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Sło wa klu czo we
n te o ria ste ro wa nia

n sterowanie optymalne

n dynamika i sterowanie
ro botów

ANA TOL GO SIEW SKI
(1928–2005)

Ana tol Go siew ski uro dzi³ siê 27 lu te go 1928
ro ku w War sza wie, ukoñ czy³ Gim na zjum i Li -
ceum w Mi la nów ku, a w 1946 ro ku roz po cz¹³
stu dia na Wy dzia le Elek trycz nym Po li tech ni ki
War szaw skiej, które ukoñ czy³ w 1952 ro ku,
uzy sku j¹c ty tu³ ma gi stra in ¿y nie ra w dzie dzi -
nie mier nic twa elek trycz ne go. W la tach 1953–
–1955 odby³ stu dia aspi ranc kie w Ka te drze
Mier nic twa Elek trycz ne go, a od 1956 ro ku pra -
co wa³ w Ka te drze Au to ma ty ki i Te le me cha ni -
ki Po li tech ni ki War szaw skiej (obe cnie In sty tut
Au to ma ty ki i In for ma ty ki Sto so wa nej). Sto pieñ
dok to ra uzy ska³ w 1959 ro ku na Wy dzia le Elek -
trycz nym Po li tech ni ki War szaw skiej, a sto pieñ
dok to ra ha bi li to wa ne go w 1964 ro ku na Wy -
dzia le Elek tro ni ki Po li tech ni ki War szaw skiej.
Ty tu³ pro fe so ra otrzy ma³ w 1972 ro ku. Od 1992
ro ku by³ za tru dnio ny na sta no wi sku pro fe so ra
zwy czaj ne go. W 2001 ro ku prze szed³ na eme -
ry tu rê, lecz nie za koñ czy³ in ten syw nych kon -
tak tów z ma cie rzy stym In sty tu tem. Zmar³ po
d³u giej i ciê¿ kiej cho ro bie 7 ma ja 2005 ro ku.

W 1957 ro ku Pro fe sor odby³ sta¿ na u ko wy
w oœrod kach na u ko wych w Mo skwie i Le nin -
gra dzie, a w 1961 ro ku — sta¿ na u ko wy ja ko
post doc to ral fel low w Ca se In sti tu te of Tech -
no lo gy, Cle ve land, USA.

Dzia ³al noœæ na u ko wa Ana to la Go siew skie -
go sku pia ³a siê wo kó³ pro ble mów ogól nej te o -
rii ste ro wa nia, ma te ma tycz nej te o rii i za sto so -
wañ ste ro wa nia opty mal ne go, a w ostat nim

okre sie wo kó³ pro ble mów dy na mi ki i te o rii
ste ro wa nia ro bo tów prze my s³o wych. Do je go
naj wa¿ niej szych osi¹ gniêæ ba daw czych na le ¿y
za li czyæ: pierw sz¹ w kra ju pra cê (dok tor sk¹)
do ty cz¹ c¹ ste ro wa nia opty mal ne go i pierw sze
w kra ju wpro wa dze nie po jê cia mo de lu ma te -
ma tycz ne go wraz z roz pa trze niem glo bal nej
wra¿ li wo œci uk³a dów ste ro wa nia cza so op ty -
mal ne go (w pra cy ha bi li ta cyj nej), ana li zê ja ko -
œci ste ro wañ cza so su bop ty mal nych, opra co wa -
nie no wej czê sto tli wo œcio wej me to dy syn te zy
wie lo wy mia ro wych uk³a dów re gu la cji, ana li zê
szko dli we go wp³y wu opóŸnieñ trans por to wych
na dzia ³a nie wie lo wy mia ro wych uk³a dów ste -
ro wa nia i syn te zê kom pen sa to rów te go wp³y -
wu, wpro wa dze nie ilo œcio wych miar ste ro wal -
no œci, ob ser wo wal no œci i nie re du ko wal no œci
dla sta cjo nar nych uk³a dów li nio wych, a po
1984 ro ku — ana li zê in te rak cji dy na micz nych
wy stê pu j¹ cych w ma ni pu la to rach ro bo tów
oraz pra ce do ty cz¹ ce syn te zy no wych al go ryt -
mów ste ro wa nia ro bo tów.



li tech ni ki War szaw skiej, a tak ¿e au to rem ar ty -
ku ³ów o te ma ty ce edu ka cyj nej, m.in. w „Po -
li ty ce” (1965) i „Na u ce Pol skiej” (1975). 

