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Zbigniew Sujkowski – uczony i ¿o³nierz
Jerzy B. Miecznik1
Zbigniew Sujkowski – scientist and soldier. Prz. Geol., 62: 234–239.
A b s t r a c t. Zbigniew Sujkowski was a co-founder of Polish sedimentary petrography and a pioneer of
sedimentology. After studying geology at the University of Warsaw (1921–1925), he worked in 1927–1929 with
Prof. Lucien Cayeux at Collège de France in Paris. He specialized in petrographic-sedimentological studies
of Cretaceous deposits in Poland, but especially of siliceous rocks. His treatise on diagenesis, published posthumously in 1958, is among the classics of world geological literature. Zbigniew Sujkowski was a Polish patriot.
In the period 1914–1920, he participated in the armed struggle for the independence of Poland, and during World
War II – in the armed resistance movement against German occupation as the organizer of subversion. At the end
of the war, he was in London; his return to Poland was impossible from political reasons. Sujkowski immigrated
to Canada and took a job at MacMaster University in Hamilton. He died tragically in an accident.
Keywords: Cretaceous rocks of Poland, hornstones, siliceous concretions, radiolarites, diagenesis, Carpathian Flysch, Polish Legions
of 1914–1918, Polish-Soviet War of 1919–1921, Polish Underground State of 1939–1945

Zbigniew Sujkowski nale¿y do najpiêkniejszych postaci
w naszej geologii. By³ wspó³twórc¹ polskiej petrografii ska³
osadowych i pionierem sedymentologii („Zbigniew Leliwa-Sujkowski (Memory)”, 1955; Krajewski, 1967; Rühle
1986), uczonym o wielkim potencjale twórczym wykorzystanym tylko czêœciowo wskutek koniecznoœci dzielenia go
miêdzy naukê i walkê o woln¹ Polskê, niechcianej emigracji i przedwczesnej tragicznej œmierci. Jego praca o petrografii kredy i badania ska³ krzemionkowych reprezentowa³y najwy¿szy wspó³czesny poziom naukowy, a publikacje
o œrednim sk³adzie ska³ osadowych w litosferze i o diagenezie s¹ wci¹¿ cytowane. Wychowany w rodzinie o bogatych tradycjach patriotycznych s³u¿y³ Polsce jako ¿o³nierz
i uczony.
Zbigniew Bronis³aw Sujkowski, u¿ywaj¹cy pseudonimów Hora, Kuna, Leliwa, Rola, Wyga, Zbyszek, urodzi³
siê 8 stycznia 1898 r. w Zagórzu w powiecie bêdziñskim.
By³ synem Antoniego Sujkowskiego (1867–1941), wybitnego geografa, profesora i rektora Wy¿szej Szko³y Handlowej w Warszawie, uczestnika konferencji pokojowej
w Pary¿u, przez krótki czas ministra wyznañ religijnych
i oœwiecenia publicznego w rz¹dach Kazimierza Bartla,
i Heleny z Chmieleñskich (1872–1944), dzia³aczki niepodleg³oœciowej i oœwiatowej, senator RP, ¿o³nierza Zwi¹zku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej (AK). Mia³ brata
Bogus³awa (1900–1964), leœnika i powieœciopisarza. Stryjowie matki Ignacy i Zygmunt Chmieleñscy byli znanymi
uczestnikami powstania styczniowego. Jej ojciec Antoni
Chmieleñski, jako emerytowany genera³ carski, przyjmowa³ i goœci³ w swoim domu w Kijowie podró¿uj¹cego po
Rosji z tajnymi misjami Józefa Pi³sudskiego. Z tej znajomoœci zrodzi³a siê póŸniejsza przyjaŸñ Pi³sudskiego i jego
drugiej ¿ony Aleksandry z rodzin¹ Sujkowskich. Marsza³ek Pi³sudski by³ ojcem chrzestnym Danuty, córki Zbigniewa, a Aleksandra Pi³sudska i Edward Rydz-Œmig³y byli
rodzicami chrzestnymi syna Ziemowida (D. Sujkowska-Francka, list elektroniczny, 20132).
Najm³odsze lata Zbigniewa Sujkowskiego mija³y pod
znakiem czêstych przeprowadzek – do Czêstochowy, Warszawy, Kalisza, Bêdzina i znowu do Warszawy – które by³y
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skutkiem aktywnoœci zawodowej i politycznej rodziców,
a niekiedy po prostu s³u¿y³y usuniêciu siê z pola widzenia
policji politycznej. W latach 1910–1914 uczêszcza³ on do
prywatnej œredniej szko³y Towarzystwa Kultury Polskiej
(szko³a Kreczmara) w Warszawie, gdzie nale¿a³ do tajnego
skautingu, a od 1913 r. do Polskich Dru¿yn Strzeleckich
(Sujkowski, 1929).
