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 podkreślić wagę obiektu w krajobrazie kulturowym okolicy i jego rolę w współtworzeniu 
tożsamości miejsca. 

Aby osiągnąć powyższe cele należy przeprowadzić kompleksowy budowlano - konserwatorski 
remont kościoła zgodnie z zaleceniami przygotowanymi dla obiektu w Projekcie Budowlanym 
z Programem Prac Konserwatorskich, który jest przedmiotem tego opracowania. 

III. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 

Położenie 

Kościół pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus usytuowany jest w centrum wsi, przy drodze 
łączącej drogę krajowej nr 20 (na trasie Gdańsk-Żukowo-Kościerzyna) ze Stężycą. Od strony 
południowo-wschodniej jezdnia ul. Długiej przebiega mniej niż 2 m od kościoła, od strony 
północnej nawierzchnia ul. Motylewskiego przylega bezpośrednio do ściany transeptu. Przed 
kościołem plac powstały na miejscu osuszonego stawu. 
 

  

Położenie wsi Szymbark (mapy.geoportal.gov.pl). 
 

  

Położenie kościoła pw. św. Teresy od 
dzieciątka Jezus (mapy.geoportal.gov.pl). 

Położenie działki nr 90/1 w Szymbarku 
(stezycapomorska.e-mapa.net). 
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Ochrona prawna 

Okolice Szymbarka to obszary wyjątkowo bogate przyrodniczo i krajobrazowo. Większość wsi 
(także kościół) leży na terenie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego. Od wschodu bezpośrednio 
z wsią sąsiaduje obszar siedliskowy Natura 2000 Uroczyska Pojezierza Kaszubskiego, dwa 
kilometry na południe leży obszar siedliskowy Nowa Sikorska Huta, nieco dalej obszar 
siedliskowy Piotrowo. Trzy kilometry na północ znajduje się zespół przyrodniczo krajobrazowy 
Rynna Dąbrowsko-Ostrzycka. W okręgu trzech kilometrów od Szymbarka znajdują się także 
dwa rezerwaty: na wschód rezerwat Szczyt Wieżyca na Pojezierzu Kaszubskim, a na północ 
rezerwat Ostrzycki Las. Na terenie cmentarza ewangelickiego rośnie pomnik przyrody – klon 
jawor. 

 

  

Obszary chronione i pomniki przyrody w 
okolicach Szymbarka (geoserwis.gdos.gov.pl) 

Szymbark – mapa sozologiczna 
(stezycapomorska.e-mapa.net).  

Kościół pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Szymbarku podlega ochronie prawnej jako 
wpisany do rejestru zabytków województwa pomorskiego 21.01.2016 r. pod numerem A 1928. 
Wpis obejmuje tylko budynek kościoła (po obrysie), bez otaczającego go terenu. Oprócz 
kościoła pw. św. Teresy, nie ma w Szymbarku obiektów wpisanych do rejestru zabytków 
nieruchomych. Inne obiekty w Szymbarku, wpisane do wojewódzkiej ewidencji zabytków : 
- plebania, ul. Długa 18 
- budynki gospodarcze przy plebanii, ul. Długa 18 
- poczta-dom mieszkalny, ul. Długa 52 ? 
- szkoła, ul. Szkolna ? 

Zarys historii 

Pierwsza osada istniejąca w miejscu dzisiejszego Szymbarka, wzmiankowana jest w źródłach 
historycznych w 1284 r. jako Manecevo. Osada przestała istnieć w czasie wojny trzynastoletniej. 
Dopiero w 1607 r. starosta kościerski, Dymitr Wejher, nadał te ziemie osadnikom luterańskim, 
napływającym na Pomorze po wojnach religijnych z terenów Niemiec. Nowa nazwa – 
Schönberg nawiązywała do pobliskiej góry Wieżycy. Rozwój osady nastąpił w końcu XVIII w.; 
w 1772 r. utworzono w Szymbarku gminę wiejską, uwłaszczono grunty, a gdy Szymbark znalazł 
się w granicach Prus Zachodnich, pocztę i szkołę. W 1901 r. otwarto linię kolejową 
normalnotorową przebiegającą przez pobliskie miejscowości Krzeszna i Wieżyca.  
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Szymbark i okolice na mapie Schroettera, 
1802 r. 

Szymbark i okolice na mapie Reymanna, 
1838 r. 

