




Warszawa, 5 grudnia 12.2020 

 

REFERENCJE 

 

W latach 2016-2020, p. Józef Jaskulski wykonywał tłumaczenia specjalistyczne 

polsko-angielskie i angielsko-polskie dla Instytutu Adama Mickiewicza w Warszawie.  

 

Świadczone usługi obejmowały m.in. bieżące przekłady tekstów publikowanych  

na portalu culture.pl (biogramy, aktualności, oświadczenia prasowe, recenzje, etc.),  

w tym: tłumaczenia artykułów popularyzujących polską muzykę klasyczną  

i współczesną w ramach programu Polska Music oraz przekłady tekstów na potrzeby 

projektów I, CULTURE Orchestra (międzynarodowa orkiestra młodych muzyków  

z Polski i krajów Partnerstwa Wschodniego) i Campus Project (rozwój współpracy 

kulturalnej z uniwersytetami w Stanach Zjednoczonych).  

 

Tłumaczenia zostały wykonane terminowo, z zachowaniem odpowiednich 

standardów etyki zawodowej i uwzględnieniem fachowej terminologii. Podczas 

współpracy tłumacz wykazał się skrupulatnością, należytą starannością i wysoką 

wrażliwością językową. Z przyjemnością mogę zarekomendować usługi  

p. Jaskulskiego jako rzetelnego partnera tłumaczeniowego. 

 

 



Aleksandra Diurosz 

Zastępca Dyrektora 

Instytut Muzyki i Tańca 

ul. Aleksandra Fredry 8  

00-097 Warszawa 

Warszawa, 04.12.2020 

 

REFERENCJE 

 

W latach 2016-2019, p. Józef Jaskulski wykonywał tłumaczenia specjalistyczne polsko-angielskie  

i angielsko-polskie dla Instytutu Muzyki i Tańca w Warszawie.  

 

Świadczone usługi obejmowały m.in. bieżące przekłady tekstów publikowanych na portalu 

taniecpolska.pl (biogramy, aktualności, oświadczenia prasowe, recenzje, etc.); przekłady portali 

internetowych „Fortepian w zbiorach polskich” (fortepian.instrumenty.edu.pl) oraz „Polskie ludowe 

instrumenty muzyczne” (ludowe.instrumenty.edu.pl); przekłady recenzowanych tekstów naukowych 

z zakresu historii tańca modern i tańca współczesnego, wchodzących w skład prac zbiorowych Polish 

Dance Avant-Garde Artists: Stories and Reconstructions (red. Joanna Szymajda, Warszawa 2017)  

oraz Re-Writing Dance Modernism (red. Wojciech Klimczyk, Aleksandra Jurosz, Julia Hoczyk,  

w przygotowaniu).  

 

Tłumaczenia zostały wykonane terminowo i bez zarzutu, z zachowaniem odpowiednich standardów 

etyki zawodowej, z uwzględnieniem fachowej terminologii. Z przyjemnością mogę zarekomendować 

usługi p. Jaskulskiego jako rzetelnego partnera tłumaczeniowego. 

 

 













 



 

Niniejszym zaświadczam, że panowie Jakub Skrzeczkowski i Józef Jaskulski 

od 2016 r. współpracują z firmą MH

Pośród licznych konferencji, które obsługiwali dla nas pp. Skrzeczkowski i Jaskulski

m.in. Targi Wnętrz i Designu Moodconcept

tłumaczyli prelekcję gościa honorowego Moodconcept 2018, 

dyrektora artystycznego marki 

oraz historii i estetyki marki Kartell i realizowanych przez nią projektów.

Ponadto pp. Skrzeczkowski i Jaskulski tłumaczyli na żywo

loveOriginal panele dyskusyjne 

autorskich, plagiatów i promowania oryginalnego wzornictwa

Z powierzonych im zadań pp. Skrzeczkowski i Jaskulski wywiązali się bez zarzutu. 

