pwd. Mirosław Wywijas

1. HISTORIA WSI ŚWIBNA
Świbna to wieś ulicówka ze szczytową zabudową domów, położona na wysokości 98115 m np.m, 4 km na południowy wschód od jasienia, przy drodze Jasień – Żary. Nazwa
niemiecka Zwippendorf, łużycka Świbna, krótko po wojnie osadnicy polscy nazwali wieś
Michałówka. W średniowieczu wieś była dobrami
lennymi księstwa żarskiego. Najstarsza wiadomość o
wsi pochodzi z rejestru z 1381r. Dokument wymienia
trzech lenników z Czwippendorf pod starostwem
Roztokach. Na początku XV w. (Od 1416r.) dobra te
należą do rodziny Bilbersteinów, ale w końcu tegoż
wieku przechodzą w inne posiadanie. Z 10 marca 1494r.
pochodzi dokument stwierdzający, że właścicielem dóbr ziemskich Świbna jest Jeremiasz
Gebelzig i jego brat Mikołaj – proboszcz Żar. Jeremiasz von Gebelzig wszedł w posiadanie
majątku dzięki małżeństwu ze swoja kuzynką Anną Gebelzig, której bracia już wcześniej byli
właścicielami tych dóbr. Na początku XVI wieku 2 Sierpnia 1508r. majątek przechodzi na
Krzysztofa von Grunberga. Był on wymieniany w Świbnej jeszcze w 1512r. W roku 1550
dobra nabył ród Wiedebachów. Pierwszym przedstawicielem tej rodziny w Świbnej był
Joachim von Wiedebach. Posiadał on dobra: Jaroszów, Włostów, Golin, Lisia Góra, Zieleniec
i Grabów. Joachim umiera przed 1571r. Spadkobiercy poszerzają majątek o dalsze wsie.
W 1659r. notowany jest w dokumentach Otto Geogr. Von Wiedebach, ożeniony z
Urszulą Magdaleną von Bredow z Niwicy. Znany jest on z legendy o siedmiu dzieciach w
powijakach.
W kościele w Jabłońcu znajduje się
pomnik (tablica) poświecona pamięci
siedmiorga
dzieci
małżeństwa
Wiedebachów. Wszystkie te dzieci
zmarły między 1698r. a 1706r.
Wiedebachowie w Świbnej trwają do
1772r. W późniejszym okresie dobra
były przedmiotami licznych transakcji.
Na początku XIX w. Majątek znacznie
podupadł. Według danych z 1800r. w
Świbnej był tylko jeden rolnik, siedmiu
ogrodników dziesięciu chałupników. W
1830r. Świbną kupił za 26,480 talarów
Ludwik Neuman, w którego posiadaniu
pozostawała
przez
11
lat.
Głaz na granicy pomiędzy Świbną a Drożkowem
W roku 1841 zostaje wieś sprzedana za 53,000 reńskich talarów Ernestowi
Ferdynandowi Lucknerowi, który już rok później sprzedaje ją za sumę 56,000 reńskich
talarów Janowi Gustawowi Krzysztofowi Schmidtowi. W rękach kolejnego właściciela
pozostawał Świbna przez trzy lata, po czym w roku 1845 przeszła na własność Adolfa
Hayjne. W roku 1861 dobra te nabył hrabia Schweinitz. W dwa lata później należą już do
Erdmana von Knobelsdorffa zaś w roku 1885 wymieniony jako właściciel był Emil Hermann.
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Spadkobiercy Hermana posiadali majątek do 1907r. w 1913r. Świbną kupuje Fryderyk
August Strauss za sumę 360,000 marek. W 1929r. nastąpił podział majętności na dobra
rycerskie Świbna I i dobra leśne Świbna II. Dobra rycerskie liczyły 148 ha. Dobra leśne
liczyły 230 ha i należały do Konstantyna Wielkiego (Konstantis der Grosse) z Bohum –
Westfalia. Ta cześć dóbr została sprzedana Najorkowi z Kunic. Za jego czasów w Świbnej
dokonano licznych zalesień. 13 Lutego 1945r. wieś zajęły z marszu oddziały pancerne wojsk
radzieckich.