Pro fe sor by³ wie lo krot nie za pra sza ny do
za gra nicz nych uczel ni i in sty tu cji na u ko wych
do pro wa dze nia wy k³a dów, prac na u ko wych
i od czy tów, m.in.: ja ko vi si ting pro fes sor na
Uni ver si ty of Min ne so ta, Cen ter for Con trol
Scien ces (1975), ja ko di stin gu i shed vi si ting
pro fes sor na Uni ver si ty of De la wa re, De part -
ment of Me cha ni cal and Ae ro spa ce En gi ne e -
ring (1979). Go œci³ rów nie¿ w oœrod kach na -
u ko wych we Fran cji, Ho lan dii, Ja po nii, Ka -
na dzie, Niem czech, USA, Wiel kiej Bry ta nii
i W³o szech.

Za szcze gól ne osi¹ gniê cia w dzia ³al no œci
dy dak tycz nej otrzy ma³ ze spo ³o w¹ Na gro dê Mi -
ni stra I stop nia (1963) i in dy wi du al n¹ I stop nia
za osi¹ gniê cia w dzie dzi nie kszta³ ce nia ka dry
na u ko wej (1976). By³ tak ¿e odzna czo ny Me -
da lem Ko mi sji Edu ka cji Na ro do wej oraz Z³o -
t¹ Od zna k¹ „Za s³u ¿o ny dla Po li tech ni ki War -
szaw skiej”.

Pro fe sor Go siew ski pe³ ni³ wie le funk cji na
szcze blu uczel ni, wy dzia ³u i in sty tu tu. W 1983
ro ku pe³ ni³ funk cjê prze wo dni cz¹ ce go Ko mi -
sji Rek tor skiej ds. Kon tak tów Za gra nicz nych
(z funk cji tej mu sia³ zre zy gno waæ na ¿¹ da nie
Ko mi te tu Za k³a do we go PZPR). By³ cz³on kiem
Se na tu Po li tech ni ki War szaw skiej (1984–1986),
pro dzie ka nem Wy dzia ³u Elek tro ni ki Po li tech -
ni ki War szaw skiej (1969–1972), kie row ni kiem
Stu dium Po dy plo mo we go Au to ma ty ki na Wy -
dzia le Elek tro ni ki (1971–1981) i kie row ni kiem
Stu diów Dok to ranc kich Au to ma ty ki i In for ma -
ty ki na Wy dzia le Elek tro ni ki i Tech nik In for ma -
cyj nych Po li tech ni ki War szaw skiej (1971–
–2003). W la tach 1966–1970 by³ kie row ni -
kiem Za k³a du Te o rii Ste ro wa nia w Ka te drze
Au to ma ty ki i Te le me cha ni ki, a w la tach 1993–
–1998 — kie row ni kiem Za k³a du Ste ro wa nia
Ro bo tów i Ba dañ Ope ra cyj nych w Instytucie
Automatyki i In for matyki Stosowanej. 

Ana tol Go siew ski pe³ ni³ tak ¿e wie le funk -
cji po za Po li tech ni k¹ War szaw sk¹: by³ cz³on -
kiem Cen tral nej Ko mi sji ds. Ty tu ³u Na u ko we -
go i Stop  ni Na u ko wych (1994–1997), Prze -
wo d ni cz¹ cym Sek cji Au to ma ty ki i Ro bo ty ki
w Ko mi te cie Ba dañ Na u ko wych (1991–1997),
od 1974 ro ku cz³on kiem Ko mi te tu Na u ko we go
Au to ma ty ki i Ro bo ty ki Pol skiej Aka de mii Na uk,
od 1987 ro ku cz³on kiem Pre zy dium Ra dy Na -
u ko wej Prze my s³o we go In sty tu tu Au to ma ty ki
i Po mia rów. W la tach 1981–1984 i od 1990
ro ku by³ cz³on kiem Ra dy Na u ko wej In sty tu tu
Ba dañ Sy ste mo wych Pol skiej Aka de mii Na uk.
W la tach 1984–1987 by³ se kre ta rzem, a w la -
tach 1988–1991 prze wo dni cz¹ cym Wy dzia ³u

