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Inspiracj� do podj�cia niniejszego tematu sta� si� trwaj�cy od 20 lat proces 

beatyfikacyjny s�ugi Bo!ego kard. Augusta Hlonda i jego zas�ugi dla Pomorza 

Zachodniego. Posta" t� warto przypomnie", bowiem to dzi�ki zdecydowanym 

dzia�aniom kard. Hlonda w niezwykle trudnych warunkach spo�eczno-

politycznych oraz w skomplikowanych okoliczno#ciach prawnych na terenie 

Ziem Zachodnich i Pó�nocnych, w sk�ad których wchodzi�o równie! stanowi�-
ce cz�#" sk�adow� Pomorza Zachodniego Pomorze $rodkowe, ustanowi� pol-

sk� administracj� ko#cieln�. Przed zako%czeniem dzia�a% wojennych w 1945 r. 
tereny Pomorza Zachodniego, pod wzgl�dem administracji ko#cielnej, wcho-

dzi�y w sk�ad diecezji berli%skiej oraz wolnej pra�atury pilskiej2
. 

                                                 
1 Eugeniusz Grzegorz Wi�zowski, dr historii � absolwent Wydzia�u Nauk Historycznych i Spo-

�ecznych UKSW w Warszawie (2009); mgr teologii � absolwent Wydzia�u Teologicznego UAM 
w Poznaniu (2002). Autor publikacji naukowych oraz kilkuset artyku�ów w miesi�cznikach, 
dwutygodnikach i dziennikach ogólnopolskich, regionalnych oraz lokalnych. Obszar zaintereso-

wa% naukowo-badawczych: historia nowo!ytna, historia Ko#cio�a, socjologia, filologia polska, 
teologia, filozofia. 
2 Jurysdykcj� nad Pomorzem w 1819 r. przej�� biskup wroc�awski. Wa!ne pod wzgl�dem admi-

nistracyjnym zmiany przynios�a bulla De salute animerum z 16 VI 1821 r. Do diecezji che�mi%-
skiej przydzielono wówczas ca�y wschodni pas z miastami: L�bork, Bytów, Cz�uchów i Z�otów. 
Dekanat wa�ecki, a! do zako%czenia pierwszej wojny #wiatowej pozostawa� przy diecezji po-

zna%skiej. Powiat s�upski zgodnie z pismem biskupa Rozentrefera z 12 XII 1899 r. uznano za 

teren delegatury dla Brandenburgii i Pomorza, za# Szczecinek w 1906 r., przynale!ny dot�d do 
diecezji che�mi%skiej, równie! oddano tej!e delegaturze. Pismem papie!a Piusa XI z 1 V 1923 r. 
utworzono administracj� apostolsk� z siedzib� w Tucznie. By�a ona jednak zale!na od arcybi-

skupa pozna%skiego. W jej sk�ad wesz�y m. in. dekanaty: l�borski, z�otowski, cz�uchowski  
i wa�ecki. Z terytorium administracji 14 VI 1929 r. utworzono woln� pra�atur� w Pile. Obszary 
le!�ce za# na zachód od pra�atury pilskiej wchodzi�y w sk�ad diecezji berli%skiej. Metropolit� dla 
wolnej pra�atury pilskiej i nowo za�o!onego 14 VI 1929 r. biskupstwa berli%skiego by� abp wro-

c�awski. Stan ten przetrwa� a! do ko%ca drugiej wojny #wiatowej. Krótki zarys Diecezji Gorzow-

skiej, w: Schematyzm Diecezji Gorzowskiej 1969, E. Jagodzi%ski (red.), Gorzów Wlkp. 1969,  
s. 19; L. Bo%cza-Bystrzycki, Przynale!no"# diecezjalna okr$gu szczecineckiego i s%upskiego pod 

koniec XIX wieku i w pocz&tkach XX wieku, �Studia Koszali%sko-Ko�obrzeskie� 1 (1992) 1,  

s. 127�135; ten!e, Katolickie nabo!e'stwa polskie w dekanacie l$borskim w latach 1871�1945. 

�Studia Koszali%sko-Ko�obrzeskie� 3�4(1994/1995)3�4, s. 14�158; W. Szulist, Historia przyna-
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By�o to przedsi�wzi�cie niezwykle #mia�e, które z perspektywy czasu przez 
niektórych historyków Ko#cio�a uznane zosta�o nawet za najwi�ksze spo#ród 
licznych dzie� dokonanych przez tego wielkiego m�!a stanu ze wzgl�du na 

pó&niejsze skutki3. �By� to krok na miar� historyczn�, chyba jeden z najdonio-

#lejszych w dziejach Ko#cio�a w Polsce[...]�4
. Na terenie Pomorza Zachodnie-

go, a nawet na obszernym terytorium przywróconych Polsce po II wojnie #wia-

towej ca�ych Ziem Odzyskanych  administracj� t� tworzy� niemal od podstaw, 
gdy! w 1933 r. diaspora katolicka na ca�ym Pomorzu Zachodnim liczy�a tylko 
60 535 osób, co stanowi�o zaledwie 3,15' ogó�u ludno#ci prowincji, a 7, 4 % 

mieszka%ców regionu5. W pierwszych miesi�cach okresu powojennego upo-

rz�dkowanie spraw ko#cielnych na terenach Ziem Zachodnich i Pó�nocnych 
Polski by�o szczególnie istotne tak!e z punktu widzenia interesów pa%stwo-

wych. Ponadto nale!a�o zabezpieczy" katolickie i protestanckie #wi�tynie oraz 

kaplice, nara!one na dewastacje szabrowników tak pa%stwowych, jak i prywat-

nych oraz okre#li" granice dekanatów i parafii. Powy!sze dzia�ania bez w�tpie-

nia przyspieszy�y proces integracji tych ziem z innymi obszarami Polski
6
. O ile 

w latach 1945-1946 w�adze lokalne, w tym Urz�d Pe�nomocnika Rz�du Rze-

czypospolitej Polskiej by�y pozytywnie nastawione na potrzeby Ko#cio�a,  
o tyle wkrótce po opublikowaniu ustaw z marca i wrze#nia 1946 r. reguluj�-
cych status �dóbr poniemieckich�, okaza�o si�, !e Ko#ció� katolicki nie otrzy-

ma na w�asno#" pozosta�ych po przesiedlonych do Niemiec chrze#cijanach 
ko#cielnych gospodarstw rolnych.7. Publikacja niniejsza rozpocz�ta zosta�a 
przypomnieniem skróconego rysu biograficznego s�ugi Bo!ego kard. Augusta 

Hlonda, pó&niej omówiono uprawnienia uzyskane przez niego w Stolicy Apo-

stolskiej w 1945 r., nast�pnie zobrazowano okoliczno#ci tworzenia administra-

cji ko#cielnej na Ziemiach Zachodnich i Pó�nocnych, po czym przywo�ano 
bezpo#rednie zwi�zki kard. Hlonda z Pomorzem Zachodnim, ze szczególnym 
uwzgl�dnieniem Pomorza $rodkowego. 

 

 

 

                                                                                                                       
le!no"ci obszaru obecnej diecezji koszali'sko-ko%obrzeskiej, w: Kronika Diecezji Koszali'sko-

Ko%obrzeskiej 1972�1992, M. Czerner (opr.), Koszalin 1995, s. 9; T. Ceynowa, Ziemia pograni-

cza. Dekanat wa%ecki w latach 1821�1920, Radom 2004, s. 63 �70. 
3 S. Kosi%ski, Kardyna% August Hlond Prymas Polski 1881-1948,  �Ateneum Kap�a%skie�  
66 (1974) 82, z. 1, s. 111. 
4 Ten!e. Kardyna% August Hlond � Prymas odrodzonej Polski (Zarys biograficzny), �Nostra� 36 

(1981) 208�209,  s.7. 
5 L. Bo%cza-Bystrzycki, Ko"ció% katolicki na Pomorzu Zachodnim 1871-1945, Koszalin 1995, s. 5. 
6 E Wi�zowski, Salezjanie na Pomorzu (rodkowym w latach 1945-2000, Warszawa 2008, mps, s. 

51-68; ten!e, Wygnania przymusowe �Powiat S�upski� 7 (2007) 3-4, s. 40-42; Ten!e, Tworzy%a 
si$ nowa spo%eczno"#, �Powiat S�upski� 7 (2007) 1-2, s. 37�38. 
7 J. *aryn, Dzieje Ko"cio%a katolickiego w Polsce )1944-1989), Warszawa 2003, s. 77-79. 
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1. Rys biograficzny 

 

August Józef Hlond urodzi� si� 5 lipca 1881 r. w Brz�czkowicach, które  
z czasem sta�y si� dzielnic� Mys�owic8. W 1893 r. uda� si� do zak�adu salezja%-
skiego w Velsalice (W�ochy), sk�d po roku przeniós� si�  do Lombriasco ko�o 
Turynu, gdzie uko%czy�  gimnazjum9, W 1896 r. wst�pi� do nowicjatu Zgroma-

dzenia Salezja%skiego w Foglizzo i po z�o!eniu #lubów wieczystych, od 1897 r. 
podj�� w Uniwersytecie Gregoria%skim w Rzymie studia filozoficzno-teolo- 

giczne, które 10 lipca 1900 r. uwie%czy� doktoratem z filozofii. W tym samym 
roku powróci� do O#wi�cimia. $wi�cenia kap�a%skie otrzyma� 23 wrze#nia 
1905 r. w Krakowie

10. Jako nauczyciel i wychowawca pracowa� w zak�adach 

salezja%skich w O#wi�cimiu, Przemy#lu i Wiedniu. W latach 1919-1922 pe�ni� 
urz�d inspektora nowo erygowanej  austriacko-niemiecko-w�gierskiej inspek-

torii Towarzystwa Salezja%skiego z siedzib� w Wiedniu11, dzia�aj�c równocze-

#nie w#ród tamtejszej polonii12. W 1922 r. mianowany zosta� administratorem 

apostolskim nowo utworzonej diecezji katowickiej obejmuj�cej polsk� cz�#" 
$l�ska. W latach 1900-1905 by� redaktorem Wiadomo"ci Salezja'skich,  

a w 1923 r. za�o!y� tygodnik katolicki �Go#" Niedzielny�, za# dla katolików 
niemieckich �Sontagstote�. W 1924 r. otworzy� diecezjalny sekretariat Caritas, 
przej�� tak!e jurysdykcj� nad $l�skiem Cieszy%skim. Biskupem katowickim 

ustanowiony zosta� w 1925 r., sakr� biskupi� otrzyma� natomiast 3 stycznia 
1926 r. z r�k metropolity warszawskiego kard. Aleksandra Kakowskiego.  

