
Łaz, wieża Bismarcka, 1914 r.

1. Kategoria

Miejsca pamięci, wieża

2. Położenie administracyjne

gm. Żary, pow. żarski, woj. lubuskie

3. Współrzędne

51.60427 15.12966

4. Kod w dokumentacji

Laz-07-765

5. Data weryfikacji terenowej

20 marca, 25 czerwca 2020 r.

6. Opis

Kamienna wieża o wysokości 25 m znajduje się około 1,8 km na północ od miejscowości Łaz, na jednym z trzech 
najwyższych wzniesień Zielonego Lasu (dawniej Rückenberg, obecnie grzbiet Borsuczej Góry). Została wzniesiona na cześć 
twórcy zjednoczonego państwa niemieckiego, kanclerza Ottona von Bismarcka. Jej budowy nigdy nie ukończono. Po II wojnie 
światowej wieżę wykorzystywano jako punkt obserwacji przeciwpożarowej. Obecnie  zdewastowana budowla znajduje się w 
stanie ruiny. 

Żarska wieża jest jedną z 238 wież poświęconych Bismarckowi, które zbudowano w latach 1869-1934 na terenie Niemiec 
oraz w różnych miejscach świata zamieszkanych przez społeczności niemieckie. Pierwszych szesnaście wież wzniesiono 
jeszcze za życia kanclerza. Były to przeważnie konstrukcje drewniane. W 1899 roku wśród niemieckich studentów rozpisano 
konkurs, w którym zwyciężył projekt architektoniczny Wilhelma Kreisa pod tytułem Zmierzch Bogów. Projekt ten 
rekomendowano od tej pory do realizacji wszędzie tam, gdzie pojawiły się inicjatywy uczczenia Bismarcka przez postawienie 
wieży.

Wieża według projektu Kreisa miała być kamienną budowlą na planie kwadratu, na wielostopniowej podstawie z surowym 
cokołem, ze zwieńczeniem w formie nadbudowy dla odsłoniętej misy ogniowej, w której w określone dni roku miał płonąć 
widoczny z daleka ogień zapalany ku czci twórcy Niemiec. W takim kształcie zbudowano jednak zaledwie 47 wież. Nigdy nie 
ustalono też wspólnego dla całego kraju terminu palenia ognia. W praktyce decyzje w tej sprawie podejmowały lokalne 
społeczności, a ogień zapalano w rocznicę urodzin i śmierci Bismarcka, w rocznicę zwycięstwa wojsk pruskich w bitwie pod 
Sedanem w wojnie z Francją w 1870 roku lub w czasie letniego przesilenia.

Wieża żarska także odbiegała od pierwotnego projektu (była bardzie smukła), ponadto nigdy nie została ukończona. 
Inicjatorem jej budowy był przewodniczący sekcji Żarskiego Towarzystwa Karkonoskiego, Rudolf Büttner, a wsparcia 
finansowego udzielił fabrykant Georg Frenzel. Za projekt odpowiadał mistrz murarski Fritz Schubert z Żar, który wykonywał 
także prace murarskie.

Budowę rozpoczęto 1 kwietnia 1914 roku, w 99 rocznicę urodzin Bismarcka. Podstawowym budulcem była cegła oraz bloki 
kamienne. Lico wieży miało być wykończone blokami granitowymi. Fundament miał kształt prostokąta o wymiarach 15,2x10,9 
m. Do wnętrza oraz na szczyt z tarasem widokowym i instalacją ogniową miały prowadzić kamienne schody.

Budowa została przerwana przez wybuch I wojny światowej. Wznoszenie wieży zakończono na wysokości około 25 m, choć 
według planów miała ona sięgać znacznie wyżej (42 m, w tym 39 m kamiennej konstrukcji z tarasem widokowym i 3 m 
paleniska z misą ogniową). Nie wykonano kamiennych schodów wewnętrznych (214 stopni) i samego szczytu budowli. W 
okresie międzywojennym, kiedy zapał związany z budową wież znacznie osłabł, wybudowano jedynie drewniane schody 
prowadzące na szczyt.

Po II wojnie wieżę wykorzystywano jako punkt obserwacji przeciwpożarowej. W tym celu w latach 70. XX wieku dobudowano 
na jej szczycie drewnianą dostrzegalnię, do której można było dostać się po drabinie. Wieża służyła jako punkt obserwacyjny 
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do lat 80. XX wieku, kiedy została zastąpiona przez wieżę metalową wzniesioną na pobliskiej Żarskiej Górze. Zagrażającą 
bezpieczeństwu drewnianą konstrukcję rozebrano w maju 2002 roku.
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