
Krótkie wspomnienie o Michale Jankowskim — e-mail Stefan Jackowskiego do
społeczności Wydziału z dnia 13 listopada 2015 r.

Szanowni Państwo,

z wielkim smutkiem dowiedziałem się o śmierci po ciężkiej chorobie Michała Jankow-
skiego1 (ur. 1947), wybitnej postaci naszego środowiska. Z myślą o młodszych adresatach w
“mimp”, do listu Dziekana2 chciałbym dodać nieco informacji.

Michał był aktywnym członkiem „Solidarności” od dnia jej powstania w 1980 r. - wiceprze-
wodniczącym Komisji Wydziałowej MIM „S”. Wraz z żoną, dr Janiną Jankowską (nieocenio-
nym prodziekanem ds. studenckich WMIM w latach 1993-99, 2002-2005) oraz kilkoma innymi
osobami z WMIM w okresie Stanu Wojennego intensywnie działał w podziemnej „Solidarno-
ści". Był autorem i uczestnikiem spektakularnych akcji wymagających wielkiej odwagi. Miał
duszę konspiratora, nigdy nie mówił o swoich dokonaniach. Angażując się w Solidarnościowe
podziemie Michał kontynuował wielką rodzinną tradycję konspiracyjną - był synem słynnego
kuriera Stanisława „Agatona” Jankowskiego3, po którym nosił drugie imię. W 2011 r. za wy-
bitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce został odznaczony
Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.4

Suwalszczyzna, lipiec 2005

1 Link dodany 2022-05-04
2 Dziekan przypomniał, że Michał był autorem między innymi pierwszego polskiego podręcznika grafiki

komputerowej i współautorem znanej dwutomowej monografii metod numerycznych - dodane 2022-05-04
3 Ojciec Michała, Stanisław Michał Jankowski ps. „Agaton” był „cichociemnym”, oficerem wywiadu Armii

Krajowej, uczestnikiem powstania warszawskiego, adiutantem osobistym gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego -
dodane 2022-05-04

4 Oraz odznaką "Zasłużony dla kultury polskiej", którą sobie szczególnie cenił - dodane 2022-05-04
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Micha%C5%82_Jankowski_(informatyk)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Micha%C5%82_Jankowski_(informatyk)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_Jankowski_(architekt)


Z domu rodzinnego Michał wyniósł także zaintersowania i wiedzę architektoniczną. W la-
tach 1991-93 wraz z dr Adamem Krawczykiem stanowili świetny tandem planujący zagospo-
darowanie gmachu byłej WAP5 na siedzibę Wydziału MIM i nadzorujący prace, które w tym
pionierskim czasie prowadziliśmy. Instrukcje Michała co należy zrobić, zapisane drobnym,
starannym pismem na małych karteczkach, były dla mnie, wówczas dziekana Wydziału, nie-
ocenioną pomocą.

W następnych latach Michał swoje informatyczne umiejętności i organizacyjne talenty
poświęcił pracy dla kraju w Ministerstwie Finansów i w Narodowym Banku Polski.

Żegnaj drogi Michale, dobrze zasłużyłeś się Krajowi i naszemu Wydziałowi!

Stefan Jackowski

5 Wojskowej Akademii Politycznej - dodane w 2022-05-04
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