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Gdy 16 sierpnia 1897 roku norweski szkuner „Belgica”, wcześniej 
służący do połowu fok i wielorybów, wyruszał z Antwerpii na wyprawę 
ku lodom Antarktydy, nikt nie przewidywał, że będzie to milowy krok na 
drodze do oswojenia Białego Kontynentu. Na pokładzie statku w 
wyprawie kierowanej przez kapitana marynarki belgijskiej Adriena de 
Gerlache znaleźli się polarnicy, którzy już wkrótce mieli zyskać sławę 
pogromców rejonów polarnych. Byli to m.in. przyszły zdobywca bieguna 
południowego Roald Amundsen oraz Frederick Cook, biorący później 
udział w wyścigu do bieguna północnego. W załodze był także 26-letni 
polski geolog i geograf Henryk Arctowski, oraz przyjęty na statek w 
ostatniej chwili 25-letni student Antoni Dobrowolski. „Belgica” po 
dopłynięciu do Ziemi Grahama utknęła w lodach na cały rok. W ten 
sposób polarnicy, chcąc niechcąc, stali się pierwszymi ludźmi, którym 
dane było przezimować na tej nieprzyjaznej ziemi.   

Henryk Arctowski, geolog, geofizyk, podróżnik związany z badaniami obszarów polarnych, urodził 
się 15 lipca 1871 r. w Warszawie, w rodzinie Arztzów. Ojciec Henryka – Karol, pochodzący z 
Wirtembergii, był pracownikiem kolei,. Naukę w gimnazjum Henryk rozpoczął w Inowrocławiu,  
szkołę średnią ukończył w Belgii. W 1888 r. rozpoczął studia matematyczno-fizyczne na Uniwersytecie 
w Liege. Rok później przeniósł się do Paryża. Studiował nauki chemiczne i geologiczne (geochemia, 
petrografia, mineralogia) na Uniwersytecie w Sorbonie, oraz w College de France i w Szkole Górniczej. 

W latach 1894-1896, już jako pracownik naukowy Instytutu Chemicznego Uniwersytetu w Liege, 
publikował rozprawy naukowe z zakresu mineralogii. Aby podkreślić polskie pochodzenie zmienił 
nazwisko na Arctowski. W 1895 r. nawiązał kontakt z baronem Adrienem de Gerlache de Gomery – 
oficerem królewskiej belgijskiej Marynarki Wojennej, który nakłonił Brukselskie Towarzystwo 
Geograficzne do finansowego wsparcia ekspedycji naukowej do Antarktyki.  

Południowego kontynentu poszukiwał już w XVIII w. (w latach 1768 – 1774) James Cook. W 
czasie II wyprawy po raz pierwszy przekroczone zostało południowe koło podbiegunowe. Cook nie 
napotkał jednak Ziemi Południowej. W styczniu 1820 r. brzegi Antarktydy ujrzeli, niezależnie od siebie, 
Rosjanin F. Bellingshausen oraz brytyjski łowca fok E. Bransfield, który dotarł do Ziemi Świętej 
Trójcy. W listopadzie tego samego roku brzegi Półwyspu Antarktycznego odkrył amerykański badacz 
rejonów polarnych N.B. Palmer. Przez cały XIX wiek o Antarktydę ocierały się załogi kolejnych 
statków, odkrywając nowe fragmenty kontynentu. W 1841 r. angielski polarnik James Clark Ross dotarł 
do ogromnej bariery lodowej na przedłużeniu południka Nowej Zelandii. Wylądował na jednej z wysp, 
której nadał nazwę Possesion. Odkrył także czynny wulkan Erebus (3794 m), na wyspie Rossa u 
brzegów kontynentu. 23 stycznia 1895 r. norweski wielorybnik C. Borchgrevink, jako pierwszy 
człowiek stanął na kontynentalnym lądzie Antarktydy. Informacja o tej wyprawie przedstawiona przez 
Borchgrevinka na zorganizowanym przez Międzynarodową Unię Geograficzną VI Mi ędzynarodowym 
Kongresie Geograficznym, który obradował w Londynie w 1895 r, skłoniła jego uczestników do 
przyjęcia rezolucji, w której rekomendowali towarzystwom geograficznym podjecie prób 
zorganizowania jeszcze przed końcem stulecia ekspedycji w celu prowadzenia badań kontynentu 
antarktycznego. Kongres postawił trzy główne zadania przed ekspedycją polarną na Antarktydę: 
ustalenie dokładnej pozycji południowego bieguna magnetycznego, badanie meteorologii kontynentu 
oraz badania geologiczne.  

