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SZANOWNA SPOŁECZNOŚCI,
Patrząc wstecz na te kilka miesięcy cieszę się 
z tych niezliczonych członków społeczności, 
którzy oddali swój czas, energię i zasoby aby 
pomóc sprawić by czas świąt był dla studentów 
przepięknym czasem. Poczynając od koncertu 
świątecznego Departamentu Muzyki Glenbard 
East dla naszego zespołu szkoły podstawowej 
i studentów orkiestry do zbiórek żywności w 
naszych szkołach zorganizowanych wspólnie 
z Departamentem Policji Glendale Heights, 
wioską Glendale Heights i Stowarzyszeniem 
Żywnościowym przy Radzie Miasta 
Bloomingdale, duch dawania nie zaginął w tej 
społeczności. 
Partnerstwo takie jak to nie tylko wspiera naszą 
misję edukacyjną, ale również przedstawia 
model obywatelski dla naszych studentów. 
Badania pokazują, że pokora, empatia, 
wdzięczność i kooperacja nie są emocjami, 
które są wdrukowane w mózg, ale muszą być 
nauczone. Ten numer The Messenger chwali 
kilku partnerów Dystryktu 15, którzy uosabiają 
te cechy, ale proszę wiedzcieć, że jesteśmy 
wdzięczni każdemu z osobna za wasze wsparcie 
naszego systemu szkolnego.

Jako, że zaczynamy nowy rok, Dystrykt trzyma 
się swojej misji by oferować każdemu naszemu 
studentowi umiejętności oraz wiedzę potrzebną 
do zostania produktywnymi członkami 
społeczności uczącymi się przez całe życie. 
Używając naszego pierwszego zestawu danych 
z oceny PARCC jako bazę dla szkół i studentów, 
nasz zespół pilnie pracuje by zapewnić to, że 
wszyscy studenci są przygotowani do szkoły 
średniej, college i kariery.

Oczekiwania od naszych uczniów nigdy nie 
były wyższe, zarówno jak koncentracja, jakość 
i oddanie administratorów, nauczycieli i kadry 
Dystryktu 15. Dziękuję za nieprzerwane 
wsparcie i niech rok 2016 będzie szczęśliwy i 
zdrowy. 

Z poważaniem  
        Jerry O’Shea
         Jerry O’Shea, Ed.D.
         Kurator Szkół 

Black Hawk Elementary School ∙ G. Stanley Hall Elementary School ∙ Marquardt Middle School ∙ Charles G. Reskin Elementary School ∙ Winnebago Elementary School

WINTER 2015

Studenci, Pracownicy i 
Społeczność Łączą się Na Święta
District 15 is fortunate to serve students in the communities of Glendale 
Heights, Addison, Bloomingdale, Lombard, and Glen Ellyn Countryside. 
Countless public, not-for-profit, and private organizations and businesses in 
these communities work to support the mission of our school system. Their 
focus ranges from academic enrichment, youth development, family support, 
health and social services, and community development. Each partnership 
strengthens families, improves the health of our community, and leads to 
increased learning for District 15 students. 

Around the holidays, the community’s involvement in our schools is especially 
noticeable. Below are just a few examples of how District 15 partners united  
with staff and students this year to make the holiday season bright for our 
schools and community.

Muzycy Glenbard East Występują dla Uczniów Szkoły 
Podstawowej 

11 grudnia Departament Muzyki 
Glenbard East przybył do Reskin by 
zaprezentować koncert dla uczniów 
klas czwartych i piątych zespołu 
i orkiestry w Dystrykcie 15. 500 
uczniów muzyków z Glenbard East, 
około 60 piosenkarzy, 60 członków 
orkiestry oraz 50 członków zespołu 
marszowego jak również pięciu 
nauczycieli muzyki uczestniczyło na 
tym występie. 

W 40 minutowym wystąpieniu, 
muzycy z liceum z których wielu to niedawni absolwenci Dystryktu 15 
wykonali klasyczne piosenki, współczesne hity oraz piosenki z wielu 
kultur. Występ zakończył Zespół Marszowy Glenbard East który zagrał ich 
zagrzewającą do walki piosenkę, a uczniowie klas podstawowych dopingowali 
i klaskali. 

