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Mieczysław Warmus urodził się 1 czerwca 1918 r. w Dobro-
wlanach, w powiecie Święciany na Wileńszczyźnie. W roku 
1922 rodzina Warmusów przeniosła się do Warszawy.  
W roku 1936, po ukończeniu Gimnazjum im. Batorego, 
Mieczysław rozpoczął studia na Wydziale Mechanicznym 
Politechniki Warszawskiej. W okresie okupacji brał udział w 
tajnym nauczaniu oraz w organizowaniu podziemnego ruchu oporu. Wziął także czynny 
udział w powstaniu warszawskim.  
  
1 marca 1946 r. został zatrudniony przez prof. Hugona Steinhausa w charakterze młodszego 
asystenta w Katedrze Matematyki na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu  
i Politechniki Wrocławskiej. W ciągu siedmiu miesięcy jako eksternista zaliczył wszystkie 
egzaminy i, jak mówił sam o sobie, stał się matematykiem nie będąc nigdy studentem 
wydziału matematycznego. Od 1 września 1949 r. Mieczysław podejmuje dodatkową pracę  
w charakterze starszego asystenta w Państwowym Instytucie Matematycznym w Warszawie. 
W roku 1950 otrzymuje stopień doktora. W roku 1958 habilituje się w Instytucie Matema-
tycznym PAN. W czerwcu 1973 r. Rada Państwa nadaje mu tytuł naukowy profesora zwy-
czajnego. W latach 1961-1968 był dyrektorem Centrum Obliczeniowego PAN w Warszawie.  
 
W latach 1967-1983 był członkiem Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Biometrycznego, 
a latach 1970-1973 – wiceprezesem tego Towarzystwa. Brał aktywny udział w konferencjach 
ze statystyki matematycznej organizowanych od roku 1973 w Wiśle przez Komisję Statystyki 
Matematycznej Komitetu Matematyki PAN. W latach 1972-1980, przez trzy kadencje, był 
członkiem tej Komisji. 
 
W roku 1984 Mieczysław Warmus wraz z żoną Heleną wyjechali do Australii i osiedlili się  
w mieście Wollongong. W lutym 1986 r. został zatrudniony na Wydziale Matematyki Uni-
wersytetu w Wollongong jako visiting professor. W dniu 19 lutego 1990 r. dostał potężnego 
wylewu krwi do mózgu i został skazany na wózek inwalidzki.  
 
Mieczysław Warmus zmarł 20 września 2007 r. w Wollongong w Australii. Został pochowa-
ny 2 października 2007 r. na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. 
 
W roku 2003 ukazała się książka Jadwigi Dutkiewicz pt. Mieczysław Warmus. Życie i praca 
naukowa, wydana przez Teresę Simińską, córkę profesora. Jest ona źródłem informacji 
dotyczących profesora, zawartych w tym biogramie.  
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