
Łaz, kamienna wieża widokowa, 1864 r.

1. Kategoria

Zdrowie i wypoczynek, wieża

2. Położenie administracyjne

gm. Żary, pow. żarski, woj. lubuskie

3. Współrzędne

51.59646 15.13483

4. Kod w dokumentacji

Laz-08-766

5. Data weryfikacji terenowej

20 marca, 26 czerwca 2020 r.

6. Opis

Kamienna wieża widokowa znajduje się około 1 km na północ od miejscowości Łaz. Została wzniesiona w 1864 roku na 
grzbiecie Łazowskich Wzgórz (niem Lohser Berge) z inicjatywy żarskiego Towarzystwo Upiększania (Verschönerungs Verein). 
W wielu opracowaniach obiekt ten nazywany jest Wieżą Promnitza i mylnie datowany na XVIII w. Wieża służyła celom 
turystycznym – z tarasu widokowego na jej szczycie rozciągał się widok na Zielony Las, Bory Dolnośląskie i Sudety. Po wojnie 
wieża popadła w ruinę. W 2015 roku z inicjatywy Nadleśnictwa Lipinki przeprowadzono gruntowny remont budowli, po którym 
została ona ponownie udostępniona dla turystów.

Jednym z inicjatorów budowy wieży był przewodniczący działającego w Żarach Towarzystwa Upiększania, H.F.W. von 
François. Wywodził się on z rodziny hugenotów (protestantów francuskich), którzy po cofnięciu edyktu nantejskiego przez króla
Ludwika XIV (1685 r.) znaleźli schronienie w Rzeszy Niemieckiej. Członkowie rodziny von François wybierali często karierę 
wojskową, z tego rodu pochodził m.in. słynny niemiecki generał z czasów I wojny światowej Hermann von François, który 
walnie przyczynił się do niemieckich zwycięstw nad armią rosyjską w Prusach Wschodnich.

Wojskowe tradycje rodzinne przewodniczącego Towarzystwa Upiększania miały prawdopodobnie wpływ na projekt wieży, 
która przybrała formę blokhausu (niem. Blockhaus), czyli ufortyfikowanej budowli ze strzelnicami, służącej do samodzielnej 
obrony z kilku stron. Militarne nawiązania były widoczne w architekturze (okna w formie strzelnic, taras z balustradą 
przypominającą krenelaż) oraz w samej lokalizacji obiektu (skrzyżowanie dwóch ważnych szlaków: Drogi Siedmiu Wzgórz, 
niem. Siebenhugelweg oraz drogi prowadzącej do traktu pocztowego Żary - Zgorzelec).

Wysoka na 15 m budowla została wzniesiona z polodowcowych kamieni na planie kwadratu o wymiarach 4,7x4,7 m. Jej 
narożniki zostały obramowane czerwoną cegłą. W zaprawie między kamieniami umieszczono odłamki rudy darniowej, które 
oprócz funkcji estetycznej mogły także pełnić rolę swoistego piorunochronu (dzięki zawartości żelaza ruda darniowa przewodzi
prąd elektryczny). 

Nad wejściem do wieży znajduje się kamienna tablica fundacyjna z napisem w języku niemieckim (tłum.: Zbudowana z 
dobrowolnych datków miłośników przyrody Żar i okolic przez Towarzystwo Upiększania 1864).

W trakcie wspomnianych wyżej prac remontowych z 2015 roku w wieży wstawiono nowe, stalowe schody. Fragmenty 
starych, kamiennych, zniszczonych po II wojnie światowej, wkomponowano w mozaikę na placyku przed wieżą. Zbudowano 
także nowy taras widokowy oraz wycięto kilka drzew zasłaniających widok. Wyremontowana wieża została oddana do użytku 
31 marca 2016 roku.
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