzoleum z 1944 r. Mauzoleum, tablice z nazwiskami rozstrzelanych lotników 

Krzyż przed mauzoleum Tablica na postumencie krzyża
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