Z chwil¹ wybuchu I wojny œwiatowej Sujkowski znalaz³
siê, jako szesnastolatek, w szeregach I Kompanii Kadrowej
Józefa Pi³sudskiego. W trakcie formowania siê Legionów
Polskich (LP) zosta³ ¿o³nierzem I Brygady LP i uczestniczy³ w walkach frontowych do listopada 1915 r. Podczas
potyczki pod Kostiuchnówk¹ na Wo³yniu, uderzony kozack¹
szabl¹ w twarz, szczêœliwie p³azem, dosta³ siê do niewoli
rosyjskiej i spêdzi³ na terenie guberni or³owskiej dwa lata.
W listopadzie 1917 r. uda³o mu siê zbiec, dotar³ do Moskwy
i pod przybranym nazwiskiem chodzi³ tam do gimnazjum
Centralnego Komitetu Obywatelskiego Królestwa Polskiego kierowanego przez Kazimierza Kulwiecia, ¿eby zrobiæ
maturê. Mieszka³ wtedy u pañstwa Sienkiewiczów, przyjació³ rodziny. Maturê zda³ w kwietniu 1918 r., w maju s³u¿y³
krótko w I Korpusie Polskim w Rosji dowodzonym przez
gen. Józefa Dowbora-Muœnickiego, a po rozwi¹zaniu jednostki przedosta³ siê do Warszawy.
W paŸdzierniku 1918 r. Zbigniew Sujkowski podj¹³
studia przyrodnicze na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Warszawskiego (UW). Wczeœniej
zamierza³ studiowaæ historiê, ale zdobyte doœwiadczenia
wojenne, niewola i pobyt w Moskwie sprawi³y, ¿e postanowi³ zaj¹æ siê histori¹ Ziemi, „bo ska³y nie k³ami¹”
(D. Sujkowska-Francka, list elektroniczny, 2013).
Podczas rozbrajania Niemców w listopadzie 1918 r.
Sujkowski wróci³ jednak do wojska. By³ najpierw w sztabie gen. Edwarda Rydza-Œmig³ego, nastêpnie w 7 pu³ku u³anów, potem jako wys³annik Naczelnego Wodza w Pary¿u.
Po powrocie w paŸdzierniku 1919 r. zosta³ odkomenderowany do 1 baonu zapasowego wojsk wartowniczych. Rozwijaj¹ca siê od czasu pobytu w Rosji gruŸlica krêgos³upa
sta³a siê przyczyn¹ jego urlopowania w grudniu 1919 r.
A jednak w rozstrzygaj¹cych losy Polski sierpniowych

Pañstwowy Instytut Geologiczny – Pañstwowy Instytut Badawczy, ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa; jerzy.miecznik@pgi.gov.pl.
Wszystkie cytowane informacje pochodz¹ z korespondencji osobistej z Pani¹ Danut¹ Sujkowsk¹-Franck¹ prowadzonej drog¹
elektroniczn¹ w okresie 29.08–29.11.2013.
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Ryc. 1. Zbigniew Sujkowski w latach asystentury u prof. Jana
Lewiñskiego, druga po³owa lat 20. XX w. Ze zbiorów PAN
Muzeum Ziemi w Warszawie

dniach 1920 r. wst¹pi³ do wojska jako ochotnik. Powo³any
na stanowisko inspektora prac oœwiatowych w Sekcji
Propagandy Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego
uczestniczy³ w operacji wileñskiej gen. Lucjana ¯eligowskiego, kierowa³ od listopada Sekcj¹ Propagandy Oddzia³u
II Sztabu Obrony Kraju w Wilnie, a nastêpnie resortem
oœwiaty i propagandy w rz¹dzie Litwy Œrodkowej. W lutym
nastêpnego roku przeszed³ do rezerwy w stopniu porucznika, jako kawaler Srebrnego Krzy¿a Virtuti Militari (Sujkowski, 1929; Terlecki, 2008; D. Sujkowska-Francka, list
elektroniczny, 2013).