W trakcie konferencji, na którą przybyło ponad 500 gości,

na temat architektury i design

trendów w dziedzinie wzornictwa. 

przyjechali dzień wcześniej, z odpowiednim wyprzedzeniem oddając 

Z przyjemnością polecam usługi pp. Skrzeczkowskiego i Jaskulskiego jako tłumaczy symultanicznych

LIST REFERENCYJNY 

panowie Jakub Skrzeczkowski i Józef Jaskulski 

z firmą MH-Tech jako tłumacze symultaniczni j. angielskiego. 

d licznych konferencji, które obsługiwali dla nas pp. Skrzeczkowski i Jaskulski

Moodconcept 2018, podczas których pp. Skrzeczkowski i 

tłumaczyli prelekcję gościa honorowego Moodconcept 2018, Ferruccio Lavianiego

dyrektora artystycznego marki Kartell. Wykład poświęcony był włoskim tradycjom 

marki Kartell i realizowanych przez nią projektów. 

pp. Skrzeczkowski i Jaskulski tłumaczyli na żywo zorganizowane prz

 z udziałem teoretyków i praktyków design, dotyczące kwestii praw 

, plagiatów i promowania oryginalnego wzornictwa oraz sztuki użytkowej

powierzonych im zadań pp. Skrzeczkowski i Jaskulski wywiązali się bez zarzutu. 

, na którą przybyło ponad 500 gości, wykazali się ponadprzeciętną wiedzą 

designu, znakomitą znajomością fachowego słownictwa i najnowszych 

trendów w dziedzinie wzornictwa. Warto również odnotować ich punktualność 

z odpowiednim wyprzedzeniem oddając się do dyspozycji organizatorów

Z przyjemnością polecam usługi pp. Skrzeczkowskiego i Jaskulskiego jako tłumaczy symultanicznych

 

 

Michał Hanyż 

MH-TECH 

ul. Liliowa 18  

64-320 Wielka Wieś 

e-mail: mhanyz.tech@gmail.com

www: https://mh

 

 

panowie Jakub Skrzeczkowski i Józef Jaskulski z firmy PROLING  

tłumacze symultaniczni j. angielskiego.  

d licznych konferencji, które obsługiwali dla nas pp. Skrzeczkowski i Jaskulski znalazły się  

podczas których pp. Skrzeczkowski i Jaskulski 

Ferruccio Lavianiego,  

. Wykład poświęcony był włoskim tradycjom designu  

ne przez Stowarzyszenie 

dotyczące kwestii praw 

sztuki użytkowej. 

powierzonych im zadań pp. Skrzeczkowski i Jaskulski wywiązali się bez zarzutu.  

ponadprzeciętną wiedzą  

fachowego słownictwa i najnowszych 

Warto również odnotować ich punktualność – do Warszawy 

się do dyspozycji organizatorów 

Z przyjemnością polecam usługi pp. Skrzeczkowskiego i Jaskulskiego jako tłumaczy symultanicznych.  

Michał Hanyż  

 

320 Wielka Wieś  

mhanyz.tech@gmail.com 

https://mh-tech.jimdo.com/  



 

__________________________________________________________________________________________ 

juliancochranfoundation.com 
onstageappliaction.com 

cochranpianocompetition.com 

 

 

Warszawa, dnia 20 lutego 2018 

 

Jakub Fiebig 

Managing Director 

Julian Cochran Foundation 

 

 

 

 

REFERENCJE 

Pan Józef Jaskulski od 2016 r. współpracuje z Julian Cochran  Foundation jako tłumacz języka 

angielskiego.  

W trakcie dwuletniej współpracy z fundacją, p. Jaskulski wykonał szereg usług pisemnych – m.in. 

przekład strony internetowej International Cochran Piano Competition 

(https://www.cochranpianocompetition.com/) – oraz zleceń z zakresu tłumaczeń symultanicznych i 

konsekutywnych (tłumaczenie negocjacji, konferencji prasowych, seminariów, etc.). 

Pan Jaskulski wykazuje się dużą elastycznością: z powodzeniem tłumaczy w różnych sytuacjach i dla 

różnego rodzaju odbiorców. Swoją pracę wykonuje bardzo profesjonalnie, łącząc nienaganną etykę 

pracy z dużym zaangażowaniem i sumiennym podejściem do obowiązków zawodowych. Dzięki 

swoim umiejętnościom, doświadczeniu oraz znakomitej znajomości terminologii muzycznej i 

branżowej, pan Jaskulski świadczy usługi tłumaczeniowe na najwyższym poziomie.  

