
Dobre nad Kwisą, nieistniejąca osada Dober-Pause

1. Kategoria

Osadnictwo, osada nieistniejąca

2. Położenie administracyjne

gm. Żagań, pow. żagański, woj. lubuskie

3. Współrzędne

51.53083 15.37253 (centralny punkt 
dawnej miejscowości)

4. Kod w dokumentacji

Dobre-nad-kwisa-04-734

5. Data weryfikacji terenowej

21 czerwca 2020 r.

6. Opis

Teren dawnej osady znajduje się nad brzegami Kwisy, kilkaset metrów na wschód od obecnego Ośrodka Szkolenia 
Poligonowego Wojsk Lądowych. W XIX wieku wieś nosiła nazwę Dober i leżała w całości na lewym (zachodnim) brzegu Kwisy.
Po drugiej stronie rzeki znajdował się folwark Pause, który z czasem został rozbudowany i włączony do Dober. Na mapach z 
pierwszej połowy XX wieku miejscowość figuruje już jako Dober-Pause. Obydwie części łączył nieistniejący obecnie most na 
Kwisie. Na początku XX wieku na zachód od miejscowości poprowadzono odcinek linii kolejowej z Jeleniej Góry do Żagania. 
Własny przystanek kolejowy Dober-Pause otrzymało jednak dopiero w roku 1941, kiedy w pobliskich lasach powstał ogromny 
kompleks magazynów amunicyjnych niemieckiej Luftwaffe. Tuż przed nadejściem frontu w lutym 1945 roku Niemcy 
ewakuowali miejscowość. Opuszczone domy zostały rozgrabione najpierw przez Rosjan, a następnie przez polskich 
szabrowników. Przystanek kolejowy Dobre nad Kwisą był czynny do roku 1991, po wojnie służył jednak już tylko żołnierzom i 
pracownikom Ośrodka Szkolenia Poligonowego (zatrzymywały się tutaj pociągi osobowe i pospieszne). Pozostałością po 
dawnej osadzie są ruiny kilkudziesięciu domów, usytuowane wzdłuż brzegu Kwisy oraz przy nieczynnej linii kolejowej. 
Jedynymi mieszkańcami Dobrego nad Kwisą są dzisiaj wojskowi i cywile z obsługi Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk 
Lądowych.

Składy amunicji Luftwaffe w Dober należały do największych tego rodzaju obiektów w tej części Rzeszy. Kompleks składał się 
z około 80 podziemnych budowli o różnym przeznaczeniu. Jego zasadniczą częścią były żelbetowe, jedno lub dwukomorowe 
schrony magazynowe, wkopane i przykryte ochronną warstwą ziemi. Każdy z nich posiadał system wentylacyjny, instalację 
elektryczną, łączność telefoniczną i sygnalizację alarmową. Wewnątrz składowano amunicję i środki bojowe różnego typu i 
przeznaczenia: bomby burzące, bomby odłamkowe, bomby przeciwpancerne, amunicję do karabinów maszynowych i 
lotniczych działek pokładowych. 

Schrony były rozmieszczone w rzędach, najczęściej po cztery w linii prostej. Do poszczególnych sektorów prowadziły 
wybrukowane bądź wybetonowane drogi. Na terenie składów znajdowały się także warsztaty naprawcze, budynki 
administracyjne, garaże, obiekty logistyczne i schrony przeciwlotnicze. Całość kompleksu była połączona specjalną bocznicą z
pobliską linią kolejową. 

Najpilniej strzeżonym obiektem na terenie składów była zbrojownia, w której montowano dostarczane w elementach bomby 
lotnicze i inną amunicję. Była to budowla w formie podziemnego tunelu, do którego jednocześnie mogło wjeżdżać po kilka 
połączonych wagonów kolejowych. Istnienie zbrojowni było objęte ścisłą tajemnicą, pracować w niej mogli wyłącznie Niemcy. 

Powstanie składów spowodowało napływ do Dober osadników wojskowych, dla których wybudowano osiedle luksusowych 
domków jednorodzinnych z nowoczesną oczyszczalnią ścieków, stacją transformatorową, zakładem rzemieślniczym, 
restauracją, szkołą, sklepem spożywczym i wspomnianą wcześniej stacją kolejową. 

Przed nadejściem frontu w lutym 1945 roku Niemcy przeprowadzili przymusową ewakuację mieszkańców Dober, zabezpieczyli
teren składów i wysadzili wejście do zbrojowni. Pozostawione mienie wojskowe i cywilne zostało rozgrabione przez wojska 
radzieckie i Polaków. Ogromne ilości porzuconej przez Niemców amunicji Rosjanie wysadzili w 1946 roku po wcześniejszej 
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ewakuacji okolicznych wiosek. W 1953 roku opuszczony kompleks wraz z terenami przedwojennego niemieckiego poligonu 
został przejęty przez Ośrodek Szkoleniowo-Poligonowy Wojska Polskiego.
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