Taką samodzielną ekspedycję zdecydował się zorganizować baron Adrien de Gerlache de Gomery 
(1866 - 1934) z Królewskiej Belgijskiej Marynarki Wojennej. De Gerlache nakłonił Brukselskie 
Towarzystwo Geograficzne do częściowego sfinansowania wyprawy. Zgromadzono wówczas, również 
od osób prywatnych, 250 tys. franków. Nie była to suma wystarczająca na zakupienie nowoczesnego 
statku badawczego. Udało się jednak kupić w Norwegii statek wielorybniczy „Patria”. Statek miał bardzo 



solidną konstrukcję, umożliwiającą żeglugę w lodach.  „Patria” została  zbudowana w 1884 roku w 
stoczni w Svelvig (w Sandefjord) w Norwegii. Miała 30 m długości, 6,5 m szerokości i tylko 244 tony 
wyporności. Wyposażona była w pomocniczy silnik parowy o mocy 150 KM, który pozwalał na 
uzyskanie przez statek prędkości 7 węzłów. W związku z wyprawą przebudowano kabiny pod pokładem, 
urządzono pracownie naukowe, gdzie zgromadzono sprzęt pomiarowy i badawczy. Aby zabezpieczyć 
kadłub przed ostrymi kawałami paku lodowego, pokryto go miedzianą blachą. Statek otrzymał nową 
nazwę „Belgica”.   

W 1896 r. de Gerlache poczynił ustalenia z kilkoma naukowcami, którzy mogliby przydać się w 
czasie takiej wyprawy. Byli wśród nich R. Amundsen, E. Danco (geofizyk) i H. Arctowski.  Wkrótce de 
Gerlache znalazł zdolnego specjalistę zoologa, Rumuna Rakovitzę. W czasie wyprawy Henryk 
Arctowski miał zorganizować badania z zakresu glacjologii, oceanografii, geologii i meteorologii. 
Wiedzę z zakresu glacjologii zdobywał w czasie stażu w Zurychu u prof. Heima, znanego glacjologa. 
W czasie wakacji urządzał wyprawy terenowe w Alpy, gdzie prowadził także obserwacje alpejskich 
lodowców. W Anglii studiował zagadnienia meteorologiczne i oceanograficzne, korzystając z 
konsultacji u światowej sławy specjalistów. Przygotowanie praktyczne z zakresu meteorologii 
zdobywał w Obserwatorium Royal de Belgique w Uccle (Belgia). Henryk Arctowski zaangażował się 
także w pozyskiwanie funduszy na wyprawę wygłaszając odczyty naukowe.  

Do załogi w ostatniej chwili dokooptowano także Antoniego B. Dobrowolskiego, początkowo jako 
zwykłego marynarza, później jako asystenta Arctowskiego przy różnych obserwacjach 
meteorologicznych. Ze względu na konieczność wyruszenia z Europy w miesiącach letnich, aby 
pojawić się w Antarktyce w czasie tamtejszego lata, de Gerlache odłożył start na rok 1897. Zimę z 1896 
na 1897 r. de Gerlache spędził na zdobywaniu informacji o warunkach żeglugi i zachowaniu statków w 
lodach.  

