
Łaz, pałacyk myśliwski (Żarska Arkadia), XVIII-XX w.

1. Kategoria

Osadnictwo, pałac

2. Położenie administracyjne

gm. Żary, pow. żarski, woj. lubuskie

3. Współrzędne

51.61388 15.15442

4. Kod w dokumentacji

Laz-05-763

5. Data weryfikacji terenowej

20 marca 2020 r.

6. Opis

Miejsce po dawnym pałacu zwanym w czasach jego świetności Żarską Arkadią znajduje się około 3,3 km na północny wschód 
od miejscowości Łaz, przy dawnym trakcie pocztowym z Żar do Zgorzelca. Barokowy kompleks pałacowo-parkowy o 
charakterze leśnej rezydencji myśliwskiej powstał w latach 1706-1709 z inicjatywy Erdmanna II von Promnitz (1683-1745), 
dworzanina polskiego króla i elektora saskiego Augusta II Mocnego. Po II wojnie światowej rezydencja była systematycznie 
plądrowana i dewastowana. W 1963 roku podjęto decyzję o jej rozbiórce ze względu na ogólny zły stan. Zachowały się zarysy 
ziemne i fragmenty przyziemia pałacu i budynków gospodarczych z dużą ilością gruzu, misa po barokowej fontannie, miejsce 
po stawie, kopiec widokowy, zarysy fosy i wału na wschód od wzgórza pałacowego oraz kilka starych drzew z parku 
pałacowego i alei wjazdowej (m.in. dwa pomnikowe dęby w pobliżu dawnej bramy głównej). Kilka częściowo uszkodzonych 
rzeźb z parku pałacowego stoi obecnie w parku Domu Kultury w Żarach. 

Tadeusz Bernacki podaje, że w 1567 roku na wzgórzu (Wzgórze Myśliwskie) istniał niewielki drewniany zameczek należący do
opata augustiańskiego Franciszka II (tzw. Pustelnia Franciszka). Niewykluczone, iż powstała ona w miejscu kultowym o 
starych, pogańskich tradycjach (Bernacki 2002, s. 52).

Pałac zbudowano na początku XVIII wieku na planie krzyża św. Andrzeja. Był budowlą dwukondygnacyjną, pokrytą dachem 
wielospadowym. Na parterze znajdowała się kuchnia i pomieszczenia gospodarcze, natomiast druga kondygnacja, z 
umieszczoną centralnie dwunastoboczną salą, pełniła funkcje reprezentacyjne. Pokoje w skrzydłach pałacu miały plan 
kwadratu, natomiast między skrzydłami ulokowano pomieszczenia w kształcie trapezu, z których prowadziło wyjście na taras i 
do parku, a z drugiej strony do dobudowanej werandy. Wokół pałacu rozciągał się park, w którym urządzono zwierzyniec. 

W pałacu swojego żywota dokonał jego fundator, hrabia Erdmann II von Promnitz, który latem 1745 roku, w ostatnim roku 
trwania drugiej wojny śląskiej, został ciężko ranny w wyniku napadu austriackich huzarów.

W późniejszym czasie pałacyk pełnił różne funkcje, była w nim m.in. fabryka tabaki i tytoniu, prażalnia herbaty, wytwórnia 
pudru. W latach 1820-1834 służył jako miejsce spotkań żarskiej loży masońskiej Trzy Róże w Lesie.

W drugiej połowie XIX wieku pałac należał do księżnej żagańskiej Doroty de Talleyrand-Pèrigord, a w latach 1903-1945 do 
Georga Frenzla - właściciela kompleksu fabryk produkujących tkaniny lniane i bawełniane oraz wielkiego miłośnika Żarskiego 
Lasu. Od kwietnia 1943 roku w pałacu mieściła się niewielka fabryka wytwarzająca drobne detale samolotowe dla zakładów 
Focke-Wulf Flugzeugbau GmbH.

7. Uwagi
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Pałac w okresie międzywojennym, fotografia z tablicy informacyjnej
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Pałac i park w okresie świetności, rysunek z tablicy informacyjnej
Dwa pomnikowe dęby przy dawnej głównej bramie wjazdowej

Miejsce po dawnym pałacu, widok od północy Wzgórze pałacowe, widok od południa

Gruz w miejscu pałacu
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Relikty budynku gospodarczego (?) przy pałacu Pozostałości fontanny (?) w dawnym parku
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