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Zachodniego i dalej przez Admiralty Inlet do osady Inuitów w Arctic Bay. Potem 

drogi nasze rozeszły się, ale ponownie spotkaliśmy się na Grenlandii w portach 

Farringehavn i Paamiut (Frederikshab). 

Grenlandię opuściliśmy w połowie września płynąc nadal we dwóch, 

w stronę Europy. Na środku Atlantyku dopadł nas sztorm tropikalny Helene 

z huraganowym wiatrem. Łódka doznała szeregu awarii tracąc znaczną część 

elektroniki, w tym wszystkie anteny masztowe i oba radary. Utrudniało to 

znacznie dalszą żeglugę. W gęstej mgle 16 października 1988 r. weszliśmy do 

Brestu, kończąc tym samym rozpoczęty w 1984 r. rejs wokół Ameryki Północnej.  

Wyprawa miała trwać jeden rok, trwała cztery sezony arktyczne, 

11 miesięcy spędzonych w Arktyce amerykańskiej i kanadyjskiej. Przyczyną były 

trudne warunki lodowe. W obecnie panujących warunkach podobna wyprawa 

zajmuje na ogół jeden sezon, a samo przejście trasy Northwest Passage trwa 

około miesiąca. Już sam ten fakt świadczy o zmianach klimatycznych, jakie 

nastąpiły w ciągu 20-30 lat od tamtego okresu. 

Wyprawa Vagabond’eux przez Przejście Północno-Zachodnie była 

uwieńczeniem (ale nie zakończeniem) wieloletnich rejsów arktycznych Janusza 

Kurbiela, który zaangażował w nią całe swoje doświadczenie, talent 

organizacyjny, środki i doskonale przygotowany jacht.  
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OSIEMDZIESIĘCIOLECIE POLSKIEJ WYPRAWY NA SPITSBERGEN W 1938 R. 

W okresie międzywojennym Polska zorganizowała kilka wypraw do 

Arktyki. Pierwsza z nich odbyła się w latach 1932-1933 na Wyspę Niedźwiedzią, 

druga – w 1934 r. do Ziemi Torella na Spitsbergenie, trzecia – w 1936 r. także na 

Spitsbergen, czwarta – w 1937 r. na Grenlandię, piąta, o której będzie mowa 

poniżej, osiemdziesiąt lat temu – w 1938 r. ponownie na Spitsbergen. 

Pomysł tej kolejnej wyprawy na Spitsbergen wyszedł od Antoniego 

Bolesława Dobrowolskiego (1872-1954), przewodniczącego Polskiego Koła 

Polarnego. Odpowiednie pismo motywacyjne wyjaśniające potrzebę 

zorganizowania takiej ekspedycji przygotował Ludwik Sawicki (1893-1972), 

archeolog i geolog czwartorzędu z Państwowego Instytutu Geologicznego. Na 
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podstawie tego pisma Polskie Towarzystwo Wypraw Badawczych przyznało 

12 950 zł na ekspedycję na Spitsbergen. 

L. Sawicki zaplanował jako teren prac wyprawy kilkudziesięcio-

kilometrowy odcinek zachodniego wybrzeża Ziemi Oskara II na Spitsbergenie. 

Wyprawa miała tam przeprowadzić liczne badania z zakresu glacjologii 

arktycznej (m.in. zjawisk niwacji, odpływu wód lodowcowych, akumulacji, 

stratygrafii utworów peryglacjalnych i lodowcowych, morfologii). Wyniki tych 

badań miały przyczynić się do lepszego zrozumienia zlodowacenia Polskiego 

Niżu oraz do lepszej interpretacji utworów tego zlodowacenia i z nim związanych. 

Tak ustalony program badań wyznaczył jednocześnie specjalności naukowe, 

jakie powinni reprezentować członkowie wyprawy. Dlatego też do udziału w niej 

zostali zaproszeni jedynie dwaj geologowie (doc. dr hab. Bronisław Halicki (1902-

1962), adiunkt przy katedrze geologii Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie 

(ryc. 1a), i wspomniany już powyżej Ludwik Sawicki (ryc. 1b)) oraz geograf (dr 

Mieczysław Klimaszewski (1908-1995), asystent w Instytucie Geograficznym 

Uniwersytetu Jagiellońskiego (ryc. 1c)). Kierownikiem organizacyjno-

technicznym i skarbnikiem wyprawy został doświadczony taternik i polarnik, 

uczestnik większości poprzednich polskich wypraw do Arktyki inż. Stefan 

Bernadzikiewicz (1907-1939) (ryc. 1d), asystent w Zakładzie Metalurgicznym 

Wydziału Mechanicznego Politechniki Warszawskiej. S. Bernadzikiewicz miał 

także prowadzać obserwacje meteorologiczne, zbierać okazy flory oraz pomagać 

przy pracach w terenach górskich. W drugiej połowie pobytu wynajęto łódź 

motorową obsługiwaną przez norweskiego trapera Sverre Hansena 

mieszkającego w Ny-Ålesund. 

