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1. Wprowadzenie

P

ojęcie „przestrzeń sakralna” jest rozumiane jako funkcjonalnie wyróżniona
podprzestrzeń przestrzeni geograficznej będąca odzwierciedleniem potrzeb,
a także możliwości wyrażania przekonań religijnych danej społeczności1. Termin
„przestrzeń sakralna” powstał ze złożenia dwóch różnie rozumianych słów: „przestrzeń”
i „sacrum”. W celu spełniania obowiązków religijnych przez mieszkańców określonych
jednostek osadniczych, pewna część przestrzeni geograficznej zostaje przekształcona
w miejsca święte, czyli przestrzeń sakralną, która może posiadać rozmaitą skalę. Miejscem takim są zarówno obiekty sakralne, w których sprawowany jest kult (kościoły,
kaplice), jak również obiekty małej architektury (krzyże, kapliczki i figury przydrożne),
przy których publicznie odbywają się różne praktyki religijne. Do obszarów sakralnych
należą również cmentarze, na których odbywają się obrzędy religijne i które są zarazem
wyjątkowym miejscem nagromadzenia wielu obiektów sakralnych.
Z pojęciem „przestrzeń sakralna” i „miejsce święte” jest związane także pojęcie krajobrazu sakralnego, którym posługuje się najczęściej w odniesieniu do analizy
rozmieszczenia obiektów sakralnych w układzie przestrzennym. Krajobraz sakralny
tworzy jeden z typów krajobrazu kulturowego. Zdaniem A. Jackowskiego i I. Sołjan
w krajobrazie sakralnym zawiera się przestrzeń święta (sacred space), która jest definiowana jako część powierzchni Ziemi rozpoznawana przez człowieka jako siedziba Boga lub bóstw2. Przestrzeń sakralna/święta traktowana może być zatem jako
miejsce święte o dużej powierzchni lub jako różne typy miejsc świętych: „siedziba
Boga lub bóstw” czy też miejsce kultu religijnego, jakimi są m.in. kościoły w układzie
parafialnym niezależnie od pełnionej hierarchii.
Na tle ogólnie zarysowanej problematyki przedmiotem rozważań w prezentowanym opracowaniu jest ukazanie zmian, jakie dokonały się w organizacji terytorialnej Kościoła katolickiego w Koszalinie po II wojnie światowej, w układzie parafii,
w powiązaniu z liczbą wiernych.
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Należy podkreślić, że parafie są instytucją nastawioną na zaspokajanie potrzeb
religijnych mieszkańców, zaś gęstość sieci parafialnej powinna odpowiadać rozmieszczeniu wiernych. W sytuacji przyrostu liczby mieszkańców są tworzone nowe parafie
w celu zapewnienia im odpowiedniej posługi. Trudno jednak oczekiwać, aby proces
powstawania parafii następował równomiernie wraz z przyrostem ludności. Często
utworzenie parafii wymaga, obok wyraźnego zwiększenia się liczby wiernych, spełnienia wielu warunków, np. uzyskania akceptacji władz kościelnych, zapewnienia
środków materialnych czy uzyskania pozwoleń władz administracyjnych.

2. Organizacja terytorialna sieci parafialnej do 1988 r.
Budynki kultu religijnego na Ziemiach Zachodnich do chwili przejęcia przez
władze polskie, w zdecydowanej części były w posiadaniu Ewangelickiego Kościoła Krajowego jako tzw. zbory protestanckie, tylko niektóre należały do katolików.
Po zakończeniu II wojny światowej w ogromnej większości budowle kościelne przeszły pod zarząd Kościoła katolickiego. Natomiast w Koszalinie stopniowo zaczęły
zanikać wszelkie wyznania protestanckie i po kilku latach katolicyzm stał się wyznaniem zdecydowanie dominującym w mieście3. Stało się tak, ponieważ znaczna
część ludności niemieckiej, głównie wyznania ewangelickiego opuściła miasto, a w jej
miejsce – w wyniku przesiedlania ludności z różnych części kraju, a także z zagranicy
– przybyło wielu Polaków, z których zdecydowana większość była wyznania katolickiego. Od tego czasu w Koszalinie wraz z przyrostem ludności katolickiej, a przede
wszystkim ich rozmieszczeniem terytorialnym, następowała stopniowo rozbudowa
sieci parafialnej. W zależności od rozwoju osadnictwa proces budowy terytorialnej
organizacji kościoła, której podstawową komórkę stanowiła parafia, przebiegał jednak różnie i w dużej mierze zależał od zamieszkania katolików4.
Należy podkreślić, że w pierwszych latach powojennych przemieszczająca się
na ziemie północno-zachodnie ludność nie napotykała trudności m.in. w zajmowaniu mieszkań, gospodarstw rolnych, często upraszczano formalności wyjazdowe,
ponieważ ważniejszy był sam fakt zasiedlania nowych terenów. Ziemie Odzyskane,
w tym także miasto Koszalin, pod wpływem migracji zostały zaludnione przez ludność
z różnych województw. Największą liczbę wśród osadników Koszalina stanowili przesiedleńcy z województw: warszawskiego, poznańskiego, bydgoskiego i lubelskiego5.
Duży udział w zaludnieniu Koszalina miała również ludność napływowa z zagranicy,
a także autochtoni (tab. 1).
Pod względem pochodzenia terytorialnego ludność Koszalina generalnie dzieli
się na trzy grupy: ludność autochtoniczną, która nie zmieniała miejsca zamieszkania
od 1939 r. Według danych NSP z 1950 r. stanowiła ona 6,7% ogółu mieszkańców
miasta przy średniej 8,4% dla całego województwa koszalińskiego. Najliczniejszą
grupę, ponad połowę mieszkańców miasta (57,8%) stanowili osadnicy z terenu
Polski. W regionie koszalińskim osadnicy ci stanowili odpowiednio 65,4%. Ludność
napływowa z zagranicy to w 1950 r. około 34,0% mieszkańców Koszalina, z czego
przesiedleńcy ze Związku Radzieckiego pochodzący głównie z ziem wchodzących do
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Tab. 1.
Ludność Koszalina w 1950 r. według miejsca zamieszkania w 1939 r.