W styczniu 1921 r. Zbigniew Sujkowski powróci³ na
UW, aby kontynuowaæ studia geologiczne. Po uzyskaniu
absolutorium (1924 r.) zosta³ asystentem u prof. Jana Lewiñskiego w Zak³adzie Geologii UW, a w listopadzie 1925 r.
uzyska³ stopieñ doktora filozofii w zakresie geologii na
podstawie przygotowanej pod kierunkiem prof. Lewiñskiego rozprawy „O utworach jurajskich, kredowych i czwartorzêdowych okolic Wolbromia” (Sujkowski, 1926). Praca
ma charakter przede wszystkim stratygraficzny, bo od stratygrafii zaczyna³o wówczas swoje kariery wielu geologów,
ale s¹ w niej tak¿e wnikliwe spostrze¿enia na temat litologii ska³ i oryginalne wnioski paleogeograficzne. Œwietna
okazja do rozwijania tych petrograficzno-sedymentologiczno-paleogeograficznych zainteresowañ Sujkowskiego
nadarzy³a siê ju¿ wkrótce. Profesor Lewiñski zwróci³ siê
do niego o szczegó³owe opracowanie rdzeni ska³ kredy
z g³êbokiego wiercenia w Lublinie (do 855 m), co zbieg³o

siê z przyznaniem Zbigniewowi Sujkowskiemu stypendium rz¹du francuskiego w Collège de France w Pary¿u
u prof. Luciena Cayeux (1864–1944), twórcy wspó³czesnej
petrografii ska³ osadowych.
Zasadnicz¹ czêœæ szczegó³owych opisów próbek rdzeniowych Sujkowski wykona³ w Pary¿u w latach 1927–
1929, w bardzo dobrze wyposa¿onym laboratorium, stosuj¹c nowoczesn¹ metodykê badañ. Du¿y nacisk k³ad³ na
studia zespo³ów mikroszcz¹tków organizmów ska³otwórczych w p³ytkach cienkich pod mikroskopem i w rezyduum
po rozpuszczeniu ska³, zgodnie z zasadniczymi celami
szko³y petrograficznej, czy raczej petrologicznej, prof. Luciena Cayeux, którymi by³y okreœlenie œrodowiska sedymentacji i rekonstrukcje paleogeograficzne (Sujkowski, 1931).
Rezultaty studiów przedstawi³ na szerokim tle, zestawi³ je
z wynikami swoich prac na materiale kredowym z wierceñ
i ods³oniêæ powierzchniowych z innych czêœci Lubelszczyzny, a tak¿e Podlasia, Wo³ynia, Gór Œwiêtokrzyskich, terenów niecki nidziañskiej i okolic Piotrkowa Trybunalskiego
oraz odniós³ do danych literaturowych na temat kredy
w ró¿nych krajach Europy. Praca zawiera dyskusje i wnioski o paleogeografii, batymetrii i klimacie morza kredowego. Wiele uwagi poœwiêci³ Sujkowski metodyce badañ,
nie szczêdz¹c praktycznych wskazówek. Rozprawa pod
tytu³em „Petrografja kredy Polski. Kreda z g³êbokiego
wiercenia w Lublinie w porównaniu z kred¹ niektórych
innych obszarów Polski” zosta³a opublikowana w 1931 r.
jako jego praca habilitacyjna.
Profesor Maria Turnau-Morawska podkreœla³a po latach
prze³omowe znaczenie tej rozprawy w polskiej petrografii
ska³ osadowych i jej sedymentologiczny charakter (Krajewski, 1967).
Po pobycie we Francji Zbigniew Sujkowski spêdzi³
jeszcze pó³ roku w Anglii (1929 r.), korzystaj¹c ze œrodków
Funduszu Kultury Narodowej, najpierw u znanego petrografa prof. Percy’ego G. H. Boswella na uniwersytecie
w Liverpoolu, a nastêpnie w British Museum w Londynie,
gdzie zapozna³ siê z bogatymi zbiorami próbek wspó³czesnych osadów oceanicznych.
Sujkowski wróci³ do Polski œwietnie przygotowany
do samodzielnych badañ petrograficznych i sedymentologicznych. Podobnie jak jego mistrz, prof. Cayeux, by³ geologiem terenowym, co znacz¹co poszerza³o mo¿liwoœci
badawcze.
W paŸdzierniku 1929 r. Zbigniew Sujkowski podj¹³
pracê w Pañstwowym Instytucie Geologicznym (PIG),
pocz¹tkowo na etacie geologa. W 1934 r. zosta³ kierownikiem Pracowni Ska³ Osadowych PIG, a od 1937 r. prowadzi³ Wydzia³ Wschodni PIG, utworzony do badañ na Wo³yniu, Podolu i Polesiu.
Po habilitacji Sujkowski wyk³ada³ jako docent na UW
geologiê mórz, petrografiê rud i kruszców osadowych oraz
sedymentologiê. W 1937 r. zosta³ zastêpc¹ ob³o¿nie chorego prof. Lewiñskiego i pe³ni³ tê funkcjê a¿ do jego œmierci
w 1939 r. (Krajewski, 1967; Œródka, 1998; Terlecki, 2008).
