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WA C£AW ISZKOW SKI
Wa c³aw Iszkow ski uro dzi³ siê 5 wrze œnia 1949
ro ku w Gli wi cach. W 1967 ro ku ukoñ czy³
XXI Li ceum Ogólnokształcące im. Hu go na Ko³ -
³¹ ta ja w War sza wie i roz po cz¹³ stu dia na Wy -
dzia le Elek tro ni ki Po li tech ni ki War szaw skiej.
Po ukoñ cze niu stu diów w 1972 ro ku na spe -
cjal no œci Au to ma ty ka i spe cja li za cji Ma szy ny
Ma te ma tycz ne zo sta³ asy sten tem w In sty tu cie
Ma szyn Ma te ma tycz nych. W 1978 ro ku obro -
 ni³ (z wy ró¿ nie niem) dok to rat O pew nej im ple -
men ta cji jê zy ka opi su sy ste mów ope ra cyj nych
(wspól nie z Mar kiem Ma niec kim). W la tach
1978–1990 pra co wa³ na sta no wi sku ad iunk ta
w In sty tu cie In for ma ty ki (daw niej In sty tut Ma -
szyn Ma te ma tycz nych). Opra co wa³ i pro wa dzi³
za jê cia z „Sy ste mów ope ra cyj nych”, „Pro gra mo -
wa nia wspó³ bie¿ ne go” oraz „Struk tur da nych”.
Pro wa dzi³ kil ka prac ma gi ster skich.

Rów no cze œnie bra³ udzia³ w pra cach ba -
daw czych oraz w pro jek tach pro wa dzo nych
przez In sty tut. By³ wspó³ au to rem wie lo pro ce so -
ro we go sy ste mu ope ra cyj ne go MISS dla mi ni -
kom pu te ra UMC-20 (Geo-20), wspó³ au to rem
mo du lar ne go sy ste mu CLAN — prze zna czo ne -
go dla la bo ra to rium na SM4 (PDP-11). Pod czas
po by tu na Uni wer sy te cie w Arhus w 1983 ro ku
ana li zo wa³ al go ryt my efek tyw ne go wy ko rzy sta -
nia sy ste mów wie lo pro ce so ro wych. W la tach
1987 i 1989 by³ pro jek tan tem opro gra mo wa nia
sy ste mo we go oraz prze twa rza nia obra zów ra s -
tro wych w szwedz ko-pol skiej fir mie Tes sel AB
w Szto khol mie.

W 1989 ro ku zo sta³ kon sul tan tem Orac le
Da ten ban ksy ste me GmbH. Od je sie ni 1991 ro -
ku ucze st ni czy³ w orga ni zo wa niu w Pol sce od -
dzia ³u Di gi tal Equ ip ment Corp., gdzie, pra cu -
j¹c od 1991 ro ku, zor ga ni zo wa³ m.in. do sta wê

pierw sze go su per kom pu te ra do Pol ski — CRAY
X-MP. Od 1994 ro ku by³ Dy rek to rem Ge ne ral -
nym i Wi ce pre ze sem Za rz¹ du fir my 2SI. W la -
tach 1997–1999 by³ Bu si ness De ve lop ment
Ma na ge rem w EDS Po land. Na stêp nie, w la -
tach 1999–2004, by³ do rad c¹ pre ze sa w TP-In -
ter net, ucze st ni cz¹c w pro jek cie i wdro ¿e niu
Ne o stra dy do ob s³u gi do stê pu do In ter ne tu.

