
 

Polish Parents’ Association of Tadeusz Kościuszko Polish School in Ealing Charity No 1116993   www.szkola.org  
P.O. Box 54155, Ealing, London W5 9DP   Tel: 07956 557465 (Sobota 9:00-13:00)   Email: info@szkola.org  

 

WALNE ZEBRANIE 23.11.2013   

Lista kandydatów proponowanych na powierników w roku 2013/14 

Potwierdzone na spotkaniu powierników szkoły 14.10.13  

Joanna Kaliniecka-Williamson   

Kandydat na Prezesa 2013-15. 1 dziecko w szkole, 
klasa AS, dwoje dzieci absolwentów. Powiernikiem 
od 2006r. W zarządzie od 17 lat, jedną z wice-
prezesek od 2011. Od września 2013 pełnię obowiązki 
prezesa razem z Nuną Staniaszek. Jestem 
absolwentką polskiej szkoły na Willesden Green. 
Urodzona w Anglii i mająca męża Anglika, znam 
trudności utrzymania języka polskiego na obczyźnie i 
w mieszanej rodzinie.  
Główne zaangażowania: administracja szkoły, udział w 
przygotowaniu i uaktualnianiu polis szkolnych, 
zakresów obowiązków pracowników, rozlokowaniu 
klas, reprezentacji szkoły na uroczystościach oraz 
pomoc w organizacji konkursów szkolnych. Byłam 
członkiem komitetu organizacyjnego 50 i 60 lecia 
szkoły i byłam odpowiedzialna za zorganizowanie 
wystawy i projektów graficznych. Mam zamiar 
kontynuować pracę w szkole do ukończenia szkoły 
mojego trzeciego dziecka. 
 

Beata Bartosiak    

2 dzieci w szkole, klasa 1 i 3. Powiernikiem od 
2012r. Od trzech lat aktywnie uczestniczę w życiu 
szkoły, poświęcając swój czas i służąc 
doświadczeniem.  Rok temu dołączyłam do grona 
Powierników i chciałabym kontynuować swoją pracę 
na rzecz szkoły. Moim zdaniem, szkoła powinna iść z 
duchem czasu, dlatego potrzebni są nowi, młodzi 
ludzie, z nowymi pomysłami, zapałem do pracy, nie 
bojący się nowych wyzwań.  

Robert Biegała     

2 dzieci w szkole, klasa 2 i 5. Powiernikiem od 
2012r. W szkole pomagam od prawie dwóch lat. Chcę 
pomóc w szkole w dziale finansowym w czym mam 
doświadczenie i tak jak w zeszłym roku pomagać w 
komunikacji z rodzicami. 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 4 i 5. 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. 
 

Natasha Gavin     

Kandydat na nowego powiernika. 2 dzieci w szkole, 
klasa 1 i 5. Jestem absolwentką naszej szkoły. 
Skończyłam księgowość, ale pracuje z dziecmi od 
trzech lat. Mam męża Anglika, ale zależy mi na tym 
żeby moje dzieci umiały mówić po polsku i poznały 
głębiej naszą piękną kulturę; chcę również dołączyć do 
grona Powierników, żeby odwdzięczyć się szkole. 
 

Jola Jabłońska     

2 dzieci w szkole, klasy 5 i I gim. Powiernikiem od 
2009r. Obecnie pełnię funkcje Sekretarza. Pomagam 
przy drzwiach małego budynku w odprowadzaniu 
spóźnionych dzieci do klas. Pomagam także w 
organizowaniu konkursów uczniowskich i imprez 
szkolnych. Chcę nadal wsperać i pomagać szkole 
moją wiedzą i doświadczeniem. 
 

Giga Karakulko    

1 dziecko w szkole, klasa III gim. Powiernikiem od 
roku 2010r. Absolwentka 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 II gim.  Powiernikiem od 
2006 roku. Jako prawnik specjalizujący się w prawie 
dziecka mam doświadczenie we wszystkich kwestiach 
dotyczących problemów dzieci w rodzinie i 
społeczeństwie. 

Krystyna Łukasiewicz    

Kandydat na nowego powiernika.2 dzieci w szkole, 
klasa Pol/Ang i II 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. 
 

Grażyna Perkowska    

Kandydat na nowego powiernika. 1 dziecko w 
szkole, klasa 4. Moja córka od  4 lat uczęszcza do 
polskiej szkoły na Ealingu. Od 2 lat pomagam 
charytatywnie w szkole. Ktoś kiedyś powiedział, że 
„człowiek jest tym, jak traktuje dzieci i jak spędza swój 
wolny czas”.  Ja chciałabym nie stracić i nie 
zmarnować ani chwili, dlatego jestem tu w szkole! Czy 
mi się uda, czas kiedys pokaże. 
 