2. OPIS WSI
Największa liczbie mieszkańców Świbna osiągnęła w latach 1885-1890, kiedy
mieszkało w niej 265 – 260 osób. Od tamtego czasu zaludnienie systematycznie spadało i w
roku 1939 wynosiło 194 osoby. Wieś zasiedlona w 1945 – 1946 przez polskich osadników
wojskowych i ich rodziny. Dzisiaj mieszka w niej 151 osób, miedzy innymi Pan Leon
Trojnicz, żołnierz I Armii Wojska Polskiego, uczestnik bitwy pod Lenino, świetny
gawędziarz i autor licznych artykułów w Gazecie Lubuskiej i równie licznych wierszy.
Nie ma tutaj sklepu, świetlicy wiejskiej,
brak wodociągów i szkoły. Dawna szkoła
wybudowana w 1932r. jest teraz
budynkiem
mieszkalnym
a
dzieci
dowożone są do szkoły w Wicinie. Mimo
tych
niedogodności
Świbna
jest
atrakcyjna. Bardzo malowniczo położona
w dolince niewielkiego strumienia na
lekko sfalowanym terenie posiada bardzo
dobre połączenie autobusowe z Żarami i
Jasieniem. Znajdują się tu interesujące
obiekty w tym wartościowe zabytki. Przy
drodze Jasień – Żary tuż obok przystanku
PKS znajduje się ZESPÓŁ DWORSKI,
złożony z dworu, trzech budynków
gospodarczych, spichlerza i parku.
Rzeka Lubsza
Dwór postawiony jest w głębi podwórza na niewielkim wzniesieniu zbudowano go w
latach 1700 – 1710, wykorzystując cześć fundamentów ze starszej budowli. Założony na
planie prostokąta o wymiarach 25m x 14,5m, dwukondygnacyjny, murowany z cegły,
tynkowany. Posiada dach mansardowy z powieką w dolnej i wystawką w górnej połaci.
Częściowo podpiwniczony. Wejście do dworu jest prostokątne, umieszczone z lekkim
przesunięciem od osi w kierunku wschodnim, ujęte w portal. Są to dwa pilastry zwieńczone
trójkątami, łamanym tympanonem. W jego polu znajduje się heraldyczna kompozycja
składająca się z dwóch stojących na tylnich łapach lwów z odwróconymi głowami, w łapach
przednich trzymają tarcze herbowe, obecnie bez znaków heraldycznych. Heraldycznych
górnej części inicjały OGVB = UMVWGB. Oznaczają one imiona właściciela i jego żony.
Otto Geogr. Von Wiedebach i Urszula Magdalena von Wiedebachz z domu Bredow. W
dolnej części data 1710r. całość zamyka element palmety. Wszystkie okna dworu prostokątne
ujęte w uszatkowate obramienia wykonane z tynku. Dekoracja elewacji należy do
„klasycznych” dla tego rodzaju dworków w okresie baroku. Stanowią ją pionowe pasy
opinające narożniki i akcentujące cześć środkową a podział między kondygnacjami
zaznaczony jest płaskim taśmowym gzymsem. Wnętrze dworu jest dwutraktowe, trójdzielne.
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W części pomieszczeń parterowych zachowało się sklepienie kolebkowo – krzyżowe i
nieliczne sztukaterie. Piętro pełniło zapewne funkcje reprezentacyjne. Największe tam
pomieszczenie ma belkowy strop a powały wykonane są z desek. Całości stropu jest
malowana. Belki w formy geometrycznej pował pokryta jest dekoracją roślinną w postaci
mięsistych liści akantu przenikających esowato jak figi czy granaty, widoczne są też korony
kwiatowe. Na dwóch owalnych polach, wśród akantowych splotów umieszczono siedzącego
kota oraz srokę. Wszystkie kompozycje są zróżnicowane, malowane indywidualnie w oparciu
o schemat kompozycyjny. Na zachodniej ścianie tego pokoju znajduje się duży kominek z
otwartym paleniskiem. Podłoga z desek. Pomieszczenie to wraz z malowniczym stropem
należy do najlepiej zachowanych przykładów barokowych siedzib wiejskich znanych z
północnych terenów dolnego śląska. Obok z jego wschodniej strony dworu stoi spichlerz.
