
 
 

STANISŁAW MARCIN  

ULAM 

 

ur. 13.04.1909 r. we Lwowie 

zm. 13.05.1984 r. w Santa Fe 

 

 

Urodził się w zamożnej, zasymilowanej rodzinie żydowskiej. 
Jego ojciec, Józef Ulam, był adwokatem urodzonym we Lwowie, 
matką była Anna Auerbach urodzona w Stryju (miasto na Ukrainie). 
Gdy miał trzy lata, urodziła się jego siostra. Jako uczeń wykazywał 
głębokie zainteresowanie matematyką. W 1914 rodzina Ulamów 
opuściła Lwów na skutek wkroczenia wojsk rosyjskich do Galicji,  
i znalazła schronienie w Wiedniu. To wtedy Ulam nauczył się języka 
niemieckiego. W swojej biografii wspomina, że mimo panującego 
wśród Polaków antyaustriackiego nastawienia, on „życzył 
zwycięstwa państwom centralnym”. W wieku ośmiu lat napisał 
krótki wiersz o „wielkich zwycięstwach armii niemieckiej  
i austriackiej”. Ojciec był oficerem sztabowym armii austriackiej, 
więc rodzina często podróżowała. Ulam przez pewien czas mieszkał 
w Morawskiej Ostrawie. Ze względu na podróże, miał już wyłącznie 

prywatnych nauczycieli. W 1918 rodzina wróciła do Lwowa. 1919 
zdał egzaminy wstępne do gimnazjum. Był „piątkowym uczniem,  
z wyjątkiem kaligrafii i rysunków”. Od dziecka wyróżniał się 
pamięcią. Po latach potrafił odtworzyć treść artykułów z gazet, które 
jemu jako dziecku czytała na głos matka. W wieku 15 lat, dzięki 
odkryciom Sierpińskiego m.in. o rachunku różniczkowym 
zainteresował się matematyką. W 1927 zdał egzamin maturalny. 
Ojciec chciał, aby został adwokatem i przejął jego kancelarię, lecz 
zorientował się, że Stanisław nie ma zdolności w tym kierunku. Po 
ukończeniu liceum, za namową rodziny, zdecydował się rozpocząć 
studia inżynierskie na Wydziale Ogólnym Politechniki Lwowskiej. 
Złożył wniosek o przyjęcie go na Wydział Mechaniczny lub 
Elektryczny (tam miejsca były już zajęte). Jednym z jego 

wykładowców był Stefan Banach. W czasie studiów jednakże więcej 
uwagi poświęcał uczęszczaniu na seminaria matematyki niż kursy 
inżynierskie. 

W wieku dwudziestu lat opublikował (w Fundamenta 
Mathematicae), za namową Kazimierza Kuratowskiego, swoją 
pierwszą pracę, która dotyczyła arytmetyki liczb kardynalnych. 

Pod wpływem rodziny planował przeniesienie się na drugim 
roku na Wydział Inżynierii Elektrycznej, gdyż szanse zostania 
profesorem matematyki w Polsce w tamtym czasie były znikome. 

Zainspirowany przez Kuratowskiego, pracował nad kolejnym 
problemem (z zakresu teorii mnogości) i postawił sobie „ultimatum” 
– jeśli rozwiąże go, będzie pracował jako matematyk, jeśli nie, 
zostanie inżynierem elektrykiem. Po kilku tygodniach skorzystawszy 
z indukcji pozaskończonej wysiłki uwieńczone zostały sukcesem. 
Przed końcem pierwszego roku studiów napisał swoją drugą pracę, 
którą zamieścił w Fundamenta. Jak napisał w swojej biografii: 
„miałem wręcz patologiczną awersję do egzaminów, których zdanie 
było konieczne do przejścia na wyższy rok studiów. Moi 
profesorowie byli tolerancyjni wiedząc, że piszę prace naukowe. Na 
koniec musiałem jednak je zdać – wszystkie naraz”. Ulam uczył się 
na egzaminy kilka miesięcy, zdając coś w rodzaju egzaminu 
ogólnego oraz napisał pracę magisterską na temat tworzenia 
iloczynów zbiorów. Ostateczny egzamin dyplomowy złożył 15 
grudnia 1932 roku z wynikiem celującym otrzymując tytuł magistra 
przed Komisją w składzie: Włodzimierz Stożek, Antoni Łomnicki, 
Kazimierz Kuratowski. W 1933 obronił doktorat. Praca została 

