
1



SPIS ZAWARTOŚCT 
TECZKI

l/2.Dokumenty(sensu stricte^ dotyczące osoby relatora -— 

1/3.Inne materiały dokumentacyjne dotyczące delatora — 

II. Materiały uzupełniające relację —-

III/2.Materiały dotyczące ogólnie okresu sprzed 1939 r. —  

III/3.Materiały dotyczące ogólnie okresu okupacji (1939-1945) 

III/4.Materiały dotyczące ogólnie okresu po 1945 r. — . 

III/5.Inne ...tttttt—

IV. Korespondencja

III/1.Materiały dotyczące rodziny relatora IC . t) 5 ; J f  4

V. Nazwiskowe karty informacyjne :

VI. Fotografie

2



3



4



5



6



k

Szczeblewski Bernard ps. „Benek”

Po wojnie komandor marynarki wojennej, Harcerz Rzeczypospolitej urodził 
się 21 IV 1922 w Templinie, zm. 28 IV 2012 w Gdyni.

Przed wojną był uczniem gimnazjum polskiego w Gdańsku i harcerzem 
drużyny gimnazjalnej. Były uczeń Lucjana Cylkowskiego.

W marcu 1939 r. po ogłoszeniu Pogotowia Wojennego ( w lutym 1939 stan 
pogotowia ogłosił zastępca Rejonu Morskiego Harcerzy hm. Lucjan Cylkowski) 
został skierowany na kurs przysposobienia wojskowego, na którym m.in. 
zapoznał się z prowadzeniem w warunkach wojennych walki, obsługą broni. W 
sierpniu 1939 został zatrudniony w komendzie wojskowej, gdzie jak wielu 
harcerzy w tamtym okresie dostarczał wezwania o mobilizacji.

W maju 1940 Benedykt Porożyński dotarł do Gdyni, gdzie powierzył L. 
Cylkowskiemu zorganizowanie hufca Szarych Szeregów spośród starszych 
harcerzy i zaufanych instruktorów Gimnazjum Macierzy Szkolnej w Gdańsku.

Spotkania datujące się od połowy 1940 o charakterze to warzy sko- 
koleżeńskim miały niemały wpływ na kształtowanie się już konkretnego 
środowiska, niejako sztabu dowódczego.

Kontaktował się z L. Cylkowskim w warsztacie szewskim Rohdego przy ul. 
Abrahama, gdzie Cylkowski był zatrudniony.

W lutym lub marcu 1941 w zakładzie szewskim odbyło się zebranie 
konspiracyjne z udziałem m.in. B. Porożyńskiego i B. Szczeblewskiego -  
omawiano wówczas m.in. sprawę zorganizowania w Gdyni punktu łączności 
radiowej.

Był m.in. łącznikiem L. Cylkowskiego , z jego polecenia jeździł do Feliksa 
Beszczyńskiego, komendanta hufca Szarych Szeregów w Toruniu. Jako łącznik 
odbywał też podróże do Ciechanowa. Na poczcie spotykał się z nieznanym 
łącznikiem z Warszawy, któremu przekazywał zaszyfrowane meldunki zaszyte 
w płacie skóry.

W celu ominięcia Iławy gdzie przeprowadzano kontrolę graniczną do 
Ciechanowa jeździł trasą Grudziądz- Brodnica- Działdowo-Ciechanów. 
Przekazywał L. Cylkowskiemu informacje wywiadowcze. Od kwietnia 1940 
pracował jako goniec w drukami Schefke . Z polecenia Cylkowskiego zbierał 
różne blankiety nagłówkowe, przepustki i innego typu druki wykonywane w 
tym zakładzie, które mogły być przydatne w działalności konspiracyjnej. 
Przekazywał także Cylkowskiemu drukowane tam kartki żywnościowe. Jesienią 
1941 został przeniesiony przez Arbeitsamt do pracy w stoczni „Deutsche 
Werke-Kiel w Gdyni, gdzie prowadził dokumentację przyjmowania sprzętu. 
Przez ten dział przechodziły części zamienne i nowe elementy wyposażenia dla 
okrętów Kriegsmarine, stacjonujących w porcie gdyńskim lub miały wkrótce
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zawinąć do tej bazy. Dane spisywane codziennie podczas pracy przekazywał w 
określonych z góry dniach Cylkowskiemu.