Z przyjemnością mogę polecić jego usługi osobom i przedsiębiorstwom, którym zależy na wysokiej 

jakości tłumaczenia. 

 

 

 

 

Jakub Fiebig 

 

 

 

 

 

Managing Director 



 

 

 



 

 



 

 



 

 

          Poznań, 17.02.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Informuję, że Pan Józef Jaskulski wykonywał na zlecenie firmy Interlingus 

tłumaczenie symultaniczne dotyczące klastra lotniczego w województwie podkarpackim. 

Prezentacje wygłaszane przez prelegentów demonstrowały biznesowe i technologiczne 

aspekty pracy min. firmy Prat and Whitney.  

 

Polecamy współpracę z Panem Józefem gdyż wykazał się znajomością tematu, kulturą 

osobistą oraz fachowością.  

 

 

 

 

 

  

                                                                                     



Referencje 

  

Pan Józef Jaskulski oraz Pan Jakub Skrzeczkowski prowadzący działalność gospodarczą pod 

nazwą Proling Jakub Skrzeczkowski wykonywali tłumaczenia ustne podczas spotkania lotniczego w 

Nowym Trzebiczu.  

W/w Panowie dali się poznać jako bardzo dobrzy organizatorzy pracy własnej oraz całego zespołu.  

Z nałożonych zadań wywiązali się sprawnie i bezbłędnie. Wyróżnili się umiejętnościami podejmowania 

szybkich i trafnych decyzji. 

Obaj Panowie zgodzili się również zostać dłużej niż planowano podczas naszych spotkań ponad 

wcześniej uzgodnione ramy pracy.  

Ich bogata wiedze zawodowa i doświadczeniem w dziedzinie tłumaczeń pozwoliło nam organizować 

nasze spotkanie w sposób bardziej płynny.  

Panów cechuje wysoka kultura osobista.  

  

 

Z poważaniem, 

                                                 Julia Tomczyszyn 

                                                 Tel:  502 516 956 

 

 

 

 



 
        Wrocław, 02.07.2014 

 

 

 

 

Niniejszym zaświadcza się, iż 

 

 

 

 

Pan Jakub Skrzeczkowski na zlecenie firmy Lemon Biuro Tłumaczeń, wykonał 

zlecenie asysty tłumaczeniowej podczas wizyty Jego Wysokości Księcia Danii 

Fryderyka dnia 14 maja 2014 roku w Szczecinie. Pan Jakub profesjonalnie 

wywiązał się ze swych obowiązków. Seria spotkań, w których udział brał Pan 

Jakub obejmowała również asystę tłumaczeniową dla ambasadora Danii w 

Polsce Steena Hommela, wizytę w urzędzie miasta i gminy w Szczecinie, 

spotkanie z dowodzącymi w jednostce sił zbrojnych NATO oraz bankiet na 

duńskiej fregacie HDMS Niels Judel.  

 
 

 

 

 

 
Paulina Filippi 

Dział Obsługi Klienta 

LEMON Biuro Tłumaczeń 

ul. Kotlarska 29/1, 50-120 Wrocław 

Tel.: +48 71 327 64 15 

Fax: +48 327 64 15 

e-mail: biuro@lemonbt.pl 

www.lemonbt.pl 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 





 

            REFERENCJE 

 

Pan Jakub Skrzeczkowski 

 

współpracuje z biurem tłumaczeniowym Bfair translations od dłuższego 
czasu. Jest to współpraca w zakresie tłumaczeń pisemnych oraz 
ustnych z oraz na język angielski, obejmująca zarówno tłumaczenie 
symultaniczne jak i  konsekutywne. 

Pan Jakub jest osobą sumienną, konkretną i zawsze wywiązuje się z 
powierzonych mu zobowiązań. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barbara Przybecka 

_________________  

Właściciel Bfair translations 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bfair – nasze tłumaczenie nie kończy się na słowach 