Sujkowski mia³ ustabilizowan¹ sytuacjê rodzinn¹,
w 1926 r. o¿eni³ siê z Idali¹ z Czarnockich, nauczycielk¹
geografii, w 1928 r. urodzi³a siê córka Danuta, a w 1933 r.
syn Ziemowid. Podobno imiê Ziemowid mia³o zobowi¹zywaæ potomka geografów i geologów do tego, by Ziemiê
widzia³ (Bajer, 2000).
W bogatym dorobku naukowym Zbigniewa Sujkowskiego, obejmuj¹cym bardzo ró¿norodn¹ tematykê (Krajewski,
1967; Œródka, 1998), szczególnie wa¿ne by³y badania ska³
235

Przegl¹d Geologiczny, vol. 62, nr 5, 2014

Ryc. 2. Zbigniew Sujkowski w Krakowie podczas zjazdu legionistów, 1937 r. Zdjêcia z rycin 2–5 pochodz¹ ze zbiorów D. Sujkowskiej-Franckiej

krzemionkowych, które wówczas nale¿a³y do utworów s³abo
poznanych. Drobnoziarnisty charakter badanych serii ska³
z radiolarytami sprawia³, ¿e mikroskop polaryzacyjny, podstawowy w tamtych czasach instrument badawczy petrografa, czêsto zawodzi³. Obok mikroskopu Sujkowski stosowa³ na du¿¹ skalê techniki preparowania radiolarii i spikul g¹bek przy u¿yciu ³ugów i kwasu fluorowodorowego
w celu ich wykorzystania do okreœlenia œrodowisk sedymentacyjnych oraz badanie rezyduum po rozpuszczeniu
ska³ w kwasach i analizy sk³adu chemicznego ska³.
Po odkryciu ze Stefanem Zbigniewem Ró¿yckim radiolarytów w dolnej kredzie Karpat Wschodnich (Sujkowski
& Ró¿ycki, 1930) Zbigniew Sujkowski opublikowa³ powa¿ne studium petrograficzno-sedymentologiczne pt. „Radjolaryty Polskich Karpat Wschodnich i ich porównanie
z radjolarytami tatrzañskiemi” (Sujkowski, 1932b), w którym wykorzysta³ tak¿e wyniki swoich badañ radiolarytów
pieniñskich oraz znajomoœæ szlifów i próbek tych ska³
z Korsyki, Apeninów, Krety i Alp zdobyt¹ podczas pobytu
u prof. Luciena Cayeux. W obszernej dyskusji wyników
badañ odniós³ siê do panuj¹cych pogl¹dów na temat genezy
radiolarytów i do znajomoœci wspó³czesnych oceanicznych
mu³ów radiolariowych, które bada³, korzystaj¹c z próbek
z British Museum.
W 1933 r. Sujkowski opublikowa³ rozprawê o radiolarytach dolnokarboñskich Gór Œwiêtokrzyskich (Sujkowski,
1933b), które uzna³ za utwory geosynklinalne, powsta³e
w warunkach „maximum g³êbokoœci osi¹gniêtej przez zapadaj¹cy pas geosynkliny Hercynidów”, analogiczne do
radiolarytów jurajskich i dolnokredowych w geosynklinie
alpejskiej. Jednoczeœnie przedstawi³ artyku³ o badaniach
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spongiolitów Tatr i Karpat (Sujkowski, 1933a), a kilka lat
póŸniej o radiolarytach syluru w Górach Œwiêtokrzyskich
(Sujkowski, 1937). Równoleg³e rozwija³ zainteresowania
wspó³czesnymi osadami morskimi, których znajomoœæ wykorzystywa³ do interpretacji osadów kopalnych (Sujkowski, 1932a, c, d).
Naukowa dzia³alnoœæ Zbigniewa Sujkowskiego odznacza³a siê du¿ym rozmachem. Czytaj¹c jego publikacje,
trudno nie dostrzec w nich wielkiej pasji, przenikliwoœci
i wyobraŸni badawczej, a tak¿e tego, jak bardzo by³ oczytany w literaturze geologicznej i jak wiele naukowych kontaktów utrzymywa³. Bardzo szybko zdoby³ miêdzynarodowe
uznanie, uczestnicz¹c w tocz¹cej siê dyskusji na temat ska³
krzemionkowych i warunków ich powstawania (Gradziñski i in., 1986). By³ zwolennikiem pogl¹du o g³êbokowodnym pochodzeniu radiolarytów i kwestionowa³ ich genetyczny (ale nie przestrzenny) zwi¹zek z podmorskimi wylewami wulkanicznymi. W swoich pracach uporz¹dkowa³
polsk¹ terminologiê ska³ krzemionkowych, poda³ liczne
definicje ska³, które znalaz³y siê w podrêcznikach uniwersyteckich (Turnau-Morawska, 1954; Gradziñski i in., 1986).
