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Ryszard Antoniewicz, syn Ireny i Mieczysława, 
urodził się 19 sierpnia 1939 r. w Weronowie 
koło Wilna. Zaraz po wojnie, w 1945 r., w ra-
mach repatriacji, cała rodzina osiedliła się we 
Wschowie. Wschowa jest to miejscowość ma-
jąca ważne miejsce w historii Polski. Znana co 
najmniej od 1136 r., jako wieś biskupów gnieź-
nieńskich. Uważana była później za nieoficjal-
ną, drugą stolicę Polski. Król Polski August III 
Wettin (1696–1763) w Polsce nie lubił przebywać, wolał Drezno. 
Wschowa (niem. Fraustadt) leżała blisko Drezna, więc król tu przy-
jeżdżał (jeśli musiał). Obradował tu także senat. R. Antoniewicz zaś 
rozpoczął tu swoją edukację. Ukończył tu szkołę podstawową oraz 
Liceum Ogólnokształcące. W 1958 r. rozpoczął studia na Wydziale 
Matematyki, Fizyki i Chemii na Uniwersytecie Wrocławskim, specja-
lizując się na kierunku fizyki teoretycznej. Jeszcze w trakcie studiów, 
w 1960 r., w czasie wakacji, ożenił się z Anną Dawidowicz, studentką 
medycyny. Dwa lata po poślubie, 5 października 1962 r., jeszcze jako 
studenci, zostali rodzicami córki Beaty Katarzyny. Studia ukończył  
w 1964 r., po obronie pracy magisterskiej Teoria estymacji a teoria 
informacji, przygotowanej pod kierunkiem R.S. Ingardena. Po ukoń-
czeniu studiów, od 16 października 1964 do 30 września 1968 r pra-
cował w Zakładzie Niskich Temperatur w Instytucie Fizyki PAN  
we Wrocławiu, najpierw jako asystent, później jako starszy asystent. 
Tam też rozpoczął przygotowywanie rozprawy doktorskiej Tempera-
tury wyższych rzędów w uogólnionej termodynamice statystycznej 
promieniowania koherentnego w wyższym rzędzie pod kierunkiem 
prof. R.S. Ingardena. W związku z przejściem prof. Ingardena do pra-
cy na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, R. Antoniewicz 
1 października 1968 r. także rozpoczął pracę w Toruniu w Katedrze 
Termodynamiki i Teorii Promieniowania. Pracował tam jednak tylko 
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do 30 września 1969 r., gdyż z powodów rodzinnych postanowił wró-
cić do Wrocławia. Jako nauczyciel pracował w słynnej wrocławskiej 
siódemce oraz w Technikum Mechanicznym.  
 

 
 

1 października 1970 r. został zatrudniony jako starszy asystent  
w Zakładzie Chemii Nieorganicznej ówczesnej Wyższej Szkoły Eko-
nomicznej we Wrocławiu (dzisiejszy Uniwersytet Ekonomiczny we 
Wrocławiu).  

Pracę doktorską obronił 19 kwietnia 1973 r. na Uniwersytecie w 
Toruniu. Tego samego roku złożył podanie do Rekora WSE z prośbą 
o przeniesienie go do Instytutu Metod Rachunku Ekonomicznego kie-
rowanego przez prof. Z. Hellwiga. Od 1 października 1973 r. praco-
wał jako adiunkt w Katedrze Statystyki, będącej w ramach tego Insty-
tutu. W 1989 r. uzyskał tytuł doktora habilitowanego na podstawie 
rozprawy Metoda najmniejszych kwadratów dla zależności niejaw-
nych i jej zastosowania w ekonomii, opublikowanej w 1988 r. w Pra-
cach Naukowych Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 445. 

W 1990 r., za porozumieniem kierowników Katedr Statystyki 
(prof. Z. Hellwiga) i Matematyki (prof. A. Smoluka) przeszedł do 
pracy w Katedrze Matematyki, gdzie pracował do 2005 r.  

