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Streszczenie. Tadeusz Posament urodził się w 1905 roku we Lwo-
wie. Po ukończeniu szkoły średniej podjął studia na Wydziale Mecha-
nicznym, a ukończył je na Wydziale Ogólnym Politechniki Lwowskiej
w 1931 roku ze stopniem magistra matematyki. Opiekunem naukowym
pracy dyplomowej Posamenta był Kazimierz Kuratowski, który wysoko
ocenił jego zdolności matematyczne. Wkrótce po tym ukazały się dwie
publikacje, omawiające jego wyniki naukowe. Jednak dla T. Posamenta
zabrakło miejsca pracy na uczelni. Do wybuchu II wojny światowej
pracował w szkołach średnich we Lwowie i w Mławie. Na początku
okupacji niemieckiej podobnie jak wielu nauczycieli, został areszto-
wany i osadzony w obozie koncentracyjnym w Działdowie, a następnie
w Gusen. Zginął tragicznie w 1941 roku na Zamku Hartheim koło Linzu
(Austria).
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1. Wstęp. W wielu polskich miejscowościach znajdują się pomniki
i tablice upamiętniające ofiary II wojny światowej, wśród nich tablice
upamiętniające nauczycieli, którzy byli w pierwszej kolejności przezna-
czeni przez okupantów do biologicznego wyniszczenia. Spośród tych tra-
gicznych pamiątek wymienić należy odsłonięty w 1981 roku w Mła-
wie, w mieście powiatowym na Mazowszu, pomnik poświęcony pamięci
50 nauczycieli Mławy i powiatu mławskiego oraz wychowanków Semi-
narium Nauczycielskiego, którzy polegli w czasie II wojny światowej
(fig. 1). Pomnik ufundowało w hołdzie wdzięczności za ich pracę i dzia-
łalność pedagogiczną społeczeństwo miasta. Na pomniku zamieszczono
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Fig. 1: Pomnik upamiętniający zamordowanych nauczycieli w Mławie.

nazwiska poległych i pomordowanych, wśród nich – nazwisko Tadeusza
Posamenta.

Pracował przed wybuchem wojny w Gimnazjum i Liceum im. Stani-
sława Wyspiańskiego jako nauczyciel matematyki i fizyki [2]. W chwili
wybuchu wojny nie miał jeszcze ukończonych 34 lat. W dokumentach
osobistych podawał - narodowość polska, wyznanie mojżeszowe. Chcie-
libyśmy przybliżyć sylwetkę tego młodego, zdolnego matematyka, któ-
rego życie zostało brutalnie przerwane przez Niemców, a jego nazwisko
wymieniane jest na liście strat polskiej matematyki.

Pierwsza wersja artykułu ukazała się w „Matematyce” – czasopi-
śmie dla nauczycieli [5], jednak po znalezieniu w Archiwum Politechniki
we Lwowie teczki studenckiej możliwe było sprostowanie i uzupełnienie
wiadomości o Tadeuszu Posamencie.

2. Życie, nauka i praca. Tadeusz Posament urodził się 22 grud-
nia 1905 roku we Lwowie w rodzinie Maurycego i Fanny Posamentów.
Ojciec jego był urzędnikiem asekuracyjnym austriackiej firmy „Feniks”,
posiadającej we Lwowie swój oddział. Miał brata.
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Fig. 2: Tadeusz Posament, zdjęcie z 1924 r. Archiwum Politechniki Lwow-
skiej.