Pierwszy, drewniany kościół zbudowano w Szymbarku w 1610 r. W 1785 r. na jego 
miejscu postawiono nowy, bardziej okazały, z drewna i cegły. Ta budowla nie przetrwała stu lat. 
Ze względu na zły stan techniczny rozebrano go i w latach 1882-84 postawiono obecny, 
murowany, zapewne kryty dachówką ceramiczną. Przy tej okazji otaczające kościół stare 
pochówki umieszczono pod posadzką kościoła, a nowe odbywały się od tej pory na cmentarzu 
pod lasem, na północno-wschodnim krańcu wsi. Kościół poświęcono w 1884 r. Przeniesiono do 
niego organy z poprzedniego kościoła, na wieży powieszono trzy dzwony.  

Ruralistyczną i historyczna całość z kościołem tworzyła plebania (zbudowana w 1880 r.) 
i otaczające ją zabudowania gospodarcze wraz z dwoma stawami, leżącymi przy nich. Plebania z 
zabudowaniami gospodarczymi wpisana jest w wojewódzkiej ewidencji zabytków. 
W 1909 r. w kościele zbudowano dwa piece i założono ogrzewanie nawiewem ciepłego 
powietrza, jednak system ten po trzech latach uległ awarii. 
 
 

  

Fragment mapy Topographische Karte 
(Messtischblatt), arkusz nr 1774, wyd. 1877 r. 

Fragment mapy Topographische Karte 
(Messtischblatt), arkusz nr 1774, wyd. 1942 r. 
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Fragment mapy sztabowej WIG, arkusz P32-
S26 B, wyd. 1935 r. 

Fragment mapy sztabowej WIG, arkusz P32-
S26 B, wyd. 1937 r. 

Po I wojnie światowej Schönberg znalazł się w granicach Polski, a nazwę spolszczono na 
Szymbark. W 1928 r. utworzono kurację, w następnych latach parafię katolicką, do której 
należały także miejscowości Potuły i Rybaki. Co było salą do odprawiania nabożeństw i liturgii? 
W połowie lat 30-tych utworzono w południowo-wschodniej części wsi cmentarz katolicki. 
Kiedy powiększono protestancki? czy ten mały na północy to jakiś choleryczny? Ostatecznie 
parafia ukształtowała się terytorialnie 1938 r. W 1940 r. okolice Szymbarka przeszły akcję 
germanizacji nazw (np. Potuły : Patull->Padels). Budynek kościoła przetrwał wojnę bez dużych 
szkód, uszkodzeniu uległy zabytkowe organy. Na wieży ocalał tylko jeden dzwon, nie wiadomo, 
czy pozostałe zrabowano podczas I czy II wojny światowej. 

W 1945 r. kościół przekazano parafii katolickiej, która nie miała swojego kościoła. Do 
kościoła trafił mały dzwon ze Stężycy, być może ten, który przechowywany jest obecnie pod 
schodami, z pękniętym hełmem. W latach 50-tych wnętrze przeszło wiele zmian wyposażenia i 
malowania, m.in. zamontowano współczesny ołtarz i usunięto ambonę. W 1959 r. dokupiono 
dwa żeliwne dzwony, dostrojono istniejące. Osuszenie stawu leżącego pomiędzy kościołem a 
zabudowaniami plebanii w 1970 r. rozdzieliło istniejący układ ruralistyczny. Stan ten pogłębiło 
wybudowanie w tym miejscu remizy OSP. W latach 1970-72 r. wymieniono łupkowe pokrycie 
dachu korpusu nawowego na dachówkę ceramiczną, która okazała się za ciężka dla konstrukcji 
dachu, więc zastąpiono ją blachą ocynkowaną (obecne pokrycie dachów). W 1980 r. oryginalne 
posadzki z płytek piaskowca wymieniono na płyty granitowe. Nieczynny od 1912 r. system 
ogrzewania uruchomiono ponownie w 1981 r., zastępując stare piece nowymi, olejowymi. W ty 
samym roku wieża zyskała pokrycie blachą miedzianą. W kolejnych latach odmalowywano 
wnętrze kościoła i wstawiano nowe witraże (w 2000 r. nowe witraże w prezbiterium). Organy, 
które ucierpiały podczas wojny, przeszły w 2007 r. przegląd i najpilniejsze prace naprawcze, a w 
2015 r. rozpoczęła się ich gruntowna konserwacja. 

Kościołem filialnym parafii szymbarskiej jest kaplica św. Bernarda w Wieżycy, którą 
prowadzą ojcowie franciszkanie OFM. 
 
 


