
THEmessenger
     News from Marquardt Elementary School District 15

DRODZY SPOŁECZNOŚCI,
Ostatnie wydanie The Messenger 
zaprezentowało kilku partnerów 
społecznych którzy postarali się bardziej 
wspierać pracę naszych nauczycieli i 
uczniów. W tym wydaniu, profilujemy 
osoby z kręgu którzy dają unikalny wkład 
do naszego społeczeństwa.

W partnerstwie z nauczycielami, 
pracownikami, i organizacjami non-
profit, Marquardt Student Serving Society 
(MSSS), grupa 50 siódmo-klasistów w 
Szkole Średniej Marquardt, bierze udział 
w projektach usługi społeczeństwa które 
rozwijają ich socjalne, i także akademickie 
umiejętności i możliwości, i pokazuje jaki 
impakt mała grupa może mieć po za klasą.

W tym wydaniu, chciałbym także 
przedstawić wam dwóch świetnych 
przywódców którzy niedawno przyjeli role 
dyrektorów w Okręgu 15. Karen Marino, 
przyszła dyrektorka Hall Elementary, i 
David Rojas przyszły dyrektor Reskin 
Elementary, oboje reprezentują wartości 
naszej misji i wizji, w tym samym czasie 
posiadając wymagane doświadczenie aby 
przyspieszać rozwijanie się studentów.

Pod koniec kontynuujemy naszą serię 
„Board of Education: Member Spotlight” z 
profilem Prezesa Zarządu, Brucem Barreras. 
Pan Barreras zaczął udzielać się w naszym 
Kręgu ponad 20 lat temu jako rodzic, i jego 
unikatowa wiedza i perspektywa biznesowa 
były i są niezbędne dla zdrowia naszego 
systemu szkolnego. Dziękuję za uwagę i 
za wszystko co robisz aby wspierać naszą 
szkołę i studentów.

Pozdrawiam,
       Jerry O’Shea
       Jerry O’Shea, Ed.D.
      Kurator Szkół
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Okręg Szkolny Marquardt ogłasza zatrud-
nienie nowych Dyrektorów na rok szkolny 
2016-17. David Rojas został nowym dyrek-
torem Szkoły Podstawowej Reskin i Karen 
Marino nową Dyrektorką Szkoły Pod-
stawowej G. Stanley Hall.

Rojas przybywa z West Aurora District 129, 
gdzie był dyrektorem Szkoły Podstawowej 
Nancy Hill przez ostatnie dwa lata. Przed 
tym, był wice-dyrektorem w Bensenville 
School District 2, jak i Koordynatorem EEL. 
Tam zgarną dużą ilość doświadczenia w 
zróżnicowaniu akademickim i nauką języka.

W swoim pierwszym roku bycia dyrektorem Reskin, Rojas skupi się 
na zapoznawaniu się ze studentami i nauczycielami, których nazywa 
„biciem serca szkoły,” jak i rodzicami i społeczeństwem. Rojas, jego 
żona, i dwójka dzieci mieszkają w pobliżu w Glen Ellyn. Przejmie pracę 
po Jacob Engler, dyrektorem Reskin przez ostatnie 7 lat, który przyjął 
pozycje dyrektora bliżej domu. 

„Jestem bardzo zainteresowany co Reskin oznacza dla rodziców,” tłu-
maczył Rojas. „Jakie mają nadzieje i marzenia dla swych dzieci?” Bada-
nia popierają poglądy Rojas: gdy szkoły, rodziny, i społeczeństwa pracują 
razem aby wspierać naukę, dzieciom idzie lepiej w szkole, zostają w niej 
dłużej, i lubią ją bardziej.

Przez ostatnie dwa lata, Marino był dyrektorem Szkoły Podstawowej 
Hiawatha (K-5) w Berwyn School Dis-
trict 100. Była także Dyrektorem Okręgu 
programu Response to Intervention (RtI). 
Przed byciem administratorem, Karen 
była specjalistą czytania i uczyła trzecią i 
czwartą klasę. Marino zastępuje Cynthia 
Church, która przechodzi na emeryturę 
po 27 latach pracy w District 15.