Ju! 24 czerwca 1927 r. powo�any zosta� na arcybiskupa gnie&nie%skiego  
i pozna%skiego oraz prymasa Polski, za# w roku nast�pnym od papie!a Piusa 
XII otrzyma� nominacj� na kardyna�a. W celu pog��biania katolickich zasad 

spo�ecznych w 1927 r. erygowa� Katolick� Szko�� Spo�eczn�, Katolick� Szko�� 
Piel�gniarek, Studium Wychowawcze, Instytut Wy!szej Kultury Religijnej,  
a 1930 r. powo�a� Akcj� Katolick� oraz osobi#cie u�o!y� jej statut13

. W 1929 r. 

obj�� protektorat nad stowarzyszeniem Opieka nad Rodakami na Obczy&nie  
i zdynamizowa� jego dzia�alno#"14. W 1929 r. za�o!y� w Poznaniu Seminarium 
Zagraniczne, za# po nominacji papieskiej na protektora wychod&ctwa polskie-

                                                 
8 Nekrolog salezjanów polskich 1891-1976. +ód&-Kraków 1976, mps., s. 361. 
9 S. Kosi%ski, Rys historyczny Towarzystwa Salezja'skiego w Polsce, w: L. Kali%ski. Rodzina 

Salezja'ska w Polsce, Warszawa 1988, s. 31. 
10 *yciorys Prymasa Polski, �Pok�osie Salezja%skie� 26 (1948) 12, s. 250-251. 
11 S. Zimniak, �Dusza wybrana�. Rys salezja'skich korzeni my"lenia i dzia%ania kardyna%a 
Augusta Hlonda prymasa Polski (1881-1948), Rzym-Warszawa 2000, s. 7-15. 
12 S. P�ywaczyk, Ks. August Hlond � salezjanini, �Pok�osie Salezja%skie� 26 (1948) 12, s. 253-

261. 
13 S. Wilk, Episkopat Ko"cio%a katolickiego w Polsce w latach 1918-1939. Warszawa 1992,  

s. 91n.  
14 Ksi&dz Kardyna% Hlond organizatorem polskiego duszpasterstwa emigracyjnego,Sydney 1979, 

s. 7-21. 
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go w 1932 r. utworzy� Towarzystwo Chrystusowe15
. Koncentruj�c uwag� na 

zasadniczych funkcjach rodziny, jako jeden z pierwszych zauwa!y� fundamen-

taln� rol� funkcji wspólnotowej i po�o!y� akcent na podmiotowy charakter 
rodziny w !yciu religijnym16. Jako salezjaninowi nieoboj�tne by�o mu równie! 
nale!yte wychowanie m�odzie!y17

. 

Po wybuchu II wojny #wiatowej pod naciskiem polskich w�adz pa%stwo-

wych opu#ci� Pozna%, a pó&niej musia� opu#ci" równie! Polsk� i przez Rumu-

ni� uda� si� do Rzymu18. Tam informowa�  Stolic� Apostolsk� oraz #wiat drog� 
radiow� i poprzez raporty o przebiegu i skutkach agresji

19
. Po odrzuceniu przez 

okupacyjne w�adze niemieckie jego stara% o powrót do Polski rozwin�� dzia�al-

no#" na rzecz okupowanego kraju oraz opiekowa� si� uchod&cami i !o�nierzami 
w obozach jenieckich

20
..  

Od 10 czerwca 1940 r przebywa� we Francji na terenie kontrolowanym 
przez rz�d Vichy, zamieszka� bowiem w Lourdes, kontynuuj�c tam dzia�alno#" 
o charakterze duszpasterskim oraz charytatywnym, zabiega� ponadto o pomoc 
finansow� oraz prawn� dla polskich uchod&ców wojskowych i cywilnych

21
. Po 

zaj�ciu przez niemieckich okupantów Francji, 6 czerwca 1943 r. wyjecha� do 
pozostaj�cego pod okupacj� w�osk� opactwa benedyktynów w Heutecombe22

. 

Aresztowany tam 3 lutego 1944 r. przez gestapo i wywieziony do Pary!a, zde-

cydowanie odrzuci� propozycj� kolaboracji, po czym zosta� internowany  
w Bar-le-Duc, pó&niej w Wiedenbr/ck (Westfalia), gdzie 1  kwietnia 1945 r. 
zosta� uwolniony przez armi� ameryka%sk�23

. Z woli Piusa XII kard. Hlond 

                                                 
15 S. Kosi%ski, Kardyna% August Hlond a chrze"cija'ska mi%o"#. �Chrze#cijanie� 2 (1976) s. 91-

133.; E. Szymanek. Jego !ycie mo!na zamkn&# w jednym s%owie � S%u!ba. Kardyna% August 
Hlond (1881-1948+,  �S�owo Powszechne� (1992) 1-2, s. 5. 
16 J. Ozdowski, Rodzina w pismach kardyna%a Augusta Hlonda, �Chrze#cijanin w #wiecie�  
11 (1979) 10, s. 42�50. 
17 J. Gli#ci%ski, Prymas Hlond a wychowanie m%odzie!y, �S�owo Powszechne� 46 (1992) 3, s. 8. 
18 S. Wilk, Wyjazd  kardyna%a August Hlonda z Polski  i jego starania o powrót do kraju na 
pocz&tku II wojny "wiatowej, �Seminare� 1 (1975), s. 201-230; M. Przeciszewski, Prymas cza-

sów prze%omu, �Go#" Niedzielny� 30 (1988) 43, s. 3. 
19  S. Kosi%ski, Raporty Kardyna%a Hlonda o sytuacji Ko"cio%a w Polsce podczas okupacji hitle-

rowskiej, �Chrze#cijanin w #wiecie� 10(1978), s. 25-53; ten!e, Dwa raporty kardyna%a Augusta 
Hlonda Prymasa Polski w sprawie prze"ladowania Ko"cio%a katolickiego w Polsce w latach 

1939- 1940, w: Materia%y i  Studia, F. Stopniak (red), t 7, z. 3, s. 9-150;  E. Wi�zowski, Matka 

Bo!a w nauczaniu  kardyna%a Augusta Hlonda.  �Nostra� 36 (1981) 208-209,  s. 105. 
20 T. Lewicki, Memoria%y Prymasa Polski, kardyna%a Augusta Hlonda o sytuacji w kraju pod 
okupacj& hitlerowsk&, Lublin 1986, mps, s.6-194. 
21 J.Królak, Kardyna% August Hlond wobec problemów duszpasterskich na rzecz uchod-stwa 
polskiego we Francji po%udniowej w latach 1940-1944, mps, Lublin 1977, s. 15-85. 
22 Na tu%aczce. Wyj&tek z kroniki opactwa Heutecombe z roku 1944, drukowany po uwolnieniu 
Francji, �Rycerz Niepokalanej�  25(1946) numer prymasowski, s. 11�12. 
23 S. Wilk, Z tu%aczych szlaków prymasa Augusta Hlonda,  �Roczniki Teologiczno-Kanoniczne�,  
21 (1974), z. 4, s. 67�83. 
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zrezygnowa� z arcybiskupstwa pozna%skiego24
 i po zawarciu unii gnie&nie%-

sko-warszawskiej 4 marca 1946 r., zatrzymuj�c godno#" prymasa Polski, obj�� 
arcybiskupi� stolic� warszawsk�25. Kontynuuj�c  wyt�!on� prac� w Warsza-

wie, m.in. powo�a� do !ycia Rad� Prymasowsk� do odbudowy ko#cio�ów war-

szawskich, by� ordynariuszem katolików obrz�dku wschodniego, popiera� ak-

cje kulturalne, jako mecenas sztuki popiera� katolickich pisarzy i naukowców.  
Do najdonio#lejszych jednak jego dokona% powojennych, jako krok na mia-

r� historyczn� i jeden z najdonio#lejszych w dziejach Ko#cio�a w Polsce w XX 

w., zalicza si� w�a#nie ustanowienie przez niego administracji ko#cielnej na 
Ziemiach Zachodnich i Pó�nocnych, poniewa! w zwi�zku z przej�ciem tych 
terytoriów przez polskie w�adze i akcj� przesiedle%cz� milionów Polaków ze 
Wschodu na Zachód problem ten musia� by" za�atwiony niezw�ocznie,26. Zmar� 
w Warszawie 22 pa&dziernika 1948 r.27. Pogrzeb zmar�ego prymasa sta� si� 
ogólnonarodow� manifestacj�. Spocz�� w katedrze pw. #w. Jana w Warsza-

wie
28. W katedrze tej równie! 19 stycznia 1992 r. prymas Polski kard. Józef 

Glemp otworzy� proces beatyfikacyjny s�ugi Bo!ego kard. Augusta Hlonda29
. 

W muzeum budowanym w Centrum Opatrzno#ci Bo!ej zaplanowano eks-

pozycj� po#wi�con� b�. Janowi Paw�owi II oraz s�udze Bo!emu kard. Stefano-

wi Wyszy%skiemu. Nie pomy#lano natomiast o miejscu po#wi�conemu pami�ci 
kard. Hlonda. Przekonuj�ce wydaje si� by" zdanie Andrzeja Grajewskiego, i! 
sta�o si� to ze szkod� dla tej postaci oraz dla historii narodowej, gdy! bez pry-

masostwa kard. Augusta Hlonda, skromny wyk�adowca seminarium we W�o-

c�awku, ks. Stefan Wyszy%ski, najprawdopodobniej nie zosta�by biskupem,  
a pó&niej nast�pc� kard. Hlonda na stolicy prymasowskiej w Warszawie. My#l 
t� zaakcentowa� równie! kolejny nast�pca kard. Hlonda na urz�dzie biskupa 
katowickiego abp Damian Zimo%, który w Mys�owicach, rodzinnym mie#cie 
kard. Hlonda, powiedzia�: �Gdyby nie by�o kard. Hlonda, nie by�oby kard. 
Wyszy%skiego. Gdyby nie by�o Wyszy%skiego, nie by�oby Papie!a Polaka�30

. 