Jedn¹ z najwa¿niejszych prac naukowych Sujkowskiego jest monografia serii szypockich w Karpatach Wschodnich (Czarnohora – Góry Czywczyñskie), które w¹skim
pasem o d³ugoœci 600 km biegn¹ przez przedwojenne tereny Rumunii, Polski i Czechos³owacji (Ruœ Zakarpacka;
Sujkowski, 1938; Œwidziñski, 1947). We wstêpie do rozprawy Sujkowski napisa³: „Wybór pad³ na seriê szypock¹,
jako na tê, co do której wieku, facji i przynale¿noœci regionalnej i tektonicznej najwiêcej wówczas istnia³o niejasnoœci”. Nale¿y jeszcze dodaæ, ¿e wystêpuj¹ w niej doskona³e ods³oniêcia radiolarytów.
Plonem prac terenowych Zbigniewa Sujkowskiego,
które prowadzi³ w latach 1934–1937, jest mapa geologiczna obszaru badañ w skali 1 : 50 000 oraz udowodnienie dolnokredowego wieku serii, co wobec jej wczeœniejszego
datowania na oligocen skutkowa³o powa¿nymi konsekwencjami w interpretacjach tektonicznych i bogate obserwacje
petrograficzno-sedymentologiczne (m.in. szczegó³owe opisy
stwierdzonych konkrecji). Zdaniem Sujkowskiego sedymentacja warstw szypockich odbywa³a siê w porównaniu
do innych jednostek fliszowych Karpat w morzu znacznie
g³êbszym, s³abo przewietrzanym, w warunkach zmiennego, ale przewa¿nie ograniczonego dostarczania materia³u
klastycznego.
Interesuj¹ce s¹ rozwa¿ania Zbigniewa Sujkowskiego
na temat mechanizmu osadzania siê utworów fliszowych
– naprzemianleg³oœæ piaskowców i ³upków t³umaczy³ obecnoœci¹ pr¹dów dennych zstêpuj¹cych i równoleg³ych do
wybrze¿y, które pojawia³y siê nagle i stopniowo s³ab³y a¿
do zaniku, zasypuj¹c muliste dno piaskiem. Nie umia³
podaæ przyczyn pr¹dów i zastrzega³, ¿e swoje uwagi traktuje tylko jako hipotezê robocz¹. W tym czasie sedymentacjê fliszu t³umaczono w bardzo ró¿ny sposób (wiêcej o tym
problemie – Ksi¹¿kiewicz, 1954), m.in. zmianami g³êbokoœci, zmianami klimatycznymi, falami tsunami, o czym
wspominam, by podkreœliæ, jak znacz¹cy postêp w próbach
wyjaœnienia zagadki sedymentacji fliszu stanowi³o rozumowanie Sujkowskiego. Punktem zwrotnym sta³y siê
nowatorskie publikacje Carlo I. Miglioriniego z lat 1944
i 1950 o istnieniu pr¹dów zawiesinowych i og³oszona przez
niego wspólnie z Phillipem H. Kuenenem hipoteza na
temat fliszu jako osadu tych pr¹dów (Ksi¹¿kiewicz, 1954).
Trzeba dodaæ, ¿e koncepcjê tê rozszerzy³ i ugruntowa³,
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dokonuj¹c pierwszej analizy basenowej fliszu, Marian
Ksi¹¿kiewicz wraz ze stworzon¹ przez niego szko³¹ polskiej sedymentologii (Miecznik, 2013).
Czy Zbigniew Sujkowski rozwin¹³by swoje badania
fliszu, gdyby nie wybuch³a wojna? Pytanie to pozostanie
bez odpowiedzi. W ka¿dym razie po zakoñczeniu badañ
w Czarnohorze w 1937 r. przerwa³ prace karpackie i jako
œwie¿o mianowany kierownik Wydzia³u Wschodniego PIG
skoncentrowa³ siê na dzia³alnoœci na Wo³yniu i Polesiu.
Tereny by³y mu ju¿ znane z wczeœniejszych badañ. Opisa³
tu wiele rdzeni wiertniczych, kartowa³, w okolicy Krzemieñca odkry³ bentonity. Pracowa³ w s³u¿bie geologicznej
i si³¹ rzeczy jego aktywnoœæ naukowa by³a podporz¹dkowana potrzebom tej s³u¿by. St¹d te¿ bra³a siê zapewne wspominana ró¿norodnoœæ jego badañ, np. wspólnie
z Ró¿yckim opracowa³ „Atlas geologii Warszawy” (piêæ
map i przekroje geologiczne z tekstem objaœniaj¹cym; Sujkowski & Ró¿ycki, 1937) w zwi¹zku z planowan¹ budow¹
metra. Jak podaje Stanis³aw Krajewski (1967), ogromny
materia³ zebrany na wschodnich terenach Rzeczypospolitej umo¿liwi³ mu napisanie powa¿nej syntetycznej pracy
o geologii tych ziem, której rêkopis przepad³ podczas
powstania warszawskiego.