„Było to w pełni widoczne pierwszy raz 
jak weszłam do District 15, że uczniowie 
są naprawdę sercem Dystryktu,” Marino 
uznała jako to co przyciągnęło ją do tego 
stanowiska. 

kontynuowane na stronie 3



Studencka Służba Społeczeństwa Wnosi Duży Impakt
Studencka Służba Społeczeństwa Marquardt jest nową organizacją studencką oddaną wzmacnianiu uczniów Marquardt 
po przez pomaganie innym. Po przez rok, zespół wolontariuszy nauczycieli MMS i pracowników Dystryktu pracują 
razem ze studentami w czterech projektach, który ostatni był zaplanowany całościowo przez uczniów. We wrześniu, 
nauczyciele i administratorzy MMS wybrali 50 siódmo-klasistów do patrcytypowania w pierwszym kohorcie grupy. Sk-
upili się na zidentyfikowaniu uczniów którzy zazwyczaj mogą nie być wybrani do lub mieć możliwość wzięcia udziału w 
przywódczych lub usługowych możliwościach.

„Czułem przez długi czas, że nie będziemy w stanie nawrócić dzieci do miłości nauki, dopóki nie nauczysz ich ko-
chać siebie,” sekretarka MMS, Therese Ziecina powiedziała o braniu udział w grupie. „Pomaganie innym jest na to 

sposobem.”

MSSS jest pomysłem Zieciny i Mary Ellen Graf, Asystentką Administracyjną Kurato-
ra, którzy zebrali grupę wciągu roku. Po orientacji i sesji integracyjnych we wrześniu, 
uczniowie MSSS odrazu zabrali się do roboty udzielając się w Blessings in a Backpack. 
Ta organizacja która została rozpoczęta lokalnie po przez Dyrektora Jedzenia i Odżywi-
ania, Sandy Voss, mobilizuje społeczeństwa, osoby, i zasoby aby zapewnić jedzenie w 
weekendy dla uczniów szkoły podstawowej w całej Ameryce którzy inaczej by głodow-
ali. 

MSSS daje uczniom siódmej klasy szanse zwiększyć swoje zaangażowanie akademickie, 
ulepszyć przygotowanie na studia i do pracy, i doświadczyć aktywne obywatelstwo. Po-
nieważ ruch service-learning rozpoczął się w latach dziewięćdziesiątych, badania wyka-

zały, że konsekwentne angażowanie się w służbę w młodym wieku ma głęboko pozytywny wpływ na studenta intelektu-
alnego, emocjonalnego i społecznego dobrego samopoczucia. Studenci, którzy angażują się w organizacjach usługowych 
są mniej skłonni do zachowań szkodliwych dla zdrowia, i bardziej prawdopodobnie, ukończą studia.

We Wrześniu, uczniowie MSSS i ponad 20 nauczycieli, pracowników, i administratorów MMS zebrali się aby wziąć 
udział w Rake & Run. Wydarzenie, w którym uczestnicy zagrabili 20 trawników w całym Glendale Heights, wspierając 
lokalnych seniorów.

„Serving Society miało ogromnie pozytywny wpływ na MMS “Gimnazjum Marquardt Dyrektor Meredith Haugens pow-
iedziała. “Doświadczenia życia i poczucie współczucia uczniowie nauczyli się przez usługi wpływa na ich życie i zostaje 
osadzone w kim są jako jednostki.”

W miesiącach, kiedy uczniowie nie mają projektu zaplanowanego, są zaproszeni 
do Urzędu Rejonowego w porze lunchu, budowania zespołu i szkoleń kierownic-
twa. Dodatkowo, każdy student MSSS jest sponsorowany przez członka nauczy-
cieli lub pracowników, którzy wysyłają swoje notatki miesięcznie do studentów z 
wsparciem. Notatki są anonimowe i oferują zachęty, uznają usługę lub osiągnięcie 
lub zawierają jakieś inne pozytywne przesłanie.

