
JA CEK JAN
BAÑ KOW SKI
Ja cek J. Bañ kow ski uro dzi³ siê 27 mar ca 1940
ro ku we Lwo wie. Po ukoñ cze niu szko ³y pod -
sta wo wej (1953) i li ceum ogól no kszta³ c¹ ce go
(1957), ja ko lau re at V Olim pia dy Fi zycz nej roz -
po cz¹³ stu dia na Wy dzia le £¹cz no œci Po li tech -
ni ki War szaw skiej, które ukoñ czy³ w 1962 ro -
ku. Sto pieñ dok to ra na uk tech nicz nych uzy ska³
w 1964 ro ku, za roz pra wê pt. O pew nym
qu a si-bi nar nym sy ste mie li cze nia i je go za -
sto so wa niach w rów no le g³ych ma szy nach
cy fro wych, a sto pieñ na u ko wy dok to ra ha bi -
li to wa ne go w 1966 ro ku za roz pra wê pt. Nie -
za wod noœæ, re dun dan cja i szyb koœæ pra cy cy f -
ro wych prze twor ni ków in for ma cji. Oby dwa
stop nie zo sta ³y nada ne przez Ra dê Wy dzia ³u
£¹cz no œci (Elek tro ni ki). W 1973 ro ku uzy ska³
ty tu³ pro fe so ra nad zwy czaj ne go.

Po ukoñ cze niu stu diów pod j¹³ pra cê ja ko
na u czy ciel aka de mic ki w In sty tu cie In for ma -
ty ki (ostat nia na zwa) na Wy dzia le Elek tro ni ki
(na sta no wi skach od asy sten ta do pro fe so ra
nad zwy czaj ne go). Po krót kim okre sie pra cy
w Cen tral nym Oœrod ku In for ma ty ki Po li tech -
ni ki War szaw skiej (1974–1975) prze szed³ do
In sty tu tu In for ma cji Na u ko wej, Tech nicz nej
i Eko no micz nej. W IIN TE pe³ ni³ w la tach 1975–
–1982 funk cjê za stêp cy dy rek to ra ds. na u ko -
wych, a w la tach 1982–1991 — dy rek to ra.
W la tach 1998–2002 pod j¹³ do dat ko wo pra cê
w Wy ¿szej Szko le Przed siê bior czo œci i Za -
rz¹ dza nia im. Le o na Ko Ÿmiñ skie go, gdzie kie -
ro wa³ Za k³a dem In for ma ty ki i by³ cz³on kiem
Se na tu uczel ni.

Za in te re so wa nia ba daw cze Jac ka Bañ -
kow skie go na po cz¹t ku kon cen tro wa ³y siê na

w³a sno œciach cy fro wych prze twor ni ków in for -
ma cji, aryt me ty ce ma szyn cy fro wych i te o rii
nie za wod no œci. Opra co wa³ w tym cza sie ory -
gi nal ne al go ryt my dla dzia ³añ aryt me tycz nych
w tzw. zero- je dyn ko wym sy ste mie za pi su liczb
i me to dê oce ny nie za wod no œci uk³a dów cy fro -
wych opar t¹ na ma te ma tycz nej te o rii in for ma -
cji. Od oko ³o 1970 ro ku g³ów ny mi za in te re so -
wa nia mi Jac ka Bañ kow skie go sta ³y siê jê zy ki
pro gra mo wa nia i ich kom pi la to ry, a tak ¿e sy -
s te my baz da nych. W tych dzie dzi nach opra -
co wa³ m.in. me to dê opi su sk³a dni jê zy ka pro -
gra mo wa nia za po mo c¹ in ne go jê zy ka, a tak -
¿e sy stem za rz¹ dza nia te ksto w¹ ba z¹ da nych
UNI PO LIS. Kie ro wa³ trze ma pro jek ta mi ba -
daw czy mi, fi nan so wa ny mi przez KBN — Re a -
li za cja pierw szej we rsji u¿yt ko wej wie lo jê -
zycz ne go sy ste mu in for ma cyj no-wy szu ki waw -
cze go UNI PO LIS (1992–1993), Opra co wa nie
me tod i na rzê dzi struk tu ral nej i se man tycz nej
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nych” i pro wa dzi³ za jê cia kie run ko we ze s³u -
cha cza mi te go Stu dium. Za dzia ³al noœæ dy dak -
tycz n¹ otrzy ma³ na gro dy Mi ni stra Na u ki, Szkol -
nic twa Wy ¿sze go i Tech ni ki (II i III stop nia).