a
b

Łącznie z m. st. Warszawa.
Łącznie z m. Łodzią.

Źródło: L. Kosiński; Pochodzenie terytorialne ludności Ziem Zachodnich w 1950 r. „Dokumentacja
Geograﬁczna” 1960, z. 2, tab. 1; obliczenia własne.

1939 r. w skład Polski stanowili ponad 30,0% ogólnej liczby ludności miasta przy
średniej około 23,0% dla całego regionu koszalińskiego.
Zasiedlanie ludnością napływową miasta spowodowało w początkowym okresie pewne problemy integracyjne. Wystąpiły różnice kulturowe, obyczajowe oraz
społeczne. Ludność zamieszkująca miasto często mówiła inaczej, inaczej się ubierała, miała inny styl życia, odmiennie reagowała na różne sytuacje, w tym także na
tle religijnym oraz reprezentowała różny poziom kultury. Na Ziemiach Zachodnich
nastąpiło więc zderzenie odmiennych kultur i psychik6.
Nawyki, przyzwyczajenia, poglądy polityczne oraz tradycje przejmowała od
swych rodziców także młodzież, która urodziła się już w Koszalinie. Zjawisko to nie
było obojętne również w zakresie kształtowania się przekonań religijnych i kultywowania obyczajowości katolickiej. Nie można zatem myśleć o zaangażowaniu się
mieszkańców miasta w aktywne postawy (pracę zawodową, społeczną, życie religijne
itp.) bez osobistej więzi, która miała ich łączyć. Nowe znajomości oraz przyjaźnie,
niezależnie od regionalnego pochodzenia, zawierano dopiero z upływem czasu.
Przyczynił się do tego, obok zakładów pracy, szkół, placówek kulturalnych, również
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kościół, do którego, mimo nie zawsze sprzyjających okoliczności, garnęli się wierni7.
Wobec nowych faktów, jakie zaistniały po II wojnie w zakresie zasiedlania Ziem Odzyskanych, dużą rolę odegrał Kościół katolicki. Dekretem wydanym w Gnieźnie na mocy
specjalnych uprawnień Stolicy Apostolskiej ówczesny prymas Polski, kard. A. Hlond,
ustanowił dla Ziem Odzyskanych pięciu Administratorów Apostolskich. Dla Ziem
Pomorza Zachodniego, Ziemi Lubuskiej i Prałatury Pilskiej, powstała Administracja
Apostolska z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim, pod nazwą Administracja Apostolska Karnieńska, Lubuska i Prałatury Pilskiej. Nowo powstała diecezja nieoficjalnie
nazywana gorzowską, obejmowała w tym okresie obszar 44,836 km2, czyli ponad
1/7 części kraju. Według obowiązującego do 1975 r. podziału administracyjnego
w jej skład weszły: byłe województwa szczecińskie, koszalińskie, zielonogórskie, dwa
powiaty poznańskiego oraz powiat lęborski i część wejherowskiego. Celem usprawnienia pracy duszpasterskiej na tak rozległych terenach do 1946 r. reaktywowano
dawny, historyczny dekanat Koszalin8. W skład dekanatu Koszalin weszły następujące
miejscowości wraz z kościołami parafialnymi: Białogard, Białogórzyno, Biesiekierz,
Bysino, Dobrzyca, Mielno, Sianów, Tychowo, Ustronie Morskie oraz Koszalin z kościołami parafialnymi pw. św. Józefa oraz Podwyższenia Św. Krzyża9.
Najstarsza była parafia pw. św. Józefa, obsługiwana przez ojców franciszkanów i kanonicznie erygowana 8 października 1892 r. Parafia ta w 1959 r. obej-