Ryszard Antoniewicz był człowiekiem o wyrazistej i ciekawej, acz 
skomplikowanej osobowości. Był pogodnym, dobrym i życzliwym 
kolegą. Miał przysłowiową duszę słowiańską. Obce mu było uczucie 
zawiści czy zazdrości, bardziej ekstrawertyk niż zamknięty w sobie 
introwertyk. Lubił spotkania koleżeńskie, prawie wszystkie obfitowa-
ły w dyskusje naukowe. Bardzo lubił współpracować, większość jego 
prac powstawała we współautorstwie. On jednak był zawsze pomy-
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słodawcą, miał bowiem osobowość twórcy. Wiele osób skorzystało  
z jego sugestii, wiele osób dzięki tej współpracy wspięło się po drabi-
nie kariery naukowej, ale, jak to w życiu bywa, o wdzięczności się nie 
pamięta. Zacytuję tu powtarzane wielokrotnie przez Antoniewicza 
rzekome powiedzenie Stalina o tym, co to jest wdzięczność, miał po-
noć odpowiedzieć: eto sobaczaja bolezń. O należną mu wdzięczność 
jednak nie zabiegał, nie domagał się jej. Z tymi zaś, którzy nawet zu-
pełnie brutalnie, choć niejawnie, demonstrowali swą wrogość wobec 
Niego, nie walczył, nie było to w jego charakterze, takich po prostu 
lekceważył. Charakter miał dość skomplikowany, bo z jednej strony 
bardzo łagodny, a z drugiej – stanowczy, a nawet apodyktyczny. Wy-
chowywał się w warunkach raczej surowych. Bez wyrzutu jednak czy 
żalu, a raczej z aprobatą i dumą podkreślał dyscyplinę, jaka panowała 
w domu. Wzorce ze swego dzieciństwa i młodości, w unowocześnio-
nej formie, chciał stosować w założonej przez siebie rodzinie. Nie 
bardzo rozumiał, dlaczego jego wysiłki nie spotykały się ze zrozumie-
niem. Był bardzo pryncypialny, przestrzegania zasad, które uważał za 
słuszne, oczekiwał też od innych. Nie wymagał tego, ale oczekiwał. 
To oczywiście nie przysparzało mu przyjaciół. Z dużą estymą odnosił 
się do osób mądrych, poważnie traktujących pracę naukową i zajęcia 
ze studentami, mających wyraźną osobowość. Jedną z takich osób był 
prof. Zdzisław Hellwig, który bardzo cenił Ryszarda Antoniewicza, 
często z nim dyskutował, dyskusje dotyczyły i spraw czysto nauko-
wych, i problemów filozoficznych. Obaj z dużą sympatią odnosili się 
do „Wschodu”, obaj przecież pochodzili z tych samych terenów  
Wileńszczyzny. Ogromną estymą darzył powszechnie szanowanego  
i lubianego Profesora Kazimierza Zająca z Krakowa. Nie potrafił  
nawet ukrywać swego braku szacunku dla miernoty naukowej czy 
tzw. celebrytów naukowych. Osoby takie charakteryzował cytatami  
z Gombrowicza, którego chyba bardzo lubił. Mimo iż miał powody ku 
temu, sam zarozumiały nie był. Był wszechstronnie oczytany i wy-
kształcony, był przecież fizykiem z wykształcenia, znał więc matema-
tykę nie tylko ze strony formalnej, ale też znał jej związki ze światem 
realnym, czyli fizycznym. Nieobca mu była filozofia. Inklinacje mate-
rialistyczne uwidaczniał między innymi częstym cytowaniem Lukre-
cjusza. Z kolei do Kotarbińskiego odnosił się z dużą rezerwą, wręcz 
niechęcią. Nie znał jednak Tatarkiewicza, po mojej entuzjastycznej 
opinii o jego trzytomowej historii filozofii, postanowił z niej zrobić 
prezent na osiemnaste urodziny swej ukochanej córeczki Kasi, gdyż 
zawsze używał jej drugiego imienia. Był miłośnikiem przyrody, na 
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polance leśnej w Ostrowinie miał swoją własną pasiekę złożoną z 
pięciu uli. Kochał życie.  

