
 

 

ZAMEK 

Nazwa: 
Zamek w Łagowie 

 

Lokalizacja: 
Łagów, gmina Łagów, powiat świebodziński, woj. lubuskie   

 
Adres: Hotel Zamek ul. Kościuszki 3, 66-220 Łagów  

Tel. +48 68 34 12 010 
email:zamek-lagow@data.pl 

Strona oficjalna: www.zamek-lagow.pl 

 
 

Współrzędne geograficzne: N 52°20'  E 15°17'  
 

Wpis do rejestru zabytków: nr 23 z dn. 13.04.1951 

 

Ceglany zamek Joannitów położony na przesmyku między 
jeziorami, sprzężony z murami miejskimi Łagowa. Obecnie 
hotel.  
 

 
 
Zamek w Łagowie, przejazd bramny, archiwum NID 



 

 

 

 
Tekst karty ewidencyjnej zabytku z 1992 r., autor. Barbara Belinis-Kopeć 

 

Sytuacja: 

Łagów położony jest wśród najwyższych gór morenowych Ziemi Lubuskiej. Miasteczko rozciąga się 

przy Trakcie Polskim łączącym Wielkopolskę z Brandenburgią. Na wąskim przesmyku pomiędzy 

jeziorami: Trzejnowskim i Łagowskim posadowiony został zamek. Usytuowany on jest na sztucznie 

ukształtowanym wzgórzu o tarasowym spadku terenu od wschodu, południa i zachodu oraz stromej 

skarpie od północy. Mury obronne obejmują teren o rozpiętości 70x70 metrów. 

Autorzy, historia obiektu: 

Najstarsza wzmianka o Łagowie pochodzi z 1299 roku i mowa w niej jest o „castrum Logowe”, który 

oddany został w lenno rycerzowi Albertowi i jego bratu z rodu Klepiczów przez margrabiów 

brandenburskich: Ottona, Konrada i Henryka. Następna wiadomość pojawia się dopiero w 1347 roku 

w związku z przekazaniem w lenno przez margrabiego Ludwika „Hus Lagow” dla zakonu Joannitów. 

Wzniesienie nowej siedziby joannickiej w Łagowie przypisuje się Hermanowi von Werberg, 

komandorowi i zarazem preceptorowi „balliwatu” brandenburskiemu. Z jego to inicjatywy „Hus 

Lagowe” rozbudować miano w ufortyfikowany zamek, którego zręby zachowały się do dnia 

dzisiejszego. W 1350 roku dobra Joannitów powiększyły się o 15 okolicznych wsi. W latach 1350- 

1426/27 Łagów stanowił siedzibę balliwatu brandenburskiego, obejmującego dawne komandorie 

templariuszy w Wielkiej Wsi i Sulęcinie. Od 1426 roku, gdy zakonowi oddano Słońsk, gdzie przeniósł 

on swoją główną siedzibę, znaczenie Łagowa zaczęło słabnąć. Okres reformacji zniósł zakon dobrze 

przystosowując się do nowych warunków. W połowie XVI wieku dotąd katolicki zakon został zakonem 

ewangelickim. Pierwszy kataklizm dotknął zamek dopiero w czasie wojny trzydziestoletniej, gdy w 

1640 roku przetrwał oblężenie. Było to jedyne oblężenie zamku w jego dziejach. Około roku 1705 

komandorem w Łagowie był Christian Ludwig Hohenzollern – margrabia brandenburski i książę pruski, 

zaś w latach 1735-58 Adam Otton von Viereck. Im przypisuje się barokową przebudowę zamku. Ślad 

działalności ostatniego z nich przetrwał w kartuszu z herbem rodowym Vierecków na 

reprezentacyjnym kominku w sali rycerskiej. Po kasacji zakonu Joannitów w 1810 roku zamek wraz z 

dobrami stał się domeną państwową, którą otrzymał w 1812 roku generał Friedrich von Zastrow. W 

XIX wieku zamek często zmieniał właścicieli. Od 1834 roku należał do generała von Barfus – 

Falkenberga. Przed 1860 rokiem stał się własnością hrabiego Warschowitz – Sekerka von Sedczicz, a 

następnie baronów Wurmb von Zink. Ostatnią właścicielką zamku przed II wojną światową była 

Wanda hrabina von Pückler-Limburg. 

Opis zamku: Zamek murowany jest z kamienia polnego (w części fundamentowej) oraz cegły w 

wątku wendyjskim (dolne kondygnacje wieży), polskim oraz krzyżowym (mury zamku na wyższych 

kondygnacjach). 



 

 

Jest to zamek czteroskrzydłowy, dwukondygnacyjny, założony na planie czworoboku o wymiarach 

30x34 metry, z dziedzińcem wewnętrznym pośrodku. 

W narożniku południowo – wschodnim usytuowana jest wieża, w przyziemiu na rzucie czworoboku 

przechodzącego na wysokości III kondygnacji w formę cylindryczną, zwieńczona krenelażem. 