Ryc. 1.
Paraﬁe rzymskokatolickie i liczba paraﬁan w Koszalinie w 1967 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Schematyzm diecezji gorzowskiej 1967, s. 88-90
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mowała swym zasięgiem południowo-zachodnią część Koszalina oraz ponad 30
miejscowości wiejskich odległych nawet ponad 25 km, np. Rosnowo, Czapla Góra,
Kurozwęcz10.
Ku dobru duchowemu wiernych Koszalina oraz okolicznych miejscowości
w 1951 r. erygowano kolejną parafię pw. Podwyższenia Św. Krzyża. Nowo powstała
parafia obejmowała swym zasięgiem północno-zachodnią część miasta oraz 11 miejscowości podmiejskich z najdalej oddalonymi miejscowościami: Łobusz, Dobiesław
i Podamirowo. Kościół parafialny pw. Podwyższenia Św. Krzyża został zbudowany
w 1926 r. przez ewangelicko-unijną gminę wyznaniową. W posiadaniu wyznania
luterańskiego kościół pozostawał do 1945 r.11 Do 1973 r. na terenie Koszalina
znajdowały się dwie duże parafie (ryc. 1).
Ze względu na duże terytorium, jakie obejmowały macierzyste parafie i w celu
lepszego zapewnienia obsługi duszpasterskiej ludności, która zamieszkiwała odległe miejscowości, powstały kościoły pomocnicze tzw. filialne. W parafii św. Józefa
utworzono dwa kościoły pomocnicze: w Świeszynie oraz Wyszewie. Natomiast przy
parafii Podwyższenia Św. Krzyża jako filialne ustanowione zostały kościoły: w Bielicach Starych oraz Jamnie.
Znaczącym wydarzeniem nie tylko dla powstawania nowych parafii w prezentowanym mieście, ale całego Kościoła Powszechnego w Polsce było skierowanie
przez konferencję Episkopatu Polski w 1970 r. do papieża telegramu z prośbą
o stabilizację kościoła na Ziemiach Odzyskanych. Warunkiem do powstania nowej
diecezji, o którą zabiegał Administrator Apostolski z Gorzowa Wielkopolskiego był
układ pokojowy między PRL a RFN, celem którego było ostateczne uznanie granicy
państwa na Odrze i Nysie. Ówczesne polskie władze państwowe i partyjne, które
generalnie były przeciwko rozwojowi Kościoła katolickiego w naszym kraju, w tym
wypadku zadeklarowały normalizację stosunków między państwem a Kościołem.
Po ratyfikacji układu pokojowego między PRL a RFN, papież Paweł VI bullą Episcoporum Poloniae coetus z 28 czerwca 1972 r. erygował nowe diecezje. Nowo
powstała diecezja koszalińsko kołobrzeska objęła obszar byłego województwa koszalińskiego i niedużą część województwa gdańskiego. Pod względem administracji
kościelnej została włączona do metropolii gnieźnieńskiej, natomiast jej patronami
zostali św. Wojciech biskup i męczennik oraz św. Maksymilian Kolbe.
W momencie powstania diecezji Koszalin był jedynym miastem wojewódzkim
na tym terenie. W mieście znajdowały się urzędy władz administracyjnych, dlatego
też uważano, iż może dobrze pełnić funkcję siedziby diecezji. Posiadał dobre połączenia komunikacyjne, położony między aglomeracjami nadmorskimi, jakimi były
Gdańsk oraz Szczecin, rozwijał się prężnie, posiadał także piękną świątynię pochodzącą z XIV w. w stylu gotyckim. Dlatego też, stał się miastem biskupim, natomiast
na katedrę biskupią wyznaczono gotycką świątynię pw. Niepokalanego Poczęcia
Najświętszej Maryi Panny.
W chwili powstania diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej zaczęła uwidaczniać się
tendencja do dzielenia struktur diecezji na mniejsze jednostki. W tym celu były powoływane nowe parafie lub dokonywano korekt ich granic. Sytuacja taka wynikała
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z niestabilnej liczby mieszkańców związanej m.in. z intensywnym rozwojem Koszalina.
Powołanie nowych parafii miało ułatwić wiernym dostęp do kościoła oraz poprawić
relacje między duchownymi a wiernymi12.
Koszalin w chwili powołania diecezji posiadał niewystarczającą przestrzeń
sakralną dla potrzeb duszpasterskich. Na terenie miasta były tylko dwie parafie.
Wzrastająca liczba ludności katolickiej w mieście stała się powodem do czynienia
przez urząd diecezjalny starań o zwiększenie przestrzeni sakralnej. Prośby te zostały
uwieńczone sukcesem, albowiem dnia 5 lipca 1973 r. otrzymano pozwolenia na
rozbudowę kościoła parafialnego pw. Podwyższenia Krzyża Św
W trakcie trwającej rozbudowy tego kościoła nastąpiła wymiana obsady duszpasterskiej w obydwu parafiach koszalińskich oraz zmiana własności. Dnia 3 lipca
1974 r. odbyła się uroczystość przekazania duszpasterstwa rozbudowywanej parafii
zakonowi franciszkanów, którzy dotychczas pełnili swoje obowiązki w parafii pw.
św. Józefa przez okres 29 lat. Od strony prawnej kościół z placem oraz plebanią
przeszedł na własność prowincji zakonnej. Przy kościele został także kanonicznie
erygowany klasztor. Natomiast przy parafii pw. św. Józefa duszpasterstwo przekazane zostało klerowi diecezjalnemu13.
W dniu 31 października 1976 r. parafia pw. Podwyższenia Krzyża Św. przeżywała uroczystość poświęcenia i wmurowania kamienia węgielnego pod rozbudowującą się świątynię, aktu tego dokonał biskup Ignacy Jeż. Pamiątkowy kamień
został sprowadzony z Rzymu i pochodził z wykopalisk prowadzonych pod Bazyliką
św. Piotra. Umieszczony w stosownej oprawie, został wmurowany w fundamenty
rozbudowującej się świątyni Pańskiej. Kościół był budowany w latach 1976–1981
na miejscu poprzedniego, który uległ rozbiórce. Świątynia została zbudowana z cegły
oraz żelbetonu. Kościół posiada trzy nawy: dwie boczne i jedną główną. Równocześnie z budową kościoła wznoszony był także budynek klasztorny w miejscu starej
plebanii, który jest połączony ze świątynią łącznikami. Całość stanowi monumentalny kompleks i jest ciekawym akcentem architektonicznym miasta. Oryginalnym
elementem wystroju jest duży krzyż w prezbiterium w niekonwencjonalnym ujęciu.
W latach 70. XX w. nastąpiło również zmniejszenie się zasięgu oddziaływania parafii
koszalińskich na otaczające miasto miejscowości przez powoływanie na ich terenie
nowych parafii, np. w Świeszynie (1973 r.).
Wzrastająca liczba ludności katolickiej w mieście oraz w okolicznych miejscowościach, wymusiła powstanie nowego kościoła parafialnego. Celem ułatwienia
wiernym udziału w życiu religijnym, dnia 16 maja 1979 r. erygowano nową parafię
pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, przy kościele katedralnym.
Nowa parafia powstała z podziału parafii św. Józefa. Kościół pw. Niepokalanego
Poczęcia NMP, kiedyś nazywany kościołem Mariackim został wybudowany w latach
1300–1333 staraniem Rady Miejskiej, wszystkich mieszkańców miasta, a także sióstr
cysterek, które zbierały ofiary na ten cel od pielgrzymów przybywających do kaplicy
na Górze Chełmskiej, nad którą miały patronat. Wzorcem dla budowli był wcześniej
wzniesiony kościół w Białogradzie, jednak koszalińska świątynia miała być bardziej
strzelista. Świątynia jest utrzymana w czystym stylu gotyku pomorskiego, bez nale-
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ciałości stylów późniejszych epok. Zarówno zewnątrz jak i wewnątrz jest zachowana
w szlachetnych proporcjach swojego gotyckiego piękna. W 1534 r. kościół Mariacki
stał się świątynią dla nowej wiary ewangelicko-luterańskiej wprowadzonej do miasta
przez książąt pomorskich Barnima IX i Filipa I na sejmie stanów w Trzebiatowie
i pełnił tę funkcję do 1945 r. Dnia 26 maja 1945 r. do Koszalina z grupą osadników przybył również katolicki kapłan Nikodem Szałankiewicz, który zorganizował
życie religijne w mieście jako pierwszy polski proboszcz. Poświęcił kościół Mariacki
służący dotychczas luteranom i w dniu 17 czerwca 1945 r. odprawił pierwszą msze
świętą. Po utworzeniu diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej oraz ustanowieniu Koszalina
miastem diecezjalnym, świątynia uzyskała nową rangę. Bulla Papieska ustanawiająca
diecezję wymienia kościół pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
jako katedrę, przyznając jej przywileje, jakie z prawa powszechnego przysługują
Katedrom Kościoła Katolickiego14.
W kościele znajdują się wmurowane tablice z brązu ku czci ks. Prymasa Wyszyńskiego, ku upamiętnieniu więzionych w Koszalinie kobiet z AK, tablica wdzięczności z okazji 25-lecia sakry biskupiej bp Ignacego Jeża oraz tablica hołdu obrońcom
prawdy i godności człowieka z podobizną ks. J. Popiełuszki.
W katedrze odbyły się ingresy kolejnych biskupów koszalińsko-kołobrzeskich:
22 października 1972 r. bp. Ignacego Jeża, 23 marca 1992 r. bp. Czesława Domina,
31 sierpnia 1996 r. bp Mariana Gołębiewskiego, 7 sierpnia 2004 r. bp. Kazimierza
Nycza oraz 11 sierpnia 2007 r. bp. Edwarda Dajczaka. Ważnym wydarzeniem w historii kościoła był dzień 1 czerwca 1991 r., kiedy to katedrę nawiedził w trakcie swej
pielgrzymki do ojczyzny Ojciec Święty Jan Paweł II i odmówił w niej wraz z wiernymi
różaniec. Modlitwa była transmitowana na cały świat.
Z przeprowadzonych badań wynika, że najwięcej pozwoleń na budowę nowych
świątyń w Koszalinie uzyskano w latach 1980–1981, kiedy to ruch „Solidarności”
na pewien czas wpłynął na ustępstwa władz. Zwiększenie liczby parafii w mieście
miało zbliżyć księży do wiernych, a tym samym zapewnić wiernym spełnianie obowiązków religijnych. W 1980 r. wierni byli obsługiwani przez trzy parafie i w trzech
kościołach, z których tylko jeden pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi
Panny (katedra) posiadał większą przestrzeń sakralną. Po rozbudowie kościoła pw.
Podwyższenia Krzyża Św. miasto zyskało drugą świątynię o znacznej powierzchni.
Usilne zabiegi Kurii Biskupiej, szczególnie ówczesnego ordynariusza diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej doprowadziły do sukcesu, którym okazała się możliwość powołania
dwu nowych parafii na terenie miasta. Pierwsza z nowo powstałych parafii – pw.
Ducha Świętego zlokalizowana została w dzielnicy Północ-„Przylesie” i wydzielono
ją z parafii pw. Podwyższenia Krzyża Św., natomiast druga – pw. św. Wojciecha
powstała na osiedlu Rokosowo w wyniku podziału parafii katedralnej pw. Niepokalanego Poczęcia NMP. Nowo powstałe parafie posiadały określony obszar, jednakże
brak w nich było własnych kościołów. Dlatego też parafia pw. św. Wojciecha początkowo korzystała z kaplicy w domu przy ul. Norwida oraz kościoła katedralnego,
aż do czasu zbudowania tymczasowej kaplicy na terenie przeznaczonym pod budowę
nowego kościoła parafialnego. Parafii przyznano także kościół filialny w miejscowości
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Ryc. 2.
Paraﬁe rzymskokatolickie i liczba paraﬁan w Koszalinie w 1987 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Schematyzm diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej 1987,
s. 287-310