Ana tol Go siew ski by³ au to rem lub wspó³ au -
to rem 55 ar ty ku ³ów na u ko wych, t³u ma czem
4 ksi¹ ¿ek na u ko wych, 34 eks per tyz i opra co -
wañ na po trze by prze my s³u. W ska li kra ju by³
ko or dy na to rem te ma tu „Roz wój te o rii ste ro -
wa nia, pro gra mo wa nia oraz mo de li dy na -
micz nych ro bo tów i ma ni pu la to rów prze -
my s³o wych” w ra mach CPBR 7.1 „Ro bo ty i ma -
ni pu la to ry prze my s³o we” (1986–1990). By³
kie row ni kiem i au to rem wie lu pro jek tów ba -
daw czych. Do naj wa¿ niej szych na le ¿¹: Me to -
dy ka mo de lo wa nia uk³a du kie ro wa nia po ci sku
prze ciw czo³ go we go na ma szy nie ana lo go wej
(dla Cen trum Ba dañ Uzbro je nia, 1959), Pro jekt
wstêp ny opty ma li za to ra i zmo der ni zo wa ne go
oprzy rz¹ do wa nia ste row ni cze go dla sta low ni -
cze go pie ca ³u ko we go (dla Hu ty Sta lo wa Wo la
i In sty tu tu Elek tro tech ni ki, 1967–1969), Pro -
jekt wstêp ny uk³a du sta bi li za cji tem pe ra tu ry we
wnê trzu pê che rzy ko wej ko mo ry kse no no wej
(dla In sty tu tu Fi zy ki Uni wer sy te tu War szaw -
skie go, 1968), Zba da nie w³a sno œci dy na micz -
nych oraz pro jekt re gu la cji na d¹¿ nej dla ro -
bo tów IRb-6 i IRb-60 (dla Prze my s³o we go In -
sty tu tu Au to ma ty ki i Po mia rów, 1984–1985),
Pro jek to wa nie al go ryt mów ste ro wa nia ro bo tów
prze my s³o wych (te mat w ra mach CPBR 7.1,
1986–1990).

Za osi¹ gniê cia ba daw cze Ana tol Go siew ski
by³ odzna czo ny Krzy ¿em Ka wa ler skim Orde ru
Odro dze nia Pol ski, Z³o t¹ Odzna k¹ „Za s³u ¿o ny
dla Roz wo ju Prze my s³u Ma szy no we go”, Me -
da lem Sto wa rzy sze nia Elek try ków Pol skich
im. M. Po ¿a ry skie go. By³ wie lo krot nie na gra -
dza ny Na gro da mi Mi ni stra, m.in. in dy wi du al -
n¹ (1965) i ze spo ³o w¹ (1971) za szcze gól ne
osi¹ gniê cia w dzie dzi nie ba dañ na u ko wych.

Pro fe sor pro wa dzi³ wie le ory gi nal nych wy -
k³a dów, do naj wa¿ niej szych na le ¿¹: „Te o ria
ste ro wa nia” (1956–1986), „Ste ro wa nie opty -
mal ne”, „Ste ro wa nie w uk³a dach li nio wych”
oraz „Dy na mi ka i ste ro wa nie ro bo tów”. Pro -
wa dzi³ rów nie¿ sze reg se mi na riów, m.in.: „Ma -
te ma tycz na te o ria opty ma li za cji” na Stu diach
Dok to ranc kich. W pro wa dzo nych se mi na riach
dy plo mo wych wpro wa dzi³, ja ko pierw szy,
obok te ma tów spe cja li stycz nych, tzw. te ma ty
wol ne (nie zwi¹ za ne z pra ca mi dy plo mo wy mi
stu den tów), co uroz ma i ca ³o se mi na ria i wpro -
wa dza ³o ele men ty hu ma ni stycz ne do stu diów
tech nicz nych. By³ opie ku nem oko ³o 60 prac
ma gi ster skich i 15 dok to ran tów. Wy pro mo wa³
19 dok to rów, re cen zo wa³ kil ka dzie si¹t roz -
praw dok tor skich, ha bi li ta cyj nych, pro fe sor -
skich wnio sków awan so wych oraz wnio sków
o cz³on ko stwo Pol skiej Aka de mii Na uk.

Ana tol Go siew ski by³ wspó³ au to rem trzech
skryp tów wy da nych przez Wy daw nic two Po -
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VI Na uk Tech nicz nych To wa rzy stwa Na u ko -
we go War szaw skie go. W la tach 1965–1966
by³ Prze wo dni cz¹ cym Za rz¹ du Od dzia ³u War -
szaw skie go Pol skie go To wa rzy stwa Elek tro -
tech ni ki Te o re tycz nej i Sto so wa nej, a od 1991
ro ku — ho no ro wym cz³on kiem te go To wa -
rzy stwa.

In te re so wa³ siê hi sto ri¹, zw³a szcza naj now -
sz¹, fil mem i hi sto ri¹ fil mu. Od 1962 ro ku by³
cz³on kiem ZA IKS-u. 

Du ¿o cza su po œwiê ca³ kszta³ ce niu stu den -
tów i dok to ran tów. Szcze gól ny wy si ³ek wk³a da³
w przy go to wa nie wy k³a dów, tak ¿e s³u cha nie
je go wy k³a dów by ³o praw dzi wą przy jem no -
œci¹. Wspó³ pra cow ni ków za chê ca³ do podej -
mo wa nia cie ka wych te ma tów, wspie ra j¹c ich
póŸniej w pro wa dze niu ba dañ.