Był także łącznikiem Cylkowskiego z komendantem Chorągwi Pomorskiej 
Szarych Szeregów Bernardem Myśliwkiem; jeździł do Chojnic, Brodnicy, 
Ciechanowa, Torunia.

Nie miał kontaktu organizacyjnego z harcerzami podległymi Cylkowskiemu i 
dzięki temu uniknął aresztowania 1 1942; utracił jednak kontakt z Szarymi 
Szeregami. Został aresztowany przez gestapo dopiero w listopadzie 1944 za 
udzielenie pomocy jeńcom włoskim i powstańcom słowacki pracującym przy 
budowie linii kolejowej w rejonie Babich Dołów koło Gdyni. Po śledztwie 
został osadzony w Stutthofie.

Aresztowany w październiku 1944 za podanie chleba jeńcowi-Słowakowi, 
więzień Stutthofu ( nr 82876) ( podobóz Burgraben. Uciekł z „marszu śmierci” 

w Luzinie.
r

Źródła: Gąsiorowski Andrzej, Krwawy terror nie złamał harcerzy Pomorza, [  
w:] Szare Szeregi. Harcerze 1939- 1945 pod red. Jabrzemskiego Jerzego, 
Warszawa 1988, t. II, s. 130, 131, 140, 157; Tenże , Szare Szeregi na Pomorzu ( 
1939-1945), Toruń 1998, s. 38, 61, 66, 69, 70, 100, 119, 120; Śmierzchalski 
Alfons, Spod znaku lilijki, Gdynia 2011, passim s. 215 zdjęcie, (pozycja w 
bibliot. Fundacji).

E. Skerska
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POD PATRONATEM 'ź iM

POMERANII

Z a p o m n i a n y  a r t y s t a

Jesienią 2012 roku minie 90 lat od chwili, kiedy artysta malarz Wacław Szczeblewski zało
żył Pomorską Szkołę Sztuk Pięknych w Grudziądzu, którą w 1933 przeniósł do Gdyni. Z tej 
okazji Muzeum Miasta Gdyni oraz Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu zorga
nizowały okolicznościową wystawę pod tytułem „Wacław Szczeblewski. Artysta z Pomorza".

TOMASZ REMBALSKI

Szczeblewscy z Kociewia
Twórca szkoły Wacław Bernard 

Szczeblewski urodził się 11 czerwca 
1888 roku w Pelplinie, w rodzinie wła
ściciela miejscowej karczmy Józefa 
(1848-1921) i Marianny z d. Krajewskiej 
(1855-1912), jako siódme z jedenaścior
ga dzieci. Najwcześniej wzmiankowa
ni przodkowie artysty pochodzili być 
może z kociewskiego Młyna Borkow
skiego, a w Pelplinie krótko przed 1774 
osiadł jego prapradziadek Adam, któ
rego żoną była Zofia z d. Nagórska. 
W kolejnych pokoleniach Szczeblew
scy w Pelplinie zaliczali się do uboższej 
kategorii ludności chłopskiej (byli tzw. 
chałupnikami). Dopiero ojciec Wacła
wa, Józef, początkowo szewc, około 
1886 roku wszedł w posiadanie pelpliń- 
skiej karczmy, dając solidne podstawy 
materialne dla swojej rodziny, co za
owocowało jej awansem społecznym 
już w pokoleniu jego dzieci.