Bonin oddalony od Koszalina 7 km. Kolejna nowa parafia pw. Ducha Świętego zlokalizowana na osiedlu Północ-„Przylesie” aż do czasu zbudowania kaplicy w miejscu
przeznaczonym na budowę świątyni, korzystała z kościoła filialnego w miejscowości Jamno. Oba kościoły zaspokajać miały potrzeby religijne mieszkańców prężnie
rozwijających się zespołów osiedlowych. Miasto przez kolejne erekcje parafialne
podzielone zostało zatem na pięć parafii. Świątynia pw. Ducha Świętego została
wzniesiona w stylu nowoczesnym, według projektu inż. arch. A. Lorka z Koszalina
w ciągu 6 lat (1980–1986). Poświęcenia kościoła dokonał ks. bp Ignacy Jeż w dniu
25 lipca 1986 r. Należy zaznaczyć, iż projekt bryły kościoła zdobył pierwszą nagrodę
na ogólnopolskim konkursie architektonicznym w Warszawie w 1986 r. Świątynia
została zbudowana w systemie wielkopłytowym, a jej przestrzenna forma w sposób
zasadniczy różni się od architektury otaczających ją budynków.
Znaczącym wydarzeniem dla nowego kościoła oraz wiernych z Koszalina, jak
i całej diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, było wydarzenie z 1 czerwca 1991 r., kiedy
miasto odwiedził Ojciec Święty Jan Paweł II. Podczas tego historycznego wydarzenia
Ojciec Święty na placu przed świątynią odprawił Mszę Świętą, dziękując Bogu za to,
co zostało wybudowane i odnowione w młodej diecezji.
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Należy zaznaczyć, że kościół pw. Ducha Świętego jest aktualnie największym
kościołem w mieście. Zaś w kompleksie mieszkalno-szkolnym otwarto pierwszą w diecezji szkołę podstawową i średnią. W celu usprawnienia pracy duszpastersko-administracyjnej dokonano tu podziału miasta na dwa dekanaty: dekanat Południe oraz
dekanat Północ. Do dekanatu Koszalin-Południe należały trzy koszalińskie parafie:
pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, pw. św. Józefa oraz pw. św. Wojciecha. Oprócz
tego do dekanatu Koszalin-Południe należały kościoły parafialne w miejscowościach
wiejskich, tj.: Bobolice, Kłanino, Świeszyno, Myszewo, Sieciemin, Zegrze Pomorskie
oraz Szczeglino. Natomiast do dekanatu Koszalin-Północ należały dwie koszalińskie
parafie: pw. Podwyższenia Św. Krzyża oraz pw. Ducha Świętego, a także parafie
położone w miejscowościach: Biesiekierz, Dobrzyca, Łękno, Mielno, Mścice, Sianów
oraz Śmiechów15. W kwietniu 1986 r. nastąpiła reorganizacja parafii pw. św. Józefa
Oblubieńca. Konieczność zorganizowania tejże parafii w nowych granicach miasta
wyniknęła z przebudowy ulicy Szczecińskiej, Krakusa i Wandy oraz Gnieźnieńskiej
na ulice dwupasmowe. Mając na uwadze prośby mieszkańców, ordynariusz diecezji
ks. Bp. Ignacy Jeż erygował w granicach miasta kolejny kościół parafialny, którego
patronem został św. Józef Rzemieślnik. Nowa parafia pw. św. Józefa Rzemieślnika
powstała z przekształcenia (reorganizacji) dotychczasowej parafii św. Józefa Oblubieńca oraz z podziału parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP. Poświęcenia kamienia węgielnego oraz wmurowanie aktu erekcyjnego kościoła parafialnego pw. św.
Józefa Rzemieślnika, dokonał Ordynariusz diecezji Czesław Domin 5 maja 1994 r.
Budowa nowego kościoła trwała długo, aż 10 lat (1990–2000). Świątynia została
wybudowana z ofiar pieniężnych wiernych, przy pewnej pomocy diecezji, prywatnych sponsorów oraz Samorządu Miejskiego. Konsekracji nowego kościoła dokonał
w dniu 15 października 2000 r. biskup Marian Gołębiewski. Budynek sakralny jest
wymurowany z cegły na planie prostokąta, w stylu halowym, a cała powierzchnia
użytkowa wynosi 1500 m2.