Aktywność naukowa i towarzyska znacznie straciła impet po po-
ważnym wypadku samochodowym. Po tym wypadku, który wydarzył 
się na pl. Grunwaldzkim, Ryszard Antoniewicz przyszedł na Uczelnię 
przy ulicy Komandorskiej, aby odwołać zajęcia, a następnie udał się 
na Pogotowie Ratunkowe, gdzie pracowała jego żona Anna, i tam 
dopiero stracił przytomność. Dość długo był w szpitalu, gdzie prze-
szedł skomplikowaną operację. Od tego czasu inaczej spoglądał na 
świat. Sam pobyt w szpitalu przeżył bardzo boleśnie. Z czym musiał 
się tam zmagać, niech świadczy chociażby to, że do toalety udał się 
wraz z całą kroplówką. Na moje zdziwienie, odrzekł: jak mogłem 
inaczej? Ciągot „rewolucyjnych” nie miał, zdecydowanie stał jednak 
po stronie Solidarności. Przez jakiś czas to właśnie w mieszkaniu An-
toniewiczów ukrywał się Kornel Morawiecki, założyciel Solidarności 
Walczącej. Posługiwał się nawet dowodem osobistym R. Antoniewi-
cza, o czym jego żona Anna z przerażeniem się dowiedziała dopiero  
w momencie, gdy ten dowód był mu zwrócony w jej obecności. 

W 2005 r. Ryszard Antoniewicz zdecydował się przejść na wcześ- 
niejszą emeryturę. Decyzja ta nie była chyba łatwa, ale „jedynie 
słuszna”. Złożyło się na nią kilka przyczyn. Z nieznanych mi powo-
dów dał się wciągnąć w nieszkodliwe intrygi, bardzo infantylne, ra-
czej śmieszne niż groźne. Niektórzy jednak bezkrytycznie traktowali 
te plotką wzmacniane „podchody” niemal jak przygotowywanie za-
machu stanu. W chwilach potrzeby został opuszczony nawet przez 
tych, od których spodziewał się zasłużonego uznania, a przede 
wszystkim wsparcia. Po cichu, bez narzekań, z filozoficznym spoko-
jem w 2005 r. definitywnie odszedł z Uczelni, zrywając z nią wszelkie 
kontakty. Jego śmierć nie została nawet w żaden sposób oficjanie od-
notowana na Uczelni. Po dziesięciu latach prawie o Nim zapomniano. 
Jego wyniki naukowe na pewno nie będą zapomniane. W historii na- 
uki wiele jest przykładów gdy nawet przełomowe osiągnięcia odkry-
wane są na nowo nawet po kilkudziesięciu latach. 

Jest duże prawdopodobieństwo, że w przyszłości ktoś napisze pra-
cę o aproksymacji zadanego zbioru punktów za pomocą krzywych 
algebraicznych, a ktoś inny odkryje, że niejaki Antoniewicz wiele lat 
temu napisał książkę na ten temat, opublikowaną w lokalnym Wy-
dawnictwie, którą mało kto się wówczas zainteresował. Nie znam 
przyczyn, dla których ta książka nie została opublikowana w znanej 
serii Komitetu Ekonometrii i Statystyki PAN. Z rekomendacją, w po-
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staci pisma do W. Sadowskiego, o opublikowanie jej wystąpił Zdzi-
sław Hellwig. 