Główne wejście na dziedziniec usytuowane jest po stronie wschodniej i wiedzie przez szyję wejściową 

o długości 22 metrów ze schodami, które pokonują prawie dziesieciometrowe zróżnicowanie wysokości 

pomiędzy poziomem dziedzińca a terenem otaczającym zamek. Drugie wejście w formie podjazdu 

wiedzie od bramki we wschodnim odcinku murów pogłównego skrzydła zamku od strony zachodniej. 

Na jego osi znajduje się również dwubiegowa klatka schodowa. Połączenia komunikacyjne pomiędzy 

przyziemiem a piętrem zamku występują również w skrzydle północnym i wschodnim. Na osi elewacji 

wschodniej głównego skrzydła zamku jest płytki ryzalit o boniowanych narożnikach z barokowym 

portalem o prostych formach, wyciętym półkoliście i ujętym pilastrami. Elewacje skrzydeł od strony 

dziedzińca oraz po stronie zewnętrznej rozczłonkowane są symetrycznie prostokątnymi otworami 

okiennymi z uszakowymi opaskami. Dekoracyjniej rozwiązana jest elewacja zachodnia skrzydła 

wschodniego. Tworzy ją rytmiczny układ pilastrów (o głowicach toskańskich w przyziemiu i korynckich 

na piętrze) oraz półkoliście zamkniętych otworów okiennych na piętrze. Na osi w części przyziemia 

znajdują się dwie półkoliście zamknięte arkady otwierające się w stronę dziedzińca. Dwa skrajne pola 

pomiędzy pilastrami przeprute są półkoliście wyciętymi arkadami. Na wysokości piętra wszystkie 

skrzydła obiega korytarz, z którego prowadzą bezpośrednie wejścia do pokojów gościnnych. 

Poszczególne skrzydła zamkowe kryją dachy dwuspadowe. Jedynie nad głównym skrzydłem zamku 

znajduje się dach czterospadowy o podwyższonej nieco kalenicy. Baszta bramna, stanowiąca 

przedłużenie szyi wejściowej przekryta została dachem mansardowym, zaś część mieszcząca schody – 

dachem trzyspadowym. Pokrycie wieży stanowi rodzaj tarasu o nawierzchni cementowej.  

Wzgórze zamkowe otacza czworobok murów obronnych o lekko wybrzuszonym zarysie, z 

półokrągłymi, małymi bastejami po środku boków: północnego i zachodniego. W ich ciągu widoczne 

są ślady rozstawionych strzelnic. Najsilniej ufortyfikowana była część południowa murów, 

wzmocnionych machikułami. W ciągu murów otaczających zamek znajduje się wylot szyi wejściowej z 

półkoliście zamkniętą i przesuniętą z osi bramą ujętą płaskimi pilastrami. Narożniki ściany wschodniej 

ujęte są boniowaniem, zaś elewacje rozczłonkowano małymi, prostokątnymi okienkami o 

uszakowatych obramieniach. 

Wszystkie elewacje zamku pokryte są tynkiem za wyjątkiem wieży i murów otaczających zamek. 

We wnętrzach zachowały się pozostałości dekoracji sztukatorskiej oraz kominki pochodzące z czasów 

barokowej przebudowy. Jedynym gotyckim wnętrzem jest sala, prawdopodobnie dawnego refektarza, 

w której urządzono kawiarnię oraz znajdujące się pod nią pomieszczenie w piwnicy o analogicznym 

układzie. 

Zamek gotycki (około połowy XIV wieku): rzut poziomy murów zewnętrznych zamku pokrywa się z 

obecnym, wyłączając szyję wejściową, która została dobudowana w późniejszym czasie. Po stronie 



 

 

zachodniej znajdowało się jedyne murowane skrzydło zamku, zajmujące przestrzeń pomiędzy 

kurtynami północną i południową. Było ono jednotraktowe, z dwiema salami w przyziemiu, 

podpiwniczone w części południowej, z oknami od strony dziedzińca. Duża trójprzęsłowa sala 

znajdująca się w części południowej tego skrzydła sklepiona była krzyżowo – żebrowo z wąskim 

gurtem oddzielającym przęsła. Sklepienie wsparte było na dwóch filarach (podobny układ powtórzono 

w piwnicach). Forma sali północnej w wyniku jej przebudowy pozostaje bliżej nieokreślona. W 

narożniku południowo-wschodnim wzniesiono wieżę tzw. bergfried, która była około cztery metry 

niższa od obecnej. We wschodnim odcinku murów znajdowała się furta zamkowa o szerokości 2,6 

metra zamknięta łukiem ostrym. Poziom obecnej korony murów zewnętrznych pokrywa się 

przypuszczalnie z poziomem ganku strzelniczego. Mury kurtynowe wieńczył krenelaż analogiczny do 

tego, który zachował się na wieży. Miała ona zewnętrzne połączenie z gankiem strzelniczym. W jej 

przyziemiu znajdowało się więzienie. Po stronie północnej był aneks mieszczący wejście do niej z 

kurtyny wschodniej oraz wejście na klatkę schodową biegnącą w murze wieżowym. Na wysokości III 

kondygnacji znajdowały się dwa pomieszczenia ze strzelnicami po stronie południowej i północnej oraz 

latryna wysunięta w formie wykusza przed lico muru. Równocześnie z zamkiem wzniesiono mury 

obronne podtrzymujące nasyp wzgórza. Ich wysokość sięgała 9 metrów. Najsilniej ufortyfikowana była 

część południowa gdzie co 5 metrów występowały dobrze zamaskowane strzelnice, a co 1,4 metra 

machikuły. Od zachodu zamku broniła fosa a od północy podmokłe tereny jeziora. Po stronie 

wschodniej wjazdu do zamku strzegła obronna brama. 

