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2 maja 2010 r. odszed  na zawsze Profesor Zbigniew Czerwi ski, Uczony i Mistrz, 
jeden z najwybitniejszych wspó czesnych ekonomistów polskich reprezentuj cych nurt 
ilo ciowy w ekonomii, obejmuj cy: ekonomi  matematyczn , teori  podejmowania 
decyzji, cybernetyk  ekonomiczn  oraz ekonometri  i prognozowanie. Wszechstronnie 
wykszta cony ekonomista, filozof, logik. W ka dej z tych dyscyplin mia  niekwestiono-
wany autorytet oraz ogromne zas ugi w ich powstawaniu i rozwoju.

Urodzi  si  9 pa dziernika 1927 roku w Warszawie, w rodzinie wy szego oficera 
Wojska Polskiego. W latach bezpo rednio poprzedzaj cych II wojn  wiatow  mieszka  
w Poznaniu, gdzie jego ojciec, dowódca pu ku artylerii konnej, pe ni  s u b  wojskow . 
Lata wojny sp dzi  kolejno w Wilnie, Warszawie i powiecie my lenickim, gdzie bra  
udzia  w partyzantce AK. Matur  zda  w Warszawie w 1945 roku. W latach 1945-1949 
studiowa  ekonomi  na Wydziale Prawno-Ekonomicznym Uniwersytetu Pozna skiego 
(magisterium uzyska  u prof. Edwarda Taylora), a nast pnie, w latach 1950-1952, 
logik  na Wydziale Filozoficzno-Historycznym tego  Uniwersytetu. W I957 roku na 
podstawie rozprawy Zagadnienie prawomocno ci indukcji w uj ciu probabilistycznym 
uzyska  stopie  naukowy doktora filozofii (promotor: prof. K. Ajdukiewicz). W roku 
akademickim 1958/1959 odby  roczne studia specjalistyczne na Uniwersytecie Harwarda 
w USA (u prof. W. Leontiefa). Habilitowa  si  w zakresie ekonomii na Uniwersytecie 
Warszawskim w 1963 r. na podstawie pracy: Problematyka planowania cen w uj ciu 
matematycznym. By  profesorem nadzwyczajny od 1973 roku, a zwyczajnym od 1977 r. 
Na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza pracowa  w latach 1949-1961, pocz tkowo 
w Katedrze Nauk Ekonomicznych, a pó niej w Katedrze Logiki i Metodologii Nauk. 
Od l961 roku do ostatnich dni, tj. przez prawie 50 lat swojego niezwykle pracowitego 
ycia zwi zany by  z obecnym Uniwersytetem Ekonomicznym (wcze niej: Wy sz  Szko  

Ekonomiczn  i Akademi  Ekonomiczn ) w Poznaniu, gdzie pocz tkowo pracowa  
w Katedrze Planowania, nast pnie w stworzonym przez siebie Zak adzie Ekonometrii, 
w czonym pó niej do Instytutu Cybernetyki Ekonomicznej, którym kierowa  nieprzer-
wanie a  do przej cia na emerytur .

Profesor Zbigniew Czerwi ski jest autorem 11 ksi ek, ponad 100 artyku ów 
naukowych, a tak e t umacze  5 monografii i podr czników akademickich z j zyka 
angielskiego. Wyk ada  na Uniwersytecie Pozna skim, w Akademii Ekonomicznej w Po-
znaniu i Katowicach, na uniwersytecie w Lund (Szwecja), w Instytucie In ynieryjno-
-Ekonomicznym w Charkowie, na uniwersytecie w Glasgow (Szkocja), na uniwersytecie 
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w Aix-en-Provence (Francja), na uniwersytecie w Tsukuba (Japonia), na uniwersytecie 
w Tizi-Ouzou (Algieria).

Na szczególne podkre lenie zas uguje du a aktywno  Profesora w pracach cza-
sopism naukowych: „Studia Logica”, „Przegl du Statystycznego” (redaktor naukowy 
w latach 1981-1993), „Ekonomisty” oraz „Ruchu Prawnego, Ekonomicznego i Socjo-
logicznego”.