Problematyka, której Prof. Ryszard Antoniewicz poświęcił wiele 
prac, dotyczyła geometrii analitycznej. Twórcą jej był Kartezjusz, 
który w 1637 r. wynalazł sposób badania obiektów geometrycznych za 
pomocą środków algebry i analizy matematycznej. Niedługo po tym 
zaczęto też badać zagadnienie odwrotne, tzn. dla zadanego obiektu geo-
metrycznego poszukiwano jego opisu analitycznego. Badane obiekty 
były jednak dość „regularne”, musiały przede wszystkim mieć gładkie 
brzegi. Dopiero po 300 latach matematyk ukraiński W.Ł. Rwaczew 
opracował teorię R-funkcji pozwalającą analitycznie opisywać dowol-
ne obiekty geometryczne, nawet zadane oddzielnymi kawałkami. Ry-
szard Antoniewicz „odkrył” tę pracę, znał bowiem chyba wszystko, co 
dotyczyło matematyki i było wydane po rosyjsku. Wydawano zaś 
dużo ciekawych książek, które można było kupić w tzw. ruskich księ-
garniach po bardzo przystępnych cenach. Jeśli czegoś nie mógł kupić 
w Polsce, to kupował nawet w braterskiej Czechosłowacji. W swojej 
monografii o uogólnionej metodzie najmniejszych kwadratów Ry-
szard Antoniewicz przedstawił teorię Rwaczewa. Sądzę, że jest to 
jedyne opracowanie w języku polskim tej teorii. Oryginalnej pracy 
Rwaczewa nie ma prawdopodobnie w żadnej bibliotece w Polsce. 
Chociażby z tego względu rozprawa habilitacyjna Ryszarda Antonie-
wicza stanowi wyjątkową pozycję w polskim piśmiennictwie nauko-
wym. Rozprawa ta jest wyjątkowa także z innego względu. Każda 
rozprawa habilitacyjna, jak to jasno wynika z ich recenzji, stanowi 
„wielki wkład do nauki”, czasem jest on „istotnym” wkładem. Roz-
prawa Ryszarda Antoniewicza jest jedną z nielicznych, w której ten 
wkład jest konkretny, niemal na każdej stronie są konkretne wyniki 
własnych dociekań naukowych lub też własne, nowe i ciekawe spoj-
rzenie i nowa interpretacja wyników znanych już wcześniej. 

Jeden z problemów, którymi się zajmował i który rozwiązał, pole-
gał na tym, aby zadany skończony zbiór punktów (obserwacji, pomia-
rów) zastąpić wzorem funkcji matematycznej, której wykres przebiega 
najbliżej tych punków. 

Idę teorii Antoniewicza łatwo uchwycić, gdy się ograniczy do 
przypadku dwuwymiarowego.  

Załóżmy, że dwie wielkości (ekonomiczne, fizyczne, psychiczne) 
związane są ze sobą według prawa opisanego za pomocą niejawnej 
funkcji 𝑓(𝑥,𝑦) = 0.  Załóżmy, że danych jest n pomiarów obu wiel-
kości, traktowanych jako zbiór: 𝐴 = {(𝑥1,𝑦1), (𝑥2,𝑦2), … , (𝑥𝑛,𝑦𝑛)}. 
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Jeżeli dwie wielkości są rzeczywiście związane według podanego 
prawa oraz pomiary są dokładne, to dla każdego 𝑖 = 1,2, …𝑛 mamy 
następującą równość: 𝑓(𝑥𝑖, 𝑦𝑖) = 0. Oznacza to, że wszystkie punkty 
spełniają równanie 𝑓(𝑥, 𝑦) = 0. Zwykle albo „prawo” znamy tylko w 
przybliżeniu, albo pomiary są obarczone błędem. W przypadku takim, 
podane równanie nie będzie spełnione przez wszystkie punkty. Jako 
miarę niespełnienia równania Ryszard Antoniewicz przyjmuje wiel-
kość zdefiniowaną wzorem: 

∆(𝑓,𝐴) = ∑ 𝑓2(𝑥,𝑦)𝐴 .  

Załóżmy, że dana jest funkcja 𝑓:𝑅2 → 𝑅 występująca w tym wzo-
rze, oraz że na zbiorze 𝐴 ⊂ 𝑅2 określona jest miara dodatnia µ. Uwa-
żamy, że element (punkt) (𝑥,𝑦) ∈ 𝑅2 spełnia równanie 𝑓(𝑥,𝑦) = 0 
wtedy i tylko wtedy, gdy 𝑓2(𝑥, 𝑦)𝜇(𝑑𝑥𝑑𝑦) = 0. 

Miara niespełnienia równania 𝑓(𝑥,𝑦) = 0 przez elementy zbioru A 
jest następująca: 

Δ(𝑓,𝐴) = ∫ 𝑓2(𝑥, 𝑦)𝜇(𝑑𝑥𝑑𝑦)𝐴 . 

