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Generał i matematyk:
Adam Olgierd Uziembło (1906-1990)1

Streszczenie Adam Olgierd Uziembło (AOU) pochodził z podlaskiej
rodziny związanej z Polską Partią Socjalistyczną. Urodził się 3 maja
1906 roku w Kimrach nad Wołgą. Jego dziadek Tomasz Józef Uziem-
bło2 (1854-1918) i ojciec Adam Uziembło (1895-1971) byli zaangażo-
wani w działalność socjalistyczną. AOU wychowywał się w Rosji pod
opieką matki Marii i babki Katarzyny, a po rewolucji październiko-
wej uczył się w polskiej szkole w Moskwie, którą prowadziło NKWD.
Do Polski przyjechał z matką w 1920 r. Uczył się w gimnazjum im.
Rejtana w Warszawie, a po maturze w 1924 r. studiował matematykę
na Uniwersytecie Warszawskim. Interesowała go logika i brał udział w
seminariach profesora Jana Łukasiewicza i docenta Alfreda Tarskiego.
Studia musiał przerwać, potem wybuchła wojna i AOU ukończył je na
Uniwersytecie Wrocławskim dopiero w 1956 r. Tamże w 1962 r. uzyskał
doktorat, a w 1968 r. habilitację na Uniwersytecie Warszawskim. Zna-
czącą działalność miał jako wojskowy. W 1957 r. został awansowany do
stopnia generała brygady. Zmarł 30 października 1990 r. w Warszawie
i został pochowany na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.

Słowa kluczowe: Adam Olgierd Uziembło (1906-1990), matematyka,
służba wojskowa, półgrupy, pedagogika.

Abstract Biography of Adam Olgierd Uziembło (1906-1990) whose life
included mathematical studies (not completed before the war), war and
P.O.W. camp, postwar military service, imprisonment and promotion
to general, Ph.D. degree in mathematics and habilitation in logic, long
pedagogical involvement.
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1General and mathematician: Adam Olgierd Uziembło (1906-1990).
2Używał drugiego imienia – Józef.
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Adam Olgierd Uziembło (AOU) pochodził z podlaskiej rodziny zwią-
zanej z Polską Partią Socjalistyczną3. Jego dziadek Tomasz Józef Uziem-
bło (1854-1918) był w latach 1974-1878 organizatorem kółek socjali-
stycznych w Kijowie, Moskwie i Warszawie. Sądzony w 1881 r. w kra-
kowskim procesie Waryńskiego i towarzyszy został uniewinniony, ale
wysiedlony z Austro-Węgier – w następstwie czego udał się do Genewy
i Paryża. W Paryżu poznał w 1880 r. swoją przyszłą żonę, Rosjankę
Katarzynę Gołowaczow (?-1914), której ojciec był związany z Herce-
nem, a ona uzupełniała tam swoje studia medyczne. Józef działał do
1907 r., kiedy za działalność w PPS został skazany na 8 lat więzienia w
głębi Rosji. Za mężem do Rosji przeniosła się Katarzyna Uziembło (z
domu Gołowaczow), praktykująca lekarka. Mieli trzech synów: Adama
(urodził się w Paryżu w 1885 r.), Władysława (ur. 1887 r. poz. [9]) i
Stanisława. Adam był żonaty z Marią Jadwigą (z domu Wierzejska),
późniejszą absolwentką matematyki Uniwersytetu Lwowskiego. Kiedy
oboje, Adam i Maria, przebywali w domu Katarzyny w Kimrach nad
Wołgą, urodził im się 3 maja 1906 r. AOU (drugie imię Olgierd było do-
dawane dla odróżnienia syna od ojca). Wcześniej jednak Adam musiał
z Kimr uciekać w grudniu 1905 r. (podobnie jak dziadek Józef, także
ojciec Adam był związany z ruchem rewolucyjnym). Uciekł do Lwowa,
dokąd przyjechała potem Maria z synem i studiowała tam matematykę.
Oboje zabiegali o obywatelstwo austriackie, ale im odmówiono, odma-
wiając także Katarzynie prawa praktyki lekarskiej w Austro-Węgrzech.
W tej sytuacji Katarzyna wróciła do Rosji, a Adam pozostał we Lwowie
i AOU kursował między rodzicami a babką. Kiedy rodzice się rozwiedli
- pozostał pod opieką matki i babki. W czasie I wojny światowej ojciec
Adam był w wojsku austriackim, a potem w polskich legionach. W 1917
r. ożenił się po raz drugi z Marią Janiną z domu Kalińską, z którą miał
córkę Anielę (ur. 1919). W latach międzywojennych Adam zaprzestał
działalności w PPS; był publicystą i dziennikarzem.