Rodzinie wiodło się dobrze, bo firma dbała o swoich pracowników.
Do wybuchu I wojny światowej ukończył trzy klasy szkoły prywatnej.
W 1915 roku, wobec zbliżającej się do Lwowa armii rosyjskiej, oddziały
„Feniksa” ewakuowane były do Wiednia. Tam też wyjechała rodzina Po-
samentów. W czasie pobytu w Wiedniu Tadeusz uczęszczał do czwartej
i piątej klasy gimnazjalnej. Po zakończeniu wojny, rozpadzie Monar-
chii Austro-Węgierskiej i powstaniu Państwa Polskiego, powrócili do
Lwowa. Zamieszkali pod adresem ul. Krasickich 11. W 1920 roku Ta-
deusz podjął naukę szkolną w II Gimnazjum Państwowym Męskim im.
Karola Szajnochy w klasie piątej. Wkrótce po tym zmarł ojciec. Matka
została z dwójką synów, a warunki materialne bardzo się pogorszyły.
Świadectwo dojrzałości otrzymał 4 kwietnia 1924 roku. Na jesieni tego
roku rozpoczął studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Lwow-
skiej (nr indeksu 3094). Jednak matematyka była jego pasją, co spo-
wodowało, że po trzech latach przeniósł się na Wydział Ogólny, gdzie
w grupie matematycznej uzyskał w 1934 roku dyplom magistra.

W okresie międzywojennym Politechnika Lwowska należała do wio-
dących nie tylko w Polsce, ale także w Europie. Kształciła nie tylko
inżynierów, ale także magistrów - matematyków, fizyków i chemików.
Na Wydziale Ogólnym PL istniała Katedra Matematyki III, której ab-
solwenci otrzymywali stopień magistra matematyki. W tymże samym
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roku akademickim razem z Posamentem, magistrami matematyki zostali
m.in. Edward Arnold Otto (1909–1986) – późniejszy profesor Politech-
niki Warszawskiej, Stanisław Marcin Ulam (1909–1984) – znakomity
matematyk i współtwórca amerykańskiej bomby termojądrowej oraz Jó-
zef Choncel z Wielunia (1904–1944) – późniejszy matematyk-statystyk,
członek Polskiego Towarzystwa Statystycznego w Warszawie.

Na Wydziale Ogólnym PL wykładowcami byli świetni matematycy,
jak: Stefan Banach, Kazimierz Kuratowski, Antoni Łomnicki. Jeszcze
w czasie studiów, uczestniczył w powstaniu dzieła Kazimierza Kura-
towskiego Topologie, które ukazało się w serii „Monografii Matema-
tycznych” w 1933 r. We wstępie książki, napisanym w grudniu t.r. au-
tor wymienia m.in. Edwarda Otto i Tadeusza Posamenta – ówczesnych
studentów, którzy pomagali w przygotowaniu książki. Studia matema-
tyczne zakończył w 1931 roku egzaminem ogólnym z wynikiem bardzo
dobrym (fig. 3). Oprócz czterech egzaminów z matematyki i egzaminu
z fizyki doświadczalnej zdał również egzamin z dydaktyki przedmiotów
matematycznych.

Fig. 3: Świadectwo egzaminu ogólnego. Podpis dziekana, prof. W. Stożka.
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Przez następne dwa lata uczęszczał na seminarium Kazimierza Ku-
ratowskiego, uczestniczył w pracach redakcyjnych przy „Topologii” oraz
przygotowywał pracę magisterską. Praca dyplomowa na stopień magi-
stra matematyki przygotowana została pod kierunkiem K. Kuratow-
skiego i nosiła tytuł „Podstawy teorii przestrzeni abstrakcyjnych” i oce-
niona została na „celująco” (fig. 4).

Fig. 4: Ocena pracy dyplomowej Tadeusza Posamenta.

Egzamin dyplomowy odbył się 23 maja 1933 r., zakończony oceną
celującą. W wyniku przeprowadzonego egzaminu i przyjęciu pracy dy-
plomowej uzyskał stopień magistra nauk matematycznych (fig. 5).

Mimo tak dobrze zapowiadającego się młodego matematyka, etatu
naukowego na uczelni dla niego nie starczyło. Wydział Ogólny PL został
zlikwidowany w wyniku reformy jędrzejewiczowskiej w 1934 r. Po wypeł-
nieniu wszystkich wymogów i procedur Posament został nauczycielem
matematyki i fizyki. Według spisu członków Polskiego Towarzystwa Ma-
tematycznego na rok 1936 zamieszkiwał we Lwowie przy rodzinie. We
wrześniu 1936 roku podjął pracę nauczycielską w gimnazjum w Mła-
wie. W spisie członków PTM za 1937 r. już podany jest adres mławski.
Zamieszkiwał przy nieistniejącej obecnie ulicy Działdowskiej (fig. 6).
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Fig. 5: Dyplom magisterski Tadeusza Posamenta.

