
Dobre nad Kwisą, nieistniejąca osada Waldhaus, XIX w.

1. Kategoria

Osadnictwo, osada służbowa nieistniejąca

2. Położenie administracyjne

gm. Żagań, pow. żagański, woj. lubuskie

3. Współrzędne

51.51415 15.30876 (lokalizacja 
pozostałości jednego z budynków, 
prawdopodobnie leśniczówki)

4. Kod w dokumentacji

Dobre-nad-kwisa-02-744

5. Data weryfikacji terenowej

22 czerwca 2020 r.

6. Opis

Teren dawnej osady znajduje się około 4,3 km na południowy zachód od Dobrego nad Kwisą (niem. Dober-Pause). W 1848 
roku z inicjatywy właścicielki dóbr żagańskich, księżnej Doroty de Talleyrand-Périgord, wybudowano w tym miejscu 
leśniczówkę w stylu szwajcarskim. Na stałe rezydował w niej leśnik nadzorujący jeden z rewirów (jednostek gospodarczych), 
na które podzielono w XIX wieku lasy księstwa żagańskiego (rewir Waldhaus). Leśniczówka pełniła także funkcję kwatery 
myśliwskiej dla arystokratycznych gości, zapraszanych przez właścicielkę na polowania w lasach żagańskich. Ze względu na  
malownicze położenie oraz bogate wyposażenie, osada była często nazywana książęcym pałacem leśnym. Wokół budynków 
założono rozległy park z alejkami i sadzawkami. W najbardziej atrakcyjnych miejscach parku (Aleksandrinen Grün czyli 
Zieleniec Aleksandry i Hubertus Platz - Plac Huberta), ustawiono specjalnie przygotowane głazy. Po II wojnie światowej osada 
popadła w ruinę, a jej teren został włączony w granice poligonu wojskowego.

Główna część osady zaznaczona na niemieckich przedwojennych mapach Messtischblatt składa się z trzech budynków 
ustawionych w podkowę. Taki układ potwierdzają archiwalne fotografie, na których widoczne są dwa budynki mieszkalne 
(większy, piętrowy z użytkowym poddaszem – dom myśliwski, mniejszy – właściwa leśniczówka) oraz stojący w głębi 
pomiędzy nimi parterowy budynek gospodarczy. Do  naszych czasów zachowały się jedynie zarysy ziemne budynków, w 
obrębie których znajduje się duża ilość ceglanego gruzu, fragmentów ceramiki i szczątków przedmiotów codziennego użytku. 
Obok usytuowane są ruiny piwnic oraz regularny, okrągły otwór w ziemi, być może pozostałości studni. Krajobraz Waldhausu 
zachował parkowy charakter z licznym starodrzewem (m.in. dawna aleja prowadząca do leśniczówki) oraz pozostałościami 
polan i sadzawek.
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Starodrzew przy dawnej alei prowadzącej do osady
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9. Dodatkowe fotografie obiektu
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Osada na mapie z 1939 roku (igrek.amzp.pl/) Osada w okresie międzywojennym (zagan.zielonagora.lasy.gov.pl)

Osada na pocztówce z okresu międzywojennego (fotopolska.eu) Zarysy ziemne jednego z budynków (prawdopodobnie leśniczówka)
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Fragment kamiennego obramienia drzwi lub kominka (?) Regularny otwór, być może dawna studnia

Piwnice dawnego budynku gospodarczego

Pocisk artyleryjski na terenie dawnej osadyKasztanowiec - relikt założenia parkowego wokół osady
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