AOU wychowywał się w domu babki Katarzyny razem z dwiema sio-
strami stryjecznymi Zofią (ur. 1909) i Ludwiką (ur. 1911), córkami Wła-
dysława. Było to we Włodzimierzu nad Klaźmą, gdzie wówczas dziadek
Józef siedział w więzieniu. W domu babki uczyła ich sprowadzona z
Galicji nauczycielka Maria Domrazek, która później wyszła za mąż za
Stanisława, brata AOU. W czasie I wojny światowej Stanisław Uziembło
walczył w legionach, potem był oficerem Wojska Polskiego, a w czasie II
wojny światowej padł ofiarą zbrodni katyńskiej – został zamordowany

3Na Podlasiu znajduje się wieś Uziębły. Por. Zespół Rodziny Uziembłów i Kalic-
kich, Biblioteka Narodowa, Dział Rękopisów.
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w Charkowie. W 1914 r. zmarła Katarzyna, krótko po wyjściu Józefa z
więzienia.

AOU znalazł się w Moskwie, gdzie po rewolucji uczył się w polskiej
szkole, którą prowadziło NKWD, a uczyły w niej m.in. jego matka Ma-
ria, Maria Domrazek, Zofia Dzierżyńska (żona Feliksa), Zofia Słomnicka-
Samelson i inni. Do Polski AOU przyjechał z matką w 1920 r. Uczył się
w gimnazjum im. Rejtana w Warszawie i tam zdał maturę w 1924 r.,
a potem do 1932 r. studiował matematykę na Uniwersytecie Warszaw-
skim. Po zaliczeniu trzech lat przerwał je. Później kontynuował studia
na IV roku, ale wtedy tych studiów nie ukończył.

Interesowała go logika i brał udział w seminariach profesora Jana
Łukasiewicza i docenta Alfreda Tarskiego, musiał jednak łączyć studia
z pracą zarobkową, najpierw w urzędzie gminnym, a potem w Głównym
Urzędzie Statystycznym. Jednocześnie angażował się w życie społeczne
i polityczne. Był członkiem Bratniaka i Związku Niezależnej Młodzieży
Socjalistycznej, później ZNMS-Życie, a w 1928 r. wstąpił do Komuni-
stycznej Partii Polski i działał w Mińsku Mazowieckim (przez pewien
czas w 1929 r. był tam sekretarzem Komitetu Miejskiego KPP). Praca
zawodowa i zaangażowanie społeczne sprawiły, że studiów nie ukończył.
Zgłosił się do wojska, a po ukończeniu szkoły podchorążych piechoty w
Zambrowie i praktyce odbytej w 10 p.p. w Łowiczu został podporuczni-
kiem rezerwy. Ożenił się ze Stanisławą z domu Ryszkiewicz; mieli dwoje
dzieci: syna Michała (ur. 1935) i córkę Annę (ur. 1937). W 1937 r. AOU
wyjechał z rodziną do Gdyni, gdzie uczył na kursach gimnazjalnych
Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet.

W tym okresie AOU napisał kilka prac o charakterze ekonomiczno
– społecznym, w tym artykuł o ubezpieczeniach społecznych w świetle
ustawy scaleniowej („Lewar”, 1932), dwa artykuły statystyczne anali-
zujące populację pracowników umysłowych na podstawie spisu ludności
z 1931 r. („Życie Urzędnicze”) i trzy artykuły analizujące ruch budow-
lany w Warszawie na podstawie przewozów drewna i statystyki ruchu
budowlanego („Rynek Drzewny”). Opracowanie o zadłużeniu drobnych
gospodarstw rolnych województwa pomorskiego, przygotowane dla In-
stytutu Bałtyckiego na podstawie wpisów hipotecznych - zaginęło.

