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PRELEGENCI 

 
Marzena Strok-Sadło –Członek Zarządu Klastra Lubelska Medycyna. Główny specjalista w Wydziale Strategii 

i Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Lublin. Od 2011 pracuje w administracji publicznej. Posiada wieloletnie 

doświadczenie w zarządzaniu zespołami, projektami, procesami sprzedaży zdobyte na stanowiskach 

kierowniczych w instytucjach finansowych. Między innymi w BRE Bank S.A., Deutsche Bank Polska S.A, BPH 

S.A., Svenska Handelsbanken AB S.A. W Urzędzie Miasta Lublin odpowiada za wspieranie rozwoju nowych 

inicjatyw klastrowych. 

dr Ewa Kościałkowska-Okońska - absolwentka anglistyki na UAM w Poznaniu. Adiunkt w Katedrze Filologii 

Angielskiej UMK w Toruniu (kierownik Pracowni Przekładoznawstwa). Absolwentka podyplomowych studiów 

w Szkole Tłumaczy i Języków Obcych UAM w Poznaniu, podyplomowych studiów w zakresie prawa 

angielskiego prowadzonych przez British Law Centre na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu oraz 

studiów podyplomowych w Akademii Trenera Biznesu (w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu). Autorka 

wielu publikacji z dziedziny przekładoznawstwa. Tłumacz przysięgły i symultaniczny. Tłumaczeniem zajmuje 

się zawodowo od 1998r. prowadząc własną firmę świadczącą usługi tłumaczeniowe i szkoleniowe. Korektor 

językowy tekstów naukowych. Od 1998r. zajmuje się tłumaczeniem tekstów medycznych z różnych dziedzin 

medycyny (artykuły naukowe, instrukcje użytkowania [IFU], katalogi produktowe wyrobów medycznych, 

dokumentacja medyczna, etc.), a także tekstów z dziedziny prawa i humanistyki. Członek European Society for 

Translation Studies.  

Michał Berski – ceniony w Polsce i za granicą tłumacz tekstów medycznych z wieloletnim doświadczeniem. 

Współpracuje z dużymi biurami tłumaczeń w Belgii, Czechach, Francji, Niemczech, USA, Wielkiej Brytanii i 

Włoszech wykonując przekłady i korekty tłumaczeń dotyczących badań klinicznych, opisów leków, 

dokumentacji medycznej pacjentów i artykułów medycznych z języka angielskiego na polski i w przeciwnym 

kierunku. Ukończył studia w zakresie fizjoterapii na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku i posiada 

techniczne wykształcenie farmaceutyczne. 

dr Konrad Łyjak - tłumacz specjalistyczny, absolwent filologii germańskiej na UMCS w Lublinie (2009), 

doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa (2015), pięcioletnie doświadczenie w tłumaczeniu 

tekstów medycznych, technicznych, administracyjno-prawniczych (min. dla firm AGIT, EBS, Contur, Unimar, 

Marbet oraz dla instytucji państwowych ZUS, KRUS, ROPS, NFZ), w firmie związanej z branżą metalową 

odpowiedzialny za kontakty z klientami niemieckojęzycznymi i anglojęzycznymi. 

Olga Diacova - Lekarz-stażysta (USK Im.J.Mikulicza-Radeckiego, Wrocław). Ukończyła studia medyczne 

(2007, Kiszyniów, Mołdawia). Nostryfikowała dyplom lekarza w Polsce (2013, Katowice).   

Obecnie studiuje filologię angielską na kierunku tłumaczeń specjalistycznych (WSF, Wrocław, do 2016), pisze 

pracę magisterską na temat dyskursu medycznego w mediach. Język ojczysty: rosyjski. Inne języki: polski, 

angielski, rumuński, niemiecki. 