W przypadku ogólnym ma ona postać: 

Δ(𝑓,𝐴) =  ∫ 𝑓2(𝑧)𝜇(𝑑𝑧)𝐴 ,  

gdzie 𝑓:𝑅𝑛 → 𝑅, z ∈ 𝑅𝑛, oraz 𝐴 ⊂ 𝑅𝑛.  
Na podstawie tej miary niespełnienia równania Ryszard Antonie-

wicz zdefiniował uogólnioną metodę najmniejszych kwadratów dla 
funkcji uwikłanych. Przyjął w tym celu, że zadana jest pewna klasa 
funkcji 𝑓𝜖 Φ oraz zbiór elementów 𝐴.  

Idea uogólnionej metody najmniejszych kwadratów polega na 
tym, że w zadanym zbiorze Φ szukamy takiej funkcji, dla której rów-
nanie 𝑔(𝑥) = 0 jest najlepiej spełnione przez punkty zbioru 𝐴. „Naj-
lepiej” oznacza spełnienie następującej równości: 

min𝑓𝜖Φ Δ(𝑓,𝐴) =  Δ(𝑔,𝐴). 

Przyjmijmy dla przykładu, że dany jest zbiór punktów na prostej 
rzeczywistej. 

Jeśli chcemy go aproksymować za pomocą JEDNEGO punktu, to 
jako zbiór 𝛷 przyjmujemy zbiór funkcji {𝑥 − 𝑚 = 0 | 𝑚 ∈ 𝑅}, czyli 
równań określających jeden punkt. Korzystając z równania dwóch 
punktów, (𝑥 − 𝑚1)(𝑥 − 𝑚2) = 0, możemy zastąpić zadany zbiór  
punktów dwoma punktami. Jeśli zaś są to punkty na płaszczyźnie  
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i chcemy je zastąpić JEDNYM punktem, to korzystamy z równania 
określającego jeden punkt na płaszczyźnie: (𝑥 − 𝑎)2 + (𝑥 − 𝑏)2 = 0. 
Równanie dwóch punktów ((𝑥 − 𝑎)2 + (𝑥 − 𝑏)2)((𝑥 − 𝑐)2 +
(𝑥 − 𝑑)2) = 0 służy do znalezienia dwóch punktów (𝑎, 𝑏), i (𝑐,𝑑), 
które najlepiej aproksymują zadany zbiór. Te dwa punkty Ryszard 
Antoniewicz nazywał biśrednią skończonego układu punktów na 
płaszczyźnie. Współrzędne biśredniej określają następujące wzory 
(wyprowadzone w pracy O średnich i przeciętnych, wydanej w 2005 r. 
przez Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu): 

𝑎 = �𝑐2+𝑑2�[𝑥]−2𝑐�𝑥2�−2𝑑[𝑥𝑦]+�𝑥3+𝑥𝑦2�
(𝑐2+𝑑2)[1]−2𝑐[𝑥]−2𝑑[𝑦]+[𝑥2+𝑦2]

, 

𝑏 = �𝑐2+𝑑2�[𝑦]−2𝑑�𝑦2�−2𝑐[𝑥𝑦]+�𝑥3+𝑥𝑦2�
(𝑐2+𝑑2)[1]−2𝑐[𝑥]−2𝑑[𝑦]+[𝑥2+𝑦2]

, 

𝑐 = �𝑐2+𝑑2�[𝑥]−2𝑎�𝑥2�−2𝑏[𝑥𝑦]+�𝑥3+𝑥𝑦2�
(𝑐2+𝑑2)[1]−2𝑐[𝑥]−2𝑑[𝑦]+[𝑥2+𝑦2]

, 

𝑑 = �𝑐2+𝑑2�[𝑦]−2𝑏�𝑥2�−2𝑎[𝑥𝑦]+�𝑥3+𝑥𝑦2�
(𝑐2+𝑑2)[1]−2𝑐[𝑥]−2𝑑[𝑦]+[𝑥2+𝑦2]

, 

gdzie [𝑥𝑘] = ∑ 𝑥𝑖𝑘 ,   𝑘 = 0,1,2, …𝐴  są to symbole (oznaczenia) Gaussa, 
które Ryszard Antoniewicz konsekwentnie stosował w swoich pra-
cach. Przykładowo dla k = 0, 1 i 2 mamy 

[𝑥0] = ∑ 1 ,   [𝑥] = ∑ 𝑥𝑖   ,   𝐴 [𝑥2] = ∑ 𝑥𝑖2𝐴𝐴 . 

