
 

  
 
 

WALNE ZEBRANIE, sobota 19.11.2016r. 

Lista kandydatów na członków Zarządu (powierników) w roku 2016/17

Członek Zarządu (powiernik) jest odpowiedzialny za kierowanie szkołą, która jest organizacją charytatywną. Swoją 
pracę na rzecz szkoły wykonuje wyłącznie na zasadzie wolontariatu. 

 

Jarosław Skręta     

Kandydat na stanowisko prezesa Zarządu na lata 
2016-18, dwoje dzieci w szkole, klasy 2 i I gim, 
powiernikiem w latach 2006-10 i od 2014r. Od ponad 
25-ciu lat jestem dyrektorem firmy informatycznej w 
UK, w której zdobyłem doświadczenia potrzebne do 
prowadzenia złożonej organizacji jaką jest nasza 
szkoła. Chciałbym na stanowisku prezesa 
kontynuować rozpoczętą 12 lat temu pomoc szkole, 
służącą jej rozwojowi i wypełnianiu misji szerzenia 
polskiego języka i kultury wśród polskiej społeczności 
w Londynie. 

 

Robert Biegała       

Jedno dziecko w szkole, klasa 5, powiernikiem od 
2012r. Chciałbym pomagać w szkole w dziale 
księgowości. Podczas roku szkolnego pragnę pokazać 
swoje doświadczenie osobom, które przejmą 
zarządzanie pracą księgowości. W Polsce studiowałem 
ekonomię na UMK w Toruniu. Przez blisko 4 lata 
prowadziłem biuro księgowe w północnym Londynie. 

 

 Ewa Chodźko-Zajko   

Dwoje dzieci w szkole, klasy I i II gim, powiernikiem 
od 2009r. Pracowałam przy bazie danych i ustalaniu 
ról powierników. Pomagam przy organizacji 
egzaminów państwowych. Zajmuję się również 
organizacją szkolnych wycieczek i sprawdzaniem stanu 
klas przed sobotnimi zajęciami.  

 

Natasha Gavin   

Dwoje dzieci w szkole, klasy 4 i II gim, powiernikiem 
od 2012r. Jestem absolwentką naszej szkoły, a 
powiernikiem od 2014 roku. Skończyłam księgowość, 
ale pracuję z dziećmi od czterech lat. Mam dwoje 
dzieci w polskiej szkole w klasach: 4 podstawowej i II 
gimnazjalnej. Mam męża Anglika, ale zależy mi na 
tym, żeby moje dzieci umiały mówić po polsku i 
poznały głębiej naszą piękną kulturę. Chcę być 
powiernikiem ponieważ uważam, że każdy rodzic w 
miarę możliwości powinien działać charytatywnie na 
rzecz szkoły. Chcę także wspierać i pomagać nowemu 
prezesowi i wiceprezesom, rozwijać „fundraising” i 
pomóc w dokończeniu nowej strony internetowej. 

Moje dzieci są czwartym pokoleniem w polskiej szkole, 
a moja działalność jako powiernik ich też wspiera! 

 

Jola Jabłońska      

Dwoje dzieci w szkole, klasy I gim i III gim, 
powiernikiem od 2009r. Obecnie pełnię funkcję 
Sekretarza, pełnię dyżury przy drzwiach wejściowych 
dużego budynku szkoły. 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     

Dwoje dzieci w szkole, klasy 3 i 1 gim, powiernikiem 
od roku 2014r. 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. 

 

Marzena Konarzewska    

Jedno dziecko w szkole, klasa AS, powiernikiem od 
2006r. Jako prawnik specjalizujący się w prawie 
rodzinnym, mam doświadczenie we wszystkich 
kwestiach dotyczących problemów dzieci w rodzinie i 
społeczeństwie. Zajmuję się kartoteką karną.  

