
Żaganiec, źródło Dohny

1. Kategoria

Miejsca pamięci, źródło

2. Położenie administracyjne

gm. Żagań, pow. żagański, woj. lubuskie

3. Współrzędne

51.59991 15.26625

4. Kod w dokumentacji

Zaganiec-09-760

5. Data weryfikacji terenowej

27 czerwca 2020 r.

6. Opis

Źródło znajduje się około 3,5 km na północ od Żagańca, na terenie dawnego lasu miejskiego, będącego przed wojną 
popularnym celem spacerów i wycieczek mieszkańców Żagania. Nazwa źródła pochodzi od hrabiowskiej rodziny von Dohna z 
pobliskich Małomic, której członkowie sprawowali wysokie funkcje w administracji śląskiej. Fabian zu Dohna, starosta żagański
w latach 1844-1862, za zasługi dla rozwoju miejscowego leśnictwa został uhonorowany przez leśników, którzy nazwali jego 
nazwiskiem jeden z malowniczych zakątków lasu. W czasach powojennych powstała legenda, według której Dohna to imię 
wróżki lub czarodziejki.

Przy źródle stał kiedyś pomnik założonego w roku 1885 Żagańskiego Towarzystwa Karkonoskiego. Towarzystwo organizowało 
w tym miejscu festyny z koncertami muzycznymi, przedstawieniami teatralnymi i innych atrakcjami. Na zachód od źródła rosło 
pięć Dębów Pokoju, zasadzonych w 1871 roku po zakończeniu wojny francusko-pruskiej. Przy dębach ustawiono pięć 
pamiątkowych kamieni z wyrytymi nazwiskami przywódców państwa pruskiego. Po II wojnie światowej dęby zostały wycięte, 
głazy skradziono około 2010-2011 roku.

Dwa kilometry na północny wschód od źródła znajdowała się osada Schönthal (Piękna Dolina), która została założona w XVIII 
wieku jako kolonia tkacka. Przed II wojną światową mieszkało w niej 430 osób, z których większość była zatrudniona w 
pobliskiej papierni oraz w lokalnej firmie nasiennej. Po wysiedleniu ludności niemieckiej w 1946 roku osiedle zostało spalone 
przez Rosjan, a w 1950 roku doszczętnie rozebrane na cegłę. Z dawnej kolonii przetrwała jedynie nazwa Piękna Dolina, która 
do dziś jest używana na określenie tej części Żagania.

7. Uwagi

8. Źródła i materiały
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9. Dodatkowe fotografie obiektu
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