16 sierpnia 1897 r., w dniu wyruszenia w podróż, na pokładzie znalazły się 23 osoby (13 Belgów, 6 
Norwegów, w tym  Roald Amundsen, przyszły zdobywca bieguna północnego, 2 Polaków, i po jednym 
Rumunie i Francuzie (kucharz, który jednak został 
usunięty z załogi zanim statek dotarł do Białego Lądu). 
W Ameryce Południowej dołączył Amerykanin F.A. 
Cook, późniejszy uczestnik wyprawy R. Peary’ego na 
biegun północny. 

W ostatnim porcie Ameryki Południowej, do którego 
zawinął statek – Punta Arenas, z załogi zdezerterowało 4 
marynarzy. Dopiero 14 grudnia 1897 r. „Belgica” 
wypłynęła z Punta Arenas. Planowano wówczas 
badania Szetlandów Południowych i Ziemi Grahama. 
W Kanale Beagla (cieśnina między wyspami 
Archipelagu Ziemia Ognista na pd. krańcu Ameryki Pd.) statek wpadł na skałę, zdołał jednak z niej 
zejść. Pierwsze góry lodowe napotkano w okolicach Szetlandów Pd. w styczniu następnego roku. W 
czasie silnego sztormu fala zmyła za burtę jednego z młodych norweskich marynarzy, który próbował 
od zewnątrz zatykać otwory, przez które woda wlewała się do kadłuba. Nie udało się go uratować.  

W lutym „Belgica” rozpoczęła pomiary kartograficzne Ziemi Palmera. W ich toku ustalono, że nie 
jest to jeszcze stały ląd, ale archipelag. (Obecnie wiadomo, że jest to grupa wysp znajdująca się na 
zachód od Półwyspu Antarktycznego, na Oceanie Spokojnym. Długość wysp archipelagu wynosi 74 
km).  Załoga nadała nazwy wyspom w tym rejonie. 15 lutego został przekroczony południowy krąg 
polarny. Statek, płynąc w głąb kanału między archipelagiem a Ziemią Grahama, dotarł do pozycji 
71o30’. Na początku marca ugrzązł w lodach. Wcześniej, 30 stycznia 1898 r.,  obaj Polacy po raz 
pierwszy zeszli na ląd w Antarktyce, na Ziemi Palmera. W połowie lutego, gdy szkuner stanął przy 
Ziemi Grahama, Polacy stanęli już na stałym lądzie. 

Rozpoczął się trwający 377 dni dryf „Belgiki” wraz z lodem. Nastała noc polarna, załoga cierpiała 
na niedostatek jedzenia, zwłaszcza żywności zawierającej witaminy. Zapasy żywności obliczone były 



na 4 osoby (tyle według planu miało zimować na Antarktydzie), tymczasem na statku uwięzionym w 
lodach było ich 18. Aby dostarczyć organizmowi witamin rozpoczęto polowania na foki. Temperatury 
zaczęły spadać do –40 oC. Mimo trudności cały czas prowadzono obserwacje mas śniegu oraz pól 
lodowych, notowano spostrzeżenia dotyczące pogody i zachmurzenia. W czasie nocy polarnej, 
trwającej miesiąc, ludzie zaczęli cierpieć na bezsenność. Ciemności przerywane były pojawianiem się 
zórz polarnych, które zawsze dostarczały marynarzom niezapomnianych wrażeń. Gdy zza horyzontu 
zaczęło wyglądać słońce, załoga zachwycała się niesamowitą grą świateł świtu zmieszanego ze 
zmierzchem.  