Zbudowany w 1772 r., o czym świadczy piaskowa tablica nad dwuskrzydłową bramą
wejściową. Założony na planie prostokąta, piętrowy, nakryty wysokim dachem
dwuspadowym o wydatnym okapi od strony zachodniej. Murowany z kamienia z ceglanymi
uzupełnieniami. Posiada niewielkie okna w dolnej i górnej części. Widoczne są również
liczne przemurowania z pomostem łączącym, wnętrze spichlerza z budynkiem gospodarczym
obok od strony północnej i rampą od południowej. Zespół dworski wykorzystywany był przez
Zakłady Mięsa w Zielonej Górze później w Przylepie jako tuczarnia. Zniszczony został park
ze starodrzewem. Od 1992r. znajduje się w prywatnych rękach, wykupiony na własność przez
Mariana
Samola.
Dwór
wykorzystywany
jest
jako
mieszkanie.
W północnej części wsi na
rozdrożu Świbna – Jabłonie
znajduje
się
Kamienny
Drogowskaz z 1831r. Wykonany
jest z szarego granitu o
wysokości 65 cm. Strona
północna jest obrobiona jest na
niej napis „nach Gablenz” (do
Jabłońca) i strzałka wskazująca
kierunek. Taki sam napis jest na
części południowej. Tuz przy
ziemi od strony zachodniej jest
wyryta data postawienia.

Rzeka Lubsza
Kamień ten jest wart szczególnej ochrony, gdyż należy do nielicznych zachowanych
starych drogowskazów na naszym teranie. Dużych kamieni w Świbnej jest sporo, ale już bez
napisów leżą przy drogach i skrzyżowaniach. Duże i liczne głazy zalegają przy drodze do
Mieszkowa po jej lewej stronie. Trzeba tez powiedzieć, że dawni właściciele Świbnej
wykorzystywali je do oznaczania granic swoich włości. Około 200 m od mostu między
Jasieniem a Świbną po prawej stronie drogi 8 kroków od krawędzi jezdni na skraju lasu leży
przewrócony „na plecy” znak graniczny. Jest to głaz z doskonale zachowanym napisem w
języku niemieckim Granica pod nim strzałka skierowana ku dołowi wskazująca miejsce
graniczna i rozdzielająca napis „JASIEŃ - ŚWIBNA” dwa podobne głazy w formie i
gabarytach znajdują się około 2 km od wsi przy drodze do Żar, między Świbną a Drożkowem,
umieszczone po obu stronach drogi doskonale widoczne na wysokich skarpach.
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Posiadają też napisy „GRANICA ŚWIBNA – DROŻKÓW”. Idąc droga ze Świbnej w
kierunku Jabłońca po prawej stronie za wsią znajduje się poniemiecki cmentarzyk wiejski.
Znajdują się tam resztki mogił porośnięte barwikiem i konwalią. Dzisiaj jest on nieczynny i
opuszczony. Zmarłych mieszkańcy chowają na cmentarzu w Jabłońcu. Dalej w tym samym
kierunku za mostem na Lubszy znajduje się miejsce gdzie stał kiedyś młyn Tomasza. To tutaj
według legendy „O siedmiu dzieciach w powijakach” lub tez znanej pod tytułem
„Przekleństwo porzuconej” utopiła się odepchnięta przez Wiedebacha Katarzyna ze swoim
dzieckiem. Niektórzy mieszkańcy wsi twierdzą, że w miejscu tym straszy do dzisiaj jakaś
zjawa dziewczyny. Podobno są świadkowie, którzy oglądali to zjawisko. Na tyłach zespołu
dworskiego prowadzi brukowana droga w kierunku południowym do leśnictwa i resztek
dużego młyna.

