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WALNE ZEBRANIE  sobota 22.11.2014  

Lista kandydatów proponowanych na powierników w roku 2014/15 

Powiernik jest odpowiedzialny za kontrolowanie i zarządzanie szkołą, która jest organizacją charytatywną. 
Praca polega wyłącznie na zasadzie wolontariatu.  

Potwierdzone na spotkaniu Powierników Szkoły 13.10.14  

Robert Biegała       

2 dzieci w szkole, klasa 3 i 6. Powiernikiem od 
2012r. Jestem Powiernikiem w szkole od dwóch lat. 
Pomagam najwięcej w księgowości, przy bazie danych 
oraz stronie internetowej szkoły. Pragnę dalej 
pomagać w szkole i w księgowości. W Polsce 
studiowałem ekonomię na UMK w Toruniu. Przez 
blisko 4 lata prowadziłem biuro księgowe w północnym 
Londynie. 

 Ewa Chodźko-Zajko   

2 dzieci w szkole, klasy 5 i 6. Powiernikiem od 
2009r. Pracowałam przy bazie danych i ustalaniu roli 

Powierników. Pomagam przy organizacji egzaminów 
państwowych. Zajmuję się również organizacją 
szkolnych wycieczek i sprawdzaniem stanu klas przed 
sobotnimi zajęciami.  
 

Joanna Evans   

Kandydatka na nowego powiernika.  2 dzieci w 
szkole, w klasie 1 i Ang/pol A . Jestem absolwentką 

naszej szkoły. Pracuję zawodowo jako nauczycielka i 
byłam powiernikiem w szkole angielskiej przez pięć lat. 
Mój dziadek, Janusz Juhre, był pierwszym prezesem 
naszej szkoły w roku 1952, a moja mama także była 
prezesem od 1993-1995. Mamy matka była Angielką i 
bardzo jej zależało na tym, żeby jej dzieci nie tylko 
nauczyły się mówić po polsku ale żeby także poznały 
głębiej polską kulturę i tradycje.  Moje dzieci są już 
czwartym pokoleniem uczęszczającym do tej szkoły i 
ja też pragnę żeby nasza polska szkoła dała im nie 
tylko znajomość języka – chcę także żeby poczuli się 
dumni, że są Polakami. 

 

Natasha Gavin   

2 dzieci w szkole, klasa 2 i 6. Jestem absolwentką 

naszej szkoły. Skończyłam księgowość, ale pracuje z 
dziećmi od trzech lat. Mam męża Anglika, ale zależy 
mi na tym żeby moje dzieci umiały mówić po polsku i 
poznały głębiej naszą piękną kulturę. 

 

 

 Jola Jabłońska      

2 dzieci w szkole, klasy 6 i II gim. Powiernikiem od 
2009r. Obecnie pełnię funkcję Sekretarza. Pomagam 
w małym budynku w odprowadzaniu spóźnionych 
dzieci do klas. Organizuję konkursy uczniowskie i 
pomagam w imprezach szkolnych. Chcę nadal 
wspierać szkołę moją wiedzą i doświadczeniem. 
Jestem dumna z tego, że moje dzieci mimo tego, że 
urodziły i wychowują się poza Polską rozmawiają 
biegle w ojczystym języku ich dziadków i rodziców 
dzięki takim szkołom jak ta, do której uczęszczają od 
kl. 0. 

Agnieszka Jaślar     

Kandydatka na nowego powiernika. 2 dzieci w 
szkole, w klasie 1 i 5. Od roku pomagam w Kole 
Rodzicielskim. Poznałam tutaj wspaniałych ludzi i 
poprzez funkcję Powiernika chciałabym bardziej 
poznać polską szkołę i mieć większy wpływ na 
podejmowane decyzje. Ukończyłam Szkołę Biznesu, 
być może moje doświadczenia przydadzą się szkole i 
naszym dzieciom. 

 Grażyna Karakulko    

1 dziecko w szkole, w klasie IVA gim. Powiernikiem 
od roku 2010r. Jestem absolwentką polskiej szkoły 

sobotniej na Willesden Green. Mam dobre 
doświadczenie w pracy w dziale finansów oraz z 
dziećmi i rodzicami. Prowadzę szkolną bazę danych, 
pomagam przy codziennej organizacji szkolnej, w 
sekretariacie szkolnym oraz przy zapisach i 
egzaminach. 

Marzena Konarzewska    

1 dziecko w szkole, klasa III gim.  Powiernikiem od 
2006 roku. Jako prawnik specjalizujący się w prawie 
rodzinnym  mam doświadczenie we wszystkich 
kwestiach dotyczących problemów dzieci w rodzinie i 
społeczeństwie. Zajmuję się kartoteką karną. 
Pomagam w soboty w dużym budynku. 
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Krystyna Łukasiewicz     

2 dzieci w szkole, klasa 3 i III gim. Polska Szkoła 

odgrywa w życiu mojej rodziny bardzo ważną rolę. 
Pomaga przekazać mi to, co chciałabym aby moje 
dzieci wiedziały o naszej ojczyźnie, historii oraz 
twórczości polskich poetów i pisarzy. Dlatego 
chciałabym brać czynny udział w funkcjonowaniu 
szkoły, oraz pomagać w miarę moich możliwości. 

Anna Monczyńska-Szewczyk    

Kandydatka na nowego powiernika. 2 dzieci w 
szkole, klasa 4 i 1 .W Kole Rodzicielskim pomagam 
od września 2013r starając się brać czynny udział w 
życiu szkoły. Kandyduję na Powiernika szkoły 
ponieważ chciałabym zaoferować zdobytą wiedzę i 
doświadczenie będąc częścią Stowarzyszenia 
Rodziców w angielskiej szkole moich córek oraz 
doświadczeniem zdobytym poprzez pracę dla instytucji 
charytatywnych i w administracji. 
 