wydana przez Ossolineum, które było również wydawcą lwowskiego 
czasopisma „Studia Mathematicae”. Był to pierwszy doktorat 
nadany przez nowy Wydział Ogólny, utworzony w 1927 roku na 
Politechnice Lwowskiej – jedyny wydział, na którym przyznawano 
tytuły magisterskie i doktorskie. Na pozostałych nadawano tylko 
tytuły inżynierskie. Jak wspomina w biografii: „uroczystość miała 
charakter raczej oficjalny. Odbyła się w wielkiej auli instytutu  
w obecności rodziny i przyjaciół. Musiałem założyć biały krawat  
i rękawiczki. Moi promotorzy, Stożek i Kuratowski, wygłosili krótkie 
przemówienia opisujące moją pracę. Po chwili wręczyli mi 
pergaminowy dokument”. Już w czasie studiów Ulam stał się ważną 
postacią w bardzo prężnym środowisku lwowskich matematyków, 
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do którego należeli także Stefan Banach, Hugo Steinhaus, 
Stanisław Mazur, Kazimierz Kuratowski i wielu innych. 

Po zakończeniu studiów, nie mając – ze względu na 
pochodzenie – większych szans na podjęcie pracy dydaktycznej, 
wyruszył w dłuższą podróż do Europy Zachodniej. Odwiedził ośrodki 
akademickie w Szwajcarii, Francji (Uniwersytet Paryski) i Anglii 
(Uniwersytet Cambridge). Wszędzie zdobywał sławę jako doskonały  
i oryginalny matematyk, pełny nowatorskich pomysłów. W 1934 był 
pierwszym mężczyzną, który wygłosił wykład w College'u Girton. 

Pod koniec 1934 roku Ulam nawiązał korespondencję  
z Johnem von Neimannem (węgierski matematyk), na temat kilku 
problemów związanych z teorią miary. W 1935 Ulam otrzymał 
zaproszenie na Uniwersytet w Princeton w Stanach Zjednoczonych, 
który zaoferował mu stypendium w wysokości 300 dolarów. Jesienią 
1935 roku w Moskwie odbyła się konferencja, na której był obecny 
von Neumann. Niestety Ulam z uwagi na napięte stosunki 
polityczne pomiędzy Polską a radziecką Rosją nie otrzymał 
paszportu. W drodze powrotnej z Moskwy von Neumann przejeżdżał 
przez Warszawę i zaproponował Ulamowi spotkanie. Obaj 
matematycy zaprzyjaźnili się, a Ulam przyjął jego ofertę pracy  
na Uniwersytecie W Stanach. Napisał w swojej biografii: 
„Wypłynąłwszy z Hawru w grudniu 1935 roku na angielskim statku 
Aquitania, rozpocząłem swój pierwszy rejs transatlantycki. Przez 
pierwsze dni pogoda była piękna, a potem zerwał się gwałtowny 
sztorm i dostałem choroby morskiej. Gdy zbliżaliśmy się do Nowego 
Jorku pogoda się uspokoiła.” Po rocznym pobycie dostał propozycję 

dołączenia do org. Society of Fellows i pracyna Uniwersytecie 
Harvarda, z której skorzystał. W tym czasie każde wakacje spędzał  
w Polsce – ostatni jego pobyt w rodzinnym Lwowie miał miejsce 
latem 1939. Jak zapisał w biografii: „W maju zaczynałem liczyć dni  
i tygodnie, jakie mi zostały do porotu do Europy, a po kilku 
tygodniach spędzonych w Polsce niecierpliwie liczyłem dni dzielące 
mnie od wyjazdu do Ameryki”. W lecie 1937 zaprosił do Polski von 
Neumanna by wygłosił we Lwowie wykład. Gość zawitał kilka razy 
do Kawiarni Szkockiej (położona w centrum Lwowa, przy placu 
Akademickim 9, w pobliżu starego gmachu Uniwersytetu).  
W kawiarni Szkockiej znajdowała się tak zwana Księga Szkocka, 
gdzie matematycy spisywali ważne zagadnienia oraz zastanawiali się 
nad dowodami twierdzeń1. W 1939 trzyletni kontrakt w Society of 