3. Czynniki kształtujące przestrzenne zróżnicowanie
rozwoju sieci parafialnej Koszalina po 1988 r.
Normalizacja stosunków pomiędzy Kościołem rzymskokatolickim a państwem,
jaka nastąpiła po 1989 r. stwarzała możliwości realizacji powołania wcześniej planowanych parafii na terenie miasta. Kolejnymi czynnikami, które wymuszały powołanie nowych parafii były: wyraźny wzrost liczby ludności Koszalina o prawie 20 tys.
w latach 1980–1998, a także zwiększenie powierzchni miasta z dniem 1 stycznia
1989 r. o prawie 18 km2 przez włączenie m.in. miejscowości położonych w strefie
podmiejskiej, np.: Sarzyno, Raduszka, Wilkowo, Chełmoniewo, Dzierżęcino i Lubiatowo.
Mając na uwadze fakt, że gęstość sieci parafialnej powinna odpowiadać rozmieszczeniu wiernych, władze diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej czyniły starania
o zezwolenia na utworzenie nowych parafii. Już 23 marca 1990 r. Biskup koszaliń-
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sko-kołobrzeski erygował parafię pw. Kazimierza Oblubieńca. Nowa parafia powstała
z podziału parafii pw. Ducha Świętego i obejmowała terytorium, którego granica
biegła od torów kolejowych w kierunku Sławna do drogi na Sianów w kierunku
Góry Chełmskiej.
Powołanie nowej parafii nie rozwiązało problemów znacznej liczby wiernych
z rozbudowującego się osiedla Bukowe (tab. 2). Aby ułatwić parafianom dostęp do
kościoła Wikariusz Generalny Tadeusz Werno 1 września 1991 r. erygował kolejną
parafię pw. Ignacego z Loyoli, która także należała do dekanatu Koszalin-Północ.
Nowa parafia powstała z podziału parafii pw. Podwyższenia Św. Krzyża. Naturalną
granicę na południu parafii stanowiło obniżenie, które biegło w kierunku wschodnim
do rzeki Dzierżęcinki, na zachodzie granica przebiegała ul. Morską do ul. Przemysłowej. Kościoły parafialne pw. Ignacego z Loyoli. oraz pw. Kazimierza Oblubieńca
są wzniesione w nowoczesnym stylu i wielkościowo dostosowane do potrzeb parafii. Zaznaczyć należy, że dekretem z dnia 1 października 1995 r. zostały zniesione
dekanaty Koszalin-Północ oraz Koszalin-Południe, które utworzono w celu usprawnienia współdziałania duszpasterskiego kapłanów w 1980 r. Jednocześnie dekretem
z 1995 r. na mocy prawa kanonicznego ustanowiono nowy dekanat Koszalin-Miasto
(dekanat koszaliński), do którego zostały włączone jedynie te parafie, które obsługiwały ludność katolicką zamieszkałą na terenie miasta16.
Tab. 2.
Liczba ludności i gęstość zaludnienia Koszalina w układzie osiedli w 2008 r.