Zmobilizowany w 1939 r., walczył w szeregach 30. p.p. i brał udział
w obronie Warszawy4, za co otrzymał Krzyż Walecznych (dwukrotnie).
Dostał się do niewoli, którą przebył w Oflagu Woldenberg IIC. W obo-

4 Ppor. Adam O. Uziembło dołączył do 202. kompani strzeleckiej Batalionu szta-
bowego Naczelnego Wodza jako dowódca plutonu. Dowódcą kompanii był ppor. Lu-
dwik Łukasiewicz (Patrz Forum o Wojnach Światowych). Był to IV Batalion 30
pułku Strzelców Kaniowskich.

http://www.dws.org.pl
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zie uczył logiki i matematyki i samodzielnie studiował matematykę, a
także utworzył konspiracyjną organizację komunistyczną i należał do jej
kierownictwa.

Po wyzwoleniu w lutym 1945 r. zgłosił się do Ludowego Wojska
Polskiego. Został przyjęty i skierowany do Wydziału Organizacyjnego
Głównego Zarządu Polityczno-Wychowawczego LWP. Awansowany do
stopnia kapitana (z pominięciem stopnia porucznika) został w paździer-
niku 1945 r. zastępcą dowódcy Poznańskiego Okręgu Wojskowego do
spraw politycznych, a w grudniu 1947 r. zastępcą dowódcy Korpusu
Bezpieczeństwa Wewnętrznego do spraw politycznych. Podczas akcji
„Wisła” zaczął się ubiegać o zwolnienie z wojska, a kiedy je uzyskał
- został w 1948 r. zastępcą dyrektora departamentu Nauki i Szkolnic-
twa Wyższego w Ministerstwie Oświaty. Był tam rok, bo po utworzeniu
Akademii Sztabu Generalnego został ponownie powołany do wojska w
1949 r., tym razem na stanowisko szefa katedry nauk społecznych w
Akademii i wykładowcy logiki, a także materializmu dialektycznego i
historycznego (wykładał również w Instytucie Pedagogicznym ZNP i w
Szkole Prawniczej im. T. Duracza).

Ojciec Adam uciekł na Zachód w 1947 r. Przedwojenny dziennikarz
i publicysta, pisywał tam do paryskiej „Kultury”, a w Radiu Wolna
Europa prowadził dział „Na czerwonym indeksie”. Do Polski wrócił w
1970 r. i rok później zmarł (por. [7, 8]).

1 listopada 1949 r. AOU został aresztowany i oskarżony o spisek
polegający na wprowadzaniu do LWP (wspólnie z gen. Kuropieską)
przedwojennych oficerów w celu obalenia władzy ludowej. Po dwulet-
nim śledztwie i procesie, który się odbył w dniach 25 czerwca - 4 lipca
1954 r., został jednak (jako jedyny z oskarżonych) uniewinniony i zwol-
niony z więzienia. W czasie pobytu w więzieniu napisał pracę z ekonomii
o kształtowaniu wzajemnego stosunku wartości i cen produkcyjnych.
Po zwolnieniu został w 1954 r. starszym asystentem katedry logiki u
prof. Tadeusza Kotarbińskiego na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu
Warszawskiego, gdzie pracował do 1960 r., a jednocześnie uzupełniał na
Uniwersytecie Wrocławskim niedokończone przed wojną studia mate-
matyczne. W 1956 r. uzyskał tam tytuł magistra matematyki na pod-
stawie pracy O wzajemnej definiowalności funktorów zdaniowych, której
opiekunem był prof. Jerzy Słupecki. W 1954 r. zdał tzw. uproszczony
egzamin na nauczyciela matematyki w szkołach średnich.

Październikowa „odwilż”przyniosła mu kolejne powołanie do woj-
ska, tym razem na stanowisko komendanta (w latach 1956-1958) Woj-
skowej Akademii Politycznej, a jednocześnie zastępcy profesora i kie-
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rownika zakładu logiki tej Akademii, przy zachowaniu zatrudnienia na
Uniwersytecie Warszawskim. 22 lipca 1957 r. został mianowany genera-
łem brygady. Za jego czasów w Akademii wykładali Ludwik Bazylow,
Włodzimierz Brus, Leszek Kołakowski, Jan Szczepański, Maria Turlej-
ska, Bogusław Wolniewicz i inni. Decyzję o odwołaniu go w 1958 r.
ze stanowiska motywowano m.in. „zaśmieceniem”przez niego Akademii
bezpartyjnymi cywilami5.

