
Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Kazimierza Kleinê

na 54. posiedzeniu Senatu
w dniu 13 maja 2010 r.

25 czerwca bie¿¹cego roku mija siedemdziesiata rocznica mêczeñskiej œmierci Alfonsa Wac³awa
Schulza, katolickiego duchownego, dzia³acza narodowego i niepodleg³oœciowego na Pomorzu, senatora
Drugiej Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1930–1935.

Bêd¹c w Senacie reprezentantem Pomorza i spo³ecznoœci kaszubskiej, chcia³bym przedstawiæ syl-
wetkê i dzia³alnoœæ ksiêdza Alfonsa Wac³awa Schulza. Objê³a ona trzy wa¿ne historyczne okresy: czas
zaborów, okres walki o przy³¹czenie ziem zamieszka³ych przez ludnoœæ kaszubsk¹ do Polski i okres bu-
dowy niepodleg³ego pañstwa Drugiej Rzeczypospolitej.

Ksi¹dz Alfons Schulz urodzi³ siê 5 marca 1872 r. w Tymawie. By³ synem Jakuba i Marii z Binerow-
skich. Uczêszcza³ do progimnazjum biskupiego Collegium Marianum w Pelplinie, nastêpnie do gimnaz-
jum klasycznego w Starogardzie. Po studiach w seminarium duchownym w Pelplinie 27 marca 1898 r.
przyj¹³ œwiêcenia kap³añskie. Pracowa³ jako wikariusz w kilku parafiach, miêdzy innymi w Oliwie, Sta-
rych Szkotach w Gdañsku, Che³mnie, Kartuzach i Wejherowie. W lipcu 1906 r. zosta³ mianowany na
proboszcza w Konarzynach.

Ksi¹dz Schulz by³ wielkim patriot¹. Szczególn¹ rolê odegra³ w okresie zaborów w organizacji polskie-
go ¿ycia spo³ecznego. Zosta³ cz³onkiem Towarzystwa Naukowego w Toruniu, którego g³ównym celem by-
³o prowadzenie badañ historycznych dotycz¹cych Pomorza Gdañskiego i kszta³towanie œwiadomoœci
narodowej Polaków przez przeciwstawianie siê jednostronnym opiniom nauki niemieckiej. Dzia³a³ rów-
nie¿ w Stowarzyszeniu „Stra¿”, które zajmowa³o siê promocj¹ polskich publikacji w œrodowiskach wiej-
skich. Zosta³ prezesem Towarzystwa Czytelni Ludowych w Cz³uchowie, wa¿nej spo³ecznej organizacji
oœwiatowej, zak³adaj¹cej biblioteki i rozpowszechniaj¹cej podrêczniki do nauki jêzyka polskiego.
W 1909 r. za³o¿y³ w Konarzynach kó³ko rolnicze i by³ jego przewodnicz¹cym. W 1912 r. zosta³ wybrany
na prezesa Zwi¹zku Kó³ Œpiewaczych okrêgu czerskiego.

Ksi¹dz Alfons Schulz prowadzi³ bardzo o¿ywion¹ dzia³alnoœæ w okresie walki o po³¹czenie Pomorza
z Polsk¹. W grudniu 1918 r. powo³ano Radê Ludow¹ powiatu cz³uchowskiego z siedzib¹ w Konarzy-
nach, której przewodniczy³. Zadaniem Rady Ludowej by³o podjêcie dzia³añ na rzecz podporz¹dkowania
tego obszaru odrodzonej Rzeczypospolitej. Równoczeœnie pe³ni³ mandat delegata na Sejm Dzielnicowy
w Poznaniu.