Profesor przez wiele lat by  cz onkiem Centralnej Komisji ds. Tytu u Naukowego 
i Stopni Naukowych, cz onkiem Komitetu Statystyki i Ekonometrii PAN, Komitetu 
Nauk Ekonomicznych PAN, Pozna skiego Towarzystwa Przyjació  Nauk oraz Polskiego 
Towarzystwa Ekonomicznego.

Aktywno  zawodowa Profesora przypad a na lata pocz tkowego rozwoju zasto-
sowa  metod matematycznych w ekonomii na wiecie. By  inicjatorem bada  nad 
matematyczn  teori  optymalizacji gospodarczej w Polsce. Jego podr cznik Wst p do 
programowania liniowego z elementami algebry wy szej (1961) by  pierwsz  w polskiej 
literaturze ekonomicznej ksi k  z tej problematyki. Na podr czniku tym wykszta ci y 
si  ca e pokolenia ekonomistów i specjalistów z bada  operacyjnych. W pó niejszych 
latach Profesor Zbigniew Czerwi ski wyda  wraz z zespo em jeszcze ksi k  Optymalna 
organizacja dzia a  (1983), która do dzi  stanowi bogat  inspiracj  dla osób zajmuj cych 
si  optymalizacj  decyzji menad erskich. Profesor by  pionierem i g ównym architektem 
bada  w Polsce w zakresie ekonomii matematycznej. Wydana na pocz tku lat 60. praca 
Profesora Problematyka planowania cen w uj ciu matematycznym by a wówczas bodaj 
pierwsz  w Polsce publikacj  naukow  z ekonomii matematycznej, a artyku  Stopa 
inwestycji i maksymalizacja spo ycia („Ekonomista” 1/1965) powsta  niemal równolegle 
z pierwszymi wiatowymi zastosowaniami teorii sterowania optymalnego w ekonomii. 
W 1973 r. opublikowa  monografi  Podstawy matematycznych modeli wzrostu gospodar-
czego (PWE), która utrwali a pozycj  Profesora Zbigniewa Czerwi skiego jako niekwe-
stionowanego lidera polskiej matematycznej teorii wzrostu. Z pó niejszych prac nale y 
wymieni  Matematyczne modelowanie procesów ekonomicznych (PWN, 1982) oraz (we 
wspó autorstwie) Modelowanie i planowanie wzrostu gospodarki narodowej (PWN, 1982; 
nagroda w konkursie O. Lanego, 1984).

Prof. Zbigniew Czerwi ski – wspólnie z przyjació mi: prof. Z. Hellwigiem z Wroc-
awia, prof. Z. Paw owskim z Katowic oraz prof. W. Welfe z odzi – stworzy  now  

jako  w ekonomii polskiej, polsk  ekonometri . Interesowa y go jednak nie tyle techniki 
ekonometryczne, co metodologia ekonometrii. W tej specjalizacji Profesor Zbigniew 
Czerwi ski, dzi ki rozleg ym studiom logicznym, filozoficznym, ekonomicznym, mate-
matycznym i statystycznym, pozostanie zapewne na d ugo niedo cig ym wzorem, i to 
nie tylko na skal  polsk , ale wiatow . Prawdopodobnie nie ma dzi  w Polsce, a i na 
wiecie trudno by oby znale  osob , która równie wszechstronnie jak Profesor potra-

fi aby analizowa  ró ne praktyczne i metodologiczne aspekty podej cia ekonometrycz-
nego. Z tego zakresu pozostawi  Profesor wiele wa kich i ci gle niezwykle aktualnych 
publikacji naukowych.