 Poza tym wiele elementów pos�ugi Prymasa Tysi�clecia by�o niew�tpli-
wie kontynuacj� linii poprzednika, m. in. wspólnotowe manifestowanie wiary, 

                                                 
24 Ten!e, Archidiecezja gnie-nie'ska w II Rzeczypospolitej. Lublin 1987, s. 21-106. 
25 S. Ziembicki, Warszawa wita Prymasa, �Rycerz Niepokalanej� 25 (1946) numer prymasow-

ski, s. 18-28.. 
26 S. Kosi%ski, August Hlond 1926- 1948. W: Na stolicy prymasowskiej w Gnie-nie i w Poznaniu, 
F. Lenort (red.), Pozna% 1982, s. 358�360; E. Wi�zowski, Tworzy%a si$ nowa spo%eczno"#. �Po-

wiat S�upski� 7 (2007) 1�2, s.37�38. 
27 Salesiani defunti dal 1864 al 1986, Roma 1986, s. 306; Prymas Polski Wielki Syn "w. Jana 
Bosko nie *yje/, �Pok�osie Salezja%skie�  26 (1948) 11, s. 227; H. Go&dziewicz, By% wielki do 
ko'ca, �Pok�osie Salezja%skie� 26 (1948) 12, s. 265-268.  
28 Polska !egna Prymasa. �Rycerz Niepokalanej� 27 (1948) 12, s. 323-328; Uroczysto#ci po-

grzebowe, �Pok�osie Salezja%skie� 26 (1948) 12, s. 274-280.   
29 S. Kosi%ski, Hlond August SDB,  w: Encyklopedia katolicka, t 6. Lublin 1993, kol. 188-199. 
30 A. Grajewski, Prymas pomijany, �Go#" Niedzielny� 78 (2011), s. 35. 
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obrona rodziny, wreszcie maryjnego zawierzenia, tak charakterystycznego 

zarówno dla duchowo#ci kardyna�a Hlonda, jak i Wyszy%skiego oraz b�. Jana 
Paw�a II. Miejsce pami�ci kard. Augusta Hlonda w sanktuarium pami�ci naro-

dowej wp�yn��oby na stosowne docenienie roli, jak� odegra� w dziejach Ko-

#cio�a w Polsce, przy odbudowie zrujnowanych #wi�ty% w zgliszczach War-

szawy i na terenie ca�ego kraju, tym bardziej, !e od jakiego# czasu  funkcjonuje 
on nieco na marginesie szerokiej opinii publicznej, sta� si� stosunkowo ma�o 
znany, cho" wielko#" jego dokona% nigdy nie by�a kwestionowana. Ekspozycja 
kard. Hlonda w Muzeum w Centrum Opatrzno#ci Bo!ej zapobieg�aby popada-

niu tego wa!nego dostojnika ko#cielnego w niepami�" i dope�ni�aby historycz-

n� opowie#" o znaczeniu Polaków wiernych Panu Bogu i Ko#cio�owi w na-

szych trudnych i skomplikowanych dziejach narodowych
31

.  

 

2. Uprawnienia uzyskane w Stolicy Apostolskiej w 1945 r. 

  

Po uwolnieniu kard. Hlond przez dwa tygodnie przebywa� w Pary!u, okres 
ten wype�niony by� oficjalnymi wizytami i wywiadami oraz urz�dowymi wy-

st�pieniami o charakterze ko#cielno-narodowym
32

. 24 kwietnia, ameryka%skim 

samolotem wojskowym odlecia� do Rzymu i ju! nast�pnego dnia spotka� si�  
z papie!em Piusem XII, by zorientowa" si� w ogólnej sytuacji politycznej, a po 
przeanalizowaniu mo!liwo#ci swojego powrotu do Polski oraz po podj�ciu 
stosownych czynno#ci i stara% celem zabezpieczenia w nowej sytuacji Ko#cio�a 
w kraju, jak równie! !ywotnych interesów narodu polskiego pod wzgl�dem 
religijnym, ustali� z papie!em program przysz�ej pracy w Polsce. Otrzyma� 
ponadto od Stolicy Apostolskiej szerokie uprawnienia, jakich dot�d nie posia-

da� !aden z jego poprzedników, przede wszystkim w odniesieniu do Ziem Za-

chodnich i Pó�nocnych. 7 lipca ukaza�a si� w prasie zagranicznej deklaracja 
prymasa, w której wyra&nie zaznaczy�, i! �powraca do rodaków, aby goi" rany 
zadane Polsce i Ko#cio�owi�. Trzy dni pó&niej, wraz ze swoim kapelanem ks. 
Boles�awem Filipiakiem i sekretarzem ks. Antonim Baraniakiem SDB

33
, poje-

cha� samochodem przez Florencj�, Brem�, Innsbruck, Monachium i Rawicz do 
Poznania, gdzie przyby� 20 lipca, zamieszka� tymczasowo przy parafii Matki 
Boskiej Bolesnej na +azarzu i z zapa�em rozpocz�� proces odbudowy Ko#cio�a.  

                                                 
31 A. Grajewski, Prymas pomijany..., s.35. 
32 August Kardyna% Hlond Prymas Polski. Daj mi dusze. Wybór pism i przemówie'1897-1948,  

S. Kosi%ski (opr.), +ód& 1979, s. 195-318.  
33 Z. Grocholewski, Filipiak Boles%aw kard., w: Encyklopedia katolicka. t. 5. Lublin 1989, kol. 

208-209; M. Przykucki, Z kalendarium !ycia i prac Ks. Arcybiskupa Antoniego Baraniaka Me-

tropolity Pozna'skiego, w: W s%u!bie Ko"cio%a Pozna'skiego. Ksi$ga pami&tkowa na 70-lecie 

urodzin Arcybiskupa Metropolity Pozna'skiego Dr. Antoniego Baraniaka, L. Bile!ewski (red.), 

Pozna%-Warszawa-Lublin 1974, s. 9. 
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Pe�nomocnictwa, którymi obdarzy�a go Stolica Apostolska, zosta�y zawarte 

w dekrecie $wi�tej Kongregacji dla Nadzwyczajnych Spraw Ko#cielnych, sta-

nowi�cej wówczas cz�#" Sekretariatu Stanu z 8 lipca 1945 r., nr prot. 
4167/1945, podpisanym przez mons. Domenico Tardiniego. 

Dekret kongregacji wyra&nie dzieli si� na dwie cz�#ci. Pierwsza traktowa�a 
o specjalnych pe�nomocnictwach ordynariuszy, których udzieli�a im Stolica 
Apostolska w czasie wojny, uwzgl�dniaj�c specjalne warunki, w jakich znala-

z�y si� polskie diecezje. Zgodnie z dekretem pozostawa�y one nadal wa!ne  
i ordynariusze mogli z nich korzysta". Prymas tak!e mia� obowi�zek poinfor-

mowa" rz�dców diecezji, !e gdyby potrzebowali nowych uprawnie%, to za jego 
po#rednictwem mog� si� o nie zwróci" do Stolicy Apostolskiej. Je!eli by�aby 
mo!liwo#" telegraficznego skontaktowania si� z Watykanem, kard. Hlond mia� 
za�atwi" te sprawy tak, jak czyni� to ambasady papieskie, czyli najpierw tele-

graficznie powiadomi" Sekretariat Stanu o liczbie i naturze postulowanych 

pe�nomocnictw, a nast�pnie po otrzymaniu odpowiedzi z Rzymu wystawi" 
odpowiednie reskrypty. Zobowi�zano równie! prymasa, aby, je!eli b�dzie to 
mo!liwe, pod koniec roku lub pó&niej przes�a� do Sekretariatu Stanu dok�adne 
sprawozdanie

34
. 

Cz�#" druga dekretu dotyczy�a pe�nomocnictw nadzwyczajnych kard. Hlon-

da. Zosta� w nie  wyposa!ony na wypadek braku ��czno#ci z Watykanem, móg� 
z nich skorzysta" równie! w sytuacji, gdyby delikatno#" materii nie pozwala�a 
na telegraficzn� ��czno#" z Watykanem, a równocze#nie grozi�o niebezpiecze%-
stwo wielkiej szkody. Pe�nomocnictwa te obejmowa�y �wszystkie i poszcze-

gólne �aski oraz dyspensy, które Stolica Apostolska zwyk�a udziela"� z wyj�t-

kiem: dyspensowania kap�anów od celibatu, dyspensowania od przeszkody 

powinowactwa w pierwszym stopniu linii prostej po dokonaniu ma�!e%stwa  
i nominowania biskupów. W punkcie traktuj�cym o nominacjach biskupów 
dodano, !e je!eli wakuj�cych diecezji nie mo!na odda" pod zarz�d wikariuszy 
kapitulnych, zaradzi si� temu przez nominacj� administratorów apostolskich ad 
�nutum Sanctae Sedis�  (na skinienie Stolicy Apostolskiej), co oznacza�o, !e 
nominacje te mog�y by" w ka!dej chwili, po odzyskaniu ��czno#ci z Watyka-

nem, przez papie!a odwo�ane bez podania przyczyn35
. 

