
Noszenie psów na rękach 

Opis zbioru 

W 2022 roku działalność programowa Muzeum Emigracji w Gdyni 

koncentruje się na powstawaniu i oddziaływaniu stereotypów. 

Wybrane z nich będziemy przełamywać w ramach działania Rzecz 

z Historią. 

Tym razem prezentujemy fotografię wykonaną przez Hipolita 

Śmierzchalskiego na pokładzie ostatniego z polskich transatlantyków 

TS/S „Stefanie Batorym”. Autora oraz jego dorobek możecie kojarzyć 

z wystawy czasowej „Love Boat” oraz albumu „Hipo Foto”. 

Zdjęciem pochodzącym z naszych zbiorów obalamy stereotyp głoszący,  

że noszenie psów i pozowanie z nimi, to współczesne zjawisko. 

Fotografia pochodzi z lat siedemdziesiątych minionego wieku i pozwala 

poznać jednego z najmniejszych pasażerów transatlantyckiego rejsu.  

Audiodeskrypcja 

Autor: Hipolit Śmierzchalski 

Rok powstania: lata 80. XX wieku 

Technika: czarno-biała fotografia 

Wymiary: wysokość 12,8 cm, szerokość 9,5 cm 

Ze zbiorów Muzeum Emigracji w Gdyni 

Pionowa fotografia. W centralnej części zdjęcia młoda kobieta stojąca 

na pokładzie statku.  

Ubrana w długi, czarny płaszcz kończący się pod kolanami. Na nogach 

ma ciemne buty na niewysokim obcasie. Jest skierowana lewym 



bokiem do obiektywu. Patrzy w jego stronę. Uśmiecha się lekko.  

W ramionach trzyma małego, kudłatego psa. 

Po prawej stronie kobiety fragment drewnianej, masywnej ławki. 

Za nimi reling – barierka biegnąca wzdłuż pokładu statku. Zbudowana  

z pionowych słupków połączonych czterema poziomymi rurkami. 

Całość pomalowana na biało, wykończona drewnianą poręczą.  

Za barierką po lewej stronie dwie liny. Biegną od lewego górnego 

rogu zdjęcia w dół do środka zdjęcia. Po prawej stronie fragment 

metalowego dźwigu trzymającego tratwę ratunkową.  

W oddali Ocean Atlantycki. Na wysokości około dwóch trzecich 

zdjęcia horyzont. Na horyzoncie po prawej stronie blask 

zachodzącego słońca. 

Hipolit Śmierzchalski – gdynianin, w latach 1978 – 1988 fotograf na 

statku TSS Stefan Batory. Pracował również w Teatrze Muzycznym  

w Gdyni, był fotoreporterem Dziennika Bałtyckiego, a także 

malarzem, muzykiem i lekkoatletą. 

TSS Stefan Batory – polski statek pasażerski, następca statku MS 

Batory. Pływał po wodach Oceanu Atlantyckiego od 1952 do 1988 

roku.  
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