Magdalena Nowak  

Kandydatka na nowego powiernika. 1 dziecko w 
szkole, klasa 2 . Od dwóch lat moja córka jest 

uczennicą polskiej szkoły na Ealingu. Posiadam 
wykształcenie w zakresie IT oraz księgowości. Od 8 lat 
pracuję zawodowo w sektorze publicznym. Swoją 
wiedzą oraz doświadczeniem pragnę służyć pomocą w 
funkcjonowaniu naszej szkoły. 
 

Grażyna Perkowska    

1 dziecko w szkole, klasa 5. Moja córka od  5 lat 

uczęszcza do polskiej szkoły na Ealingu. Od 4 lat 
pomagam charytatywnie w szkole. Chciałabym poznać 
bliżej system naszej szkoły i jak ona funkcjonuje.  Mam 
doświadczenie w księgowości i dziale reklam, 
fotografii, które mogę zaoferować szkole. 
 

Joanna Rutkowska     

1 dziecko w szkole, w klasie 5. Od trzech lat jestem 

członkiem Koła Rodzicielskiego, a Powiernkiem od 
2013. Mając wykształcenie pedagogiczne oraz 
dwuletnie doświadczenie zdobyte podczas prac  
charytatywnych na rzecz polskiej szkoły na Ealingu, 
chciałabym mieć dalszy wkład w rozwój i prężne 
funkcjonowanie tejże placówki. Obecnie zajmuje się 
organizacją dyżurów w szkole. 

Paweł Rutkowski   

1 dziecko w szkole, w klasie 5. Od czterech lat mój 
syn jest uczniem polskiej szkoły na Ealingu. Jestem 
absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego, i 
ukończyłem Uniwersytet Gdański. Od 2003 roku 
mieszkam w Londynie, a od 2013 jestem Powiernikiem 
szkoły. Poświęcenie, determinacja i charaktery 
woluntariuszy budują tak niesamowitą atmosferę, że 
byłbym zaszczycony będąc częścią tak szacownego 
grona. Posiadam sporo doświadczenia w organizacji i 
zarządzaniu, które chętnie wykorzystam w pracy na 
rzecz szkoły. 

 

Jarosław Skręta     

Kandydat na nowego powiernika. 2 dzieci w szkole, 
w klasie 0 i 5. Przez siedem lat pracowałem w naszej 

szkole jako członek Zarządu Koła i Powiernik, w tym 
przez wiele lat pełniąc funkcję Wiceprezesa. 
Zajmowałem się min. takimi sprawami jak organizacja 
zapisów, dyżurów, budowa obecnej strony 
internetowej, wprowadzeniem i uporządkowaniem 
szkolnej bazy danych, przekształceniem szkoły w 
instytucję charytatywną, wprowadzeniem kontraktów o 
zatrudnienie. Mam nadzieję, że moje doświadczenie 
pomoże szkole w sprawnym funkcjonowaniu. 

Lidia Ślęzak  

2 dzieci w szkole, w klasie 6 i 0. Od 7 lat pomagam  
aktywnie w Kole Rodzicielskim, a od roku jestem 
Powiernikiem szkoły. Pomagam poświęcając szkole 
sporo czasu i serca. Dobro szkoły nigdy nie było mi 
obojętne, dlatego chciałabym nadal uczestniczyć jako 
Powiernik w podejmowaniu decyzji dotyczących 
funkcjonowania szkoły.  Jestem osobą niezwykle 
obowiązkową, zorganizowaną i odpowiedzialną. 
Obecnie pomagam w organizowaniu dyżurów w szkole 
oraz imprez szkolnych/kiermaszy. 
 

Nuna Staniaszek  

2 dzieci w szkole, klasa AS i Asystent. 
Powiernikiem od 2006. Wiceprezes od 2009. Jako 

absolwentka szkoły, działając jako Trustee mam 
sposobność odwdzięczenia się organizacji, która dała 
mi tak wiele. Mam umiejętności w informatyce, grafice i 
administracji. Pracuję zawodowo dla organizacji 
charytatywnej od 28 lat, więc mam doświadczenie w 
różnych sprawach dotyczących powierników. Jestem 
także Pension Fund Trustee, więc mam trochę 
doświadczenia w sprawach finansowych. Przez 
ostatnie lata zajmowałam się projektowaniem i 
wprowadzeniem nowego emblematu szkoły, rewizją 
konstytucji i byłam odpowiedzialna za wprowadzenie 
dzienniczka ucznia i komunikatów dla rodziców. 
Obecnie działam w komitecie finansowym, zajmuję się 
bazą danych, projektem nowej strony internetowej i 
pracuję nad dalszym ulepszeniem systemów 
administracyjnych szkoły. 

 Anita Zawojska    

Kandydatka na nowego powiernika. 2 dzieci w 
szkole, w klasie 6 i 4. Mam dwie córki w szkole i 
pomagam od 6 lat w różnych dziedzinach - kiermasze, 
szkolne imprezy organizowane dla dzieci oraz w 
małym budynku szkolnym. W szkole chciałabym 
pomagać jak najdłużej ponieważ uważam, że jest 
bardzo ważne utrzymać przy życiu takie instytucje jak 
polska szkoła na obczyźnie, które przekazują wiedzę o 
historii, kulturze i tradycjach naszego kraju, polskim 
dzieciom urodzonym w Wielkiej Brytanii.  
 

Powiernik jest odpowiedzialny za kontrolowanie i 
zarządzanie szkołą, która jest organizacją 
charytatywną. Praca polega wyłącznie na zasadzie 
wolontariatu.  


