
Żagań, cmentarz wojskowy z I i II wojny światowej

1. Kategoria

Miejsca pamięci, cmentarz wojskowy

2. Położenie administracyjne

gm. Żagań, pow. żagański, woj. lubuskie

3. Współrzędne

51.60567 15.30067

(pomnik w centrum cmentarza)

4. Kod w dokumentacji

Zagan-07-718

5. Data weryfikacji terenowej

16 marca 2020 r.

6. Opis

Cmentarz znajduje się około 1,7 km na południowy zachód od centrum Żagania. Spoczywają na nim żołnierze – więźniowie 
dawnych żagańskich obozów jenieckich, w tym około 110 jeńców armii rosyjskiej z czasów I wojny światowej oraz około 260 
więźniów Stalagu VIII C z II wojny światowej (ok. 220 Francuzów i ok. 40 Włochów).

Cmentarz zajmował teren w kształcie prostokąta o bokach długości około 104 na 120 m. Po II wojnie światowej dokonano 
częściowej ekshumacji i zmniejszono jego rozmiary do obecnych: 104 na 102 m. W latach 60. XX wieku przeprowadzono 
komasację grobów, w wyniku której mogiły pojedyncze połączono w masowe. 

W centralnym punkcie nekropolii stoi wzniesiony w 1920 roku pomnik poświęcony zmarłym w obozie jenieckim żołnierzom 
rosyjskiej armii carskiej. Na postumencie umieszczone są napisy w języku rosyjskim i niemieckim. Pomnik otacza kolumnada, 
za którą znajdują się m.in. dwa groby polskich saperów poległych w 1945 roku oraz powojenna, kamienna tablica pamiątkowa 
z napisem: RODAKOM I WSZYSTKIM / POLEGŁYM W WALCE Z / FASZYZMEM NIEMIECKIM / SKŁADAJĄ HOŁD MIESZ- / 
KAŃCY M. ŻAGANIA / ZBoWiD / (w ostatnim wierszu nieczytelna data, prawdopodobnie 1957). 

Na końcu alejki prowadzącej od wejścia znajduje się zwieńczony czerwoną gwiazdą betonowy pomnik ku czci żołnierzy 
radzieckich poległych w walkach o Żagań w 1945 roku. 

Północną część cmentarza wypełnia szereg jednakowych, prostokątnych mogił zbiorowych, ujętych w betonowe opaski. Na 
jednej z nich stoi betonowy postument z metalowym krzyżem prawosławnym. Na każdej mogile umieszczono po dwa 
symboliczne nagrobki kamienne bez napisów. Na jednym z tych nagrobków znajduje się płyta pamiątkowa ku czci Aleksandra 
Trochimowicza (1926-1945). Płyta została umieszczona w tym miejscu około roku 2014, w bliżej nieznanych okolicznościach. 
Jej anonimowy fundator prawdopodobnie pomylił się – żołnierze radzieccy z II wojny światowej spoczywają na innym 
cmentarzu żagańskim (przy ul. Kożuchowskiej).

7. Uwagi

---

8. Źródła i materiały

Tablica informacyjna przy cmentarzu, strony www: https://urzadmiasta.zagan.pl/2017/11/03/kto-upamietnil-zolnierza/ , 
https://verenne.pl/2016/05/07/zagan-cmentarze/ , http://radamiasta.zagan.pl/index.php?
option=com_content&view=article&id=38:koniec-ii-wojny-wiatowej-w-aganiu&catid=4:historia&Itemid=10 , dost. 25.05.2020.
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Pomnik z kolumnadą w centralnym miejscu cmentarza
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9. Dodatkowe fotografie obiektu
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Pomnik z 1920 roku, zbliżenie Pomnik ku czci żołnierzy radzieckich

Mogiły polskich saperów (drugi rząd) Tablica pamiątkowa z lat 50. XX wieku

Mogiły zbiorowe i krzyż prawosławny w północnej części cmentarza Tablica ku czci Aleksandra Trochimowicza
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