3. WŁAŚCICIELE RĄCZEGO MŁYNA
Może nie za górami, ale za lasem obok wsi Świbna, a ściśle pośrodku sosnowego lasu
stoi okazały budynek na nim widnieje drewniany napis „Leśny Dwór” wyryty dłutem
młodego rzeźbiarza. U progu tego dworu stoją dwie okazałe rzeźby - średniowieczny woj i
turysta. Te dwie rzeźby świadczą o tym, że historia tego dworu dotyczy odległych czasów, a
także ludzi tworzących jego współczesne dzieje. Miejsce to przed wojną zwało się „RĄCZY
MŁYN” i ma długa historię. W pierwszej połowie 1688r. staraniem hrabiego Erdmana von
Promnitza z Żar zbudowano młyn na Lubszy (Krebsmule). Na początku obecnego stulecia
młyn kupił Alfred Buttner i wkrótce zmienił go w sporą fabrykę produkującą śruby. W roku
1925 pracowały w niej 52 osoby. Buttner pochodził z Żar jego przodkowie osiedlili się w
mieście w początkach XVII w. Zasłynęła też jako fundator dzwonów kościelnych, którymi
obdarował okoliczne kościoły i
gdzie wiszą one do dziś.
A. Büttner zmarł 15
kwietnia 1938 roku i pochowany
został
w
przygotowanym
grobowcu w pobliżu swojej
fabryki. Po II wojnie światowej
Dom Büttnera zostaje przekazany
Fabryce Maszyn i Urządzeń
Przemysłu
Spożywczego
„Spomasz” w Żarach. Zakład
dokonuje adaptacji domu na obiekt
kolonijny. Do lewego skrzydła
domu dobudowano w piwnicach
kuchnię parową, na parterze
stołówkę, a na pierwszym piętrze
świetlicę.

Wejście do grobowca Alfreda Buttnera
W kolejnych latach teren zostaje ogrodzony, zelektryfikowany. Dyrekcja postanawia
wybudować basen zasilany wodą z Lubszy. W następnych latach zostały postawione domki
drewniane. W ten sposób obiekt mógł pomieścić do 150 kolonistów (tak nazywano dzieci
przebywające na wypoczynku letnim na koloni). Kolejną dużą inwestycją zakładu to była
budowa kotłowni i instalacja centralnego ogrzewania. I tak do 1987r. dział socjalny Fabryki
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„Spomasz” rozbudowywał Dom Büttnera i organizował, co roku kolonie dla dzieci i
młodzieży pracowników Zakładów „Spomasz” z całej Polski. Przez następne piętnaście lat do
1992 roku Dom Büttnera zwany „Ośrodek Kolonijny Zakładów „Spomasz”- stoi pusty,
przyjeżdżają do niego okazjonalnie pracownicy.
W 1992 roku, kiedy przedsiębiorstwo przekształciło się w spółkę akcyjną obiekt
zostaje wystawiony na sprzedaż. Ta wiadomość dotarła do Komendy Hufca Żary, którego
komendantem był obecny komendant Hufca hm. Mirosław Zengiel. Wraz z żoną Krystyną
dokonali pierwszych oględzin Ośrodka Kolonijnego. Stan, jaki zastali wskazywał na to, że
przed kadrą instruktorską i harcerzami staje poważne wyzwanie. Kuchnia w piwnicy, łazienka
(a właściwie łaźnia), sanitariaty wymagały gruntownej przebudowy. Fantazja harcerska
podpowiadała, że na początek można uruchomić kuchnię polową i latryny w lesie, bo
sypialnie
są
do
zamieszkania.
Najważniejsze, że dach jest
cały, a inne prace można
sukcesywnie wykonywać.