Co najmniej cztery dzie a Profesora nale  do fundamentalnych z punktu widze-
nia zastosowa  metod ilo ciowych w ekonomii. Pierwsze (historycznie) to Podstawy 
matematycznych modeli wzrostu gospodarczego (PWE, 1973). Monografia ta utrwali a 
wówczas pozycj  Profesora jako niekwestionowanego lidera polskiej matematycznej 
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teorii wzrostu. Drugim dzie em jest Matematyka na us ugach ekonomii (PWN, 6 wyda ) 
– najwybitniejsza w Polsce i jedna z nielicznych w wiecie praca metodologiczna, 
integruj ca wszystkie kierunki nurtu ilo ciowego w ekonomii. Odegra a ona nie tylko 
wa n  rol  w kszta ceniu wielu pokole  ekonometryków polskich, ale tak e w propago-
waniu w ród ekonomistów niematematycznych nowoczesnych metod analizy ilo ciowej 
zjawisk ekonomicznych. Ksi ka by a wyró niona nagrod  Wydzia u I PAN. Pozycj  
niezwyk  s  Dylematy ekonomiczne (PWE, 1992), w których p. Profesor w niezwy-
kle pi kny i przyst pny sposób omawia centralne problemy ilo ciowego modelowania 
w ekonomii. W jubileuszowej monografii Kapita  ludzki i wiedza w gospodarce XXI 
wieku (Wydawnictwo AEP, 2007 r.), dedykowanej Profesorowi Czerwi skiemu z okazji 
80-lecia urodzin, w s owie wst pnym autorstwa p. prof. Bogus awa Guzika, umi owa-
nego ucznia Profesora, czytamy: „Jest to dzie o uczonego, wiadomego swej m dro ci, 
ale jednocze nie wyrozumia ego dla nieporadno ci m odszych kolegów lub osób mniej 
wykszta conych. Ma schemat esejów, których pi kno i m dro  najlepiej wyra aj  przy-
k adowe tytu y: Cyganka, prorocy, uczeni, czyli o prognozowaniu zjawisk ekonomicznych, 
Jak porównywa  jutrzejszy dobrobyt z dzisiejsz  bied , czyli o optymalnej intensywno ci 
inwestowania, …, Kto skosi  zbo e – kosiarz czy kosa, czyli o czynnikach wzrostu pro-
dukcji”. Ksi ka zosta a wyró niona nagrod  Prezesa RM w 1994 r. Kolejne dzie o to 
Moje zmagania z ekonomi  (2002). Obrazuje ono doskonale talent, wszechstronno  
zainteresowa  naukowych Profesora oraz Jego drog  yciow  w nauce: od logiki, 
poprzez badania operacyjne, ekonomi  matematyczn , ekonometri , a  do filozofii 
nauki. Charakteryzuje znakomicie temperament badawczy Profesora, niezwyk  kultur  
s owa oraz umiej tno  dostrzegania i formu owania problemów badawczych.

Profesor Z. Czerwi ski by  promotorem 17 uko czonych przewodów doktorskich. 
Z grona Jego bezpo rednich uczniów o miu uzyska o stopie  doktora habilitowanego, 
a czterech tytu  naukowy profesora. Przez ca e swoje ycie uczy  szacunku dla nie-
zale no ci pogl dów naukowych, umi owania prawdy, nie poddawania si  modom 
naukowym oraz uproszczonym pogl dom. Praca naukowa i dydaktyczna by a sen-
sem Jego ycia. Za swoje zas ugi dydaktyczne i naukowe Profesor by  odznaczony 
Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Krzy em Komandorskim i Kawalerskim Orderu 
Odrodzenia Polski.

Kiedykolwiek si gam pami ci  wstecz, zawsze widz  w gabinecie Profesora sen-
tencje 3 wielkich ludzi:

– poety K.I. Ga czy skiego
Nie wolno u ywa  takich s ów jak: zagadnienie i koncepcja.
Trzeba pracowa …,

– filozofa prof. T. Kotarbi skiego
Cz ecze! Przez ywot ca y, od koleb do siwizn,
Szanuj wzgl dno  w ocenach, alias – relatywizm…
O lej natury nie l , cho  w jej wzgardzie wzros em,
Dobrze, gdy os em osio , le, gdy pose  os em…,
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– i szczególnie mu bliskiego matematyka i filozofa R. Kartezjusza
…nie przyjmowa  nigdy
adnej rzeczy za prawdziw , zanim jej nie poznam

z ca  oczywisto ci  jako takiej: to znaczy unika
starannie po piechu i uprzedze  i nie obejmowa
swoim s dem niczego poza tym, co si  przedstawi
memu umys owi tak jasno i wyra nie, i  nie mia bym
adnego powodu podania tego w w tpliwo …

(przek ad T. Boy- ele ski).

Zasady te przy wieca y ca emu yciu Profesora, doskonale charakteryzuj c Jego 
temperament, pasj , skromno  i rzetelno  badawcz . S u c w asnym przyk adem 
zaszczepi  je równie  w du ej mierze swoim uczniom1.