Prowadzono badania masy śniegu i szronu, zachowania pola magnetycznego w bliskości bieguna 
magnetycznego. Laboratorium zorganizowane przez Arctowskiego badało organizmy żywe pływające 
w wodach Oceanu Południowego (ich pozyskanie wymagało kilkukilometrowych wycieczek). Już w 
czasie rejsu „Belgiki” wzdłuż kontynentu amerykańskiego Arctowski inicjował liczne wyprawy na ląd, 
aby pozyskać materiał do badań geologicznych. U brzegów Antarktydy prowadził obserwacje gór 
lodowych i lodów morskich, szkicując je w dzienniku. Obserwował także lodowce, ich kształt i formę. 
W czasie zimowania statku często schodził na ląd, wykonując badania geologiczne, obserwacje 
lodowców i proces powstawania moren. Pomiary meteorologiczne prowadzone były co godzinę, co 
pozwoliło na pierwsze opracowanie sprawozdania klimatycznego tego rejonu. Arctowski jako pierwszy 
opracował historię falowego przemieszczania się cyklonów wokół Antarktydy, posługując się pojęciem 
depresji barometrycznych. Opisał także szczególne zjawisko – halo tęczowe, zaobserwowane 20 
sierpnia 1898 r., z dwoma bocznymi stycznymi łukami do głównego halo, nazwane następnie łukiem 
Arctowskiego. Laboratorium Arctowskiego badało także próbki wody morskiej w celu ustalenia 
zasolenia tej części Morza Bellingshausena.  

W styczniu 1899 r., gdy nastało kolejne antarktyczne lato, na północ od statku pojawiły się 
szczeliny. Postanowiono przebić kanał, którym statek dotrze do nich. W trakcie pracy odkryto, że 
grubość lodu w niektórych miejscach sięga 8 metrów. Pracując kilofami, łopatami i piłami ręcznymi 
wyjmowano czworoboki i trójkąty lodu. Gdy po kilku tygodniach takiej pracy „Belgica” była prawie 
wolna, pękła wielka płaszczyzna lodowa i zatarasowała kanał. Po tygodniu, gdy załoga zrezygnowana 
szykowała się do kolejnego zimowania, kanał rozwarł się. „Belgica” weszła w sieć szczelin, kierując się 
na północ. Walka statku z lodem trwała jeszcze kilkanaście dni. 13 marca 1899 r. statek uwolnił się z 
lodów i wypłynął na ocean w stronę Ziemi Ognistej. Jak wykazały pomiary, statek dryfując wraz z 
lodem na zachód przebył w ciągu roku ok. 1000 km.  

Nie był to jeszcze koniec niebezpieczeństw, burza naganiała w pobliże statku różnej wielkości góry 
lodowe, płynął on jednak nadal i po dwóch tygodniach dotarł do Punta Arenas.  

Przez pewien czas załoga zbierała siły na wybrzeżu Ziemi Ognistej, prowadząc przy okazji 
obserwacje życia i zwyczajów plemion indiańskich tam mieszkających. W lipcu 1899 r. statek dotarł do 
Buenos Aires, następnie popłynął wzdłuż wschodniego wybrzeża Ameryki Południowej i we wrześniu 
przekroczył równik, a w listopadzie 1899 r. zawinął do Antwerpii – macierzystego portu.  

Zebrany przez uczestników wyprawy materiał naukowy pozwolił dowieść wreszcie, że Antarktyda 
jest stałym lądem. Zbadano dużą część Ziemi Grahama. Przywieziono liczne fotografie i eksponaty. 
Przez cały rok prowadzono obserwacje przyrodnicze w różnych dziedzinach (meteorologia, 
oceanografia, pole magnetyczne, glacjologia, biologia morza i istot żywych). Nakreślono nowe, 
dokładniejsze mapy tego rejonu. Okazało się, że  w rejonie bieguna południowego fauna jest inna niż w 
rejonie bieguna północnego. Antarktyda i jej wody obfitowały w wieloryby, foki, słonie morskie i 
pingwiny. Tych gatunków nie ma na północy. Zebrano wiele próbek geologicznych. Obaj Polacy 
przyczynili się w dużej mierze do znacznych osiągnięć wyprawy. Henryk Arctowski, po powrocie do 
Europy, ogłosił szereg prac opartych na materiałach zebranych w lodach Antarktydy. Sprawozdanie z 
wyprawy ogłosił m.in. na Międzynarodowym Kongresie Geologicznym w Paryżu oraz w Belgijskim 
Towarzystwie Geograficznym.  