Wyprawa z Polski przez Sztokholm udała się do Norwegii do Narviku, 

a stamtąd być może na pokładzie „Lyngena”, statku kursującego między 

Norwegią a Spitsbergenem, dotarła na ten archipelag. Prace terenowe trwały od 

5 VII do 6 IX 1938 r., jednak początkowo w trzyosobowym składzie: 

S. Bernadzikiewicz, B. Halicki i L. Sawicki. M. Klimaszewski dołączył do nich 

dopiero 29 VII, ponieważ w lipcu prowadził wycieczkę naukową po Skandynawii. 

Z kolei w dniu 24 VIII wyjechał B. Halicki ze względu na stan zdrowia. Pozostali 

członkowie ekspedycji opuścili Spitsbergen 6 IX 1938 r. ostatnim kursem 

„Lyngena”.  

Przebieg wyprawy i jej rezultaty 

Wyprawa działała na Spitsbergenie w Ziemi Oskara II. Bazę założono 

w środkowej partii równiny Kaffiøyra. Pogoda, nawet jak na spitsbergeńskie 

warunki, była wtedy wyjątkowo niesprzyjająca. Być może dlatego w lipcu objęto 

badaniami tereny położone w stosunkowo niewielkiej odległości od bazy. 

W sierpniu natomiast odbywano dalsze (nawet do 100 km), kilkudniowe wypady. 
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Umożliwiała je wynajęta łódź motorowa sterowana przez wspomnianego już 

Norwega Sverre Hansena. Zapuszczano się także w głąb lądu, m.in. kilkakrotnie 

w poprzek półwyspu Brøggerhalvøya, przebyto też dział lodowy od uchodzącego 

do morza w zatoce Eidembukta wielkiego lodowca Eidembreen do fiordu St. 

Jonsfjorden.  

Każdy z uczestników realizował własną część programu wyprawy. 

M. Klimaszewski zajmował się głównie zlodowaceniem obszaru górskiego, 

L. Sawicki – genezą równin położonych przed czołem lodowców, a B. Halicki – 

problemami sedymentacji związanej z topnieniem lodowców, głównie w ich 

strefie marginalnej.  

Rezultaty wyprawy szczegółowo opisał Zbigniew Wójcik w rozdziale 

„Zarys osiągnięć polskiej wyprawy glacjologicznej na Spitsbergen w 1938 r.” 

zawartym w opracowaniu zbiorowym „Dzieje polskich, rosyjskich i radzieckich 

badań polarnych”. Ponieważ publikacja ta nie należy do częstych, dlatego poniżej 

przytaczam główne ustalenia tego autora. 

M. Klimaszewski w badaniach (w których był wspierany okresowo przez 

B. Halickiego i S. Bernadzikiewicza) zajął się zagadnieniem genezy moren 

dennych, bocznych i czołowych, a zwłaszcza zdiagenezowanymi morenami 

ablacyjnymi. Przeprowadzał także obserwacje m.in. działalności erozyjnej 

i akumulacyjnej rzek i wód spływających z lodowca, roli lodu martwego 

w morfologii przedpola lodowców, procesów soliflukcyjnych oraz sposobu 

cofania się lodowców w zależności od konfiguracji podłoża. 

W rezultacie tych prac powstało bardzo cenne, jednakże opublikowane 

dopiero 22 lata po wyprawie, studium geomorfologiczne wraz z mapą 

poświęcone obszarowi położonemu między fiordem Kongsfjorden a zatoką 

Eidembukta. Autor m.in. wydzielił regiony geomorfologiczne badanego terenu, 

czy wyróżnił cechy wspólne dla procesów formowania się krajobrazu 

lodowcowego na Spitsbergenie i w Polsce. Stwierdził, że poruszający się 

lodowiec przeważnie dostosowuje się do podłoża w strefie brzeżnej, dlatego w tej 

strefie nie przejawia on działalności niszczącej, co tłumaczyło słabe ślady 

przeobrażenia glacjalnego obszarów położonych w zasięgu brzeżnych części 

lodowców skandynawskich w Karpatach i na wyżynach w Polsce. Najważniejsze 

spostrzeżenia M. Klimaszewskiego dotyczą intensywności procesów 

peryglacjalnych oraz rozmiarów przeobrażenia rzeźby starszej. W świetle badań 

w zachodniej części Spitsbergenu stwierdził, że rozmiary przeobrażenia rzeźby 

Polski, zwłaszcza Niżu, przez procesy peryglacjalne są ocenione za wysoko, 

a intensywność tych procesów przeceniana. Różnice w odmiennym 

wykształceniu się współczesnych szczelin i klinów mrozowych na Spitsbergenie 

oraz szczelin kopalnych w Polsce interpretował jako rezultat różnic 
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klimatycznych: na obecnych terenach Polski w plejstocenie panował klimat 

bardziej suchy, kontynentalny, podczas gdy współcześnie na Spitsbergenie 

panuje klimat wilgotny, oceaniczny.  