W latach 1956-1957 był członkiem tzw. komisji Mazura, która ba-
dała odpowiedzialność Głównego Zarządu Informacji, Naczelnej Pro-
kuratury Wojskowej i Najwyższego Sądu Wojskowego za nadużycia lat
poprzednich. W 1958 r. został przeniesiony do Ministerstwa Obrony Na-
rodowej na stanowisko sekretarza Rady Wyższego Szkolnictwa Wojsko-
wego, przy zachowaniu zajmowanych stanowisk naukowych. W tymże
roku został adiunktem katedry logiki na Wydziale Filozoficznym Uni-
wersytetu Warszawskiego.

Prowadził zajęcia z logiki na Uniwersytecie Warszawskim i w Woj-
skowej Akademii Politycznej, a jednocześnie przygotowywał rozprawę
doktorską pod kierunkiem prof. J. Słupeckiego. Nawiązując do swojej
pracy magisterskiej i badań prowadzonych w niewoli od 1942 r., a konty-
nuowanych w więzieniu, przygotował rozprawę doktorską O jednościach
i ideałach symetrycznej półgrupy przekształceń (promotorem był prof.
J. Słupecki). Zdał egzaminy doktorskie z logiki matematycznej i z głów-
nych zagadnień i kierunków filozofii, oba z wynikiem bardzo dobrym.
Recenzentami rozprawy byli prof. S. Gołąb i prof. R. Suszko, a obrona
odbyła się 7 listopada 1962 r. na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii
Uniwersytetu Wrocławskiego i zakończyła pomyślnie. Wyniki rozprawy
zostały potem ogłoszone [Uzi63]- [Uzi68a].

Teoria półgrup była wtedy nowym kierunkiem w algebrze, rozwija-
nym zwłaszcza w Związku Sowieckim (A.K. Suszkiewicz, E.J. Liapin) i
mającym znaczenie dla innych dziedzin matematyki, w tym dla geome-
trii i logiki (stąd zapewne dobór recenzentów). AOU badał półgrupy
przekształceń zbiorów skończonych, opierając się na wprowadzonych
przez siebie pojęciach numeratorów i generatryc, co pozwoliło na uprosz-
czenie wizerunku badanej półgrupy. Główny wynik pracy głosi, że każ-
demu ideałowi lewostronnemu półgrupy numeratorów o danej długości
odpowiada jeden i tylko jeden zbiór jedności prawostronnych elementów
danej półgrupy (i analogicznie dla ideałów prawostronnych).

W 1957 r. powstało w Warszawie, z inicjatywy b. wykładowców i

5O swojej pracy w Akademii AOU pisał w artykule zamieszczonym w Zeszytach
Historycznych [Uzi90].
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słuchaczy przedwojennej Wolnej Wszechnicy Polskiej (była to uczelnia
niepaństwowa, o nastawieniu liberalno –lewicowym), Towarzystwo Wol-
nej Wszechnicy Polskiej, które postawiło sobie za cel odtworzenie tej
uczelni. Władze na odtworzenie uczelni nie wyraziły jednak zgody, ale
Towarzystwo działało i AOU był jednym z jego najbardziej aktywnych
członków i wieloletnim prezesem. M.in. założył teoretyczne czasopismo
pedagogiczno-społeczne „Człowiek w pracy i osiedlu”, którego pierwszy
numer ukazał się w październiku 1968; AOU był redaktorem naczelnym
pisma i autorem wstępów do każdego z nich (ogółem wyszło 100 nume-
rów). Wielką zasługą TWWP, przy dużym udziale AOU, było utworze-
nie katedr pedagogiki społecznej na Uniwersytecie Łódzkim i Uniwersy-
tecie Warszawskim, które objęli Aleksander Kamiński (UŁ), z którym
AOU był zaprzyjaźniony i miał wspólną pracę Kształcenie pracowników
społecznych w Polsce (1971), oraz Ryszard Wroczyński (UW). W roku
1977/78 TWWP utworzyło Collegium TWWP, które uruchomiło stu-
dia; w ramach Collegium działało (z inicjatywy Stefana Bratkowskiego)
Konwersatorium Doświadczenie i Przyszłość, które odegrało dużą rolę
w przygotowaniu późniejszych przemian politycznych i społecznych.