Szczegółowy opis wyprawy oraz rezultaty badań  opublikowano w 10-tomowym dziele : 
„Expe	dition antarctique belge : re	sultats du voyage du s.y. Belgica en 1897-1898-1899 sous le 



commandement de A. de Gerlache de Gomery”. Henryk Arctowski był współautorem tego 
kompendium.  

W wyniku badań stwierdzono: 
─ analogię formacji geologicznej Południowych Andów i archipelagów stanowiących łuk Scotia i 

gór półwyspu Antarktycznego (tak zwana hipoteza Antarktandów), 
─ zmiany granicy zasięgu śniegu w rejonie Ziemi Ognistej, która podniosła się od czasu 

maksimum glacjalnego, 
─ położenie brzegu szelfu kontynentalnego około 400 m głębiej niż przy innych kontynentach, 
─ podobieństwa zjawisk optycznych w atmosferze, w szczególności rodzaj halo w chmurach 

krystalicznych i podobieństwa zorzy na półkuli południowej i półkuli północnej.  
Trzy tomy dotyczące meteorologii oraz oceanografii i geologii zawierają w większości naukowe 

opracowania dotyczące badań przeprowadzonych przez Arctowskiego. 
Po powrocie do Europy Arctowski poznał amerykańską śpiewaczkę operową Arian Jane Addy, 

która została jego żoną. Pochodziła ona z zamożnej rodziny. Zapewniło to małżeństwu niezależność 
materialną i pozwoliło Arctowskiemu na poświęcenie się pracy naukowej.  

W latach 1899-1909 Henryk Arctowski pracował w stacji meteorologicznej obserwatorium 
Royal de Belgique w Uccle w Belgii. Mógł dzięki temu opracować materiały naukowe z wyprawy. 
Arctowski postanowił także zająć się propagowaniem badań antarktycznych. W roku 1899 na 
Kongresie Asocjacji Brytyjskiej do Popierania Nauk w Dover przedstawił pierwszy projekt 
międzynarodowych badań Antarktydy. W kolejnych latach przedstawiał projekty stworzenia sieci 
meteorologicznej wokół tego kontynentu oraz plan wyprawy transantarktycznej z wykorzystaniem 
mechanicznego środka transportu. Projektował także następne wyprawy belgijskie na Antarktydę.  

W 1910 r. Arctowski wziął  udział we francuskiej wyprawie na Spitsbergen i Lofoty na statku 
„Ile-de-France”. Dotarł wówczas na kilka masywów górskich w okolicy Sassenfjordu. Przez 
kolejne osiem lat był pracownikiem i kierownikiem działu przyrodniczego Biblioteki Publicznej w 
Nowym Jorku, gdzie zamieszkał wraz z żoną. W tym czasie zajmował się także wpływem zmian 
klimatycznych na procesy organiczne decydujące o wydajności w rolnictwie. Interesowały go 
przede wszystkim źródła tych zmian, takie jak koncentracja pyłów wulkanicznych w atmosferze, 
aktywność geomagnetyczna, ilość i rozkład plam słonecznych. 

W 1904 r. otwarto Mount Wilson Observatory, zlokalizowane w pobliżu wierzchołka góry 
Mount Wilson (1742 m) w pobliżu Pasadeny w Kaliforni. Placowka ta podjęła badania w zakresie 
heliofizyki przy wykorzystaniu dwu specjalnie przeznaczonych do tego celu teleskopów 
wieżowych. Tu rozpoczęto w 1908 r. badania pól magnetycznych plam słonecznych i 
zaobserwowano ich związek z występowaniem burz magnetycznych. W tym samym okresie 
astrofizycy C.G. Abbot oraz F.F.Fowle udoskonalili pyrheliometr kalorymetryczny, co umożliwiło 
precyzyjne pomiary stałej słonecznej (ilość energii promienistej docierającej ze Słońca do Ziemi 
w jednostce czasu i przypadającej na jednostkę powierzchni).  Wydarzenia te sprawiły, że 
Arctowski zainteresował się możliwością zbadania wpływu zmian stałej słonecznej na zjawiska 
klimatyczne na Ziemi. Pierwszą pracę na ten temat opublikował w 1912 r. W kolejnych latach 
analizował wpływ plam słonecznych ma kształtowanie pogody na Ziemi. Wkrótce uznał, że 
wahania stałej słonecznej są prawdopodobną przyczyną zmian temperatur sezonowych na Ziemi.  