Kształtowanie się 
artystycznej wrażliwości

Nie bez znaczenia dla młodego 
Wacława Szczeblewskiego było miej
sce, w którym się wychowywał. Pel
plin przełomu XIX i XX wieku był 
prężnym lokalnym ośrodkiem gospo
darczym, ale przede wszystkim stoli
cą biskupstwa chełmińskiego, siedzibą 
jedynej na Pomorzu szkoły (Collegium 
Marianum), w której nauczano języka 
polskiego. Biografowie artysty pod
kreślają silne oddziaływanie zgroma
dzonych w pelplińskiej katedrze dzieł 
sztuki, m.in. autorstwa Hermana Hana 
i Bartłomieja Strobla, na kształtowanie 
artystycznej wrażliwości Szczeblew

skiego. Pierwszym nauczycielem mło
dego artysty był pelpliński malarz Ste
fan Lewicki (1834-1912), którego m.in. 
podpatrywał przy pracach konserwa
torskich prowadzonych w krużgan
kach katedry. Dzięki poparciu Lewic
kiego, który dostrzegł talent u młodego 
pelp lin ian ina, W acław Szczeblew
ski uzyskał stypendium od ówczesne
go biskupa chełmińskiego Augustyna 
Rosentretera (1844-1926) i w roku 1908 
podjął studia artystyczne w Dreźnie.

W Dreźnie i w Grudziądzu
Studia w Królewskiej Akademii 

Sztuk Pięknych w Dreźnie, które prze
rywane były działalnością patriotycz
ną oraz podróżam i artystycznym i, 
Wacław Szczeblewski ukończył z wy
różnieniem w 1919 roku. W następnym 
roku przyjechał wraz z żoną, pianist
ką Marią Karoliną z d. Rappoldi (1888- 
1973), do odrodzonej Polski i osiadł 
w Grudziądzu, który w tamtym cza
sie pretendował do roli jednego z naj
ważniejszych pomorskich miast pod 
względem gospodarczym i kultural
nym. Tu w miejscowym Seminarium 
Nauczycielskim znalazł zatrudnienie 
jako wykładowca rysunku i m alar
stwa. W tym czasie jego żona uczyła 
gry na fortepianie. Włączając się w ży
cie artystyczno-kulturalne miasta, za
przyjaźnił się m.in. z wybitnymi posta
ciami związanymi z kaszubszczyzną, 
jak Teodora i Izydor Gulgowscy oraz 
Aleksander Majkowski. Po sukcesach 
odniesionych na kilku wystawach, za 
namową prezydenta Grudziądza Józefa 
Włodka, Szczeblewski 1 listopada 1922 
roku otworzył Pomorską Szkołę Sztuk 
Pięknych, której siedzibą był budynek 
grudziądzkiego muzeum przy ul. Lipo
wej 28.

pomerania sewnik 2012

Wacław Szczeblewski. Zbiory MMG

Przenosiny do Gdyni
W roku 1932, z okazji 10-lecia ist

nienia szkoły, Wacław Szczeblewski 
zorganizował w ystawę jubileuszo
wą, która prezentowana była również 
w Gdyni przy okazji obchodów Świę
ta Morza. Ekspozycja została pozytyw
nie oceniona w recenzjach opubliko
wanych w czasopismach „Światowid” 
i „Sztuki Piękne”, a ponieważ odwie
dziło ją wiele wpływowych osobisto
ści, Szczeblewskiemu złożono p ro
pozycję założenia filii swojej szkoły 
w Gdyni. Już w grudniu 1932 na zebra
niu w Domu Ludowym w Gdyni pod
jęto decyzję o finansowym wsparciu 
takiej inicjatywy. Uroczyste otwarcie 
szkoły w Gdyni nastąpiło 28 paździer
nika 1933. Przez następny rok Wacław 
Szczeblewski kierował obiema placów
kami, po czym zrezygnował z zarzą
dzania szkołą w Grudziądzu.