Wkrótce wybuchła wojna. Mława, jako miasto nadgraniczne leżące
w pobliżu Prus Wschodnich, znalazła się w ogniu walk najwcześniej.
Pod Mławą toczyły się zacięte walki polsko-niemieckie. Po wycofaniu
się żołnierzy Armii Modlin, Niemcy przystąpili do niszczenia miasta
i mordowania ludności cywilnej. Na Mazowszu Północnym utworzono
Regencję Ciechanowską. W najwyższych władzach hitlerowskich opra-
cowano plan wyniszczenia polskiej inteligencji, obejmujący szerokie war-
stwy społeczne nauczycieli, księży, właścicieli ziemskich i innych grup
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Fig. 6: Ulica Działdowska w Mławie, pocz. XX w.

społecznych. W poszczególnych regionach uruchomiono tzw. Akcję „In-
teligencja”, będącej częścią wielkiego Generalnego Planu Wschodniego.
Intelligenzaktion Masowien było kryptonimem regionalnej akcji spe-
cjalnej przeprowadzonej przez policję bezpieczeństwa (kripo, gestapo
i in.). Była ona pierwszym krokiem do germanizacji tego regionu Pol-
ski. Wymordowano w niej około 6 700 polskich intelektualistów, urzęd-
ników oraz duchownych, głównie z miast: Mława, Ciechanów, Ostro-
łęka, Łomża. Akcję wyniszczenia rozpoczęto jesienią 1939 roku, a zakoń-
czono wiosną 1940. Największe nasilenie aresztowań nastąpiło w kwiet-
niu 1940. Wiele osób znalazło się w obozie koncentracyjnym w Dział-
dowie, w tym Tadeusz Posament. 19 kwietnia 1940 roku przywieziony
zostaje transportem kolejowym do obozu koncentracyjnego w Dachau.
Otrzymuje numer obozowy 4037. Przebywa tam tylko do 25 maja, skąd
przetransportowany zostaje do obozu w Mauthausen, a dokładniej do
Gusen, gdzie mieściła się filia – podobóz, zatrudniający więźniów przy
nadludzkiej i wyniszczającej pracy fizycznej w kamieniołomach.

W okresie II wojny światowej Niemcy utworzyli kilka ośrodków eu-
tanazji chorych psychicznie i niepełnosprawnych w komorach gazowych.
Jednym z nich był XVII-wieczny zamek Hartheim w miejscowości Al-
kowen koło Linzu. Tutaj w latach 1940–1941 zamordowano około 30 ty-
sięcy nie-niemieckich więźniów obozów koncentracyjnych z Mauthausen,
Dachau, Gusen i innych w ramach akcji „14f13”. Skrót „14f13” był jed-
nym z oznaczeń kodowych SS używanych w obozach koncentracyjnych
przy ewidencji przyczyn zgonów oraz sposobów postępowania z więź-
niami (niem. Sonderbehandlung 14f13). 14f oznaczało śmierć więźnia,
a 13 – zagazowanie w ramach akcji eutanazji osób upośledzonych, cho-
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rych i niezdolnych do pracy. Według listy transportowej B/15/14 z dn.
9 grudnia 1941 r. Tadeusz Posament wraz z innymi więźniami przewie-
ziony został z Gusen do Hartheim i w tym dniu został tam zamordowany
w komorze gazowej [10].

W uzupełnieniu tego artykułu należy dodać, że wymieniony wcze-
śniej kolega Tadeusza Posamenta z czasów studiów na PL, Józef Chon-
cel, mieszkający przed wybuchem wojny w Warszawie przy ulicy Czer-
niakowskiej, także wywieziony został do obozu koncentracyjnego w Mau-
thausen i zginął tam w dniu 11. grudnia 1944 r.