W 1912 r. Arctowski otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Lwowskiego, z którym 
już wkrótce miał związać się na dłużej.  

W czasie I wojny światowej Arctowski współpracował z powstałą w 1917 r. amerykańską 
organizacją Inquiry. Instytucja ta, kierowana przez doradcę prez. W. Willsona – E. House’a, 
przygotowywała materiały do konferencji pokojowej, która miała odbyć się po zakończeniu wojny. 
Arctowski opracował dla komisji Housa specjalny "Raport o Polsce", składający się z 14 działów i 
obejmujący blisko 2,5 tysiąca stron maszynopisu, ponad 100 map, liczne rysunki, wykresy i tabele. 
Raport omawiał takie kwestie jak demografia, agrokultura, geologia bogactwa naturalne, 
industrializacja, sprawy wyznaniowe obszaru naszego kraju. Częsć członków Inquiry weszła 



później w skład Amerykańskiej Komisji ds. Negocjowania Pokoju, delegowanej na rokowania w 
Wersalu. W czasie rokowań wersalskich w latach 1919-1920 Arctowski pełnił funkcję 
rzeczoznawcy przy delegacji polskiej z rekomendacji E. Romera.  

Dwa lata po zakończeniu I wojny H. Arctowski wrócił do Polski. W 1920 r. objął, na prośbę E. 
Romera, Katedrę Geofizyki i Meteorologii na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie, gdzie 
pozostawał do 1939 r. Wkrótce katedra przekształciła się w Instytut Geofizyki i Meteorologii. W 
ramach jego prac prowadzono m.in. terenowe badania geotermiczne na obszarze Karpat 
(wyznaczanie składu chemicznego ropy naftowej w szybach w zależności od miejsce jej wydobycia 
oraz w funkcji czasu), badania geomagnetyczne w oparciu o stacje pomiarów magnetycznych 
założone wówczas w okolicach Lwowa, badania wahań klimatu, badania dotyczące dynamiki 
atmosfery, przebiegów zmian ciśnienia, temperatury i opadów, badania usłonecznienia i natężenia 
promieniowania słonecznego (prowadzone we wspomnianych obserwatoriach magnetycznych). 
Prace naukowe prof. Arctowskiego ukazywały się w kolejnych tomach „Komunikatów Instytutu 
Geofizyki i Meteorologii UJK”, którego naczelnym redaktorem był właśnie Arctowski. Studia w 
dziedzinie nauk geofizycznych w Instytucie, w latach 1920-39, ukończyło kilkudziesięciu 
studentów. Pod kierunkiem prof. Arctowskiego 6 osób uzyskało doktoraty. Uczniami Arctowskiego 
byli m.in. wybitni geofizycy następnego pokolenia: E. Stenz, A. Kosiba i H. Orkisz.  

Prof. Arctowski potwierdzał w badaniach dotyczących zaburzeń pogody i wahań klimatycznych 
korelację między tymi procesami a zmianami aktywności słonecznej. Jeszcze w roku 1912 był 
jednym z pierwszych (obok C.G.Abbota i H.H. Claytona) naukowców, którzy dopatrzyli się 
wpływu zmian stałej słonecznej na zmiany pogody i klimatu. 

