
MA£ GO RZA TA
KA LI NOW SKA-
-ISZKOW SKA
Ma³ go rza ta Ka li now ska uro dzi ³a siê 29 lip ca
1946 ro ku w War sza wie. W 1964 ro ku ukoñ -
czy ³a Li ceum Ogól no kszta³ c¹ ce im. Ja na Ko -
cha now skie go w War sza wie i roz po czê ³a 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 1970
ro ku (spe cjal noœæ — Au to ma ty ka, spe cja li za cja
— Ma szy ny Ma te ma tycz ne) zo sta ³a przy jê ta na
stu dia dok to ranc kie w In sty tu cie Ma szyn Ma te -
ma tycz nych Wy dzia ³u Elek tro ni ki. W 1972 ro -
ku prze sz³a na etat asy stenc ki. W 1980 ro ku
obro ni ³a pra cê dok tor sk¹ Orga ni za cja wy mia -
ny stron pa miê ci wir tu al nych w wie lo pro ce -
so wych sy ste mach ope ra cyj nych. W la tach
1980–1992 pra co wa ³a na sta no wi sku ad iunk -
ta w In sty tu cie In for ma ty ki. Opra co wa ³a i pro -
wa dzi ³a za jê cia — „Elek tro nicz na tech ni ka
obli cze nio wa”, „Jê zy ki pro gra mo wa nia”, „Za -
rz¹ dza nie pa miê cia mi” oraz „Sy ste my ope ra -
cyj ne”. Pro wa dzi ³a kil ka prac ma gi ster skich.
W la tach 1988–1992 orga ni zo wa ³a i pro wa -
dzi ³a za jê cia na stu dium po dy plo mo wym
CIT COM dzia ³a j¹ cym we wspó³ pra cy z Fran ce
Te le com i rz¹ dem fran cu skim.

Rów no cze œnie bra ³a udzia³ w pra cach ba -
daw czych oraz w pro jek tach pro wa dzo nych
przez In sty tut. Ucze st ni czy ³a w two rze niu
opro gra mo wa nia mi ni kom pu te ra K202 oraz
wie lo pro ce so ro we go sy ste mu re je stra cji da -
nych KRTM dla mi ni kom pu te ra UMC-20
(Geo-20). Pro gra mo wa ³a rów nie¿ je go wcze œ -
niej sze we rsje: UMC-1 i UMC 10. Pro wa dzi ³a

pra ce ba daw cze w ob sza rze zbio rów roz my -
tych w ze spo le pro fe so ra Zdzi s³a wa Paw la ka. 

Od 1992 ro ku roz po czê ³a pra cê ja ko edu -
ca tio nal ma na ger w pol skim od dzia le Di gi tal
Equ ip ment Cor po ra tion, gdzie zor ga ni zo wa ³a
Cen trum Edu ka cyj ne. W 1996 ro ku prze sz³a do
IBM Pol ska, kon ty nu u j¹c dzia ³a nia w sfe rze
za a wan so wa nych szko leñ. Uru cho mi ³a pierw -
sze w Pol sce szko le nia z Za rz¹ dza nia Pro jek ta -
mi. W la tach 2000–2004 pra co wa ³a w fir mie
Po si ti ve, a na stêp nie Com pu ter Land, gdzie by -
³a sze fem Cen trum Kom pe ten cyj ne go Za rz¹ -
dza nia Wie dz¹. W ra mach pro jek tów edu ka -
cyj nych uru cha mia ³a pio nier skie pro jek ty e-le -
ar nin go we. Od 2004 ro ku pra co wa ³a w HP
Pol ska ja ko go vern ment fo re ign af fa irs ma na -
ger, zaj mu j¹c siê re la cja mi i re gu la cja mi miê -
dzy na ro do wy mi, w tym z Unia Eu ro pej sk¹.
Ak tu al nie jest na eme ry tu rze. 

Ma³ go rza ta Ka li now ska-Iszkow ska jest au -
to rem i wspó³ au to rem kil ku skryp tów z pro gra -
mo wa nia oraz im ple men ta cji sy ste mów ope ra -
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Spo ³e czeñ stwa In for ma cyj ne go w la tach
2009–2013. 

W la tach 1994, 1998 i 2003 ucze st ni czy ³a
w orga ni za cji Kon gre sów In for ma ty ki Pol skiej
pod su mo wu j¹ cych ak tu al n¹ sy tu a cjê oraz
mo¿  li wo œci roz wo ju in for ma ty ki w Pol sce.

W 2002 ro ku za ³o ¿y ³a i by ³a pierw szym
Pre ze sem Sto wa rzy sze nia Prak ty ków Za rz¹ -
dza nia Wie dz¹, zaj mu j¹ cym siê pro mo wa niem
i wy ko rzy sta niem wie dzy w roz wo ju go spo dar -
czym i spo ³ecz nym.

Od 2010 ro ku jest prze wo dni cz¹ c¹ Ko mi sji
Ja ko œci Pol skie go To wa rzy stwa In for ma tycz ne -
go do spraw cer ty fi ka cji ECDL.

W 2005 ro ku zo sta ³a odzna czo na Z³o tym
Krzy ¿em Za s³u gi. 

Mê ¿at ka, ma sy na. W³a da czyn nie jê zy -
kiem an giel skim i ro syj skim oraz bier nie fran -
cu skim. Za in te re so wa nia: p³y wa nie, na rciar -
stwo, ¿e glar stwo, podró¿e.

cyj nych. Po nad to jest au to rem wie lu ar ty ku ³ów
i opra co wañ do ty cz¹ cych pa miê ci aso cja cyj -
nych, za rz¹ dza nia pa miê ci¹ wir tu al n¹, zbio ra -
mi roz my ty mi, plat form edu ka cyj nych, zdal ne -
go na u cza nia oraz za rz¹ dza nia wie dz¹. 

Ja ko eks pert Ko mi sji Eu ro pej skiej ucze st ni -
czy ³a w kon fe ren cjach do ty cz¹ cych roz wo ju
in for ma ty ki oraz spo ³e czeñ stwa in for ma cyj -
ne go. Od 2000 ro ku jest cz³on kiem Za rz¹ du
Pol skie go To wa rzy stwa In for ma tycz ne go (PTI),
a od 2005 ro ku re pre zen tu je to wa rzy stwo
w miê dzy na ro do wej orga ni za cji in for ma tycz -
nej Co un cil of Eu ro pe an Pro fes sio nal In for ma -
tics So cie ties (CE PIS). W 2008 ro ku zo sta ³a wy -
bra na wi ce pre ze sem CE PIS. Jest rów nie¿ cz³on -
kiem Za rz¹ du Eu ro pe an Cen tre for Wo men and
Tech no lo gy. 

Od 2001 ro ku ucze st ni czy w opi nio wa niu
wnio sków w ra mach pro gra mów ra mo wych
(FP 6, FP 7) z ob sza ru in for ma ty ki. Bra ³a te¿
udzia³ w przy go to wa niu Stra te gii Roz wo ju