Do obliczenia wartości współrzędnych trzeba zastosować metodę 
iteracyjną. 

Do aproksymacji linią prostą służy równanie 𝑦 − 𝑥𝑎 − 𝑏 = 0, które 
określa linię prostą. Miara niespełnienia tego równania przez punkty ze 
zbioru 𝐴  wynosi Δ(𝑓,𝐴) =  Δ(𝑎, 𝑏,𝐴) = ∑ (𝑦 − 𝑥𝑎 − 𝑏)2𝐴 . Minima-
lizując tę miarę względem 𝑎 oraz 𝑏, uzyskujemy znane wzory MNK. 
Tradycyjna metoda najmniejszych kwadratów jest więc szczególnym 
przypadkiem metody Antoniewicza. 

Zaleta metody Antoniewicza polega na tym, że zadany skończony 
zbiór punktów, na przykład na płaszczyźnie, możemy przybliżać za 
pomocą okręgu, dwóch okręgów, dwóch prostych. Ogólnie, możemy 
przybliżać śladem algebraicznym dowolnego stopnia. Śladem algebra-
icznym nazywa się zbiór punktów, na którym wielomian określonego 
stopnia się zeruje.  

Aproksymację zbioru punktów na płaszczyźnie za pomocą śladu 
wielomianu drugiego stopnia Ryszard Antoniewicz nazywa regresją 
stożkową. Regresję stożkową zmiennej y względem zmiennej x okre-
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śla wielomian drugiego stopnia: 𝛼1𝑥2 + 𝛽1𝑥𝑦 + 𝛾1𝑦2 + 𝛿𝑥 − 𝑦 +
𝜑1 = 0.  

W celu wyznaczenia parametrów tej regresji należy rozwiązać na-
stępujący układ równań: 

[𝑥4]𝛼1 + [𝑥3𝑦]𝛽1 + [𝑥2𝑦2]𝛾1 + [𝑥3]𝛿 + [𝑥2]𝜑1 = [𝑥2𝑦], 

[𝑥3𝑦]𝛼1 + [𝑥2𝑦2]𝛽1 + [𝑥𝑦3]𝛾1 + [𝑥2𝑦]𝛿 + [𝑥𝑦]𝜑1 = [𝑥𝑦2], 
[𝑥2𝑦2]𝛼1 + [𝑥𝑦3]𝛽1 + [𝑦4]𝛾1 + [𝑥𝑦2]𝛿 + [𝑦2]𝜑1 = [𝑦3], 

[𝑥3]𝛼1 + [𝑥23𝑦]𝛽1 + [𝑥𝑦2]𝛾1 + [𝑥2]𝛿 + [𝑥]𝜑1 = [𝑥𝑦], 

[𝑥2]𝛼1 + [𝑥𝑦]𝛽1 + [𝑦2]𝛾1 + [𝑥]𝛿 + [1]𝜑1 = [𝑦]. 

Zauważmy, że w zależności od wartości tych parametrów, regresja 
stożkowa może być elipsą, parabolą, hiperbolą, czyli dowolną krzywą 
drugiego stopnia. Jeśli okaże się, że regresję stożkową stanowi elipsa, 
to Ryszard Antoniewicz nazywał ją regresją eliptyczną, podobnie 
używał określeń regresja paraboliczna czy hiperboliczna. Do wyzna-
czenia regresji stożkowej zmiennej x względem zmiennej y trzeba 
zastosować równanie: 

 𝛼2𝑥2 + 𝛽2𝑥𝑦 + 𝛾21𝑦2 + 𝜀𝑦 − 𝑥 + 𝜑2 = 0. 
Do opracowania tych wspomnień skorzystałem z danych udostęp-

nionych mi z Archiwum Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocła-
wiu, z dokumentacji znajdującej się w Katedrze Matematyki, a także z 
informacji udzielonej mi przez Annę Antoniewicz. 

 