Brał także czynny udział w pracach Międzynarodowej Unii Geograficznej, której w 1934 r. był 
przewodniczącym, a także Komisji Wahań Klimatycznych. Wysunął propozycję udziału Polski w II 
Międzynarodowym Roku Polarnym 1932-1933. Proponował także założenie polskiej bazy 
badawczej na Spitsbergenie oraz na Antarktydzie. Polska baza 
na Spitsbergenie powstała w 1957 r. (Stacja Polarna Instytutu 
Geofizyki Polskiej Akademii Nauk, niedaleko ujścia fjordu 
Hornsund), w Antarktyce w 1959 r (stacja naukowa im. A.B. 
Dobrowolskiego w Oazie Bungera przekazana Polsce przez 
ZSRR, która działała krótko) a następnie dopiero w 1977 r. 
(Stacja Antarktyczna Polskiej Akademii Nauk im. H. 
Arctowskiego). Od 1935 r. Arctowski był członkiem Polskiej 
Akademii Umiejętności (odpowiednik dzisiejszego PAN), 
która w 1939 r. wydelegowała go na Kongres 
Międzynarodowej Unii Geodezyjno-Geofizycznej do 
Waszyngtonu. Był tam także jako przewodniczący Międzynarodowej Komisji Zmian Klimatu 
oddelegowany przez Międzynarodową Unię Geograficzną. 

Wybuch wojny przekreślił jego powrót do kraju. Pozostanie w USA uchroniło go przed losem 
lwowskich profesorów i naukowców rozstrzelanych przez Niemców w lipcu 1941 r. po zajęciu 
Lwowa. W Stanach Zjednoczonych mógł opublikować przygotowaną jeszcze w Polsce pracę na 
temat krótkookresowych zmian pogody.  

W lipcu 1940 roku Arctowski wraz z żoną otrzymał obywatelstwo amerykańskie. Podjął 
wówczas pracę w Smithsonian Institute w Waszyngtonie (którego dyrektorem był C.G. Abbot – 
astrofizyk i astronom specjalizujący się w badaniach fizyki Słońca), z którym był związany do 1950 
r. Zajmował się tam m.in. badaniem wpływu promieniowania słonecznego na zmiany pogody na 
Ziemi. Był jednym z uznanych autorytetów badaczy światowej pogody. Jednym z jego odkryć, 
które odegrało znaczącą rolę w rozwoju prognozowania pogody, było stwierdzenie, że szybkie 
oscylacje strefy załamania tropopauzy wpływają na zmiany pogody. 

Po zakończeniu II wojny Arctowski często kontaktował się z krajem, wysyłając m.in. książki do 
polskich instytucji naukowych. Mieszkał nadal w USA – w Nowym Jorku, następnie już 



schorowany na Florydzie i pod koniec życia w Waszyngtonie. Henryk Arctowski zmarł 21 lutego 
1958 r. w Waszyngtonie. Niedługo potem, 5 maja, zmarła jego żona. Małżeństwo Arctowskich było 
bezdzietne. Po dwóch latach prochy obojga małżonków zostały sprowadzone do Polski i złożone na 
Powązkach w Warszawie. 

Lista pozycji bibliograficznych prof. Arctowskiego sięga 300. Wielokrotnie były one cytowane 
w światowej literaturze z zakresu zmian klimatu i meteorologii.  

Część majątku rodzinnego państwo Arctowscy przeznaczyli na stworzenie fundacji w 
Narodowej Akademii Nauk Stanów zjednoczonych, która od 1969 r. przyznaje medal im H. 
Arctowskiego za wybitne osiągnięcia w badaniach heliofizyki i w badaniach nad wpływem Słońca 
na życie na Ziemi.  

Imię Arctowskiego nadano wielu miejscom w Antarktyce, m.in. jest Szczyt, Półwysep i Zatoka 
Arctowskiego, a na Wyspie Króla Jerzego działa od 1977 r. Polska Stacja Antarktyczna jego 
imienia. 

 
 

Bibliografia : 
─ F.A. Cook – Through the first Antarctic night, 1898-1899 : a narrative of the voyage of the 

"Belgica" among newly discovered lands and over an unknown sea about the South Pole  
─ Materiały z Konferencji “Profesor Henryk Bronisław Arctowski jako geofizyk”, Oddział 

Fizyki Wnętrza Ziemi i Przestrzeni Okołoziemskiej Polskiego Towarzystwa Geofizycznego – 
16.12.2008. Instytut Geofizyki PAN, Warszawa.  

 