Emil Panek

BIBLIOGRAFIA PRAC PROF. Z. CZERWI SKIEGO (WYBÓR)

I. Ksi ki

 1. Wst p do teorii programowania liniowego z elementami algebry wy szej, PWN, Pozna  1961.
 2. Problematyka planowania cen w uj ciu matematycznym, Prace Komisji Nauk Spo ecznych PTPN, Pozna  

1963.
 3. Matematyka na us ugach ekonomii, PWN, wyd. 1-6, Warszawa, (1969-1984).
 4. Podstawy matematycznych modeli wzrostu gospodarczego, PWE, Warszawa, 1973.
 5. Prognozowanie ekonometryczne. Podstawy i metody (wspó autor Bogus aw Guzik), PWE, Warszawa 

1980.
 6. Matematyczne modelowanie procesów ekonomicznych, PWN, Warszawa 1982.
 7. Modelowanie i planowanie wzrostu gospodarki narodowej (wspó autorzy: Bogus aw Guzik, Witold Jurek, 

Emil Panek, Henryk Runka, Wojciech ledzi ski), PWN, Warszawa 1982.
 8. Optymalna organizacja dzia a  (wspó autorzy: Wojciech Borecki, Zbigniew Rzemykowski, Wojciech 

Sikora), PWE, Warszawa 1983.
 9. Ekonometria – nadzieje, osi gni cia, niedostatki (wspó autorzy: Wojciech Maciejewski, Antoni Smoluk, 

Krzysztof Zadora), PWN, Warszawa 1987.
 10. Dylematy ekonomiczne, PWE, Warszawa 1992.
 11. Moje zmagania z ekonomi , Wyd. AE w Poznaniu, Pozna  2002.

Artyku y naukowe

 1. O stosunku logiki formalnej do marksistowskiej dialektyki (1953 – nieopublikowana).
 2. W sprawie walki z nominalizmem, „My l Filozoficzna” 4 (24), 1956.
 3. Zagadnienie „ca o ci”, „Zeszyty Problemowe Nauki Polskiej”, t. 12, 1956.

1 We Wspomnieniu wykorzystano, obok materia ów ród owych, dwa teksty: prezentacj  sylwetki 
naukowej Profesora zamieszczon  w „Przegl dzie Statystycznym” nr 1/2 w 1996 r. z okazji 70-lecia uro-
dzin (autorstwa B. Guzika, E. Ignasiaka i E. Panka) oraz w dedykowanej Profesorowi z okazji 80-lecia 
urodzin monografii Kapita  ludzki i wiedza w gospodarce XXI wieku (Wydawnictwo UEP, Pozna  2007 r; 
prezentacja sylwetki Profesora autorstwa B. Guzika). Z tych samych róde  oraz z ksi ki Moje zmagania 
z ekonomi  (Wyd. AEP, Pozna  2002) pochodzi te  zasadnicza cz  zamieszczonej poni ej bibliografii prac 
Profesora.
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 4. Jeszcze raz o nominalizmie, „My l Filozoficzna” 1 (27), 1957.
 5. Zagadnienia probabilistycznego uzasadnienia indukcji enumeracyjnej, „Studia Logica”, t. 5, 1957.
 6. On the Relation of Statistical Inference to Traditional Induction and Deduction, „Studia Logica”, t. 7, 

1958.
 7. O paradoksie implikacji, „Studia Logica”, t. 7, 1958.
 8. Niektóre problemy teoretyczne planowania cen, „Roczniki i Sprawozdania PTE w Poznaniu”, t. 61, 

1958/59.
 9. O poj ciu przyczyny i kanonach Milla, „Studia Logica”, t. 9, 1960.
 10. Degree of Confirmation and Critical Region, „Studia Logica”, t. 10, 1960.
 11. Enumerative Induction and the Theory of Games, „Studia Logica”, t. 10, 1960.
 12. O poj ciu wnioskowania dedukcyjnego, „Studia Filozoficzne” 4 (19), 1960.
 13. Uwagi o stosowaniu matematyki w ekonomii, „Roczniki i Sprawozdania PTE w Poznaniu”, t. 8, 1960.
 14. O matematycznym uj ciu prawa warto ci, „Ekonomista” nr 1, 1961.
 15. On the Notion of Deductive Inference, „Studia Filozoficzne (obcoj zyczny)”, nr 1, 1962.
 16. Warto  a planowanie cen, „Roczniki Ekonomiczne”, t. 15, 1963.
 17. Nauczanie przedmiotów ekonometrycznych w wy szych uczelniach ekonomicznych, „ ycie Szko y Wy szej”, 

nr 5, 1963.
 18. Programy liniowe a wyznaczanie cen, „Ekonomista”, nr 3, 1964.
 19. Zadania analityczne, logika i do wiadczenie, [w:] „Rozprawy logiczne. Ksi ga pami tkowa ku czci 