Wybuch wojny zasta³ Sujkowskiego w terenie, na Wo³yniu. Szybko wróci³ do Warszawy i uczestniczy³ w ewakuacji PIG na wschód (D. Sujkowska-Francka, list elektroniczny, 2013). Po przejêciu instytutu przez administracjê
niemieck¹ podj¹³ ponownie pracê na stanowisku kierownika Pracowni Petrograficznej PIG (Janczewski, 1946).
Jednoczeœnie w latach 1940–1943 wyk³ada³ na tajnym UW
(Kunert, 1987; Terlecki, 2008). Pracê w konspiracji zacz¹³
w paŸdzierniku 1939 r., gdy setki ludzi stara³y siê o zmianê
dokumentów to¿samoœci i organizowa³o siê podziemie.
Uczestniczy³ w przygotowywaniu fa³szywych legitymacji z pomoc¹ instytutowego kreœlarza Jan £ucia (Rühle
& Tyski, 1989). W swoich czêœciowo zachowanych, niepublikowanych wspomnieniach pisa³: „W parê tygodni po
upadku Warszawy w 1939 r., tworz¹ca siê organizacja wojskowa zwróci³a siê do mnie z propozycj¹ wspó³pracy. [...]
Zaproponowano mi udzia³ w pracy bezpoœrednio zwi¹zanej z sabota¿em i dywersj¹. I chocia¿ jako cz³owiek zajmuj¹cy siê przedtem nauk¹ nigdy nie mia³em z tem nic
wspólnego, otrzymawszy rozkaz podj¹³em siê zadania”. By³
cz³owiekiem silnym, charyzmatycznym, znaj¹cym smak
wojny, z dobrym przygotowaniem chemicznym. Ten wybór nie by³ przypadkowy. W kwietniu 1940 r. zosta³ kierownikiem pracowni œrodków sabota¿owo-dywersyjnych
oraz szefem Biura Studiów Œrodków Walki Sabota¿owo-Dywersyjnej Zwi¹zku Odwetu Komendy G³ównej Zwi¹zku
Walki Zbrojnej (Kunert, 1987; Terlecki, 2008). Zaj¹³ siê
tworzeniem struktur jednostki i organizacj¹ szkolenia kadr,
a nastêpnie nadzorem realizacji zadañ sabota¿u i dywersji
na terenie kraju. Uczestniczy³ w akcjach wysadzania mostów,
wojskowych transportów kolejowych, a w piwnicach PIG
prowadzi³ tajne laboratorium chemiczne na potrzeby podziemia. Jako ciekawy przyk³ad wielokierunkowoœci prowadzonych prac dywersyjnych mo¿na podaæ fa³szowanie
benzyny lotniczej przez barwienie na czerwono zwyk³ej
¿ó³tej benzyny, która by³a transportowana w cysternach
przez Warszawê na front wschodni. Odpowiednio zakamuflowane ³adunki czerwonego barwnika wrzucali do cystern
polscy kolejarze, ¿o³nierze AK. Benzyna czerwona by³a
przeznaczona dla lotnictwa. Na takiej barwionej niskooktanowej benzynie samolot móg³ wystartowaæ, ale ju¿
w powietrzu silniki gas³y i samolot spada³ (D. Sujkowska-

Ryc. 3. Spotkanie Zbigniewa Sujkowskiego z córk¹ Danut¹ w Londynie, 1945 r.

-Francka, list elektroniczny, 2013). Gdy Gestapo wpad³o
na trop Sujkowskiego, musia³ przerwaæ w 1942 r. pracê
w instytucie i ukrywaæ siê (Fleszarowa, 1999). W listopadzie tego roku w stopniu kapitana obj¹³ szefostwo Biura
Studiów Kierownictwa Dywersji Komendy G³ównej Armii
Krajowej. W maju 1944 r. przerzucono go podczas operacji
Most II do Wielkiej Brytanii (Terlecki, 2008). Wed³ug
wstêpnych za³o¿eñ mia³ wróciæ do kraju po paru miesi¹cach jako cichociemny, ale przyœpieszenie biegu wypadków, a przede wszystkim wybuch powstania, spowodowa³o, ¿e pozosta³ w Anglii. W dniach powstania wyg³osi³
trzy przemówienia radiowe do powstañców w Warszawie
(D. Sujkowska-Francka, list elektroniczny, 2013). Od lipca
1944 r. do marca 1945 r. kierowa³ w Londynie Wydzia³em
Operacyjnym Oddzia³u VI Sztabu Naczelnego Wodza, do
którego nale¿a³o zebranie i uporz¹dkowanie korespondencji operacyjnej dotycz¹cej powstania. W 1944 r. zosta³
awansowany na stopieñ majora i dwukrotnie odznaczony
Krzy¿em Walecznych.