Zaangażowanie w działalność TWWP wiązało się z zainteresowa-
niami AOU pedagogiką społeczną i znalazło wyraz w kilku jego publika-
cjach z tego zakresu ( [Uzi68e], [Uzi68f], [Uzi71]), w tym w książce Rola
wychowania Towarzystwa Wolnej Wszechnicy Polskiej (PWN, 1974)
oraz kilku artykułach. Starał się w nich określić pedagogikę społeczną
jako wyodrębnioną gałąź pedagogiki6, a także zajmował się klasyfikacją
zjawisk wychowania dorosłych7.

17 grudnia 1968 r. AOU habilitował się na Wydziale Nauk Społecz-
nych Uniwersytetu Warszawskiego8 uzyskując stopień doktora habilito-
wanego nauk humanistycznych w zakresie logiki na podstawie rozprawy
habilitacyjnej pod tytułem Dwa modele funkcji wielowartościowych ra-
chunku zdań (publikacja [Uzi68c]), habilitacja zatwierdzona 20 kwiet-
nia 1969 r.), po czym objął stanowisko kierownika Zakładu Matematyki
Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach. W wojsku przeszedł w 1969
r. w stan spoczynku, a w Kielcach pracował do przejścia na emeryturę
w 1976 r.

Kiedy pojawiła się „Solidarność”, AOU zaangażował się w kształ-
cenie jej działaczy, m.in współpracował w tym zakresie z Henrykiem

6 Por. A.O. Uziembło [Uzi83a]. Na ten temat ogłosił łącznie 8 artykułów, zob. też:
H. Radlińska, Listy o pedagogice społecznej (Helena Radlińska, Aleksander Kamiński,
Adam O. Uziembło); red. Wiesław Theis, wyd. Żak, Warszawa 1997.
7Por. A. Uziembło [Uzi68e].
8Materiały z przewodu habilitacyjnego znajdują się w Archiwum UW.
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Wujcem.

Miał liczne odznaczenia, w tym: Order Sztandaru Pracy II klasy
(1957), Krzyż Kawalerski OOP (1945), Order Krzyża Grunwaldu III
klasy (1946), Krzyż Walecznych (dwukrotnie w 1939).

Z okresu wojennego ogłosił wspomnienia9

AOU był człowiekiem nietuzinkowym o szerokich zainteresowaniach
i silnej pasji społecznikowskiej. Wyrosły w tradycji patriotyczno – socja-
listycznej miał w sobie potrzebę obrony wartości patriotycznych i poma-
gania słabszym. Naukowe zainteresowania kierowały go w stronę mate-
matyki i studiów na Uniwersytecie Warszawskim, wrażliwość społeczna
kazała mu zaangażować się w podziemnym ruchu komunistycznym, a
głęboki patriotyzm wyraził się w zgłoszeniu do szkoły podchorążych
przed wojną, udziale w kampanii wrześniowej i zgłoszeniu do służby
wojskowej po wojnie. Żołnierzem był dobrym, o czym świadczy dwu-
krotny Krzyż Walecznych. Chociaż w obozie jenieckim przygotowywał
się na czas pokoju, kontynuując samokształcenie matematyczne i dzia-
łalność komunistyczną, to jednak powojenna rzeczywistość sprawiła, że
związał się z wojskiem, w którym dochodził do wysokich stanowisk. Jak
przyznawał w późniejszych wywiadach, bolała go sowietyzacja polskiego
wojska, starał się więc o przyciągnięcie do niego zawodowych oficerów
przedwojennej polskiej armii, by w ten sposób podnosić jego jakość i
sprawiać, by stawało się bardziej narodowe. Naraziło go to na aresz-
towanie, oskarżenie o spisek i długoletnie śledztwo. Po uniewinnieniu
wrócił do wojska, ale był już spychany na boczny tor. Wtedy ukończył

9A.O. Uziembło [Uzi67a], [Uzi67b].