Andrzej Rumun    

2 dzieci w szkole, klasa A2 i Asystent. 
Powiernikiem od 2006. Absolwent szkoły. W 
zarządzie od 12 lat, prezesem od 2004 do 2011. W 
tym czasie główne dziedziny zaangażowania to: 
osiągnięcie statusu charytatywnego, polisy szkolne, 
konstytucja, ubezpieczenie, kontrakty zatrudnienia 
personelu i wynajęcia szkoły, sprawy poufne, kontakt 
ze szkołą oraz z Opactwem Ojców Benedyktynów, 
rozlokowanie klas, przeprowadzki do Benedyktynów 
oraz wewnętrzne (przy rozbudowach), prowadzenie 
zebrań powierników, zarządu i SMT, reprezentacja 
szkoły na obchodach, imprezach itp, starania o 
dofinansowanie, komisja finansowa, korespondencja 
szkolna, pisanie referencji, ogólna administracja szkoły 
oraz przygotowania obchodów 60 lecia szkoły.  

Kończąc siedmioletnią kadencję na stanowisku 
prezesa pozostałem w szkole jako powiernik aby 
służyć pomocą i doświadczeniem osobom, które 
dołączały do grona powierników oraz przejmowały 
stanowiska w zarządzaniu szkołą.  

Elżbieta Joanna Rutkowska   

Kandydat na nowego powiernika. 1 dziecko w 
szkole, w klasie 4. Mając wykszałcenie 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. 
 

Paweł  Rutkowski    

Kandydat na nowego powiernika. 1 dziecko w 
szkole, w klasie 4. Od czterech lat mój syn jest 
uczniem polskiej szkoły na Ealingu. 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. 
 

Lidia Ślęzak     

Kandydat na nowego powiernika. 1 dziecko w 
szkole, w klasie 5. Działam aktywnie w kole 
rodzicielskim od sześciu lat, poświęcając szkole sporo 
czasu i serca. Dobro szkoły nigdy nie było mi obojętne, 
dlatego chciałabym pełniej uczestniczyć w 
podejmowaniu decyzji dotyczących funkcjonowania 
szkoły. Chętnie pomogę w administracji szkolnej. 

Jestem osobą niezwykle obowiązkową, zorganizowaną 
i odpowiedzialną. Jeśli podejmuję się wykonania 
jakiegoś zadania, zawsze staram się, żeby zostało 
wykonane perfekcyjnie. 
 

Nuna Staniaszek    

2 dzieci w szkole, klasy IV gim i A2. Powiernikiem 
od 2006. Jedną z wice-prezesek od 2011. Od 
września 2013 pełnię obowiązki prezesa razem z 
Joasią Kaliniecką-Williamson. Jako absolwentka 
szkoły, działając jako Trustee mam sposobność 
odwdzięczenia się organizacji, która dała mi tak wiele. 
Jestem wice-prezesem od 2009r. Mam umiejętności w 
informatyce, grafice i administracji. Pracuję zawodowo 
dla organizacji charytatywnej od 26 lat, więc mam 
doświadczenie w różnych sprawach dotyczących 
Trustees. Jestem także Pension Fund Trustee, więc 
mam trochę doświadczenia w sprawach finansowych. 
Przez ostatnie lata działałam w administracji 
egzaminów państwowych. Zajmowałam się także 
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, administracją strony 
internetowej i pracuję nad dalszym ulepszeniem 
systemów administracyjnych szkoły. 
 

Iwona Szumniak    

2 dzieci w szkole, klasy 4 i 6. Powiernikiem od 
2008r. Pragnę pomagać w polskiej sobotniej szkole 
ponieważ czuję się zbliżona do ojczyzny. Swoim 
doświadczeniem i osobą pragnę wspierać wszystkie 
organizowane imprezy i spotkania, zawsze jestem 
gotowa do wszelkiej pomocy. 
 

Witek Tybulewicz    

2 dzieci w szkole, klasy II i IV gim. Powiernikiem od 
2007r. Jestem absolwentem szkoły. Od 7 lat pomagam 
w szkole. Z początkiem byłem członkiem zarządu. W 
ostatnich trzech latach służę w pod-komitecie 
zajmującym się finansami szkoły i w pod-komitecie, 
który odnawia szkolne dokumenty np. konstytucję i 
regulamin. 
 

 

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