W stycz niu 1993 ro ku bra³ udzia³ w orga -
ni za cji Pol skiej Izby In for ma ty ki i Te le ko mu ni -
ka cji — orga ni za cji zrze sza j¹ cej fir my te le in -
for ma tycz ne. W ko lej nych dwu let nich ka den -
cjach od 1993 ro ku by³ wy bie ra ny na funk cjê
pre ze sa Izby. Od 2004 ro ku funk cjê tê pe³ ni³
za wo do wo. W ra mach dzia ³al no œci Izby bra³
udzia³ w opi nio wa niu wie lu ustaw oko ³o te le -
in for ma tycz nych — miê dzy in ny mi o pod pi sie
elek tro nicz nym, o in for ma ty za cji dzia ³al no œci
podmio tów re a li zu j¹ cych za da nia pu blicz ne,
ochro ny da nych oso bo wych, pra wa za mó wieñ
pu blicz nych oraz pra wa te le ko mu ni ka cyj ne go
i in nych. W la tach 2004–2006 by³ cz³on kiem
Za rz¹ du EIC TA (obe cnie DI GI TA LEU RO PE)
or ga ni za cji firm i orga ni za cji in for ma tycz nych
w Bru kse li.
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Wa c³aw Iszkow ski jest wspó³ au to rem mo -
no gra fii Pro gra mo wa nie wspó³ bie¿ ne, wy da nej
w 1982 ro ku w WNT oraz kil ku skryp tów z pro -
gra mo wa nia i im ple men ta cji sy ste mów ope -
ra cyj nych oraz struk tur da nych. Jest au to rem
ksi¹¿ ki Dro gi in for ma ty ki (1995) oraz Prze -
szczep ma na ge men tu (2001). Po nad to jest au -
to rem po nad 100 ar ty ku ³ów i ese jów do ty cz¹ -
cych funk cjo no wa nia ryn ku te le in for ma tycz ne -
go w Pol sce i na œwie cie. Ucze st ni czy³ w wie lu
au dy cjach ra dio wych i te le wi zyj nych, ob ja œ -
nia j¹c za sa dy wy ko rzy sta nia te le in for ma ty ki
w spo ³e czeñ stwie in for ma cyj nym. 

W la tach 2002–2005 by³ cz³on kiem Ze spo -
³u T-11 ds. gran tów w dzie dzi nie in for ma ty ki
w Ko mi te cie Ba dañ Na u ko wych. Od 2004 ro -
ku jest cz³on kiem Ko mi te tu In for ma ty ki Pol skiej
Aka de mii Na uk. W 2010 ro ku zo sta³ po wo ³a -
ny na cz³on ka gru py ro bo czej ISTAG przy DG
IN FSO Ko mi sji Eu ro pej skiej przy go to wu j¹ cej
pro gram FP8. 

Od 1992 ro ku by³ wie lo krot nie do rad c¹
ad  mi ni stra cji w spra wach in for ma tycz nych
oraz cz³on kiem Rad In for ma ty ki i Te le ko mu ni -
ka cji. Ja ko eks pert pol skich de le ga cji ucze st -

ni czy³ w Kon fe ren cjach Ko mi sji Eu ro pej skiej
do ty cz¹ cych roz wo ju in for ma ty ki oraz spo ³e -
czeñ stwa in for ma cyj ne go. Kie ro wa³ pra ca mi
przy go to wa nia Stra te gii Roz wo ju Spo ³e czeñ -
stwa In for ma cyj ne go (2009–2013). Od 2005
ro ku jest cz³on kiem Ra dy In for ma ty za cji przy
Mi ni ster stwie Spraw We wnê trz nych i Ad mi -
ni stra cji. 

W la tach 1994, 1998 i 2003 zor ga ni zo wa³
i prze wo dni czy³ Kon gre som In for ma ty ki Pol -
skiej, pod su mo wu j¹ cym ak tu al n¹ sy tu a cjê oraz
mo¿ li wo œci roz wo ju in for ma ty ki w Pol sce.

Jest Cz³on kiem Ho no ro wym Pol skie go
To wa rzy stwa In for ma tycz ne go. Jest dwu krot -
nym lau re a tem Na gro dy In fo -Star (1993, 1995)
i IN FO STAT (2007, 2008) oraz lau re a tem na -
gro dy NASK im. To ma sza Ho fmo kla (2008) „za
pro pa go wa nie idei spo ³e czeñ stwa in for ma cyj -
ne go”. Odzna czo ny odzna k¹ Za s³u ¿o ny dla
£¹cz no œci oraz Krzy ¿em Ka wa ler skim Orde ru
Odro dze nia Pol ski (2005).

¯o na ty, ma sy na. W³a da czyn nie jê zy kiem
an giel skim i bier nie ro syj skim. Jego za in te re so -
wa nia to hi sto ria i no we tech no lo gie.
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