Podczas wojny Sujkowski straci³ ¿onê, która zmar³a
w Birkenau (Szmaglewska, 1978), i matkê, która jako ³¹czniczka Komendy G³ównej AK zginê³a w powstaniu warszawskim. Córka Danuta, 16-letnia sanitariuszka, po upadku
powstania znalaz³a siê w stalagu, sk¹d po zakoñczeniu
wojny dotar³a do Londynu. W kraju pozosta³ 11-letni syn
Ziemowid.
Dla Zbigniewa Sujkowskiego droga do Polski by³a
zamkniêta. Przes¹dza³ o tym ca³y jego ¿yciorys, jego specjalna dzia³alnoœæ w latach wojny i zdecydowany sprzeciw
wobec powojennej sytuacji w Polsce.
Po wojnie Sujkowski zosta³ najpierw zastêpc¹ profesora
Rady Akademickich Szkó³ Technicznych („polskiej politechniki”), a po utworzeniu wiosn¹ 1947 r. Polish University
College w Londynie – profesorem geologii na tamtejszym
Wydziale In¿ynierii L¹dowej i Wodnej. Uczestniczy³ w za³o¿eniu Studium Polski Podziemnej w Londynie i Polskiego
Towarzystwa Naukowego na ObczyŸnie, sprawowa³ funkcjê sekretarza generalnego towarzystwa. Polish University
College mia³ charakter tymczasowy, s³u¿y³ przygotowaniu
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Ryc. 4. Zbigniew Sujkowski ze studentami na wycieczce w Walii,
1949 r.

Ryc. 5. Zbigniew Sujkowski w Hamilton, 1954 r.

zawodowemu ¿o³nierzy Polskich Si³ Zbrojnych, którzy
zostali na emigracji, i w 1950 r. katedrê geologii zlikwidowano (Krajewski, 1967; Œródka, 1998; Terlecki, 2008). Na
etat profesora na brytyjskim uniwersytecie Sujkowski nie
mia³ szans, poniewa¿ by³y one obsadzane przede wszystkim przez Brytyjczyków. Zacz¹³ wiêc poszukiwania poza
Europ¹ i w listopadzie 1951 r. wyjecha³ do Kanady. W œlad
za ojcem pojecha³a tam wkrótce tak¿e córka wraz z mê¿em.
Poszukiwania przeci¹ga³y siê, w zwi¹zku z czym latem
1952 r. Sujkowski podj¹³ pracê w prywatnym przedsiêbiorstwie Fenimore Iron Co. na stanowisku szefa grupy prospekcyjnej na pó³nocnych krañcach pó³wyspu Labrador
w rejonie Ungava Bay, a w kolejnym sezonie kierowa³
podobn¹ grup¹ innej firmy na zachodnim brzegu Zatoki
Jamesa (Zatoka Hudsona). W tym samym roku uzyska³ etat
profesora nadzwyczajnego na Uniwersytecie MacMaster
w Hamilton w Ontario.
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Zaraz po wojnie Zbigniew Sujkowski stara³ siê powróciæ do w³aœciwej mu aktywnoœci naukowej. W The
Quarterly Journal of the Geological Society of London
opublikowa³ w formie szkicu, bo wobec przepadniêcia
manuskryptu i ca³ej dokumentacji tylko to móg³ zrobiæ,
wyniki swoich badañ budowy geologicznej wschodniej
Polski (sprzed 1939 r.) i zachodniej Rosji (Leliwa-Sujkowski, 1946), o których prof. Jerzy Znosko napisa³: „Nie jest
to praca tektoniczna [...], raczej [...] stratygraficzno-strukturalna, która uwidacznia znakomity postêp w dziedzinie
rozpoznania geologicznego. Za³¹czona do tej pracy mapa
utworów jurajskich i starszych stwarza realne podstawy do
rozwa¿añ nad zasiêgiem platformy prekambryjskiej i zdecydowanie ujawnia na Podolu zachodnim i Wo³yniu platformowy charakter starszego paleozoiku, markuj¹c [maskuj¹c
– JBM] tym samym zachodni brzeg wschodnio-europejskiego kratonu” (Znosko, 1971). W 1948 r. Sujkowski wzi¹³
udzia³ w XVIII Miêdzynarodowym Kongresie Geologicznym w Londynie, na którym przedstawi³ pracê o konkrecjach manganowych w osadach wspó³czesnych oceanów
(Sujkowski, 1948). Podczas pobytu w Kanadzie napisa³
trzy wa¿ne prace, z których dwie zosta³y opublikowane ju¿
po jego œmierci (Sujkowski, 1952, 1957, 1958). Ostatnia
z nich, rozprawa o diagenezie przesz³a do klasyki œwiatowej literatury geologicznej.