Wybuch II wojny światowej zni
weczył cały dorobek artystyczny Wa
cława Szczeblewskiego. Zniszczeniu
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Wystawa indywidualna prac Inger Borchsenius. Od lewej stoją: Wiktor Berg, Inger Borchsenius, dyrektor Pomorskiej 
Szkoły Sztuk Pięknych Wacław Szczeblewski i Irena Giertych. Fot. Bronisław Lemański, 1938 r. Zbiory MMG

uległa większość jego prac, a Pomor
ska Szkoła Sztuk Pięknych została za
mknięta.

„Na bocznym torze"
W  czasie wojny Szczeblewski zaj

m ow ał się renowacją w nętrz kościo
łów oraz konserwacją obrazów sakral
nych na Kaszubach. Pod koniec wojny, 
w  związku z aresztowaniem jego syna 
Bernarda za udział w  konspiracji n ie
pod leg ło śc io w ej i o sad zen iem  go 
w  obozie koncentracyjnym  Stutthof, 
został zmuszony do ukryw ania się.

Po zakończeniu wojny w stąpił do 
Zw iązku Polskich A rtystów  P lasty
ków, lecz został odsunięty  na pobo
cze życia artystycznego. Mimo swych 
kw alifikacji Szczeblewski nie o trzy
m ał żadnej propozycji pracy dydak
tycznej w  nowo o tw ieranych  szko
łach na Pomorzu. Z konieczności zajął 
się dekoracją w nętrz. Do dziś t ru d 
no w ytłum aczyć powojenną niechęć 
do Szczeblewskiego, lekceważąco na
zyw anego „m alarzem  kościelnym ”. 
Znawcy tematu przypuszczają, że taki 
stan rzeczy mógł mieć związek z tym, 
iż Szczeblewski nigdy nie zaprezento
wał swojej twórczości na indywidual
nej wystawie. Inni w idzą w  tym  „fa
tum  h isto rii” lub niesprawiedliwość, 
efekt II wojny światowej.

Kaszubskie polichromie
Należy podkreślić, że od początku 

swojej działalności twórczej W acław 
Szczeblewski fascynow ał się k u ltu 
rą i sztuką Kaszub. Nie bez znaczenia,
0 czym już wspomniano, były tu  jego 
k o n tak ty  z czołow ym i działaczam i
1 tw órcam i kaszubskim i w  dw udzie
stoleciu międzywojennym. Ten rodzaj 
sztuki arty sta  rozw inął po II wojnie 
światowej, projektując polichrom ie, 
do których inspirację czerpał z regio
nalnej sztuki ludowej oraz słow iań
skich legend. Stylizowane w zory ka-

Restauracja Szczeblewskich w  Pelplinie, pocz. X X  w.
Zbiory rodzinne

szubskie  w y k o rz y s ta ł jak o  m otyw  
w  polichromiach kościołów na Kaszu
bach, m.in. w  Chmielnie, Szymbarku 
i Wygodzie Łączyńskiej. Dla kościoła 
w  Goręczynie stworzył witraże. Z cza
sem zapewniło to artyście renomę bez
konkurencyjnego „znawcy folkloru ka
szubskiego” i zaowocowało zleceniami 
dla Powszechnej Spółdzielni Spożyw
ców (PSS). Niestety do naszych czasów 
niew iele zachow ało się z m alow ideł 
ściennych. W yjątkiem jest wystrój ko
ścioła w Chmielnie, którego fotografie 
stanow ią w ażny element obecnej wy
stawy i katalogu.