M. Klimaszewski część obserwacji poczynionych na Spitsbergenie 

wykorzystał jeszcze przed II wojną światową przy opracowaniu utworów 

soliflukcyjnych w Krościenku w części geologicznej pracy pt. „Flora dryasowa 

z ostatniego zlodowacenia w Krościenku”. Także w swym podręczniku 

geomorfologii (1978) wielokrotnie powołuje się na wyniki badań wyprawy na 

Spitsbergen w 1938 r. 

L. Sawicki skupił się na zagadnieniach stratygrafii i morfologii przedpola 

lodowców równiny Kaffiøyra, charakteru i morfologii utworów występujących 

przed czołem lodowców oraz utworów fluwioglacjalnych. Dzięki temu uzyskał na 

drodze porównawczej lepsze zrozumienie przebiegu pewnych procesów 

w okresie zlodowacenia obszarów niżowych w Polsce.  

B. Halicki badał budowę geologiczną równiny Kaffiøyra i przylegającej do 

niej od północy równiny Sarsøyra oraz obszarów sąsiednich, ze szczególnym 

uwzględnieniem czwartorzędu. Następnie – rozmieszczenie materiału skalnego 

w lodowcach, tworzenie się osadów lodowcowych, zastoiskowych i soliflukcję 

oraz powstanie i przeobrażanie się krajobrazu lodowcowego.  

Dane uzyskane podczas wyprawy wykorzystał B. Halicki w kilku 

publikacjach. W artykule pt. „O lodowcach” opisał przyspieszony ruch lodowca 

polarnego podczas wysokiej temperatury trwającej kilka dni podczas lata 

polarnego. W notatce o strukturach „kutego srebra” (1956) opisał powstawanie 

tego typu struktur w lodzie oraz zjawiska związane z przeobrażaniem się 

i wietrzeniem lodu w lodowcach. W krótkiej publikacji pt. „Rola lodu gruntowego 

w kształtowaniu plejstoceńskich form peryglacjalnych” (1952) zwrócił uwagę jako 

pierwszy w Polsce na rangę procesów krasu termicznego w tworzeniu się „oczek” 

po wytopionych bryłach martwego lodu. 

B. Halicki wprawdzie nie opublikował materiału zebranego podczas 

wyprawy, lecz jego spostrzeżenia miały istotny wpływ na ocenę procesów 

sedymentacji oraz stratygrafię osadów czwartorzędowych na Niżu Polskim. 

Fotografie wykonane przez niego i zamieszczone w sprawozdaniu z wyprawy 

oraz prezentowane na wystawie w Muzeum Ziemi wpłynęły w dużym stopniu na 

świadomość polskich geologów na temat ogólnego wyglądu lodowców 

polarnych. 

Stefan Bernadzikiewicz odpowiadał za sprawną organizację i przebieg 

wyprawy. Prowadził systematyczne obserwacje meteorologiczne. Pomagał 

w pracach terenowych zwłaszcza B. Halickiemu i M. Klimaszewskiemu. Zebrał 

zielnik flory tundrowej (rośliny kwiatowe). Nakręcił film dokumentujący 
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działalność i ruch lodowców stanowiący uzupełnienie odpowiednich obserwacji 

terenowych.  

Uczestnicy wyprawy dysponowali mapami Isachsena z 1909 roku oraz 

Hoela z 1932 r. Podjęli też pewne próby wykonania map szczegółowych. 

Niestety, materiałów tych nie opublikowano. Najprawdopodobniej zaginęły 

w czasie wojny. W przeciwieństwie do poprzednich polskich wypraw polarnych 

wyprawa z 1938 r. nie doczekała się opracowań popularnych. Dopiero w 1956 r. 

L. Sawicki opublikował w „Życiu Warszawy” trzyczęściową notatkę przypomi-

nającą tę polską wyprawę na Spitsbergen. Trzy lata później wydał krótki fragment 

ze swego dziennika wyprawy.  

Podczas wyprawy gromadzono rozmaite zbiory naukowe, czy też 

fotografowano, np. po powrocie do Polski przekazano Państwowemu Instytutowi 

Geologicznemu w Warszawie próbki geologiczne o wadze ok. 400 kg. 

W rezultacie kwerendy wykonanej w połowie lat siedemdziesiątych XX w. 

