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Dh Hipolit Śmierzchalski, ps. „Hipo", który pracował jako kinooperator w okupowanej Gdyni: 
przed wejściem do kina i przy aparacie. Fotografia z marca 1943 r.
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Hipolit Śmierzchalski ps.”Hipo”, „Foto” urodził się 18 czerwca 1925 
w rodzinie byłego powstańca wielkopolskiego Stanisława i Kazimiery 
z d. Łagiewskiej. Przed wybuchem II wojny światowej i w czasie okupacji 
rodzina mieszkała w Gdyni przy ul. Śląskiej. Należał do drużyny harcerskiej 
w Gdyni.

Jego rodzeństwo zaangażowane było w Tajnym Hufcu Harcerzy( THH) 
w Gdyni, a brat Edmund ps.” Biały Kruk” był komendantem organizacji.

W czasie okupacji związany z wywiadem K G ZWZ, później z Wydziałem 
Marynarki Wojennej KG AK na Wybrzeżu kryptonim „Alfa”, wykonywał 
m.in. zdjęcia niemieckich dokumentów, obiektów wojskowych. W maju 1940 
wykonał zdjęcie stacjonującego w porcie w Gdyni niemieckiego pancernika 
„Bismarck”, zniszczonego na Atlantyku w maju 1941. Od 22 VI 1942 do 5 VI 
1943 pracował jako operator w kinie „Apollo” ( po wojnie przy Skwerze 
Kościuszki), gdzie znajdowała się tzw. „dziupla” -  schronienie i jeden 
z punktów etapowych dla oczekujących na przerzut z Gdyni drogą morską. Na 
przerzut do Szwecji oczekiwało tu trzech pilotów angielskich zestrzelonych nad 
Borami Tucholskimi, którzy szczęśliwie dotarli do „dziupli” dzięki 
współdziałaniu partyzantów Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski” 
z wywiadem AK. Lotnicy zabrali ze sobą plan portu gdyńskiego zdobyty przez 
THH. Dnia 9 X 1943 port został zbombardowany. W czerwcu 1942 nawiązał 
z nim kontakt Franciszek Szwarc. ps.”Czamy”, współdziałający z Marią Pyttel 
ps.”Ligia”, kierowniczką gdyńskiej placówki „Zagrody” kryptonim „Danusia”. 
W jej mieszkaniu przy ul. Abrahama (aresztowana 6 VIII 1943 ) znajdował się 
punkt kontaktowy do łączności z zagranicą oraz punkt przerzutu kurierów drogą 
morską do Szwecji. W kwietniu 1943 włączony został przez F. Szwarca do 
zorganizowania przerzutu z Gdyni do Szwecji kuriera KG AK Jana 
Jeziorańskiego. Wykonał zdjęcia do przepustek dostarczonych przez M. Pyttel, 
które potrzebne były J. Jeziorańskiemu. Współdziałał także, w zorganizowaniu 
spośród członków THH, grupy ubezpieczającej przejście J. Jeziorańskiego 
z miejsca ukrycia do granic portu.

Po wojnie jako reporter „Dziennika Wieczornego” uczestniczył w procesie 
przeciwko hitlerowskim zbrodniarzom- namiestnikowi Rzeszy Albertowi 
Forsterowi i oprawcom z obozy koncentracyjnego Stutthof.

Działał w ZHP; HR Hipolit Śmierzchalski zmarł 12 III 2012 w Gdyni.

Elżbieta Skerska
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Hipolit Śmierzchalski, ps. „Hipo", „Foto", 
urodził się 18 V I1925 r. w rodzinie byłego po
wstańca wielkopolskiego Stanisława i Kazimie
ry z d. Łagiewskiej. Przed wybuchem II wojny 
światowej i w czasie okupaqi rodzina mieszka
ła w Gdyni przy ul. Śląskiej. Należał do druży
ny harcerskiej w Gdyni.

Jego rodzeństwo zaangażowane było w Taj
nym Hufcu Harcerzy (THH) w Gdyni, a brat 
Edmund ps. „Biały Kruk" był komendantem 
organizacji.

W czasie okupaqi związany z wywiadem 
KG ZWZ, później z Wydziałem Marynarki Wojennej KG AK na Wybrzeżu 
kryptonim „Alfa". Wykonywał m.in. zdjęcia niemieckich dokumentów, 
obiektów wojskowych. W maju 194$ r. wykonał zdjęcie stacjonującego 
w porcie w Gdyni niemieckiego pancernika „Bismarck", zniszczonego 
na Atlantyku w maju 1941 r. Od 22 V I1942 do 5 V I1943 r. pracował jako 
operator w kinie „Apollo" (po wojnie przy Skwerze Kościuszki), gdzie 
znajdowała się tzw. dziupla -  schronienie i jeden z punktów etapowych 
dla oczekujących na przerzut z Gdyni drogą morską. Na transport do 
Szwecji oczekiwało tu trzech pilotów angielskich zestrzelonych nad Bo
rami Tucholskimi, którzy szczęśliwie dotarli do „dziupli" dzięki współ
działaniu partyzantów Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski" 
z wywiadem AK. Lotnicy zabrali ze sobą plan portu gdyńskiego zdobyty 
przez THH. Dnia 9 X 1943 r. port został zbombardowany. W czerwcu 
1942 r. nawiązał z nim kontakt Franciszek Szwarc, ps. „Czarny", współ
działający z Marią Pyttel, ps. „Ligia", kierowniczką gdyńskiej placówki 
„Zagrody" kryptonim „Danusia". W jej mieszkaniu przy ul. Abrahama 
(aresztowana 6 VIII1943 r.) znajdował się punkt kontaktowy do łączno
ści z zagranicą oraz punkt przerzutu kurierów drogą morską do Szwecji. 
W kwietniu 1943 r. włączony został przez F. Szwarca do zorganizowania
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przerzutu z Gdyni do Szwecji kuriera KG AK Jana Jeziorańskiego. Wy
konał zdjęcia do przepustek dostarczonych przez M. Pyttel, które po
trzebne były J. Jeziorańskiemu. Współdziałał także w zorganizowaniu 
spośród członków THH grupy ubezpieczającej przejście J. Jeziorańskie
go z miejsca ukrycia do granic portu.

Po wojnie jako reporter „Dziennika Wieczornego" uczestniczył 
w procesie przeciwko hitlerowskim zbrodniarzom: namiestnikowi Rze
szy Albertowi Forsterowi i oprawcom z obozy koncentracyjnego Stutt- 
hof.

Działał w ZHP. Hipolit Śmierzchalski zmarł 12 III 2012 r. w Gdyni.

Elżbieta Skerska
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