Specjalne pe�nomocnictwa udzielone kard. Hlondowi zezwala�y udzielania 

w�adzy biskupa rezydencjalnego tak wikariuszom kapitulnym, jak i administra-

torom apostolskim. Zasi�g terytorialny pe�nomocnictw obejmowa� ca�e teryto-

rium Polski. Decyzje Stolicy Apostolskiej by�y #mia�e i nadzwyczajne, ale  

w ówczesnej sytuacji nie by�o innego sposobu szybkiej i realnej interwencji. 
Alternatywne rozwi�zania dotyka�y dra!liwych kwestii wówczas jeszcze nie-

                                                 
34 J. Pietrzak, Dzia%alno"# kard. Augusta Hlonda jako wys%annika papieskiego na Ziemiach Od-

zyskanych w 1945 r., �Nasza Przesz�o#"� 42 (1974), s. 198 �199. 
35 K. Kowalczyk, W walce o rz&d dusz. Polityka w%adz pa'stwowych wobec Ko"cio%a katolickie-

go na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1956, Szczecin 2003, s. 62. 
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rozstrzygni�tych i mog�y by" podj�te w sytuacji ustabilizowanej, czyli w odle-

glejszym czasie. W dekrecie najprawdopodobniej celowo u!yto sformu�owa% 
ogólnych, dyskretnych i elastycznych, gdy! w okoliczno#ciach, kiedy stosunki 
w kraju nie by�y jeszcze jasne i nie dysponowano szczegó�owym rozeznaniem 

potrzeb Ko#cio�a w Polsce, nie chciano kr�powa" dzia�alno#ci wys�annika pa-

pieskiego kazuistyk�. Pe�nomocnictwa zosta�y wydane po konferencji w Ja�cie, 
a przed konferencj� w Poczdamie, co wed�ug ks. adm. Karola Milika by�o 
�rzecz� prawie bezsporn�, !e s�owa Rzymu >>tutto teritorio polacco<< 
uwzgl�dnia ja�ta%skie okre#lenie >>znaczne nabytki terytorialne<<, czyli pó&-
niejsze Ziemie Odzyskane�36. Wydaje si� jednak, !e nale!y podzieli" opini� 
Jana *aryna, i! problem zasi�gu terytorialnego pe�nomocnictw prymasa Polski 
do dzi# nie zosta� ostatecznie rozwi�zany i budzi emocje tak w#ród historyków 
polskich, jak i niemieckich i z wyja#nieniami trzeba poczeka" do zako%czenia 
procesu beatyfikacyjnego s�ugi Bo!ego kard. A. Hlonda37

. 

W 1948 r., kiedy po kraju rozesz�y si� pog�oski, jakoby Ziemie Zachodnie  

i Pó�nocne tylko tymczasowo nale!a�y do Polski, co budzi�o w spo�ecze%stwie 

niepokój i hamowa�o zapa� do pracy, kard. Hlond zabra� g�os, zwracaj�c si� do 
ludno#ci katolickiej Ziem Odzyskanych z or�dziem; napisa�: �W Polsce katoli-
cyzm jest wiar� narodu i religi� mas. W ka!dej doli by� Ko#ció� z ludem pol-

skim, a lud z Ko#cio�em. Tote!, gdy wybi�a godzina równania rachunków stu-

leci, a Wy, Kochani Bracia i Siostry, ruszyli#cie z wszystkich dzielnic polskich 

i zza granicy, by si� osiedla" na piastowskich ziemiach nadodrza%skich, na 

pomorskich wy!ynach i wybrze!ach[..] � szed� z Wami Ko#ció�. Nazajutrz po 
usadowieniu si� w nowych osiedlach otwierali#cie opuszczone #wi�tynie, od-

dawali#cie si� w opiek� pastersk� ofiarnym ksi�!om i zawi�zywali#cie nowe 
gminy wiernych pod hierarchicznym przewodem Waszych czcigodnych i jak!e 
gorliwych Ksi�!y Administratorów Apostolskich. W mozole swych zada% 
czerpali#cie hart z ukochania Polski, a ufno#" i wytrwanie z wiary i Ko#cio�a. 
Nic dziwnego, !e wspólne dokonania ludno#ci przesiedle%czej i dotychczaso-

wych mieszka%ców polskich tych ziem stanowi� ju! obecnie jedno z wielkich  
i pami�tnych osi�gni�" narodu. Niema�o pozostaje wam jeszcze do zrobie-

nia.[...]. Trwajcie. Nie poddawajcie si� l�kom ani zniech�ceniu. B�d&cie ufni, 
spokojni[...]. Nie dajcie si� wprowadzi" w b��d i nie dopuszczajcie do duszy 
rozterki, jakoby Ko#ció� móg� mie" zastrze!enia, co do polskiej przysz�o#ci 
Ziem Odzyskanych[...]. Z�ó!cie z serc niepokoje. Wyleczcie dusze z bólu. 
Krzepcie si� wiar�, !e nie darmo potem !yciowego trudu u!y&niacie od�ogi  
i puszczacie w ruch zak�ady przemys�owe. Budujcie Polsk� na zagonie, w mie-

#cie, w kopalni, w ka!dej pracowni, a w duszach, rodzinach i parafiach umac-

niajcie Królestwo Chrystusowe= I!by na ca�ym obszarze Rzeczypospolitej ka!-

                                                 
36 J. Pietrzak, Dzia%alno"#...., s. 201. 
37 J. *aryn, Dzieje Ko"cio%a katolickiego w Polsce )1944-1989), Warszawa 2003, s. 76. 
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dy czu� si� dobrze jako cz�owiek, jako obywatel pa%stwa, jako wyznawca 
ewangelicznej prawdy i jako wierny syn Ko#cio�a. [...]. Ze stolicy, która ofiar� 
ca�opalenia da�a #wiadectwo prawom Narodu do niepodleg�ego bytu i do swo-

bodnego wyznawania Wiary pokole%, #l� Wam wszystkim, autochtonom  

i osiedle%com rzewne braterskie pozdrowienia i prymasowskie b�ogos�awie%-
stwo�38

.  

Kardyna� prymas przyst�pi� do odbudowy zburzonych ko#cio�ów i kaplic
39

, 

lecz przede wszystkim utworzy� administracj� ko#cieln� na ziemiach odzyska-

nych.. �Ten s�uga o�tarza, salezja%ski zakonnik, a jednocze#nie tak przewiduj�-
cy i pot�!ny m�! stanu, dobrze wyczu� polsk� racj� stanu, posy�aj�c jak najpr�-
dzej do #wi�ty%, które przemawiaj� z rozwalonych i rozdartych serc polsk� 
mow� rodzim� � polskich kap�anów i polskich hierarchów� odnosz�c si� do 
tego przedsi�wzi�cia kard. Hlonda mówi� 31 sierpnia 1965 r. kard. Stefan Wy-

szy%ski podczas przemówienia na uroczysto#ciach wroc�awskich40
. 

 

3. Okoliczno�ci tworzenia administracji ko�cielnej  
    na Ziemiach Zachodnich i Pó!nocnych 

  

Problem ustanowienia nowej organizacji ko#cielnej na Ziemiach Zachod-

nich i Pó�nocnych, krystalizowa� si� w umy#le prymasa ju! w Rzymie. Tam 
bowiem, niezw�ocznie po rozeznaniu sytuacji w kraju, 28 czerwca 1945 r. skie-

rowa� do Sekretariatu Stanu pismo, w którym zwróci� uwag� na konieczno#" 
ustanowienia administratorów apostolskich narodowo#ci polskiej dla Warmii, 
Gda%ska, pra�atury pilskiej, cz�#ci diecezji berli%skiej oraz Dolnego $l�ska ze 
stolic� w Opolu. Uzasadnia� ów projekt potrzeb� chwili, spowodowan� opusz-

czeniem tych terenów przez Niemców oraz równoczesnym nap�ywem na ich 

miejsce polskich osiedle%ców, a tak!e ogólnym chaosem, tak!e w dziedzinie 
ko#cielnej41

.. 

Na podstawie uzyskanych 8 lipca 1945 r. od Piusa XII. nadzwyczajnych 

pe�nomocnictw na ca�ym terytorium polskim facolta specjalissime prymas 
przej�� jurysdykcj� od niemieckich w�adz ko#cielnych i w porozumieniu  
z abpem Adamem Sapieh�42

 wybra� kandydatów na administratorów apostol-

skich: ks. Andrzeja Wronk� dla Diecezji Gda%skiej i Che�mi%skiej, ks. Teodora 

                                                 
38 Or$dzie Kardyna%a Prymasa Augusta Hlonda do ludno"ci katolickiej Ziem Odzyskanych, �Zarz�-
dzenia Administracji Apostolskiej  Kamie%skiej, Lubuskiej i Pra�atury Pilskiej� 4 (1948) 5-6,  

s. 206�211. 
39 Zgon Prymasa Polski, �Zarz�dzenia Administracji Apostolskiej Kamie%skiej, Lubuskiej  

i Pra�atury Pilskiej� 4 (1948) 11-12, s. 338-339. 
40 S. Wilk, August kardyna% Hlond w "wietle wspomnie', �Homo Dei� 42 (1973), s. 276. 
41 Decretum [Dekret] Prymasa Polski Augusta Kard. Hlonda., Gniezno uroczysto"# Wniebowzi$3
cia Naj"wi$tszej Maryi Dziewicy roku Pa'skiego 1945, �Zarz�dzenia Administracji Apostolskiej 

Kamie%skiej, Lubuskiej i Pra�atury Pilskiej� 1 (1945) 1, s. 206-211. 
42 S. Zimniak, Dusza wybrana..., s. 123. 
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Benscha dla Diecezji Warmi%skiej, ks. Boles�awa Kominka dla Administracji 
Apostolskiej $l�ska Opolskiego, ks. Karola Milika dla Administracji Apostol-

skiej Dolnego $l�ska (Wroc�aw) i ks. Edmunda Nowickiego dla administracji 
apostolskiej w Gorzowie obejmuj�cej ziemi� lubusk�, Pomorze Zachodnie oraz 
Woln� Pra�atur� Pilsk�43

. 

Ze specjalnych uprawnie% kard. Hlond móg� korzysta" �na ca�ym polskim 
terytorium�44. Sformu�owanie to by�o celowo nieprecyzyjne i pozwala�o na 
niezwykle swobodn� interpretacj�. Pe�nomocnictwa prymasa obejmowa�y  
z pewno#ci� obszar II Rzeczypospolitej, lecz trudno jednoznacznie orzec, czy 
dotyczy�y tak!e Ziem Zachodnich i Pó�nocnych. Wydaje si�, i! Watykan celo-

wo tak niedok�adnie sformu�owa� tekst dekretu, aby kard. Hlondowi umo!liwi" 
powo�anie polskiej administracji ko#cielnej na obszarach przy��czonych do 
Polski w 1945 r.. Prymas Polski, najprawdopodobniej dzia�aj�c w dobrej wie-

rze, przekroczy� przyznane mu przez papie!a Piusa XII uprawnienia i uczyni� 
to niejako za nieoficjalnym przyzwoleniem administracji watyka%skiej. Stolica 
Apostolska zdawa�a sobie spraw�, !e decyzje kard. A. Hlonda s� konieczne  
z uwagi na dobro polskiego Ko#cio�a na Ziemiach Zachodnich i Pó�nocnych. 
Jednocze#nie Watykan uwa!a�, i! ostateczne ustanowienie sta�ej administracji 
ko#cielnej na tym obszarze mo!e nast�pi" dopiero po uregulowaniu granicy 
polsko-niemieckiej w drodze konferencji pokojowej. Pius XII doskonale orien-

towa� si�, !e Niemcy nie pogodz� si� z utrat� ziem wschodnich, natomiast Po-

lacy b�d� domaga" si� ustanowienia polskiej struktury ko#cielnej na obszarach 
przy��czonych po 1945 r. Watykan szuka� zatem jakiego# sensownego rozwi�-
zania tego problemu i chwilowa niesubordynacja prymasa stanowi�a swoiste 
alibi dla papie!a w konfrontacji z episkopatem Niemiec, a jednocze#nie rato-

wa�a katolicyzm na ziemiach przy��czonych do Polski45
. 