Z. Wójcik stwierdził, że zbiory B. Halickiego uległy częściowemu zniszczeniu 

w czasie II wojny światowej. Pozostała część, obejmująca notatki i fotografie, 

znalazła się w Muzeum Ziemi PAN, gdzie nie była udostępniania. Mnie nie udało 

się potwierdzić w 2017 r. tych informacji Z. Wójcika. Także zbiory L. Sawickiego 

zostały częściowo zniszczone, a pozostała część znajdująca się w posiadaniu 

rodziny nie była udostępniania. Niewielka część trafiła do Państwowego Instytutu 

Geologicznego w Warszawie. Z informacji tam uzyskanych wynika, że zachowało 

się około 15 kości nieoznaczonych ssaków. W spuściźnie M. Klimaszewskiego 

przechowywanej w Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego, częściowo też 

w Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie nie ma jego materiałów związanych 

z wyprawą na Spitsbergen w 1938 r. W Zakładzie Badań i Dokumentacji Polarnej 

im. Prof. Z. Czeppego Instytutu Botaniki Uniwersytet Jagiellońskiego 

przechowywane są szklane fotografie M. Klimaszewskiego. Być może 

przynajmniej niektóre z nich są oryginalne, inne mogą być kopiami 

z wcześniejszych publikacji. Zielnik zebrany przez S. Bernadzikiewicza został 

przekazany do dalszego opracowania dyrektorowi Instytutu Botanicznego 

Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Władysławowi Szaferowi (1886-1970). Już po 

wojnie znany botanik-polarnik Marian Kuc (1932-2011) sprawdził poprawności 

oznaczeń poszczególnych okazów roślin zawartych w tym herbarium. Kolekcja 

ta nadal jest w Zielniku Instytutu Botaniki UJ (KRA). Ponieważ została włączona 

do zbioru głównego bez wcześniejszego sporządzenia szczegółowego spisu 

arkuszy zielnikowych i gatunków je tworzących na razie trudno oszacować, jak 

wielki był to zbiór. Z dużą dozą prawdopodobieństwa można natomiast 

stwierdzić, że herbarium to nie zawierało mszaków, a jedynie rośliny kwiatowe.  

Stefan Bernadzikiewicz nakręcił film (ok. 1000 m b. negatywu) 

dokumentujący głównie działalność i ruch lodowców. Na razie nic nie wiadomo 
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na temat tego filmu. W Filmotece Narodowej brak o filmie informacji. Można 

przypuszczać, że jeśli po powrocie z ekspedycji film został wywołany, a nie 

zachował się o nim do dziś żaden ślad, to najprawdopodobniej nie przetrwał 

II wojny światowej. 

Podsumowanie 

Rezultaty polskiej wyprawy na Spitsbergen w 1938 r. są mimo wszystko 

znaczące. Zebrano sporą ilości danych do celów porównawczych oraz poznano 

„klucz” umożliwiający interpretację osadów plejstoceńskich w Polsce. Dorobek 

publikacyjny tej ekspedycji jest ilościowo stosunkowo skromny. 

W ocenie Z. Wójcika cała trójka uczestników dokonała swoistej rewolucji 

w zakresie wprowadzania nowych metod badawczych. Spitsbergeńskie 

doświadczenia M. Klimaszewskiego i B. Halickiego zaowocowały licznymi 

opracowaniami dotyczącymi zlodowaceń na terenie Tatr. Szczegółowe prace na 

przedpolu lodowców prowadzone przez B. Halickiego i L. Sawickiego zostały 

później wykorzystane w badaniach nad najmłodszymi zlodowaceniami oraz 

postglacjałem i holocenem na Wyżynach Polskich (L. Sawicki) i Niżu Polskim 

(L. Sawicki i B. Halicki). Zastosowane przez L. Sawickiego szczegółowe ryciny 

przekrojów geologicznych w badaniach osadów czwartorzędowych przyjęte 

zostały zarówno wśród badaczy geologii czwartorzędu, jak i archeologów.  

Niestety, poza M. Klimaszewskim pozostali uczestnicy wyprawy nie 

opublikowali żadnej monografii badanego obszaru. Z. Wójcik szacuje, że ich 

badania terenowe na Spitsbergenie mimo to miały ogromne znaczenie 

poznawcze: pozwoliły im właściwie ocenić dynamikę procesów sedymentacji 

w strefie czołowo-lodowcowej oraz na przedpolu lodowca. Miało to ogromne 

znaczenie dla późniejszych interpretacji profilów geologicznych na Niżu Polskim 

zarówno staroczwartorzędowych (B. Halicki), jak i młodo-plejstoceńskich oraz 

holoceńskich (L. Sawicki). Wypracowanie metod badań sedymentacji 

proglacjalnej w odpowiednio dobranym terenie współczesnego zlodowacenia jest 

bez wątpienia jednym z największych sukcesów polskiej wyprawy na Spitsbergen 

w 1938 r. 
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