W XVI wieku nastąpiła rozbudowa zamku podczas której podwyższono wieżę oraz dobudowano do 

kurtyny wschodniej basztę bramną (stanowi ona obecnie górną część szyi wejściowej). W drugiej 

połowie XVI wieku wzniesiono skrzydło północne zamku. W takim kształcie zamek oparł się oblężeniu 

w 1640 roku. 

Zamek barokowy (2 poł. XVI wieku – 1. poł. XVIII wieku) 

Podczas odbudowy po zniszczeniach wojennych wzniesiono, w drugiej połowie XVII wieku, skrzydło 

południowe zamku. Tak jak pozostałe skrzydła było ono jednotraktowe z trzema salami w przyziemiu i 

na piętrze. Nie miało podpiwniczenia. Modernizacja zamku w początkach XVIII wieku objęła cały 

zamek (jego wnętrza i elewacje) za wyjątkiem wieży. W latach 1705 – 1734 wybito bramę we 

wschodnim odcinku murów i wykonano podjazd po stronie południowej zamku, prowadzący do 

wejścia znajdującego się od zachodu. W 1712 roku dotąd otwarta kurtyna wschodnia przesłonięta 

została piętrowymi arkadami zamykającymi dziedziniec po tej stronie. Arkady były otwarte. 

Przebudowie uległo wnętrze skrzydła głównego (zachodniego). Na jego osi wprowadzono dwubiegową  

klatkę schodową. Układ jednotraktowy pozostał nie zmieniony. We wnętrzach wykonano nowe 

kominki. W 1734 roku do baszty bramnej dobudowano od wschodu człon obecnej szyi, zakładając 50-

stopniowe schody. Wejście ze spocznikami dolnej części szyi do baszty ozdobiono drewnianym 

portalem ujętym kanelowanymi pilastrami korynckimi dźwigającymi belkowanie. Basztę przekryto 

dachem mansardowym. Wprowadzono jednolity podział elewacji zamku rozczłonkowując je 



 

 

prostokątnymi otworami okiennymi z obramieniami uszakowymi , naroża zaś ujmując boniowanymi 

pilastrami. 

Przebudowy XIX – wieczne zamku. 

W pierwszej połowie XIX wieku przebudowano skrzydło południowe i północne zamku. Skrajne otwory 

okienne w elewacji północnej skrzydła południowego zamieniono na wejścia pozostawiając górne 

części okien i wmontowując w nie framugi drzwiowe. Wejścia te wiodły do korytarza, który 

poprowadzono przez całą długość skrzydła południowego. Podobnie postąpiono w elewacji 

południowej skrzydła północnego wykorzystując okno zachodnie na wybicie drzwi i wykonując tu 

boczną klatkę schodową. W skrzydle zachodnim dużą salę znajdującą się po północnej stronie 

podzielono na cztery pomieszczenia. W 1842 roku spaliła się górna część wieży, podczas jej 

przebudowy przemurowano blanki. W drugiej połowie XIX wieku zamurowano dwie skrajne arkady 

przyziemia w skrzydle wschodnim oraz wszystkie okna na piętrze, wstawiając okna zamknięte 

półkoliście. 

W obecnej postaci zamek posiada cechy gotyckie i barokowe. 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
Podpisy do zdjęć i materiałów archiwalnych: 

 

NID-zamki-Lagow-002 – archiwum NID, fot. Z. Siemaszko, 1968 
NID-zamki-Lagow-003 – archiwum NID, fot. L. Święcki, 1959 

NID-zamki-Lagow-004 – archiwum NID, fot. Z. Świechowski, 1959 
NID-zamki-Lagow-005 – archiwum NID, fot. L. Święcki, 1959 

NID-zamki-Lagow-006 – archiwum NID 
NID-zamki-Lagow-007 – archiwum NID, fot. L. Święcki, 1959  

NID-zamki-Lagow-008 – archiwum NID, fot. L. Święcki, 1959 

NID-zamki-Lagow-009 – archiwum NID, fot. L. Święcki, 1959 
NID-zamki-Lagow-010 – archiwum NID, decyzja o wpisie do rejestru zabytków z 1951 r. 

NID-zamki-Lagow-011 – archiwum NID, karta ewidencyjna zabytku z 1964 r. 
NID-zamki-Lagow-012 – archiwum NID, fragment karty ewidencyjnej zabytku z 1992 r. 

 

 
 

 
 

 
  

 

 
 

 