Fellows wygasł bez możliwości przedłużenia go (Ulam osiągnął 
górną granicę wieku). Dzięki George David Birkhoffowi otrzymał 
pozwolenie na czasowe pozostanie na Harvardzie w charakterze 
wykładowcy na Wydziale Matematyki. Do Stanów Zjednoczonych 
wrócił późnym latem (mając zapewnioną tylko roczną posadę). 
Zabrał ze sobą niespełna siedemnastoletniego brata Adama (który 
rozpoczął studia na Uniwersytecie Browna). Ich matka zmarła rok 
wcześniej, ojciec i stryj Szymon towarzyszyli im do Gdyni. Ojciec, 
wyczuwając zbliżającą się wojnę wiedział, że Adam będzie 
bezpieczniejszy w Ameryce. Bracia odpłynęli na polskim 

liniowcu Batory. Wtedy Ulam widział ich ostatni raz. Pod koniec 
podróży przez pokładowe radio nadeszła wiadomość o pakcie 
niemiecko-sowieckim. Kiedy bracia zatrzymali się w hotelu 
na Columbus Circle, w nocy dowiedzieli się telefonicznie od Witolda 
Hurewicza o wybuchu wojny. Ulam wspominał, że stał się 
nałogowym nabywcą gazet. Cały czas interesował się rozwojem 
sytuacji we Lwowie oraz wynikach bitew. Na początku września 
1940 roku znalazł w bostońskiej gazecie „Globe” duże zdjęcie 
swojego brata Adama w otoczeniu studentów z pierwszego roku               
z Uniwersytetu Browna oraz podpis: „Student z Polski zastanawia 
się, czy jego dom nie został zbombardowany”. Podczas wojny zginęła 
jego cała rodzina, z wyjątkiem kuzynostwa, które odnalazło się we 
Francji i Izraelu.  

W 1941 Stanisław Ulam rozpoczął pracę jako profesor na 
uniwersytecie stanowym w Wisconsin, w tym samym roku otrzymał 
amerykańskie obywatelstwo. Chciał się zaciągnąć na ochotnika 
do Sił Powietrznych, jednak jego kandydaturę odrzucono ze względu 
na wadę wzroku. Tam też ożenił się z Françoise2, stypendystką  
z Francji studiującą literaturę angielską. W 1941 ukazał się jego 
artykuł w The Annals of Mathematics i Ulam uważał to za jedno  
z jego najważniejszych odkryć.  

W 1943 napisał do von Neumanna z pytaniem o możliwości 
pracy na rzecz armii. Otrzymał list z pytaniem, czy chciałby 
przyłączyć się do „bliżej nieokreślonego projektu, w którego ramach 
wykonywano różne ważne prace, a fizyka miała mieć coś wspólnego 
z wnętrzem gwiazd”. List był podpisany przez Hansa Bethego  
i nadszedł razem z listem z działu kadr zawierającym szczegóły na 
temat stanowiska, wynagrodzenia, procedury uzyskania zezwolenia 
na dostęp do tajemnic wojskowych i wskazówki dotyczące podróży. 
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Ulam wyraził zgodę. Pensja była niewiele większa od wynagrodzenia 
na uniwersytecie, ale wypłacana przez 12 miesięcy (pensje 
akademickie wypłacane były w USA przez 9 miesięcy).  

 

Najważniejszym i najbardziej twórczym w życiu Ulama był 
okres, gdy pracował w ramach projektu Manhattan, w ośrodku 
badań jądrowych w Los Alamos. Zajmował się tam m.in. statystyką 
powielania neutronów. Badania jego zespołu dały podstawy nowej 
teorii procesów gałązkowych. Z kilkoma przerwami, w czasie 
których przyjmował zaproszenia do wygłoszenia wykładów  
w najbardziej prestiżowych uczelniach amerykańskich, pracował  
w tym ośrodku od 1943 do 1967, współpracując z wybitnymi 
uczonymi – byli wśród nich John von Neumann, Enrico 
Fermi, George Gamow, Richard Feynman, Robert Oppenheimer. 