By�a to decyzja trafna i niezwykle donios�a ze wzgl�du na niepewno#" sytu-

acji mi�dzynarodowej w czasie tzw. �zimnej wojny� i wobec przybywaj�cych 

na te ziemie, przera!onych spustoszeniami przesiedle%ców46. Ch�tnie zgadza� 
si� na wyjazd na tereny Ziem Odzyskanych ksi�!om ze swej diecezji, �by po-

s�annictwo narodu na tych rozleg�ych terenach zosta�o godnie spe�nione�. Sam 
tak!e przemierzy� wzd�u! i wszerz Dolny $l�sk, Opolszczyzn�, Pomorze, Go-

rzowskie i Warmi�, przemawiaj�c, b�ogos�awi�c, konsekruj�c i modl�c si� 
razem z ludem

47
. 

                                                 
43 J. Pietrzykowski, Salezjanie w Polsce 1945-1989, Warszawa 2007, s. 229. 
44 K. Krawczyk, W walce..., s. 62. 
45 Tam!e, s. 62�63. 
46 S. Kosi%ski, Kardyna% August Hlond prymas Polski 1881-1948. w: 75 lat dzia%alno"ci salezja-

nów w Polsce. Ksi�ga pami�tkowa, R. Popowski, S. Wilk, M. Lewko (red.), +ód&-Kraków 1974, 
s. 212�213, 
47 List Pasterski Episkopatu [Wroc%aw, 26 IX 1948], �Wiadomo#ci. Archidiecezji Warszawskiej� 
32(1948)10, s. 161-167.. 
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Nominacja administratorów apostolskich wymaga�a porozumienia z ordyna-

riuszami niemieckimi, którzy posiadali jurysdykcj� na tych terenach. Przed 
og�oszeniem nominacji administratorów apostolskich kard. Hlond konferowa�  
z niektórymi niemieckimi rz�dcami ko#cielnymi i w szybkim tempie przejmo-

wa� w�adz� od ordynariuszy niemieckich48. I tak 17 sierpnia deklaracj� zrze-

czenia si� jurysdykcji podpisa� wikariusz generalny wolnej pra�atury pilskiej 
ks. Johann Bleske, gdy! ordynariusz pilski pra�at Franz Hartz przebywa� ju! na 
terenie Niemiec, a do bp. Konrada. v. Preysinga w Berlinie, kard. Hlond wys�a� 
jedynie list z pro#b� o zrzeczenie si� jurysdykcji nad cz�#ci� swej diecezji po-

�o!onej na wschód od Odry. 
Wr�czenie dekretów nominacyjnych odby�o si� w Poznaniu, w wigili� #wi�-

ta Wniebowzi�cia NMP we wtorek 14 sierpnia, mimo !e dekrety nosi�y dat� 
15 sierpnia, a rz�dy administratorzy mieli obj�" 1 wrze#nia49

. O ustanowieniu 

administracji apostolskiej, mianowaniu administratorów kard. Hlond powia-

domi� Stolic� Apostolsk� pismem z 29 sierpnia 1945 r. i za��czy� do% orygina�y 
czterech deklaracji o zrzeczeniu si� jurysdykcji przez ordynariuszy niemiec-

kich. Za��czy� równie! kopi� swojego listu do bp. Preysinga, kopi� dekretów 
nominacyjnych administratorów oraz map� z zaznaczonymi granicami nowych 

administracji. Informacje te uzupe�ni� w nast�pnym pi#mie z 22 wrze#nia 1945 
r. O dokonanych nominacjach prymas powiadomi� równie! w�adze pa%stwowe, 
które analogicznie, jak i prezydent Boles�aw Bierut informacj� t� przyj��y  
z niezadowoleniem. Bierut odmówi� nawet przyj�cia ks. E. Nowickiego, które-

go kard. Hlond delegowa� jako pierwszego spo#ród mianowanych administra-

torów do przedstawienia si� w�adzom pa%stwowym50
.  

Pierwsza relacja kard. Hlonda z 29 sierpnia dotar�a z Polski do Rzymu  
w po�owie wrze#nia. Mons. Tardini, potwierdzaj�c jej odbiór pismem z 20 
wrze#nia, przes�anym przez ambasad� w�osk� w Warszawie, komunikowa� 
prymasowi, i! z radia dowiedzia� si� o zerwaniu konkordatu pomi�dzy Stolic� 
Apostolska i Polsk� i prosi� go o cz�stsze relacje z Polski. Na podstawie tego  
i innych dokumentów, zdaniem ks. Stanis�awa Wilka, mo!na wnioskowa", !e do 
ko%ca wrze#nia, a nawet do po�owy pa&dziernika 1945 r. ani papie!, ani Sekreta-

riat Stanu nie kwestionowa� i nie podnosi� zastrze!e% w stosunku do decyzji pod-

j�tych przez kard. Hlonda, a co wi�cej, istniej� przes�anki wskazuj�ce, !e decyzje 
te spotka�y si� ze zrozumieniem i z aprobat� Stolicy Apostolskiej. 

Skargi na administratorów apostolskich i na kard. Hlonda z Czechos�owacji 

i z terenów niemieckich zacz��y dociera" do Stolicy Apostolskiej po 6 pa&-
dziernika. Pocz�tkowo próbowano usprawiedliwia" decyzje prymasa Polski, 

                                                 
48 J. Pietrzykowski. Obecno"# Salezjanów Inspektorii "w. Stanis%awa Kostki na Ziemiach Odzy-

skanych w latach 1945-1952. Kutno 1990, s. 21. 
49 S Wilk. August kardyna% Hlond jako Pasterz Ko"cio%a w Polsce i organizator duszpasterstwa 

na Ziemiach Zachodnich i Pó%nocnych. Lublin 2004, mps, s. 9. 
50 J. Pietrzak, Dzia%alno"#...., s. 236-238. 
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lecz z czasem liczba skarg i za!ale% zacz��a wzrasta" i poddano analizie praw-

niczej tre#" dekretu o nadzwyczajnych uprawnieniach oraz przygotowano pi-

smo, które zosta�o wys�ane do kard. Hlonda z dat� 27 listopada 1945 r., mons. 
Tardini poinformowa� równie! prymasa, i! papie! sanowa� wszystkie akty 
prawne administratorów apostolskich ju! dokonane i te, które dokonaj�  
w przysz�o#ci, a! do nowej regulacji spraw. Specjalne uprawnienia udzielone 
kard. Hlondowi, Stolica Apostolska odwo�a�a w lutym 1946 r. przy okazji pod-

niesienia przez papie!a Piusa XII metropolity krakowskiego abp. Adama Ste-

fana Sapiehy do godno#ci kardynalskiej; za#. mons. Tardini listem z 4 marca 
1946 r., poinformowa� kard. Hlonda, !e papie! w 28 lutego 1946 r. odwo�a� 
�specjalissime facolta�, przyznaj�c w zamian jemu i kard. Sapiesze liczne  

i szerokie uprawnienia. Po odwo�aniu nadzwyczajnych uprawnie% kard. Hlond 
przygotowa� dok�adne sprawozdanie, w którym zawiera�a si� tak!e obszerna 
relacja z ustanowienia administratorów apostolskich: Le cinque Administrazio-

ni Apostoliche create in Polonia nell�agosto 1945 z 24 pa&dziernika 1945 r.51
.. 

Opatrzno#ciowym okaza� si� apel prymasa Polski kard. Augusta Hlonda, 
skierowany 5 grudnia 1945 r. do prze�o!onych zakonnych zgromadzonych na 
Jasnej Górze, o pomoc pastersk� na Ziemiach Zachodnich i Pó�nocnych52

, któ-
ry brzmia�: �Po latach nawiedzenia i pokuty Polska sposobi si� duchowo do 
swych nowych pos�annictw. Zakony starsze i m�odsze chc� mie" godny udzia� 
w historycznych zadaniach Ko#cio�a i pod przewodnictwem Prymasa obraduj� 
na Jasnej Górze nad wzmo!eniem swego ducha i #ci#lejszym dostosowaniem 
swej dzia�alno#ci do potrzeb wielkiej chwili. Chrystusowi Królowi i niebieskiej 
Królowej #lubuj� wiern� i ofiarn� s�u!b��53

. 

Przez nazw� �Administracja Apostolska Kamie%ska, Lubuska i Pra�atury 

Pilskiej� wskrzeszono dawn� tradycj� piastowskich biskupów na tym terenie 
oraz starano si� o!ywi" tradycj� biskupstw ko�obrzeskiego (1000 � ok.1015), 

lubuskiego (1125 � 1556) i kamie%skiego (ok. 1125 � 1534)
54

. 

W 1945 r. sytuacj� prawn� Ko#cio�a oraz jego jednostek organizacyjnych 

okre#la�a Rada Ministrów 12 wrze#nia 1945 r., uchwali�a jednostronne zerwa-

nie konkordatu. Konkordatu zawartego pomi�dzy Stolic� Apostolsk� a Rze-

                                                 
51 S. Wilk. August kardyna% Hlond jako pasterz..., s. 6�11 
52 A. $wida, Towarzystwo Salezja'skie (Rys historyczny). Kraków 1984, s. 203; S. Wilk, Sto lat 

apostolstwa salezja'skiego w Polsce )1898-1998), Lublin- Warszawa 1998, s. 24. 
53 Apel kard. Hlonda z okazji narad wy!szych prze%o!onych zakonów m$skich na Jasnej Górze  
5 XII 1945. w:  August Kardyna% Hlond Prymas Poski. Daj mi dusze..., s. 282; E. Wi�zowski, 
Ko"ció% katolicki na Pomorzu Zachodnim )od 1945 r+, cz. 1,  �Wierz�� 3(1992)1, s. 2; cz. 2,  
3 (1992) 2, s. 3.  
54 K. Dullak. Podstawy prawno�organizacyjne diecezji koszali'sko-ko%obrzeskiej. Koszalin 1996, 

s. 47�48. 
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czypospolit� Polsk� z 10 lutego 1925 r55. Rz�d komunikowa� ponadto, i! nie 
przyjmuje do oficjalnej wiadomo#ci nominacji administratorów apostolskich, 
dokonanej w sierpniu przez Stolic� Apostolsk�. 