Zanim Komendant podjął
decyzję kupna Ośrodka,
chciał
zainteresować
ówczesne władze licząc na
pomoc
w
uzyskaniu
funduszy na zakup. Nie
spotkał się wówczas z
większym
zainteresowaniem
ówczesnego burmistrza. To
stanowisko nie zniechęciło
go, bo wierzył on w żarską
kadrę instruktorów ZHP,
która zawsze marzyła o stałej bazie hufca. Wracając z wycieczki instruktorskiej z gór ominął
Żary i zawiózł instruktorów do Świbnej. Pani, która pilnowała obiekt, pokazała Ośrodek budynek, jego wszystkie pomieszczenia i teren. I zaczęło się... Wśród instruktorów było dużo
zwolenników, znaleźli się też sceptycy, ale nikt nie powiedział NIE w tej sprawie.
Na posiedzeniu Komendy powstał plan gromadzenia pieniędzy na zakup Ośrodka.
Kadra przez kilka lat na obozach pracowała bez wynagrodzeń, a wszystkie pozostałości z
akcji letniej przeznaczone były na zakup obiektu. Rozpoczęły się pierwsze rozmowy
Komendy Hufca z Dyrekcją Zakładu „Spomasz”. Uzgodniona cena sprzedaży wynosiła jeden
miliard dwieście tysięcy złotych (jest rok 1992), rozłożona została na cztery raty. Najtrudniej
było spłacić ostatnią ratę i tu pomógł żarskim harcerzom Urząd Miasta Żary i wyraźna pomoc
oraz zainteresowanie ówczesnego burmistrza Franciszka Wołowicza. Po podpisaniu
wstępnej umowy harcerze i instruktorzy zabrali się do pracy. Zorganizowano kilka biwaków,
na których pod kierownictwem hm. Antoniego Hajdula harcerze sprzątali zaniedbany teren,
boiska i basen. W budynku pracowali harcerze z Ośrodka dla Dzieci Głuchych i drużyny ze
Szczepu im. Aleksandra Kamińskiego przy SP nr 1. Pierwszy obóz w Świbnej odbył się w
roku 1992 poprowadziła go hm. Małgorzata Markowska z instruktorami i harcerzami z
Bieniowa.
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Rok później dnia 19.07.1993 Roku w siedzibie notariatu w Żarach Ośrodek Kolonijny
„Spomasz” (dawny Dom Büttnera) przechodzi na własność Żarskiego Hufca ZHP.
Komendant hm. Mirosław Zengiel otrzymał pełnomocnictwo kupna Ośrodka od Naczelnika
ZHP. Otworzyły się nowe karty historii domu byłego właściciela A. Büttnera. Komenda
Hufca powołuje na funkcje instruktora do spraw bazy w Świbnej hm. Krystynę Zengiel,
która dokonuje wstępnej inwentaryzacji Ośrodka, przedstawia Komendzie plan prac, które
urastają do rangi inwestycji.
W pierwszej kolejności
zmodernizowano
kuchnie,
łazienkę, wybudowano trzy
małe łazienki dla uczestników,
kadry i personelu kuchennego.
Zmieniono starą wykładzinę
podłogową, pomalowano cały
obiekt.
Domki
drewniane
dzięki pomocy dh Rajmunda
Czerwonajcio
zostały
odremontowane i pokryte papą.
Wybudowano
biwakową
kuchnie pod wiatą. Zaczęto
organizować
zimowiska
harcerskie, instalacja grzewcza
była
dobra,
ale
przez
nieszczelne drzwi, okna i
nieocieplany
dach
ciepło
uciekało. W następnych latach wymienione zostały okna i drzwi, ocieplone zostały strychy.
Plastikowe okna, nowe karnisze i firanki, nowe meble, położone zostały panele podłogowe i
ścienne. Dzięki dużej życzliwości prezesa „Kronopolu” Pana Wacława Maciuszonka. Piękne
tapety widokowe w stołówce, w świetlicy kominek z harcerskim krzyżem i wiele innych
elementów dekoracyjnych zmieniły wnętrze Ośrodka. Stał się on dla harcerzy i instruktorów
drugim domem.