Wszelkie dzia³ania podejmowane przez Kaszubów, maj¹ce na celu przy³¹czenie do Polski, by³y z ca³¹
bezwzglêdnoœci¹ zwalczane przez w³adze niemieckie. Niemcy aresztowali ksiêdza Schulza i wiêzili
w Cz³uchowie. Po dwóch miesi¹cach w wyniku interwencji wielu polskich organizacji zosta³ on uwolnio-
ny. W lutym 1920 r. wszed³ w sk³ad komisji granicznej w Chojnicach. Pierwotnie granicê wytyczono nie-
korzystnie dla ludnoœci polskiej, co wywo³a³o silne wzburzenie i protesty Kaszubów. Powo³ano wówczas
Miêdzynarodow¹ Komisjê Graniczn¹, która dziêki usilnym zabiegom ksiêdza Alfonsa Schulza oraz ksiê-
dza Józefa Goñcza z Borowego M³yna dokona³a korekty linii granicznej. Po polskiej stronie pozosta³o
kilka wiosek kaszubskich, miêdzy innymi Ciecholewy, Konarzyny i ¯ychce, oraz szosa do Chojnic.

Ksi¹dz Schulz potrafi³ w sposób niezwyk³y ³¹czyæ dzia³alnoœæ duszpastersk¹ z aktywnoœci¹ na rzecz
spo³ecznoœci lokalnych. W okresie Drugiej Rzeczypospolitej pe³ni³ on wiele wa¿nych funkcji koœciel-
nych. W latach 1924–1931 by³ dziekanem dekanatu chojnickiego, od 1931 r. do 1939 r. – proboszczem
w Subkowach ko³o Tczewa.

W 1926 r. ksi¹dz Schulz powo³a³ do ¿ycia Towarzystwo Robotników w Konarzynach. By³ równie¿ ini-
cjatorem powstania lokalnego oddzia³u Towarzystwa Gimnastycznego „Sokó³”. Zasiada³ w Sejmiku Po-
wiatowym w Chojnicach oraz kierowa³ zarz¹dem powiatowym Pomorskiego Towarzystwa Rolniczego
w Tczewie.

Ksi¹dz Alfons Schulz cieszy³ siê ogromnym zaufaniem ludnoœci Pomorza, czego ukoronowaniem by³
wybór na senatora Rzeczypospolitej Polskiej z listy pañstwowej Bezpartyjnego Bloku Wspó³pracy
z Rz¹dem. Pe³ni³ tê zaszczytn¹ funkcjê w latach 1930–1935. Ksi¹dz Schulz nie zawiód³ swoich wybor-
ców. W Senacie czêsto zabiera³ g³os w obronie ich interesów.

W³adze pañstwowe równie¿ doceni³y zas³ugi ksiêdza Schulza, honoruj¹c go odznaczeniami: Srebr-
nym Krzy¿em Zas³ugi, Krzy¿em Organizacji Wojskowej Pomorza i Krzy¿em Oficerskim Orderu Polonia
Restituta.

Niemcy nie zapomnieli ksiêdzu Schulzowi roli, jak¹ odgrywa³ w okresie zaborów w obronie praw na-
rodowych ludnoœci kaszubskiej i w walce o granice w latach 1918–1920. Podczas okupacji by³ dwukrot-
nie aresztowany. Po raz drugi aresztowano ksiêdza 29 lutego 1940 r. i uwiêziono w Stutthofie. Tam
25 czerwca 1940 r. zosta³ zamordowany. Ksi¹dz Alfons Schulz pochowany zosta³ w Gdañsku Zaspie na



cmentarzu wiêŸniów politycznych. Po wojnie 21 marca 1946 r. jego szcz¹tki ekshumowano i pochowano
na cmentarzu parafialnym w Subkowach obok koœcio³a.

Ksi¹dz Alfons Wac³aw Schulz by³ cz³owiekiem niezwyk³ym. W historii Pomorza zapisa³ siê jako
obroñca niezawis³oœci narodu polskiego. Swoj¹ dzia³alnoœci¹ dla ojczyzny i mêczeñsk¹ œmierci¹ zas³u-
¿y³ sobie na nasz¹ wdziêczn¹ pamiêæ. Dla Polaków bez w¹tpienia powinien byæ wzorem szlachetnoœci
i patriotyzmu.

Kazimierz Kleina