Zerwanie konkordatu wywo�a�o zdumienie w #rodowiskach watyka%skich 
tym bardziej, !e Stolica Apostolska dowiedzia�a si� o tym z radia. W o#wiad-

czeniu opublikowanym 26 wrze#nia 1945 r. w �L�Osservatore Romano� Stoli-
ca Apostolska odrzuci�a zarzuty rz�du warszawskiego jako bezpodstawne. 
Mianowanie administratorów na Ziemiach Zachodnich i Pó�nocnych Watykan 
uzasadnia� okoliczno#ciami; chodzi�o o to, !e mianowanie tymczasowych ad-

ministratorów apostolskich nale!a�o do praktyki i do zwyczajów Stolicy Apo-

stolskiej, jako sposób zaradzenia sytuacjom anormalnym, a na terenach Ziem 
Odzyskanych, miejscowi ordynariusze nie byli ju! w stanie spe�nia" swoich 
funkcji. Watykan uzna� za niezrozumia�e stwierdzenia zawarte w komunikacie 
rz�du, i! �nie przyjmuje si� do rz�dowej wiadomo#ci� tych nominacji, ponie-

wa! w tym przypadku chodzi�o o decyzje nie obj�t� postanowieniami konkor-

datu. W systemie konkordatowym, Stolica Apostolska nie ma zwyczaju prosi" 
rz�du, by decyzj� tak� akceptowa� lub uznawa�, natomiast je#li o decyzjach 
takich uprzedza � czyni to jedynie ze wzgl�dów kurtuazyjnych i w sposób po-

ufny. Odr�bny !al z powodu zerwania konkordatu wyrazi� Pius XII w li#cie  

z 17 stycznia 1946 r. skierowanym do kard. Hlonda
56

. 

Zerwanie konkordatu nie by�o aktem przypadkowym, lecz form� manifesta-

cji nowej polityki wobec Ko#cio�a w Polsce i wobec Stolicy Apostolskiej oraz 
zapowiadanego nowego porz�dku prawnego w polityce wyznaniowej, do ja-

kiego zmierza�y nowe w�adze, a cele tej polityki mia�y swoje &ród�o w stalini-

zmie.  

Episkopat Polski na antypapiesk� kampani�, szeroko propagowan� w prasie, 
zareagowa� listami pasterskimi. W li#cie z 24 maja 1948 r., skierowanym do 

ludno#ci katolickiej Ziem Odzyskanych, biskupi podj�li nie�atwe zadanie wyja-

#nienia stosunku Stolicy Apostolskiej do sprawy zachodniej granicy Polski 
oraz administracji ko#cielnej na tych ziemiach. Odpierali, jako bezpodstawny, 

zarzut skierowany przeciwko Ko#cio�owi i papie!owi, jakoby popiera� on my#l 
o rewizji granic pa%stwa polskiego oraz poddawa� w w�tpliwo#" polsk� przy-

sz�o#" Ziem Odzyskanych. W li#cie pasterskim z 23 wrze#nia 1948 r. Episko-

pat Polski wyja#nia� wiernym, !e Stolica Apostolska nie mo!e aktualnie podj�" 
decyzji o zmianach w strukturze polskiej organizacji ko#cielnej na Ziemiach 

                                                 
55 S. Wilk, Episkopat..., s. 126-128; H. E. Wyczawski, Ko"ció% w odrodzonym pa'stwie polskim 

(1918-1939). w: Historia Ko"cio%a w Polsce, t. 2., cz. 2, B. Kumor, Z. Oberty%ski (red), Pozna%- 

Warszawa 1979, s. 15. 
56 P. Raina, Cele polityki w%adz PRL wobec Watykanu. Tajne dokumenty 19:7-1989, Warszawa 

2001, s. 8-14. 
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Zachodnich i Pó�nocnych, zanim o nowych granicach nie zadecyduj� mi�dzy-

narodowe umowy
57

. 

Terytorium powierzone ks. Nowickiemu stanowi�o teren niezwykle rozle-

g�y, bo licz�cy 44 836 km², rozdzielony na trzy cz�#ci nie tylko przez admini-

stracj� ko#cieln�, ale i pa%stwow�, a nawet tradycje historyczne. Mianowanie 
jednego administratora apostolskiego dla lubuskiej cz�#ci archidiecezji wro-

c�awskiej, polskiej cz�#ci diecezji berli%skiej i pra�atury pilskiej, nosi� wyra&ne 
pi�tno kompromisu mi�dzy ma�o osi�galnym wówczas idea�em, a jego szans� 
realizacji. Najprawdopodobniej prymas rozwi�zanie to traktowa� jako dora&ne  
i wymagaj�ce korekty. 

Nie wiadomo, jak formalnie administrator gorzowski obj�� w�adz�, gdy! or-

dynariusze berli%ski i pra�atury pilskiej przebywali poza granicami Polski, dla-

tego nie mo!na im by�o okaza" dekretów nominacyjnych, w�adze pa%stwowe 

natomiast nominacji oficjalnie nie uznawa�y, aczkolwiek z decyzjami admini-

stratorów liczy�y si�. 
Ks. Edmund Nowicki tak po latach wspomina� swoj� nominacj�: �[...] by�y 

ju! cztery kandydatury, brakowa�o tylko pi�tej, której Ks. Kardyna� absolutnie 

znale&" nie móg� [...]. I wtedy którego# dnia zawiadomi� mnie kapelan  
ks. Kardyna�a telefonicznie, !e Eminencja prosi mnie na kaw�. Przyszed�em,  
a tu ks. Kardyna� mi o#wiadcza, !e trzeba jednego (jeszcze) administratora na 
Ziemie Zachodnie i !e on uwa!a, !e ja powinienem si� temu po#wi�ci", przyj-

muj�c stanowisko Administratora Apostolskiego Ziemi Lubuskiej, Pomorza 

Zachodniego i Pra�atury Pilskiej�. Ks. Nowicki urz�du nie chcia� przyj�", bro-

ni�c si� z�ym stanem zdrowia. Prymas argumentów jego nie chcia� jednak przy-

j�". Rozmowa ta mia�a miejsce mi�dzy 10-15 sierpnia. Doda" nale!y, i! 10 
sierpnia kard. Hlond wys�a� na Pomorze Zachodnie, celem zbadania istniej�-
cych tam potrzeb duszpasterskich, ks. Floriana Berlika TChr. Natomiast ks.  

E. Nowickiego
58

 prymas doskonale zna� jako pracownika kurii pozna%skiej.59
. 

Na pocz�tku wrze#nia 1945 r. ks. adm. E. Nowicki swoje pierwsze or�dzie 

skierowane do kap�anów zacz�� od przypomnienia: �Czcigodni bracia kap�ani. 
W dziejach narodu naszego po raz wtóry prze!ywamy wielkopomne chwile na 
tych kresach. Oto przed wiekami pierwsi Piastowie ustalaj� suwerenno#" Pol-

ski nad Pomorzem Zachodnim i przy��czaj� do Pa%stwa Polskiego teren et-

                                                 
57 K. Dullak, Podstawy prawno- organizacyjne..., s. 50� 60. 
58 Ks. Edmund Nowicki mia� czterdzie#ci pi�" lat, pochodzi� z Trzemeszna, studia prawnicze 
uwie%czone doktoratem. W latach 1930-1939 pracowa� na ró!nych stanowiskach w kurii po-

zna%skiej w metropolitalnym s�dzie duchowym, mi�dzy innymi jako wiceoficja�. W czasie oku-

pacji by� wi�ziony w obozach koncentracyjnych Gusen i Dachau, sk�d uda�o mu si� wydosta"  
w 1941 r. Nast�pnie przebywa� na terenie Generalnej Guberni, przede wszystkim w Warszawie. 

Po zako%czeniu dzia�a% wojennych pe�ni� obowi�zki kanclerza kurii pozna%skiej. By� ksi�dzem 
archidiecezji pozna%skiej.. M. Chorz�pa, Rozwój organizacji ko"cielnej na ziemi lubuskiej  
i Pomorzu Zachodnim w latach 1945 � 1965, �Nasza Przysz�o#"� 22 (1965), s. 118. 
59 J. Pietrzak, Dzia%alno"#....,  s. 217, 219 
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nicznie do% nale!�cy. Równocze#nie dociera z Polski na Pomorze wiara chrze-

#cija%ska. Wielka to wtedy by�a i pot�!na Rzeczpospolita[...]�60. Za# w or�dziu 
skierowanym tego samego dnia do wiernych napisa�:: �Po d�ugich wiekach 

przedziwne drogi Opatrzno#ci Bo!ej prowadz� naród nasz z powrotem na te 
rozleg�e i wspania�e dziedzictwo praojców naszych, stanowi�ce kiedy# widomy 

dowód wspania�o#ci i pot�gi Rzeczypospolitej. I jak niegdy# jedno#" religijna  
i organizacja w�adzy duchownej i #wieckiej przyczyni�y si� do scalenia ziem 

polskich a! po Ba�tyk, tak i dzi# w momencie, kiedy Pa%stwo Polskie w znoj-

nym trudzie wykuwa tu zr�by swoje, spieszy Polsce z pomoc� Ojciec #w. Oto 
za po#rednictwem prymasa Polski ustanawia tu nasz� rodzim� katolick� admi-

nistracj� ko#cieln�, by ta, wnosz�c prawdziw� wiar� i b�ogos�awie%stwo Bo!e, 
wspar�a skuteczne wysi�ki narodu i zarazem by�a tu spójni� jedno#ci, która jest 
podstaw� wszelkiej si�y i mocy. Ca�y obszar ziemi lubuskiej, udzielnej pra�atu-

ry pilskiej i Pomorza Zachodniego z��czony jest w jedn� ko#cieln� jednostk� 
administracyjn� pod nazw� Administracji Apostolskiej[...]. W duchu wi�c Bo-

!ym bierzcie Najmilsi we w�adanie te ziemie, które Opatrzno#" powierza pra-

cowitej i zm�czonej d�oni waszej. Ukochajcie t� krain� ca�ym sercem. Pocz�t-

kowe trudy i cierpienia m�!nie przetrwajcie. One min�, a Wy zostaniecie jako 
za�o!yciele szcz�#liwej przysz�o#ci dla dzieci Waszych, jako historyczni archi-

tekci zr�bów wspania�o#ci Rzeczypospolitej[...]61
. 

