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2. Znaczenie prymasa Stefana Wyszyńskiego w ustanowieniu przez papieża Pawła VI  diecezji
koszalińsko-kołobrzeskiej 
  

Prymas Wyszyński już w grudniu 1969 r. udał się z kilkoma biskupami do Rzymu,  gdzie

przedłożył   papieżowi   Pawłowi   VI  memorandum  podpisane przez 56 biskupów w sprawie

regulacji kościelnych  na  Ziemiach  Zachodnich  i  północnych.  Sprawa  nie  była  jednak  prosta,

bowiem   Stolica   Apostolska   miała  erygować  nowe  diecezje  w  miejsce  istniejących  diecezji

niemieckich,  objętych  nadal  obowiązującym konkordatem z  1933  r.  7  grudnia  1970  r.  między

Polską a RFN podpisano układ uznający granicę na Odrze i Nysie. Po ratyfikacji  przez  Bundestag

układu  polsko-niemieckiego,  co  nastąpiło  17  maja  1972  r.,  prymas  wystosował  do  Pawła  VI

list  datowany  31  maja  1972  r.,  w którym prosił m.in. o ustanowienie diecezji lubuskiej ze stolicą

w Gorzowie,  diecezji kamienieckiej ze stolicą w Szczecinie i diecezji kołobrzeskiej ze stolicą w

Koszalinie. Paweł VI przychylił  się do propozycji prymasa Wyszyńskiego i 26 czerwca 1972 r.

dokonał nowego podziału terytorialnego Kościoła na Zie miach Zachodnich i Północnych Polski.  

Długoletnie starania ze strony  prymasa Wyszyńskiego i Episkopatu Polski, ze względu na odważną

decyzję papieża Pawła VI, uwieńczone zostały zatem  pomyślnym wynikiem. Obok innych diecezji

na polskich Ziemiach Zachodnich  i  Północnych, powstała także diecezja koszalińsko-kołobrzeska,

dziedzicząca  spuściznę zamierzchłej przeszłości biskupstwa kołobrzeskiego. Dlatego w nawiązaniu

do  historycznej  polskiej  i  kościelnej  rzeczywistości  tych  terenów w nazwie diecezji zachowane

zostało  wyszczególnienie  siedziby  pierwszego  biskupstwa  tych  terenów.  Względy  natury

administracyjnej  nakazywały jednak  umieścić  siedzibę nowej diecezji  w centrum administracji

cywilnej  regionu.

Nawiązaniem  do  przeszłości  było  także  przyłączenie  nowej  diecezji  do  metropolii

gnieźnieńskiej.  Prymas  Polski  pismem  z  29  czerwca  1972  r.,  skierowanym do bp I. Jeża

wyraził  swoją  radość  z  powodu  tak  pomyślnego  rozwiązania   sprawy,  która  miała  niezwykle

doniosłe  znaczenie  dla  rozwoju  życia  religijnego  i  kościelnego  na  Ziemiach  Zachodnich  i

Północnych Polski. 

Przesłał  mu  również  w  załączeniu  odpis  pisma  Przewodniczącego  Rady  do  Spraw

Publicznych Kościoła z 26 czerwca  1972  r.  o  utworzeniu  i  organizacji  nowych  diecezji  i  o
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mianowaniu  biskupów  rezydencjalnych.  Na  mocy  przekazanego  prymasowi  przez  papieża

upoważnienia do wykonania postanowień Stolicy Apostolskiej  oraz  do  podjęcia wykonawczych

aktów  prawnych  wydał   on  również   stosowne  zarządzenia.  Następnie  prymas  na  podstawie

specjalnych  uprawnień,  udzielonych  mu  przez  Stolicę  Świętą,  dekretem  ustanowił  patronów

diecezji:   św. Wojciecha Adalberta,  Biskupa i  Męczennika – pierwszorzędnym, a św. (wówczas

jeszcze  błogosławionego)  Maksymiliana  Kolbego,  Wyznawcę i  Męczennika  –   drugorzędnym.  

Poinformował  równocześnie,  że  na  mocy  wzajemnego  porozumienia  trzech  biskupów

ordynariuszy,  Diecezjalne  Seminarium  Duchowne  w Gościkowie Paradyżu będzie wspólnym

seminarium dla wszystkich trzech diecezji do czasu, w którym nowe diecezje będą mogły zdobyć

się  na  własne  seminarium.  Wszystkie  sugestie  i  zalecenia  kard.  Wyszyńskiego  zostały  przez

adresatów  skrupulatnie  wykonane.  Ingres  pierwszego  ordynariusza  diecezji  koszalińsko-

kołobrzeskiej. bp. Ignacego Jeża odbył się w Koszalinie w niedzielę 22 października 1972  r