Źródło: Dane na podstawie materiałów uzyskanych w Wydziale Ewidencji Ludności Urzędu Miejskiego w Koszalinie na dzień 05.11.2008 r. Informacje otrzymane w Wydziale Architektury i Urbanizacji
Urzędu Miejskiego w Koszalinie.
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Rozwój przestrzenny miasta i włączenie w granice administracyjne Koszalina
miejscowości Raduszka spowodowały, iż w 1997 r. erygowana została parafia pw.
Trójcy Świętej. Powstała ona z podziału parafii Matki Boskiej w miejscowości Manowo, Narodzenia NMP w Świeszynie oraz Niepokalanego Poczęcia NMP (parafia
katedralna) w Koszalinie. W tym celu od wymienionych parafii zostały odłączone
następujące miejscowości: Bonin, Kretomino, Wilkowo, które wraz ze znajdującym
się w granicach miasta osiedlem Raduszka utworzyły jedną parafię.
Na uwagę zasługuje również fakt, że w 1993 r. została ustanowiona na terenie miasta parafia garnizonowa pw. św. Jana Kapistrana. Na potrzeby kultu został
wykorzystany budynek magazynowy, jednocześnie podjęto prace nad jego adaptacją. Na wniosek miejscowego proboszcza kaplica zmieniła patrona i od 8 grudnia
1994 r. została ustanowiona parafią pw. św. Marcina. Po uzyskaniu zaś zgody
Biskupa Polowego Wojska Polskiego ks. Bp gen. bryg. T. Płaskiego, na mocy prawa kanonicznego, dekretem z dnia 29 czerwca 2005 r. przy kaplicy garnizonowej
w Koszalinie utworzono parafię posiadającą status cywilno-prawny. Powstała ona
z podziału parafii pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny oraz parafii pw. św. Wojciecha. Funkcję kościoła parafialnego spełnia kaplica garnizonowa
pw. św. Marcina17.