Ostatnio, grupa udała się do RSS Schaumberga Feed My Starving Children cen-
trum dystrybucji do pakowania posiłków specjalnie opracowanych dla niedoży-
wionych dzieci na całym świecie. Studenci zbierali pieniądze przed podróżą, aby 
podać je w kierunku darowanych posiłkami. Jeden posiłek kosztuje 22 centy, 
południe pracy MSSS nakarmi 36 dzieci przez cały rok.

W celu oceny skuteczności ich programów, liderów personelu MSSS
Niedawno zebrane informacje zwrotne od uczestników studenckich. Uczniowie zastanawiali się, jak ich doświadczenie w 
grupie pomógł im zrozumieć, że powinni oni “oddać społeczeństwu” i “pomóc komuś, że nie ma rzeczy, które robimy.” 
Jeden ze studentów podkreślał, jak wiele radości miała pomagać. Inny student powiedział, że przystąpienie MSSS zain-
spirowało go do “zrobienia czegoś wielkiego w życiu.”

Siódma równiarka Carlos Garcia powiedział, że MSSS pomogło mu docenić możliwości i korzyści w swoim życiu. 
Będąc częścią grupy dał Garcia, co nazywa poczucie dumy. “Kiedy wracam do domu i powiedzieć mamie, co zrobiliśmy 
jako grupa” Garcia powiedział: “Mam wrażenie, że ja nie brudząc się w życiu. Robię dobre i to się liczy. “

studenci MSSS zakończy rok realizacji projektów remontowych i upiększających w szkołach w całej dzielnicy. Dzięki 
pomocy dyrektora budynku i podstawy, Bill Brown, MSSS Student-liderzy przedstawili nadchodzące projekty do resz-
ty członkostwa w zeszłym miesiącu. Kilku uczniów wybrało projekt, który przyniesie je z powrotem do szkoły kiedyś 
uczęszczał. Aby zobaczyć tworzenie się projektów w nadchodzących tygodniach aby usłyszeć prawdziwe opowieści o 
tym co się dzieje w District 15, „polub” Marquardt School District 15 na: www.facebook.com/marquardt15.
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Board of Education: Member Spotlight

Nauczyciele innowacyjnej District 15 nadal 
korzystają z DonorsChoose.org aby wspierać 
specjalne projekty dziejące się w ich klasach. 
Wykorzystując moc technologii, Donor-
sChoose.org mobilizuje poparcie uczniów, 
pomagając społeczności dawać bezpośrednio 
nauczycielom.

Jeżeli Ty lub Twoja firma chce zrobić spec-
jalny wkład, który natychmiast wpłynie na 
prace prowadzone w klasie, należy wziąć 
pod uwagę wybranie projektu District 15, 
który inspiruje Cię dziś.

Marquardt School District 15 jest regulowany przez lokalnie wybrane sied-
mio-osobowe Kuratorium Oświaty. Członkowie są wybierani na cztero-roczne 
okresy w Kwietniu nieparzystych lat i służą bez kompensacji. 

President Marquardt School District 15, 
Bruce Barreras jest członkiem zarządu 
od 2002 i prezydentem od 2013. Barreras 
pierwszy raz zaangażował się w Okręg 
gdy jego syn, Brad, zaczął przedszkole 
w Szkole Podstawowej Hall. Jego córka 
Vicki, także uczęszczała podstawówkę i 
szkołę średnią w Okręgu 15. 

Pochodzący z Californii, Barreras jako 
dziecko uczęszczał do Los Angeles Uni-
fied School District (LAUSD), gdzie jego 
uznanie do edukacji rosło. Chociaż Bar-
reras jest naturalnie techniczno-myślący - 
spędził życie w IT - - - jego doświadcze-
nie w LAUSD pozwoliło mu wykorzystać 

jego umiejętności do nauki gry na trąbce. Jego wczesna nauka muzyki 
i grania na trąbce wpływa na Barreras do dziś i zainspirowała jego 
ostatnią naukę gry na gitarze. 

