METRYKA STANOWISKA
Lokalizacja: Dobra k. Nowogardu,
ul. Armii Krajowej, 72-210 Dobra k. Nowogardu woj. zachodniopomorskie
Funkcja: zamek, ruina od 1808 roku
Chronologia: XIV w.
Numer w rejestrze
r.
Zabytków: 170/25.02.1952

HISTORIA OBIEKTU I OKREŚLENIE STYLU: Początki budowy zamku przypadają na lata 80-te XIIIw. Powstał
on w odległości ok. 2 km na południe od starego grodu, zlokalizowanym na półwyspie wcinającym się w
nieistniejące dzisiaj jezioro Dobra, spalonym przez Brandenburczyków w 1308 roku. Założenie zamku wiąże
się z działalnością Przybysława II księcia Parchimia i Meklemburgii, do którego należała Ziemia Dobrska od
1287 r. jako lenno margrabiów brandenburskich. Z 1295 roku pochodzi pierwsza wzmianka o „castrum
Doberen”. Istniały wtedy zapewne mury obwodowe i mieszkalne skrzydło zachodnie zamku. Pierwotny
zamek założony był na rzucie nieregularnego czworoboku, zbliżonego do kwadratu o boku południowym
zwróconym ku miastu, a wschodnim ku nie obwarowanemu podzamczu. Poszczególne boki muru były w
dolnej części kamienne, w górnej zaś ceglane w wątku wendyjskim.
W latach 30. XIV w. zamek został przejęty przez Ulryka von Dewitza. Na koniec XIV w. przypada jego
rozbudowa, w wyniku której pozostawał aż do końca XV w. najpotężniejszym zamkiem rycerskim w
księstwie. Ok. 1538 r. zamek został przebudowany na polecenie Jobsta I von Dewitza. Stał się wczesnorenesansową rezydencją obronną o dwóch skrzydłach, których fasady wychodziły na dziedziniec. Od lat 70. XVI
wieku kończył się okres rozkwitu rodu Dewitzów i ich rezydencji w Dobrej. Zamek nieremontowany,
podupada. W 1808 roku zostaje częściowo wysadzony w powietrze.
OPIS: Zamek zachował się w stanie reliktowym. Ze średniowiecznej fazy przetrwały fragmenty zewnętrznego obwodu murów obronnych oraz dolna część narożnej masywnej wieży. Pozostałością budowli
renesansowej są fragmenty trzech ścian skrzydła północnego i frontowa ściana skrzydła południowego.
Ściany zewnętrzne i mur obwodowy zamku zbudowane zostały z kamieni, narożniki z większych, starannie
obrobionych ciosów, a wieża do wys. 6 m - z kamienia, wyżej z cegły w wątku gotyckim. Skrzydło północne
zbudowane było z cegły z częściowym użyciem kamienia do wypełnienia muru. W dolnej partii ściany
występuje wątek wedyjski, wyżej - gotycki. .
Skrzydło południowe wzniesione zostało z cegły w wątku gotyckim z domieszką kamienia polnego.
Czytelny jest dawny układ jego elewacji dziedzińcowej z dwukondygnacyjną wnęką pośrodku.
Elewacje obu budynków, pierwotnie otynkowane i zdobione motywem rombowej siatki, zachowały część
otworów okiennych o dekoracyjnym, kotarowym wykroju. Nie przetrwały sklepienia i stropy. Pierwotnie
skrzydło północne przekryte było w kondygnacji parteru sklepieniem gwiaździstym, zaś w wyższych
kondygnacjach stropami belkowymi.
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