Tab. 3.
Osiedla miejskie w granicach dekanatu koszalińskiego w 2008 r.

Źródło: Schematyzm diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej 2004, s. 125–136. Koszalińsko-Kołobrzeskie
Wiadomości Diecezjalne 2005, z. 4-6, s. 10, M. Bikun 2009.
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Ryc. 3.
Podział terytorialny Koszalina na paraﬁe rzymskokatolickie i liczba paraﬁan w 2008 r.
Źródło: Sprawozdania duszpasterskie z paraﬁi koszalińskich za 2008 r.; M. Bikun, op. cit.

Aktualny stan oraz struktura przestrzenna Kościoła rzymskokatolickiego w Koszalinie jest wynikiem procesu, który był kształtowany przez zmiany zachodzące
w administracji kościelnej. W 2008 r. na terenie miasta istniało 9 parafii, z których
8 posiada kościoły parafialne na terenie miasta, jeden zaś kościół parafialny pw.
Trójcy Świętej położony jest w miejscowości Kretomino (ryc. 3). Mimo iż skupia
on wiernych z podmiejskich wsi Bonin oraz Kretomino, to również swym zasięgiem
obejmuje ludność zamieszkałą na osiedlu Raduszka (tab. 2). Budowa nowych świątyń spowodowała przede wszystkim zagęszczenie parafii w mieście, a tym samym
zmniejszenie powierzchni istniejących (ryc. 3). Do największych pod względem liczby
wiernych i zamieszkującej ludności należy parafia Niepokalanego Poczęcia NMP,
która liczy około 21 tys. osób, z tego około 20 tys. wiernych obejmuje osiedla:
Śródmieście, Tysiąclecia oraz Jedliny (tab. 3). Drugą pod względem liczby ludności
i wiernych jest parafia pw. Ducha Świętego, na terenie której są położone osiedla:
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Tab. 4.
Typologia tytułów kościołów paraﬁalnych w Koszalinie w 2008 r.

Źródło: zestawienie i opracowanie na podstawie własnych obserwacji.