K. Ajdukiewicza”, PWN, Warszawa 1964.
 20. Elementy algebry wy szej, Wyd. WSE Pozna , 1965, 1972.
 21. Stopa inwestycji a maksymalizacja spo ycia, „Ekonomista”, nr 1, 1965.
 22. O stosunku wnioskowania statystycznego do dedukcji i indukcji matematycznej, [w:] „Zagadnienia teorii 

nauki”, PWN, Warszawa 1966.
 23. Problematyka indukcji w pracach i dzia alno ci Kazimierza Ajdukiewicza, „Studia Logica”, t. 16, 1965.
 24. O interpretacji równa  ekonometrycznych, „Przegl d Statystyczny”, 1966, nr 3.
 25. Cybernetyka a ekonomia (na marginesie ksi ki Oskara Langego, Wst p do cybernetyki ekonomicznej), 

„Roczniki Ekonomiczne”, t. 19, 1966/67.
 26. Sieci PERT a programowanie liniowe (wspó autor: Edmund Ignasiak), „Przegl d Statystyczny”, 1967, 

nr 4.
 27. Wst p do ekonometrii (redakcja), Wyd. WSE Pozna , 1967.
 28. Liniowe modele optymalizacji dzia alno ci uk adów produkcyjnych, [w:] „Zastosowanie metod cyberne-

tycznych w budownictwie”, Pozna  1969.
 29. Podstawowe problemy konstrukcji racjonalnego systemu cen w gospodarce socjalistycznej, „Pozna skie 

Roczniki Ekonomiczne”, t. 22, 1969.
 30. O kryteriach wyznaczania parametrów nieliniowych funkcji regresji (wspó autor: Jerzy Kowalak), „Przegl d 

Statystyczny”, 1969, nr 3/4.
 31. O mierze zale no ci stochastycznej. Propozycja modyfikacji wspó czynnika Z. Hellwiga, „Przegl d 

Statystyczny”, 1970, nr 2.
 32. (wspó autor) Model optymalnego roz o enia produkcji przedsi biorstwa przemys u metalowego w czasie, 

ZN WSE, seria 1, nr 35, Pozna  1970.
 33. Dynamiczny model dostosowania procesów produkcyjnych i inwestycyjnych do planowania wzrostu spo-

ycia, „Prace Zak adu Nauk Ekonomicznych PAN”, 1972, nr 6, Warszawa.
 34. Naukowo-dydaktyczni, „ ycie Szko y Wy szej”, 1972, nr 4-5.
 35. O klasycznych modelach ekonometrycznych, „Ekonomista” 1973, nr 1.
 36. Osi gni cia i kierunki rozwoju ekonometrii, „Biblioteka Wiadomo ci Statystycznych”, t. 21, 1973.
 37. A Mathematical Model of Optimal Price System in Central Planned Economy, „Colloquia Mathematica 

Societatis Janos Bolyai”, nr 12, Progress in Operation Research, Eger 1974.
 38. Optymalny podzia  inwestycji miedzy dwa sektory, „Ekonomista”, 1974, nr 5.
 39. O „blokowaniu tras” i rozwi zywaniu zamkni tego zagadnienia transportowego z kryterium czasu, „Przegl d 

Statystyczny”, 1974, nr 2.
 40. O pewnej metodzie rozwi zywania zagadnienia przydzia u, „Zeszyty Naukowe AE” Pozna , Seria 1, 

1974, Pozna .
 41. On „Classical” Econometric Models, „Oeconomica Polona”, 1974, nr 1.
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 42. Prognoza, plan, prawdopodobie stwo, „Ekonomista”, 1975, nr 1.
 43. Przyczynek do dyskusji nad problemem „dobrego” modelu ekonometrycznego, „Przegl d Statystyczny”, 