 

Adam Kryński     

Dwoje dzieci w szkole, klasy II gim i AS, powiernikiem 
od 2015r. Uważam, że kultywowanie języka polskiego 
wśród naszych dzieci jest bardzo ważne. Częścią tego 
obowiązku jest efektywne funkcjonowanie polskiej 
szkoły, dlatego też chcę poświęcić część swojego 
wolnego czasu na pomoc w polskiej szkole. Moje 
profesjonalne doświadczenie obraca się wokół IT i 
finansów, dlatego myślę że najbardziej efektywne 
będzie wykorzystanie mojego doświadczenia w tych 
dziedzinach. 

 

 

 



 

  
 
 

Krystyna Łukasiewicz     

Dwoje dzieci w szkole, klasy 5 i AS, powiernikiem od 
2014r. 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. Obecnie pomagam przy zapisach i bazie 
danych.  

 

Grażyna Perkowska    

Jedno dziecko w szkole, klasa I gim, powiernikiem od 
2013r. Moja córka od 7 lat uczęszcza do polskiej szkoły 
na Ealingu. Od 5 lat pomagam w szkole w finansach: 
przy opłatach, w komisji finansowej, prowadzę system 
Home Contact. Mam doświadczenie w księgowości, w 
dziale reklam i fotografii. Wraz z dziećmi 
współredaguje gazetkę „Głos Ucznia”. 

 

Joanna Rutkowska     

Jedno dziecko w szkole, w klasie I gim, powiernikiem 
od 2013r. Mając wykształcenie pedagogiczne oraz 
trzyletnie 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   

Jedno dziecko w szkole, w klasie I gim, powiernikiem 
od 2013r. Od pięciu 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 
2013r. 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. 

 

Ania Smolkowska   

Jedno dziecko w szkole, klasa II gim, powiernikiem od 
2015r. Ze szkołą związana jestem od kilku lat; przez 
ostatni rok również jako powiernik, co chciałabym 
kontynuować.  Kandydując do roli powiernika oferuję 
dziesięcioletnie doświadczenie pozyskane w pracy z 
dziećmi i działalności na rzecz organizacji 
charytatywnych.  Jestem osobą zorganizowaną i 
odpowiedzialną. 

 

NOWI KANDYDACI NA POWIERNKÓW 

 

Aneta Molenda 

Jedno dziecko w szkole, klasa 2.  W Kole Rodzicielskim 
pomagam od września 2014r. Polska Szkoła odgrywa 
w życiu mojej rodziny ważną rolę. Dlatego kandyduję 
na powiernika. Chciałabym brać czynny udział w 
funkcjonowaniu szkoły na obczyźnie. Jestem osobą 
sumienną, zorganizowaną i odpowiedzialną. Bardzo mi 
zależy aby nasze dzieci w szkole czuły się bezpiecznie i 
mogły zdobywać wiedzę o historii i kulturze naszego 
kraju. Obecnie w Kole Rodzicielskim pomagam w 
organizowaniu imprez dla dzieci, przy kiermaszach 
oraz w małym budynku w odprowadzaniu 
spóźnionych dzieci do klas. 

 

Agnieszka Cholewińska 

Dwoje dzieci w szkole, klasy 6 oraz I gim. Chętnie 
poświęcę szkole swój czas oraz chęci do pomocy. 
Jestem osobą bardzo zorganizowaną i pomocną. 
Jestem również bardzo dobrym obserwatorem co 
może być bardzo przydatne szkole przy podejmowaniu 
pewnych decyzji. 

 

Izabela Dobrowolska 

Jedno dziecko w szkole, klasa 0. Jestem 
wykwalifikowanym doradcą w sprawach pracy i kadr. 
Chętnie pomogę w organizacji szkoły, dokumentacji i 
sprawach administracyjno-personalnych. 

 

Ivanna Shkolna 

Dwoje dzieci w szkole, klasy 0 oraz III gim. W związku 
z tym iż do szkoły uczęszczają moje dzieci, chciałabym 
udzielać się w sprawach organizacji szkoły. 

 

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

wolontariatu.  