Pracami w Ośrodku zostały zainteresowane Urzędy Pracy w Jasieniu i Żarach.
Druhowie M. Zengiel i W. Hercik zabiegali o materiały do przebudowy Ośrodka, a Urzędy
Pracy kierowały pracowników do prac interwencyjnych.
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Powołany przez byłego
Komendanta
Hufca
ZHP,
ówczesnego radnego Rady Powiatu
hm. Ryszarda Kochanowskiego
Harcerski Klub Radnych (jedyny w
Polsce) przyczynił się również do
jego
modernizacji.
Harcerski
Ośrodek w Świbnej w zamyśle
jego
twórców
miał
służyć
harcerzom
i
młodzieży
niezorganizowanej
powiatu
żarskiego
i
województwa
zielonogórskiego. Wszystkie, więc
pomysły programowe skierowane
były do tych grup wiekowych. A
jako, że społeczeństwo nasze nie
należy do najbogatszych pobyt w
tym Ośrodku kalkulowano po
najniższych cenach, tak by jak największa rzesza młodych ludzi mogła wypoczywać i
zdobywać umiejętności harcerskiej służby i działania. Od dnia 1 listopada 2004 roku
harcerska baza w Świbnej nosi nazwę Harcerski Ośrodek „Leśny Dwór”. Komenda Hufca
zatwierdza tę nazwę i powołuje na funkcję Komendantki Ośrodka hm. Krystynę Zengiel.
Ośrodek nie jest dotowany ani przez władze harcerskie, ani przez władze miasta i powiatu.
Kadra na czele z Komendantka Ośrodka pełni funkcje nie odpłatnie w wolontariacie. Już od
1993 roku w czasie ferii zimowych organizowane są dla harcerzy zimowiska szkoleniowe, i
przez dwa turnusy przebywało tu już ponad osiemset pięćdziesiąt harcerzy. Harcerskie lata od
1992 r są bogate w harcerskie działania. W czasie lata organizowano od dwóch do trzech
turnusów wakacyjnych, na których przebywało łącznie około 1600 harcerzy i młodzieży
niezorganizowanej. Odbyły się trzy Zloty Hufca:
- Zlot Otwarcia Ośrodka na 400 osób- 1994r.
- Zlot XXX - lecia nadania imienia Hufcowi na który przebywało 297 osób - jesień 2004r.
- Zlot 60 lecia Hufca „60 lat Harcerstwa na Ziemi Żarskiej”- przybyło ponad 400 osób –
maj 2006r.
Harcerski Ośrodek gościł już dzieci i młodzież z Niemiec, Litwy, Ukrainy, Szwecji i Anglii.
Tradycją Harcerskiego Ośrodka są organizowane, co roku przez Komendę Hufca Żarskiego:
• Rajdy Szlakiem Osadników Wojskowych,
• Chorągwiane Zloty Drużyn Nieprzetarty Szlak dla dzieci niepełnosprawnych
z terenu województwa lubuskiego (w ostatnich trzech latach dwa razy w roku),
• Tydzień Ekologiczny,
• Harcerskie Powitanie Wiosny,
• Wiosenne i Jesienne biwaki drużyn oraz biwaki w ciągu roku.
Te wszystkie działania i różnorodne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży to zasługa
oddanej i zaangażowanej kadry instruktorskiej, nauczycieli z wielu środowisk oświatowych
powiatu żarskiego.
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Harcerski Ośrodek „Leśny Dwór” jest otwarty dla wszystkich
środowisk szkolnych i oświatowych żarskiego powiatu i województwa
lubuskiego.
Dalsze dzieje „Leśnego Dworu” dopisze życie i harcerska brać
wędrująca zielonym szlakiem z Żar do Świbnej.

Na podstawie:
Zbigniew Kasprzak, Gazetka Goniec nr 23-24, Żary 2002r. www.goniec.org
Relacja Komendantki ośrodka hm. Krystyny Zengiel.
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