W latach 1944–1955 był jednym z kluczowych 
twórców programu Orion, w którym opracowywano napęd 
nuklearny rakiet kosmicznych. Pracował wtedy także nad 
projektem Rovera, rakiety wyposażonej w reaktor jądrowy. W 1945 
znalazł pracę na Uniwersytecie Południowej Kalifornii (USC) w Los 
Angeles, zamieszkał z żoną i roczną córką Claire na wyspie 
Balboa naprzeciw Newport Beach. Ulam, wracając z konferencji 
matematycznej w Chicago z przeziębieniem, poczuł ból głowy. Po 
wizycie lekarza i zastrzyku z morfiny mógł normalnie funkcjonować, 
wygłosił wykład. Następnej nocy ból powrócił, a jego mowa stała się 
nieskładna. Lekarze zabrali Ulama do szpitala Cedry Libanu, gdzie 
nastąpił atak o podłożu mózgowym, który był dla Ulama „jednym  

z najbardziej wstrząsających doświadczeń”. Poddawany przez kilka 
dni badaniom, lekarze podejrzewali u niego guza, miał 
przeprowadzoną operację. Jeszcze przed nią pacjent szanse 
przeżycia ocenił „na mniej niż jeden do dwóch”, afazja utrzymywała 
się dalej. Kiedy żona przybyła do szpitala, wymiotował żółcią, zrobił 
się zielony i stracił przytomność. Żona zadzwoniła po chirurga, 
który zdecydował o natychmiastowej operacji. Zdaniem Ulama 
decyzja ta uratowała mu życie, gdyż zmniejszyła ciśnienie panujące 
w jego mózgu. Przez kilka dni przebywał w śpiączce pooperacyjnej. 
Diagnozą był „rodzaj wirusowego zapalenia mózgu”. Ulam 
wspomina, że chirurg zapytał go, ile jest trzynaście dodać osiem – 
pytanie to wprawiło go w takie zdumienie, że tylko potrząsnął głową. 
Zapytany ile jest pierwiastek kwadratowy z dwudziestu, 

odpowiedział, że około czterech  i czterech dziesiątych, co wprawiło 
doktora w śmiech. Osoby odpowiedzialne za tajność Los 
Alamos obawiały się, że mógłby zdradzić tajemnice atomowe 
wskutek choroby. Powstał też problem, czy jego niezdiagnozowana 
nigdy do końca choroba mogła być skutkiem napromieniowania. Po 
kilku tygodniach mógł opuścić szpital. 

Ulam nie wierzył w ideę Paktu Atlantyckiego uważając ją za 
chwyt propagandowy. Nie czuł wyrzutów sumienia z powodu 
powrotu do laboratorium i dalszej pracy nad bombami atomowymi. 
Ustawa o energii atomowej była dla niego znacznie bardziej 

zadowalająca niż początkowe propozycje pozostawienia badań nad 
energią atomową wyłącznie w rękach armii. Uważał, że uczeni 
muszą zajmować się sprawami techniki, gdyż w przeciwnym 
wypadku mogą one dostać się w „ręce niebezpiecznych                      
i fanatycznych reakcjonistów”. Ulam należał do grupy 
opracowującej teorię konstrukcji bomby wodorowej. Ulam najpierw, 
stosując swe innowacyjne metody matematyczne, dowiódł, że 
koncepcja obrana przez kierownika projektu była błędna,                          
a następnie zaproponował własne rozwiązanie, które doprowadziło 
przedsięwzięcie do sukcesu. Schemat tej bomby nosi nazwę 
konfiguracji Tellera-Ulama, od jej twórców: węgierskiego fizyka 
Edwarda Tellera i Stanisława Ulama. Dokumenty z tamtego okresu 
są ciągle utajnione, więc jego wkład w ogólne dzieło pozostaje mało 
znany.  