3. Wyniki naukowe. Wkrótce po uzyskaniu dyplomu, Tadeusz
Posament nadesłał do Towarzystwa Naukowego Warszawskiego pracę
O pewnych właściwościach funkcyj zbiorów, która referowana była na
posiedzeniu naukowym III Wydziału Nauk Matematyczno-Fizycznych
w dniu 26 października 1933 r. przez Kazimierza Kuratowskiego, kie-
rownika Katedry Matematyki III na PL i docenta Uniwersytetu War-
szawskiego. W Sprawozdaniach z posiedzeń TNW ukazał się pełny tekst
nadesłanej pracy [6]. Autor analizował w wyczerpujący sposób zależno-
ści pomiędzy zasadniczymi własnościami funkcji, które zbiorom przypo-
rządkowują zbiory. Artykuł wywołał spore zainteresowanie w środowi-
sku matematycznym. W kolejnym roku opublikowana została w „Funda-
menta Mathematicae” wspólna praca K. Kuratowskiego i T. Posamenta
[3], obejmująca wybrane zagadnienia algebro-logiczne przekształceń izo-
morficznych i zbiorów borelowskich. W następnym wydaniu Topologie
[4] jeden z wyników opublikowanych w 1934 roku znalazł się jako twier-
dzenie 3 w § 30. Zbiory borelowskie:
Twierdzenie 3. Niech B1, B2, . . . będzie ciągiem dwustronnych

zbiorów klasy α, odpowiednio zbioru A. Wtedy istnieją zbiór Y multi-
plikatywny klasy α+ 1 i ciąg C1, C2 . . . dwustronnych zbiorów klasy α
odnośnie Y taki, że Bn = A ∩ Cn i ciągi

(a) B1, A–B1, B2, A–B2, . . . oraz

(b) C1, Y –C1, C2, Y –C2, . . . są podobne.

W ten sposób określony został izomorfizm między dwoma ciałami
borelowskimi. Uzyskany wynik wszedł do klasyki teorii miary.

Już w okresie międzywojennym pojęcia i wyniki zawarte w [3] stano-
wiły punkt wyjścia do dalszych uogólnień i zastosowań. Pierwszy zwró-
cił na nie uwagę Edward Szpilrajn (Marczewski). Podczas 3. Polskiego
Zjazdu Matematycznego w Warszawie we wrześniu 1937 r wykorzystał
je w swoim wystąpieniu, a następnie, w opublikowanej pracy [9]. Po
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wojnie na pracę [3] zwrócił uwagę Roman Sikorski, który intensywnie
rozwijał tematykę algebr Boole’a, a zwłaszcza algebr domknięć będą-
cych uogólnieniem pojęcia przestrzeni topologicznej. Twierdzenie o roz-
szerzeniu odwzorowania do izomorfizmu znalazło zastosowanie w pracy
[7]. W artykule [8] użyty został warunek Kuratowskiego-Posamenta do
σ-niezależności w algebrze Boole’a. Wyniki Kuratowskiego i Posamenta
zostały ostatnio przytoczone w książce Stevena Givanta i Paula Hal-
mosa, Introduction to Boolean Algebras, wydanej w serii „Undergradu-
ate Texts in Mathematics” [1].
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Abstract. Tadeusz Posament was born in 1905 in Lvov. After grad-
uating from high school, he studied at the Faculty of Mechanical En-
gineering and graduated from the General Faculty of the Lvov Poly-
technic in 1931 with a master’s degree in mathematics. Mathematical
supervisor of his diploma work was Kazimierz Kuratowski, who highly
appreciated his mathematical skills. Soon, two publications appeared,
discussing its scientific results. However, T. Posa-menta did not have
a place to work at the university. Before the Second World War he
worked in high schools in Lvov and in Mława. At the beginning of the
German occupation, like many teachers, he was arrested and placed in
a concentration camp in Działdowo, late in Gusen. He died tragically
in 1941 at the Castle of Hartheim near Linz (Austria).
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