Lato 1954 r. Sujkowski spêdzi³ na uniwersytecie, aby
w pe³ni wykorzystaæ mo¿liwoœci powrotu do naukowej
pracy. We wrzeœniu wyjecha³ na dwutygodniowy urlop do
rodziny, która mieszka³a w Arvidzie w Quebec, nad
malownicz¹ rzek¹ Saguenay. W dniu 8 wrzeœnia wybra³ siê
jak zwykle na spacer nad wodê z najstarszym wnukiem
Andrzejem i obaj ju¿ nie wrócili.
„Na brzegu zosta³ aparat z ostatnim zdjêciem Andrzeja.
Ch³opiec – mia³ cztery lata – odwrócony ty³em. W tle
szeroko rozlana rzeka, po prawej stronie spieniona fala
nadchodz¹cego przyp³ywu. Szczegó³y nieznane” (D. Sujkowska-Francka, list elektroniczny, 2013).
¯ycie Zbigniewa Sujkowskiego i jego rodziny jest
przyk³adem losów polskich elit podczas wojny i w latach
powojennych. Losów, które prowadzi³y do ich wyeliminowania przez fizyczn¹ zag³adê, wysy³kê „na bia³e niedŸwiedzie” czy wygnanie, jak w przypadku Sujkowskiego. Tych,
którzy prze¿yli i pozostali w kraju, spychano na margines
spo³eczeñstwa. Wszelkie przejawy patriotyzmu brutalnie
zwalczano, zaœ intelektualny potencja³ wykorzystywano
wybiórczo.
Ziemowidem Sujkowskim zaopiekowa³a siê dalsza
rodzina, pomagali mu koledzy ojca z PIG – Edward Rühle,
póŸniejszy profesor i dyrektor instytutu, oraz Stanis³aw
Tyski, obydwaj z AK-owsk¹ przesz³oœci¹. Wybra³ fizykê,
kierunek studiów, który opar³ siê upolitycznieniu, nawet
w najtrudniejszych dniach stalinizmu. Zosta³ wybitnym
uczonym, profesorem, promotorem 21 doktorów w Polsce i za granic¹, dyrektorem Instytutu Badañ J¹drowych
w Œwierku (Chmielewska i in., 2007). W radiowej audycji z cyklu Rody Uczone „mocno akcentowa³ podziw dla
swoich przodków i to, ¿e aby siê go nie wstydzili, by³o dlañ
kryterium postêpowania w ¿yciu” (Bajer, 2000). Zmar³
w 2006 r.
POSTSCRIPTUM
Ju¿ po z³o¿eniu artyku³u do redakcji Przegl¹du Geologicznego otrzyma³em wydan¹ przez pani¹ Danutê Sujkowsk¹-Franck¹ ksi¹¿kê ojca „Bitwa o Warszawê 1944”.
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Ksi¹¿ka by³a pisana podczas powstania i bezpoœrednio
potem, na podstawie nadchodz¹cych z Warszawy do Londynu szyfrowanych depesz, nas³uchu radiostacji Armii
Krajowej „B³yskawica”, wypowiedzi œwiadków wydarzeñ,
zeznañ jeñców niemieckich bior¹cych udzia³ w walkach
w Warszawie i innych, a nastêpnie zosta³a uzupe³niona
relacjami przyby³ego do Londynu gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego i oficerów jego sztabu. Zbigniew Sujkowski przedstawi³ w niej tak¿e polityczne kulisy powstania, postawê pañstw anglosaskich, oceny Niemców i grê
Rosji. Ksi¹¿ka liczy 450 stron, zawiera mapy i zdjêcia lotnicze Warszawy robione w dniach powstania. W Anglii nie
zosta³a opublikowana, aby „nie dra¿niæ” Sowietów.
Pani Danucie Sujkowskiej-Franckiej serdecznie dziêkujê za
kilkumiesiêczn¹ korespondencjê e-mailow¹ i podzielenie siê wieloma cennymi informacjami i wspomnieniami, które wobec ograniczonej objêtoœci artyku³u wykorzysta³em tylko w niewielkiej
czêœci, ale które przybli¿y³y mi niezwyk³¹ postaæ Jej Ojca. Profesorowi Markowi Narkiewiczowi dziêkujê za krytyczne uwagi.
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