 

 Po zakończeniu pracy w Los Alamos objął stanowisko dziekana 
wydziału matematyki na Uniwersytecie Kolorado. W 1976 roku 
przeszedł na emeryturę pozostając jednocześnie konsultantem 
rządowym. 
 

 14 września 1976 został odznaczony przez władze RP na 
uchodźstwie Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu 
Odrodzenia Polski. 
 

 Zmarł nagle 13 maja 1984 roku w Santa Fe na zawał serca. Żona 
pochowała jego prochy na cmentarzu Montparnasse w Paryżu.  
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1 Kawiarnia Szkocka, to kawiarnia, w której również sprzedawano alkohol.  

W latach dwudziestych XX w. przychodzili tam zarówno studenci jak  

i dziennikarze, pisarze, wykładowcy oraz poeci. Wśród nich znaczącą grupę 

stanowili matematycy, którzy mieli własny stolik z marmurowym blatem. To 

właśnie tam swój wolny czas spędzali Stefan Mazur, Władysław Orlicz, Władysław 

Nikiborc, Herman Auerbach, Marek Kac, Włodzimierz Stożek, Ulam, Steinhaus                 

i Banach. Podobno jedno z najdłuższych spotkań trwało aż 17 godzin. Na 

marmurowym blacie spisywali matematyczne problemy. Zdarzało się, że kelnerka 

za szybko ścierała blaty stołów i cenne zapiski zostały utracone. Dopiero po jakimś 

czasie dziekan Łomnicki poprosił właściciela o to, żeby nie zmywać ich stolika 

dopóki nie przyjdą studenci i nie zrobią notatek z zapisków. Dopiero 17 lipca 1935 

roku, Łucja Banach kupiła za 2,50 zł 100-kartkowy zeszyt w szarej marmurowej 

okładce. Właśnie ten zeszyt został nazwany Księgą Szkocką. W Księdze znajdowały 

się zagadki/zadania matematyczne. Za niektóre z nich zostały nawet przewidziane 

nagrody poprzez  kawę, wino, obiad w Genewie czy o żywą gęś. Najdłużej czekało 

na rozwiązanie zadanie zapisanee przez Stanisława Mazura. Zostało rozwiązane po 

36 latach (w 1972r.) przez Pera Enflo. Szwedzki uczony otrzymał od Mazura 

zgodnie z umową – żywą gęś. Pod koniec 1939 roku Ulam odbył rozmowę                        

z Mazurem na temat możliwości wybuchu wojny. Zastanawiali się wspólnie co 

zrobić z Księgą Szkocką i wspólnymi nie opublikowanymi pracami. Ulam miał                 

w planach wyjazd do Stanów Zjednoczonych, więc unikąłby bombardowań. 

Wspólnie ustalili, że zakopią Księgę w bezpiecznym miejscu. Później wspominał, że 

księga przetrwała w dobrym stanie. Po wojnie Steinhaus wysłał mu jej kopię do 

Stanów. Ostatni wpis w księdze pochodził z 1941 roku. Ostatecznie Księga Szkocka 

przez okres wojny znajdowała się w rękach rodziny Banachów. Po wojnie trafiła do 

Wrocławia. Światową sławę Księga zdobyła po wojnie, gdy Steinhaus wysłał jej 

kopię Ulamowi do Ameryki. Ulam przetłumaczył ją w 1957 roku i rozpowszechnił 

wśród swoich przyjaciół matematyków w Stanach Zjednoczonych. Po wojnie 

ruszyła kontynuacja Księgi Szkockiej w postaci drugiego tomu, ale już we 

Wrocławiu 

2 Françoise Aron Ulam: ur. 8 marca 1918 roku w Paryżu, zm. 30 kwietnia 2011 

roku w Santa Fe. Stanisław Ulam i Françoise pobrali się w Madison w 1942 roku. 

Wcześniej poznali się w Cambridge. W 1944 roku urodziła się ich jedyna córka 

Claire. Zapytana jako dziecko przez koleżankę, dlaczego jej ojciec nie gra z nią  

w piłkę miała odpowiedzieć: „Mój tato tylko myśli, myśli, myśli!, Nic tylko myśli!”. 
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