Kotarbińskiego, Śniadeckich, Unii Europejskiej, Wańkowicza i Na Skarpie. Zamieszkuje ją odpowiednio 20,0 tys. osób i 18,6 tys. wiernych. Najmniejsza jest parafia
pw. Trójcy Świętej (2,7 tys. ludności i 2,6 wiernych).
Biorąc zaś pod uwagę tytuł, który popularnie zwany jest „wezwaniem” wśród
koszalińskich świątyń najliczniejszą grupę stanowią tytuły hagiograficzne, a więc związane z osobami uznanymi przez Kościół za święte. Trynitarne tytuły posiadają dwa
kościoły (Trójcy Świętej oraz Ducha Świętego). Najmniej licznie reprezentowane są
w Koszalinie kościoły maryjne oraz chrystologiczne, brak jest natomiast świątyń, które
poświęcone są aniołom (tab. 4). Najstarszy kościół w mieście, a zarazem prezentujący
najwyższą wartość artystyczną i historyczną, jest zlokalizowany w centrum miasta.
Analizując rozmieszczenie świątyń, które powstały w okresie powojennym, można
wywnioskować, iż władze kościelne przywiązywały dużą wagę do tego, aby powstawały one na terenie nowych osiedli mieszkaniowych. Wszystkie nowo powstałe na
terenie Koszalina obiekty sakralne w okresie powojennym nie są wybitnymi dziełami
sztuki architektonicznej, wyróżniają się jednakże ciekawą sylwetką, funkcjonalnością
i są bezsprzecznie ozdobą miasta.

4. Podsumowanie
Z przeprowadzonych badań wynika, że do zmiany właścicieli obiektów religijnych po II wojnie światowej w Koszalinie zasadniczo przyczyniły się uwarunkowania
historyczne. Nowe zasiedlenie Ziem Północno-Zachodnich spowodowało dominację wyznania rzymskokatolickiego i nową organizację terytorialną sieci parafialnej
omawianego miasta
Początkowo Koszalin podzielony był jedynie na dwie parafie, które koncentrowały prawie po połowie liczby mieszkańców. Dopiero powstanie w 1972 r. diecezji
koszalińsko-kołobrzeskiej z siedzibą w Koszalinie stworzyło bardziej korzystne warunki
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do podjęcia przez władze kościelne starań o uzyskanie pozwoleń na budowę kolejnych
kościołów. Jednak ze względów ideologicznych w latach 1972–1980 uzyskano pozwolenie na budowę tylko jednego kościoła, pomimo dynamicznie wzrastającej liczby
mieszkańców miasta. Należy sądzić, iż nowe uwarunkowania społeczno-polityczne
jakie zaistniały na początku lat 80. XX w. wpłynęły na ustępstwa władzy świeckiej w
odniesieniu do budowy nowych kościołów. W latach 1980–2005 erygowano pięć
parafii diecezjalnych i jedną parafię cywilno-wojskową na terenie nowo wybudowanych osiedli blokowych.
Jak wynika z badań obecna przestrzeń sakralna Koszalina związana jest z rozbudową sieci parafialnej, a zależna była przede wszystkim od wzrostu liczby mieszkańców oraz rozwoju terytorialnego miasta.
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Sacred space of Koszalin following World War II
(SUMMARY)
The purpose of the paper is to describe changes, which took place in the geographic organization of the Roman Catholic Church in Koszalin following World War II. The development
of the parish network and the number of worshippers are described.
There were only two Catholic parishes in 1972 when the “Koszalin and Kołobrzeg” diocese
was established in Koszalin. The establishment of a new diocese prompted efforts towards
creating a parish network. In 1973, the government permitted for an upgrade of the Church
of the Raising of the Holy Cross. However, large numbers of worshippers contributed money
and efforts to the establishment of a new parish around the Cathedral of the Immaculate
Conception of Mary, which had been built in 1300-1333 thanks to the efforts of the Municipal
Council, the citizenry as well as the local Cistercian monastery. Generally, the government
did not permit new churches to be built and new parishes to be established in newly-established government housing communities. This changed to some degree in 1980 when the
so-called Solidarity movement came on the national political scene. Thanks to the efforts
of Bishop Ignacy Jeż, two new parishes were established in 1980 – the Parish of the Holy
Spirit in a new government housing community in the Północ-Przylesie part of Koszalin
and the Parish of the Holy Cross in the Borough of Rokosowo. In 1986, as a result of the
re-organization of the Parish of St. Joseph the Bonny and the Parish of the Immaculate
Conception of Mary, a new parish called the Parish of St. Joseph the Artisan was established. The city of Koszalin possessed only ﬁve parishes until 1989.
New laws governing the relationship between the Catholic Church and the Polish Government put in effect in 1989 resulted in the creation of three new parishes. The Parish of St.
Kazimierz was established in 1990 in Bukowe Borough. The Parish of St. Ignacy Loyola
was established in 1991 in Morskie Borough. The Parish of the Holy Trinity was established
in Racuszka Borough in 1997.
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The research in Koszalin sought to analyze the development of the city’s parish network,
which has been driven by population growth and the city’s territorial expansion. The new
parishes offer convenient access to religious services to all the residents of Koszalin.
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