Jest cz³on kiem za ³o ¿y cie lem Pol skie go To -
wa rzy stwa In for ma tycz ne go, w którym pe³ ni³
m.in. funk cjê wi ce pre ze sa Za rz¹ du G³ów ne go.
Przez wie le ka den cji by³ cz³on kiem Ko mi te tu
In for ma ty ki PAN, a tak ¿e prze wo dni cz¹ cym
Ko mi te tu In for ma cji Na u ko wej przy Pre zy -
dium PAN (1984–1989). By³ cz³on kiem rad
wy dzia ³u i rad na u ko wych, m.in. Wy dzia ³u
Elek tro ni ki PW (1967–1975), In sty tu tu Pod staw
In for ma ty ki PAN, IBIN na Wy dzia le Hi sto rii
Uni wer sy te tu War szaw skie go i In sty tu tu IN TE
(1975–2002).

W la tach 1983–1994 wie lo krot nie pe³ ni³
funk cjê kon sul tan ta w za kre sie baz da nych
i pro gra mo wa nia dla wy spe cja li zo wa nych
agend ONZ (UNE SCO, UNI DO, FAO).

W 2002 ro ku In sty tut IN TE zo sta³ wch³o niê -
 ty przez In sty tut Me cha ni za cji Bu dow nic twa
i Gór nic twa Skal ne go. W In sty tu cie tym pra -
co wa³ nad te o re tycz ny mi aspek ta mi zwi¹z -
ków miê dzy ba za mi da nych i jê zy ka mi pro -
gra mo wa nia — a¿ do przej œcia na eme ry tu rê.

Jest ¿o na ty, ma cór kê i wnu ka. Zna czyn nie
an giel ski i ro syj ski, bier nie fran cu ski i nie miec -
ki. In te re su je siê hi sto ri¹, li te ra tu r¹, mu zy k¹
kla sycz n¹ i gr¹ w bry d¿a.

ana li zy do ku men tów te ksto wych do stêp nych
w po sta ci gra ficz nej (1995–1997) oraz Au to -
ma ty za cja s³ow ni ka da nych w ba zach da -
nych ma kro e ko no micz nych (1998–1999).
Jest au to rem lub wspó³ au to rem oko ³o 50 pu -
b li ka cji oraz 6 pa ten tów. By³ tak ¿e pro mo to -
rem w kil ku na stu za koñ czo nych prze wo dach
dok tor skich i re cen zen tem kil ku dzie siê ciu
roz praw dok tor skich i ha bi li ta cyj nych oraz
wnio sków o nada nie ty tu ³u pro fe so ra (dla rad
wy dzia ³ów i CK). Kil ku je go dok to ran tów jest
obe cnie sa mo dziel ny mi pra cow ni ka mi na u -
ki. Za osi¹ gniê cia ba daw cze otrzy ma³ na gro dy
Mi ni stra Na u ki, Szkol nic twa Wy ¿sze go i Tech -
ni ki (II i III stop nia).

Ja cek Bañ kow ski opra co wa³ i pro wa dzi³
m.in. wy k³a dy z „Pro gra mo wa nia ma szyn cy -
fro wych” i „Wstê pu do struk tur dys kret nych”
na Wy dzia le Elek tro ni ki, a tak ¿e pro wa dzi³
wy k³a dy z „Opro gra mo wa nia kom pu te rów”
i „Baz da nych” dla stu den tów spe cjal no œci
In  for ma ty ka w za rz¹ dza niu w WSPiZ. Wraz
z K. Fia³ kow skim opra co wa³ dwa skryp ty dla
stu den tów (2 i 6 wy dañ w la tach 1966–1974),
a tak ¿e dwa podrêcz ni ki aka de mic kie — Pro -
gra mo wa nie w jê zy ku FOR TRAN (PWN, 7 wy -
dañ w la tach 1972–1987) oraz Wpro wa dze nie
do in for ma ty ki (PWN 1978, 1981). W la tach
1970–1975 kie ro wa³ pierw sz¹ edy cj¹ stu dium
dok to ranc kie go „Sy ste my prze twa rza nia da -