Barreras rozpoczął swoją karierę studiów jako student Administracji 
Biznesowej na Uniwersytecie Southern California. Pracował dla Mont-
gomery Ward aby sfinansować jego drugie studia i w połowie studiów 
dostał ofertę dołączenia do nowej części Store Systems Division w 
Chicago. Oddział był by odpowiedzialny za implementacje pierwszego 
back-office biznesowego systemu komputerowego w sklepach Mont-
gomery Ward.

Chociaż jego studia zostały wstrzymane, wczesna praca Barreras 
rozpoczęła jego karierę w informatyce. Przez lata, pracował w Elec-
tronic Data Systems, Hewlett-Packard, ACS, i Xerox, i w obecnie jest 
Dyrektorem US IT w PricewaterhouseCoopers. W tej roli. Barreras 
przewodzi zespołami które dowożą rozwiązania infrastruktury tech-
nologicznej i napędzają główne zmiany i inicjatywy przejściowe dla 
Midwest.

Nie długo po przeprowadzce do Chicago, Barreras osiedlił się z rodz-
iną w Glendale Heights, gdzie kupił swój pierwszy dom i mieszka do 
dziś. Dla Barreras najbardziej wynagradzającą częścią bycia Prezyden-
tem Zarządu jest możliwość prowadzenia tak różnorodnej grupy 
członków i nauczycieli społeczeństwa.

„Wiedzieć że twoje przeżycia i perspektywy mogą dodać wartość 
do społeczeństwa edukacyjnego,” Barrera mówi, „jest bardzo miłym 
odczuciem.”
Kiedy nie pracuje, nie prowadzi spotkań zarządu, lub nie spędza czasu 
z rodziną, Barreras jeździ rowerem i wspiera różne cele charytatywne, 
w szczególności American Diabetes Association i  Pancreatic Cancer 
Action Network. Ostatnio wrócił aby ukończyć studia które zaczął w 
USC, i posiada teraz dyplom Programu Business Leadership z North-
western University Organizational Behavior.

New Leaders 
Bring Experience, Expertise
Dla Marino, dostarczanie doświadczeń edu-
kacyjnych pozwalającym uczniom aktywnie 
odkrywać, pytać, i rozwiązywać problemy 
jest krytyczne do zapewnienia rozwijania się 
szkoły. Ona rozumie że ta praca jest wspi-
erana i ulepszana przez wciągający i zindy-
widualizowany program nauczania który jest 
nauczany przez dorosłych którzy modelują 
właściwie nastawienia do nauki: wytrwałość, 
elastyczność, empatia, sprężystość i opty-
mizm.

Poprzez kultywowanie tych postaw, Marino 
mówi: “studenci są uprawnieni do dołożenia 
wszelkich starań i spełniają wszelkie cele i 
oczekiwania przed nimi.”

Marino, jej mąż, i dwójka dzieci mieszkają w 
Glendale Heights, gdzie jej dzieci uczęszcza-
ją do szkól w District 16.

„Oboje Karen i David przynoszą dodatkową 
ekspertyzę która wzmocni nasz zespół przy-
wódczy i oboje dobrze pasują do wspierania 
właściwych potrzeb Hall i Reskin,” Dr. Jerry 
O’Shea, Kurator Szkół, powiedział. „Jest-
eśmy bardzo podekscytowani mieć ich jako 
część naszej szkoły.” Marino i Rojas zaczy-
nają swoje stanowiska 1 Lipca.
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CHCESZ SIĘ UZIELIĆ?
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Krok 3: Wybierz projekt District 15 aby wesprzeć
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THEupcoming events

May 30th
No School - Memorial Day

May 31st
Last Attendence Day for Students                              

June 1st
Teacher Institute Day
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 Si usted desea una copia de El Mensajero (The Messenger) en español, favor de visitar nuestra página web www.d15.us.  Busque el tabulador Infor 
 mación del Distrito (District Information) y después en el Periódico del Distrito (District Newsletter) para accesar a una copia traducida hoy. 

 Jeśli chcieliby Państwo otworzyć kopię The Messenger w języku polskim, prosimy odwiedzić naszą stronę internetową, www.d15.us. Kliknąć na District 
 Information, a następnie kliknąć District Newsletter i wybrać przetłumaczony dokument.