148 Adam Olgierd Uziembło (1906-1990)

studia matematyczne, doktoryzował się i habilitował, co świadczyło o
drzemiących w nim możliwościach, a jednocześnie zaangażował się w
restytucję Wolnej Wszechnicy Polskiej i w politykę społeczną, co go
doprowadziło do „Solidarności”. Doczekał niepodległej Polski.

AOU zmarł 30 października 1990 r. w Warszawie i został pochowany
na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.
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ideałach półgrupy symetrycznej przekształceń. Biuletyn Wojskowej Akademii Technicz-
nej im. J. Dąbrowskiego, rok XIII, nr 4(140):67–97, 1964.

[Uzi68a] A.O. Uziembło. Badania jedności, ideałów i podpółgrup symetrycznej półgrupy prze-
kształceń, cz. III: Podpółgrupy półgrupy symetrycznej. Biuletyn Wojskowej Akademii
Technicznej im. J. Dąbrowskiego, rok XVII, nr 12(196):27–38, 1968.

[Uzi68b] A.O. Uziembło. O rozkładzie ciągu skończonego na cykle uogólnione. Biuletyn Wojskowej
Akademii Technicznej im. J. Dąbrowskiego, rok XVII, nr 6(190):41–50, 1968.

[Uzi68c] A.O. Uziembło. Dwa modele wielowartościowego rachunku zdań, Cz. I: Przedstawienie
funkcji logicznych wielowartościowego rachunku zdań przy pomocy ciągów liczb natural-
nych. Warszawa, 1968. Mała poligrafia.

[Uzi68d] A.O. Uziembło. Badania jedności, ideałów i podpółgrup symetrycznej półgrupy prze-
kształceń, cz. III: Podpółgrupy monogeniczne. Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
im. J. Dąbrowskiego, rok XVII, nr 10(194):27–38, 1968.

[UziKCh] A.O. Uziembło, Elżbieta Kowalczyk i Zygmunt Charzyński. O odwracaniu działań w
półgrupach skończonych. [brak danych bibliograficznych].

[UziXX] A.O. Uziembło. O zanurzeniu półgrupy symetrycznej w półgrupie ze skracaniem. [brak
danych bibliograficznych]

[UZ78] A.O. Uziembło and L. Żurawska. Definability of functions on a finite set by means of
compositions of addition and multiplication modulo some prime numbers. Demonstr.
Math., 11:1029–1032, 1978.

Ponadto AU wydał kilka dalszych prac i kilka skryptów, w tym z
logiki dla słuchaczy Wojskowej Akademii Politycznej (lata 1959-1961) i
z podstaw matematyki dla studentów zaocznych WSP Kielce (rok 1972).

Inne publikacje Adama Olgierda Uziembło

[Uzi67a] A.O. Uziembło. Studia wyższe i praca naukowa w Oflagu II-C. w: Nauczyciele w hitle-
rowskich obozach jeńców. Nasza Księgarnia 1967, s. 82-97.

[Uzi67b] A.O. Uziembło. Życie polityczne w Oflagu II-C. w: Nauczyciele w hitlerowskich obozach
jeńców. Nasza Księgarnia 1967, s. 112-136.

[Uzi68e] A.O. Uziembło. Andragogika. Wyższa Szkoła Marynarki Wojennej im. Bohaterów We-
sterplatte, Gdynia, 1968.

[Uzi68f] A.O. Uziembło. Różne sposoby rozumienia terminu pedagogika społeczna : rozważania
o przedmiocie, zakresie i metodach badawczych. Wojskowa Akademia Polityczna im. F.
Dzierżyńskiego, Warszawa, 1968.
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[Uzi71] O wychowaniu dorosłych w Polsce : praca zbiorowa pod red. A.O. Uziembło. Studia
z Pedagogiki Społecznej i Polityki Społecznej Komisji Naukowo-Badawczej Towarzystwo
Wolnej Wszechnicy Polskiej. t. 1. Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa,
1971.

[Uzi83a] A.O. Uziembło. Zadania i przedmiot pedagogiki społecznej. Studia Pedagogiczne 46
(1983), s. 17-31.

[Uzi90] Adam Uziembło(1885-1971). Desowietyzacja i resowietyzacja Ludowego Wojska Pol-
skiego. Zeszyty Historyczne nr 94, Warszawa, 1990.
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