1976, nr 4.
 44. The Role of Quantitative Methods in the Central Planning in Poland, „Frontiers of Quantitative Economics”, 

Vol. 3, North Holland Publising Co., 1977.
 45. Forecasting, Planning and Probability, „Oeconomica Polona”, 1976, nr 4.
 46. On the Optimal Allocation of Investment Between Two Sectors, [w:] Problems of Formalization in the 

Social Science, Ossolineum, Kraków 1977 oraz [w:] „New Trends in Mathematical Modelling”, Wroc aw 
1978.

 47. (wspó autor), O sposobie budowy sieci opisuj cych przedsi wzi cie, „Organizacja i Kierowanie”, 1978, 
nr 2 (8).

 48. Prices in a Planned Economy: Theory and Practice, „Soviet Studies”, nr 3, Glasgow 1978.
 49. Instytuty – za du e i za ma e, „ ycie Szko y Wy szej” 1979, nr 9.
 50. (wspó autor) Opis procesu narastania kapita u i jego oddzia ywania na produkcj  w matematycznych 

modelach wzrostu gospodarczego, [w:] „Modelowanie systemowe spo eczno-gospodarczego rozwoju 
kraju”, 1979, PWN, Warszawa.

 51. (wspó autor) Zastosowanie dynamicznego modelu Leontiefa w planownaiu gospodarki narodowej, 
„Ekonomista”, 1979, nr 6.

 52. On the Optimal Allocation of Investment Between Two Sectors, [w:] „New Trends in Mathematical 
Modeling”, Ossolineum, Wroc aw 1978.

 53. O ró nych koncepcjach regresji, „Przegl d Statystyczny”, 1980, nr 3/4.
 54. (wspó autor) On the Application of the Dynamic Leontief Model in Planning, „Oeconomica Polona” 

nr 4, 1980.
 55. W z owe problemy problemów w z owych, „ ycie Szko y Wy szej”, 1981, nr 1.
 56. (wspó autor) Mierzenie stopnia nierównowagi na rynku konsumenta – próba estymacji ekonometrycznej, 

„Ekonomista”, 1984, nr 4.
 57. (wspó autor) Ustalanie harmonogramu produkcji prefabrykatów budowlanych. Algorytm, program obli-

czeniowy, ZN AE Pozna , nr 111, 1984.
 58. O jako ci modelu ekonometrycznego, „Przegl d Statystyczny” 1985, nr 3.
 59. (wspó autor) Investment Policy in the light of the Optimum Control Theory, ZN AE Pozna , nr 147, 1986.
 60. Sterowanie systemami ekonomicznymi, „Post py Cybernetyki”, nr 4, 1986.
 61. Modele matematyczne a teoria gospodarki socjalistycznej, „Ekonomista”, 1988, nr 3-4.
 62. System Analysis of Real and Monetary Flows in a Planned Economy (wspó autorzy: Witold Jurek, Emil 

Panek), „Control and Cybernetics”, Vol. 18, 1989, No. 2.
 63. Mathematical Models and the Theory of Socialist Economy, „Oeconomica Polona”, 1989, nr 1.
 64. Ekonometria czy liniowa regresja?, „Przegl d Statystyczny” nr 1-2, 1990.
 65. Czy istnieje cybernetyka ekonomiczna?, ZN AE Pozna , nr 189, 1991.
 66. (wspó autor) A Medium-term Model of the Polish Economy, An Approach to Transition Problems, „Control 

and Cybernetics”, Vol. 22, 1993, No. 1-2.
 67. Nauka, modele ekonometryczne, prawda i prawdopodobie stwo, [w:] „Przestrzenno-czasowe modelowanie 

i prognozowanie zjawisk gospodarczych”, KSiE PAN i AE w Krakowie, Kraków 1995.
 68. Statystyka a prawda, „Biblioteka Wiadomo ci Statystycznych” t. 44, 1995.
 69. Problematyka gospodarcza w projektach konstytucji RP, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, 

r. 57, 1995, z. 2.
 70. Modelowanie ekonometryczne na tle dyskusji o koincydencji i wspó liniowo ci, Przestrzenno-czasowe 
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