Godne miejsce w pamięci 
Pomorzan

O miejsce dla artysty  w  panteonie 
ludzi zasłużonych dla k u ltu ry  Pomo
rza przez całe życie walczył jego jedy
ny syn Bernard Szczeblewski. Osiągnął 
wiele, poza jednym , o czym  m arzył 
najbardziej. Chciał, aby Liceum Pla
styczne w Gdyni-Orłowie nosiło imię 
ojca. Niestety, nie znalazł zrozumienia 
dla tej idei w  tam tejszym  środowisku. 
W  m iarę  sw ych  m ożliw ości w spó ł
uczestniczył w pow staw aniu obecnej 
inicjatywy, czyli pierwszej m onogra
ficznej prezentacji twórczości ojca, lecz 
nie dożył już otwarcia wystawy, umarł 
26 kw ietnia 2012 roku w  wieku 90 lat.

W spom niana ekspozycja jest czę
ścią szerszego projektu, zrealizowane
go przez Muzeum M iasta Gdyni, o na
zwie „Wacław Szczeblewski. A rtysta  
z Pomorza”. W  ram ach tego przedsię

w zięcia zorganizow ano dwie w ysta 
wy czasowe oraz przygotowano towa
rzyszący im katalog. Główną wystawę 
o tw arto  15 czerw ca 2012 r. w  g ru 
dziądzkim  m uzeum  z okazji 90-lecia 
szkoły Szczeblewskiego. N atom iast 
w gdyńsk ie j p rz e s trz e n i m ie jsk ie j 
w dniach 18 czerwca -  2 lipca (przed 
gm achem  m uzeum ) oraz 3 lipca  -  2 
września (w Alei Topolowej) zaprezen
tow ana została w ystaw a plenerow a. 
Obie ekspozycje przedstaw iły dorobek 
artystyczny Wacława Szczeblewskiego, 
ale przede wszystkim  ukazały go jako 
anim atora życia kulturalnego, propa
gatora regionalizmu pomorsko-kaszub- 
skiego, wybitnego pedagoga kształcą
cego uczniów w  duchu szacunku dla 
rodzimej sztuki oraz otwartości dla in
nych kultur i tradycji.

W  ram ach  p ro je k tu  w y ty czo n o  
szlak „Śladami Wacława Szczeblewskie
go”. W  miejscach powiązanych z życiem 
a rty s ty  (Pelplin, G rudziądz, G dynia 
i Chmielno) turysta mógł odbić okolicz
nościowe stemple. Nagrodą za ich oka
zanie dla pierwszych 50 osób był kata
log wystawy, stanowiący szczegółowe 
kompendium wiedzy o artyście.

Projekt „Wacław Szczeblewski. Ar
tysta z Pomorza” jest współfinansowa
ny ze środków M inisterstw a K ultury
i Dziedzictwa Narodowego. P atronat 
ho n orow y  n ad  w y d a rz e n ie m  obję
li Prezydent M iasta G dyni W ojciech 
Szczurek i Prezydent M iasta Grudzią
dza Robert M alinowski. Jednym  z pa
tronów medialnych jest „Pomerania”.

pomerania wrzesień 2012
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WYBITNI GRUDZIĄDZANIE XX WIEKU

Wacław SZCZEBLEWSKI
(ur. 11 VI 1888, Pelplin - zm. 23 
V II1965, Gdynia), artysta malarz, 
nauczyciel. Studia m a la rsk ie  
ukończył w Królewskiej Akademii 
Sztuk Pięknych w Dreźnie. 
W 1920 r. zamieszkał w Gru
dziądzu i przez 10 lat był nauczy
cielem rysunków w Państwowym 
Sem inarium  N auczycie lsk im  
M ęskim . W 1 9 2 2  r. za łożył 
Pomorską Szkołę Sztuk Pięknych, 
którą w 1933 r. przeniósł do 
Gdyni. Prace swoje wystawiał 
m.in. w Berlinie, Dreźnie, Mona
chium, Grudziądzu, Warszawie 
i Gdyni. Ilustrował książki i wydaw
nictwa okolicznościowe, rysował 
eks lib risy . Był też tw órcą  

scenografii do widowisk plenerowych w grudziądzkiej "Operze Leśnej" i zdobił 
wnętrza kościołów w stylu kaszubskim.
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