Granic administracji gorzowskiej nie zmieniono a! do og�oszenia 28 czerw-

ca 1972 r. przez papie!a Paw�a VI bulli Episcoporum Poloniae coetus ustana-

wiaj�cej tu now� organizacj� ko#cieln� terytorium Ordynariatu Gorzowskiego 

podzieli� na trzy diecezje: zielonogórsko-gorzowsk�, szczeci%sko-kamie%sk�  
i koszali%sko-ko�obrzesk�62

. 

 

4. Bezpo�rednie zwi#zki kard. Hlonda z Pomorzem Zachodnim 

  

O bezpo#rednim zainteresowaniu kard. Augusta Hlonda Pomorzem $rod-

kowym. #wiadczy list skierowany do ks. Jana Ziei, który ju! 29 maju 1945 r. 
osiad� w S�upsku, prowadzi� duszpasterstwo i  zainicjowa� w tym mie#cie funk-

cjonowanie wielu dzie�, a w#ród nich m. in. od 1 wrze#nia 1945 r. formalne 

                                                 
60 Or$dzie Ks. Administratora Apostolskiego Edmunda Nowickiego do kap%anów, Gorzów Wlkp. 
1 IX 1945,  �Zarz�dzenia Administracji Apostolskiej Kamie%skiej,  Lubuskiej i Pra�atury Pil-
skiej� 1 (1945) 1, s. 2. 
61 Or$dzie Ks. Administratora Apostolskiego [Edmunda Nowickiego} do wiernych, Gorzów 
Wlkp. 1 IX 1945,   �Zarz�dzenia Administracji Apostolskiej Kamie%skiej,  Lubuskiej i Pra�atury 
Pilskiej� 1(1945)1, s. 4-5, 8.  
62 Bulla papie!a Paw�a VI, Episcoporum Poloniae w sprawie okr�gów ko#cielnych na polskich 
Ziemiach Zachodnich i Pó�nocnych. Tekst polski. w: Kronika Diecezji koszali'sko-

ko%obrzeskiej..., s. 259 � 263; Nowe diecezje Ko"cio%a katolickiego w Polsce, L. Adamczuk,  

W. Zdaniewicz (red.), Warszawa 1994, s. 27; E. Wi�zowski, Prze%omowy kardyna%, �Powiat 
S%upski�, 8 (2008), nr 10-11, s. 36-39. 
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funkcjonowanie Domu Matki i Dziecka w S�upsku. Idea powo�ania takiego 
domu by�a nowo#ci� w skali kraju, gdy! wcze#niej nikt w Polsce nie próbowa� 
stworzy" podobnej instytucji. Dom mia� przyjmowa" wszystkie kobiety spo-

dziewaj�ce si� potomstwa i pozostaj�ce w przykrych dla nich warunkach bez 
wzgl�du na stan cywilny kobiety � matki i bez wzgl�du na okoliczno#ci zaj#cia 
w ci�!�63

. 

Ks. Zieja zdawa� sobie spraw� z tego, !e powstanie Domu Matki i Dziecka 
w S�upsku mo!e si� wielu katolikom nie podoba". Tymczasem spotka�o go 
mi�e zaskoczenie, bo powstanie tego domu spotka�o si� z bardzo dobrym przy-

j�ciem. Nadchodzi�y listy z dowodami uznania. Napisa� równie! prymas Polski 
August kard. Hlond: �Serdecznie b�ogos�awi� inicjatyw� Domu Matki i Dziec-

ka w S�upsku. Inicjatywa ta, zrodzona z najczystszego ducha chrze#cija%skie-

go, zas�uguje na wszelkie poparcie i niew�tpliwie znajdzie odg�os w sercach 

polskich. Za��czam par� groszy na pi�kny, spo�eczny i narodowy cel�64
.  

Wizyt� na terenie pó�nocnej cz�#ci administracji apostolskiej gorzowskiej  

kard. Hlond z�o!y� jesieni� 1947 r. Aparat bezpiecze%stwa do pobytu prymasa 
Polski na Pomorzu Zachodnim przygotowa� si� wyj�tkowo skrupulatnie.  

W Szczecinie Wojewódzki Urz�d Bezpiecze%stwa Publicznego uniemo!liwi� 
zorganizowanie komitetów katolików #wieckich, które mia�y czuwa" nad �w�a-

#ciwym� przebiegiem wizyty prymasa. Kard. Hlond rozpocz�� t� wizyt� 25 
pa&dziernika 1947 r. od Gorzowa Wlkp. Celebrowa� tam dwa nabo!e%stwa,  
a nast�pnego dnia przez Barlinek, Lipiany oraz D�bie uda� do Szczecina, gdzie 
przyby� 27 pa&dziernika oko�o godz. 19.00 i w ko#ciele pw. Królowej Korony 
Polski odprawi� Msz� #w. W tej samej #wi�tyni celebrowa� równie! porann� 
Msz� #w. dnia nast�pnego, pó&niej zwiedzi� miasto oraz wizytowa� ko#cio�y: 
garnizonowy i pw. #w. Andrzeja Boboli. W�adzom nie uda�o si� w powitaniu 

skutecznie zablokowa" aktywnego udzia�u szczeci%skiej m�odzie!y akademic-

kiej. Ze Szczecina kard Hlond wyjecha� 28 pa&dziernika o godz. 11.30, odwie-

dzaj�c kolejno: Kamie% Pomorski, Ko�obrzeg i Koszalin. Nast�pnie 29 pa&-
dziernika prymas wizytowa�  Miastko, Szczecinek i Jastrowie. W Miastku  

burmistrz Karol Ziele% w oczekiwaniu na prymasa w�asnor�cznie dekorowa� 
bramy triumfalne, a pó&niej,  witaj�c go chlebem i sol� rozp�aka� si�. W Szcze-

cinku za# kard Hlond wyg�osi� krótkie kazanie, w którym wypowiedzia� zna-

mienne s�owa: �nie pozwólcie si� op�ta" bezbo!nikom, twardo jest nam i ci�!-
ko, lecz my wszystko przetrwamy, my Polacy jeste#my wytrwali w wierze 
swoich ojców�65

. Nast�pnego dnia w Jastrowiu podejmowali prymasa bur-

                                                 
63 Za�o!ony przez ks. Jana Ziej� Dom Matki i Dziecka w S�upsku funkcjonowa� do kongresu 
zjednoczeniowego PPR i PPS 15 XII 12948 r.; J. Zieja, *ycie Ewangeli&. Spisane przez J. Mo-

skw�. Paris 1991, s. 11-20; E. Wi�zowski, Ca%owali go w r$k$ i dotykali sutanny, �Powiat S�up-

ski� 9 (2009) 8-9, s. 32-35. 
64 Z. Machura, By% tu w"ród nas na s%upskiej ziemi, S�upsk 2007, s. 53  
65 K. Kowalczyk, W walce..., s.118. 
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mistrz Jastrowia i starosta wa�ecki. W ostatnim dniu wizyty 30 pa&dziernika  
kard. Hlond uda� si� do Z�otowa i Zakrzewa, w tej ostatniej z wymienionych 
miejscowo#ci odprawi� modlitw� przy grobie wielce zas�u!onego obro%cy pol-

sko#ci ks. Henryka Doma%skiego. 
Starosta wa�ecki B. Kubacki zosta� 15 listopada 1945 r.  przez Wydzia� Spo-

�eczno-Polityczny Urz�du Wojewódzkiego pouczony, !e udzia� w powitaniu 

kard. A.. Hlonda �dowodzi braku orientacji politycznej w odniesieniu do za-

gadnie% wyznaniowych�.  Starost� z�otowskiego za# 19 grudnia 1947 r. zobo-

wi�zano do wyja#nienia, kto by� inicjatorem zorganizowania banderii konnej, 

rowerzystów oraz kto prowadzi� orkiestr� stra!ack� i czy zosta�y przeprowa-

dzone dochodzenia wobec kupców, którzy podczas wizyty kardyna�a zamkn�li 
sklepy. Dla zdyskontowania odwiedzin prymasa 1 listopada 1947 r. Towarzy-

stwo Przyja&ni Polsko- Radzieckiej w Szczecinku zorganizowa�o manifesta-

cyjne z�o!enie wie%ców pod pomnikiem bohaterów Armii Czerwonej. 
Oficjalny udzia� niektórych urz�dników pa%stwowych w uroczysto#ciach 

zwi�zanych z pobytem prymasa Polski na Pomorzu Zachodnim #wiadczy�  
o tym, !e lokalna administracja szczebla gminnego i powiatowego nie by�a  
w pe�ni zorientowana, i! w polityce pa%stwa wobec Ko#cio�a katolickiego  
w drugiej po�owie 1947 r. nast�pi�y radykalne zmiany. Wielu lokalnych urz�d-

ników, b�d�cych praktykuj�cymi katolikami, nadal traktowa�o Ko#ció� jako 
jedn� z kluczowych instytucji partycypuj�cych w !yciu politycznym i wyklu-

cza�o mo!liwo#" zaistnienia otwartego konfliktu mi�dzy w�adzami pa%stwo-

wymi a hierarchi� Ko#cio�a katolickiego oraz wspólnot� wiernych. 
W�adze centralne doskonale zdawa�y sobie spraw�, i! w sytuacji, gdy wi�k-

szo#" spo�ecze%stwa jest wierz�ca, metody walki z Ko#cio�em musz� by" do-

pracowane i �subtelne�. Do dzia�a% zwi�zanych z przebiegiem wizyty kard. 

Hlonda negatywnie odniós� si� na naradzie Ministerstwa Bezpiecze%stwa Pu-

blicznego. 13 listopada 1947 r. minister Stanis�aw Radkiewicz 66. �W Szczeci-

nie niedawno, gdy przyjecha� Hlond � nie wiem kto, czy nasi pracownicy, czy 

do�owe jednostki w do�owych ogniwach naszej organizacji partyjnej, czy to 

mo!e po prostu prowokacja � wysypano szos� szk�em, pop�ka�y opony, a dal-

szy rezultat by� taki, !e zebrali si� ch�opi i powie&li Hlonda. Kto na tym wy-

gra�? Nie trzeba by" wielkim politykiem, aby widzie" szkodliwo#" podobnych 

form walki, je#li ich nie uwa!a" za prowokacj� [...]. Mamy do czynienia  
z przeciwnikiem najbardziej wyrafinowanym, najbardziej umiej�cym pos�ugi-

wa" si� podst�pem, z tym wszystkim, co ��czy si� w poj�ciu jezuity i dlatego 
te! ta czujno#" i w�a#ciwe nastawienie ca�ego aparatu jest koniecznym warun-

kiem, aby nie dostarcza" przeciwnikowi dogodnych sytuacji, aby nie by�o fak-

tów, które by oni mogli wykorzysta" przeciwko nam�67
. 

                                                 
66 K. Kowalczyk, W walce..., s. 119-120.  
67 A. Paczkowski,  Aparat bezpiecze'stwa w latach 1944-1956. Taktyka, strategia, metody, cz. 1 

lata 1946-1947,  Warszawa 1994, s. 233-234. 
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Radkiewicz ponadto poinformowa�, !e sprawa walki z Ko#cio�em nale!y do 
zada% partii, aparat bezpiecze%stwa pe�ni tylko funkcj� dodatkow�, pomocni-

cz�, uwra!liwia� na potrzeb� koordynacji dzia�a% mi�dzy parti� a pionem bez-

piecze%stwa w tym zakresie68
. 

Kwestia stosunków pa%stwo-Ko#ció� by�a równie! omawiana podczas ko-

lejnych zebra% Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Partii Ro-

botniczej. Na posiedzeniu 12 listopada 1947 r. zobowi�zano Jakub. Bermana 
do opracowania memoria�u dotycz�cego funkcjonowania i ograniczania wp�y-

wów Ko#cio�a. W dokumencie przekazanym 22 listopada 1947 r. Boles�awowi 
Bierutowi i Romanowi Zambrowskiemu

69
 zaproponowano strategi� walki  

z Ko#cio�em70. Ograniczenie wp�ywów katolicyzmu mia�o nast�pi" m.in. przez 
przekonanie inteligencji humanistycznej o niepatriotycznym obliczu Ko#cio�a, 
konfliktowanie Ko#cio�a z drobnomieszcza%stwem, laicyzowanie szerokich 
mas oraz kontynuowanie stosowanej ju! polityki wzajemnego omijania si� 
pa%stwa i Ko#cio�a. Zamierzano równie! pozbawi" Ko#ció� podstaw ekono-

micznych
71

. 

Na podstawie wytycznych Biura Politycznego Komitetu Centralnego Pol-

skiej Partii Robotniczej pracownicy centralnego aparatu partyjnego przeprowa-

dzili w terenie rozmowy instrukta!owe z aktywem. Kierunki walki z Ko#cio-

�em na Pomorzu Zachodnim zosta�y sprecyzowane 15- 16 grudnia 1947 r.  

w Szczeci%skim Komitecie Wojewódzkim Polskiej Partii Robotniczej. Podczas 

narady sekretarzy Hilary Chech�owski z Komitetu Centralnego Polskiej Partii 
Robotniczej stwierdzi�, !e ksi�!a prowadz� wrog� polityk� wobec partii i rz�du 
przy pomocy organizacji i prasy katolickiej. By�a to zapowied& partii komuni-

stycznej przyst�pienia do ostrej konfrontacji z Ko#cio�em katolickim.  
Po wyeliminowaniu legalnej opozycji w drugiej po�owie 1947 r. w�adze 

przyst�pi�y do oficjalnej walki z Ko#cio�em katolickim. Pod koniec 1947 r.  
w stosunkach pa%stwo- Ko#ció� w województwie szczeci%skim nast�pi�o defi-
nitywne odej#cie od polityki kohabitacji na rzecz konfrontacji z Ko#cio�em72

. 

Kard. Hlond jednak, ustanawiaj�c ponad dwa lata wcze#niej Administracj� 
Apostolsk� Kamie%sk�, Lubusk� i Pra�atury Pilskiej, zd�!y� utworzy" ju! pod-

stawy administracji ko#cielnej na Pomorzu Zachodnim. 

                                                 
68 K. Kowalczyk, W walce..., s. 120. 
69 B. Bierut, � prezydent Krajowej Rady Narodowej (formalnie bezpartyjny), J. Berman, R. Za-

mbrowski i S. Radkiewicz (szef zbrodniczego Ministerstwa Bezpiecze%stwa Publicznego) nale!eli 
do Biura Politycznego Komitetu  Centralnego Polskiej Partii Robotniczej, która by�a nieformalnym 
o#rodkiem decyzyjnym  Tymczasowego Rz�du Jedno#ci Narodowej. A. Dybkowska, J. *aryn,  
M. *aryn, Polskie dzieje od czasów najdawniejszych do wspó%czesno"ci, A.Sucheni-Grabowska, 

E.C. Król (red.),  Waszawa 1998, s. 306.  
70 J. *aryn, Ko"ció% a w%adza w Polsce )1945- 1950) Warszawa 1997, s. 169. 
71 R. Gryz, Pa'stwo a Ko"ció% w Polsce 1945- 195: na przyk%adzie województwa kieleckiego, 

Kraków 1999, s. 174. 
72 K. Kowalczyk, W walce..., s. 121-123. 
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Reasumuj�c mo!na stwierdzi", i! s�uga Bo!y kard. August Hlond !y� w la-

tach 1881-1948. By� salezjaninem. Przez trzy lata pe�ni� urz�d administratora 
apostolskiego, a nast�pnie rok biskupa katowickiego, przez 22 lata godno#" 
prymasa Polski, 21 lat by� kardyna�em, 20 lat arcybiskupem i metropolit� 
gnie&nie%sko- pozna%skim oraz dwa lata arcybiskupem i metropolit� warszaw-

sko-gnie&nie%skim. Zmar� 22 pa&dziernika w Warszawie, w 68. roku !ycia  

i 44. roku kap�a%stwa.  Po wybuchu II wojny #wiatowej okoliczno#ci tak  nie-

fortunnie u�o!y�y si�, !e musia� wyjecha" z Polski, czego pó&niej bardzo !a�o-

wa�. Pobyt w Rzymie, a nast�pnie w Lourdes, mia� jednak kluczowe znaczenie 
dla u#wiadomienia Stolicy Apostolskiej dramatu okupowanej Polski oraz g�o-

szenia #wiatu prawdy o barbarzy%stwie i okrucie%stwie okupantów hitlerow-

skiego i stalinowskiego, przez co odda� Polsce ogromn� przys�ug�. Decyzje 
kard. Hlonda dotycz�ce utworzenia nowych administracji apostolskich na Zie-

miach Zachodnich i Pó�nocnych, w tym Administracji Apostolskiej Kamie%-
skiej, Lubuskiej i Pra�atury Pilskiej oraz mianowanie ks. pra�. Edmunda No-

wickiego pierwszym jej rz�dc� w charakterze administratora apostolskiego, 
mia�y prze�omowe znaczenie w pó&niejszym tworzeniu struktur ko#cielnych na 
Pomorzu $rodkowym. W pierwszych miesi�cach po zako%czeniu dzia�a% wo-

jennych Ko#ció� katolicki by� jedn� z podstawowych instytucji wp�ywaj�cych 
na trwa�o#" wi�zi spo�ecznych na tym terenie, a w nowej rzeczywisto#ci poli-
tycznej odgrywa� równie! kluczow� rol� integracyjn� w prze�amywaniu ró!nic 
obyczajowych i kulturowych mi�dzy ludno#ci� nap�ywow� i autochtoniczn�. 
Kard. Hlond osobi#cie wyrazi� uznanie ks. Janowi Ziei za za�o!enie przez nie-

go Domu Matki i Dziecka w S�upsku. W dniach 27 i 28 pa&dziernika 1947 r. 
przebywa� w Szczecinie i drog� powrotn� do Warszawy 28 pa&dziernika kon-

tynuowa� w�a#nie przez Pomorze $rodkowe, odwiedzaj�c najpierw Kamie% 
Pomorski, Ko�obrzeg i Koszalin, a nast�pnie 29 pa&dziernika z�o!y� wizyty w 
Miastku, Szczecinku i Jastrowiu. Nie wszystkie swoje dalekosi�!ne plany zdo-

�a� zrealizowa", gdy! kres intensywnej dzia�alno#ci po�o!y�a #mier", ale na 
stworzonych przez niego podstawach administracyjno-duszpasterskich dzie�o 
to mogli kontynuowa" nast�pcy. Papie! Pawe� VI, dokonuj�c podzia�u Admi-

nistracji Apostolskiej Gorzowskiej, przekszta�conej pó&niej w diecezj� gorzow-

sk�, na trzy odr�bne diecezje bull� Episcoporum Poloniae coetus z 28 czerwca 

1972 r. wydzieli� z niej i ustanowi� obejmuj�c� Pomorze $rodkowe diecezj� 
koszali%sko-ko�obrzesk� ze stolic� biskupi� w Koszalinie. 
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Summary 

 

Cardinal August Hlond as the creator of the basis of church 

administration in the Middle Pomerania after World War II 

 

The servant of God Cardinal August Hlond lived from 1881 to 1948. He 

was the Polish primate for 22 years. His decisions as of 1945 on the 

establishment of the new apostolic administrations in Western and Northern 

Territories, including the Apostolic Administration Kamie%ska, Lubuska and 

the Prelature of Pi�a, were a turning point in the later development of church 

structures in the Middle Pomerania. In October 1947, he visited Kolobrzeg, 

Koszalin, Miastko, Szczecinek and Jastrow. When Pope Paul VI divided the 

Diocese of Gorzów into three separate dioceses in his bull Episcoporum 

Poloniae Coetus of 28 June 1972, he separated and established the Diocese of  

Koszalin � Ko�obrzeg, including Central Pomerania with the bishop�s capital in 

Koszalin. 

 

 

 

 

 

 

 