Dla czwarto i piątoklasistów oglądanie przedstawienia Glenbard East było nie 
tylko inspiracją muzyczną, ale również spojrzeniem na ich przyszłość jako 
licealistów. Glenbard East planuje powrócić do Dystryktu ze swoimi dwoma 
grupami a capella w kwietniu by zagrać dla czwarto i piątoklasistów z chóru. 
Podziękowania dla Jacoba Engler, dyrektora Reskin, oraz Brandona Catt, 
Dyrektora Chóru Glenbard East za zorganizowanie tego wydarzenia.
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Kącik Społeczności
Tej jesieni wiele firm i organizacji hojnie 
wsparło Marquardt School w Dystrykcie 15. 
Wyszczególniliśmy kilka poniżej.

AJR International, Becker Logistics, Chi-
cago Blower, Cornelius, PWC oraz Target 
Plastics Technology wsparły fundusz na 
nadchodzące zawody Bitwa Książek.

Bitwa Książek jest narodowym programem 
dla studentów od trzeciej do dwunastej klasy 
gdzie studenci czytają książki a następnie 
zbierą się w zespoły żeby zademonstrować 
swoje umiejętności i testować swoją wiedzę. 

Zespoły rywalizują ze sobą na poziomie sz-
kolnym odpowiadając na pytania o postaci-
ach z książek, otoczenie i fabułę. Otrzymane 
środki były wykorzystane na zakup koszulek 
dla wszystkich uczniów pięciu szkół Dystryk-
tu.

Przez ostatnie kilka lat Kościół Misyjny 
Bloomingdale był kluczowym pomocnik-
iem dla naszych studentów podczas sezonu 
świątecznego. W tym roku przekazał zabawki 
aby wesprzeć około 95 rodzin Dystryktu.

Dziękujemy również Buchanan Energy/
Bucky’s Mobil, którzy przekazali fundusze 
na zakup materiałów do matematyki i nauk 
ścisłych w Black Hawk.

I na koniec serdeczne podziękowania 
Departamentowi Policji Bloomingdale za 
dołączenie naszych uczniów do ekscytu-
jącego wydarzenia ,,Zakupy z Policjantem 
z Bloomingdale”. Dziękujemy wszystkim w 
społeczności, którzy dalej wspierają naszą 
misję i cele! 
Rodziny miały okazję wybrać przekazane zabawki od 
Kościoła Misyjnego, które były wystawione w Dystrykcie.

Jeśli Twója firma lub organizacja są zaintereso-
wane wspieraniem studentów Marquardt School 
Dystryktu 15, skontaktuj się z Rebeccą Bald 
telefonicznie na 630-461-7462 lub poprzez email 
na rbald@d15.us.

Tablica Biuletynu Dystryktu

Jeśli znasz rodziców, których dzieci będą miały 5 lat przed 1 września 2016 
lub jeśli jesteś jednym z tych rodziców, wiedz, że Rejestracja do Przedszkola 
odbędzie się w poniedziałek, 14 marca od 16:30 do 19:30 w Szkole Pod-
stawowej Marquardt 7/8 Commons przy 1912 Glen Ellyn Road w Glen-
dale Heights.

Rodzice muszą przynieść: 
- pełen formularz pobytu 
- akt urodzenia 
- $10 opłaty rejestracyjnej

Pobierz i wydrukuj formularz pobytu z naszej strony, www.d15.us, w 
zakładce “Parent” w “Registration Information.” Rejestracja do Przedszkola 
jest dla rodziców; obecność dzieci nie jest wymagana. Pomóż nam rozgłosić 
informacje o tym! Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub potrzebujesz więcej 
informacji, zadzwoń do Centrum Administracyjnego 630-469-7615. 

Jako część zaangażowania Dystryktu 15 w stałą poprawę komunikacji z 
rodzicami, personelem i członkami społeczności, uruchomiliśmy oficjalną 
stronę Dystryktu na Facebooku. Przez ostatnie 10 lat wzrastający dostęp do 
smartfonów zmienił sposób w jaki rodzice, personel i członkowie społecznoś-
ci komunikują się.

Według próby rodziców, na których przeprowadzono ankietę w zeszłym roku, 
96% rodziców z Dystryktu ma dostęp mobilny do internetu a 80% używa 
Facebooka, jako narzędzia komunikacji. Jako, że nasza społeczność spędza 
wzrastającą ilość czasu online Dystrykt ma nadzieję komunikować się z nimi 
częściej w czasie rzeczywistym. 

Nasza strona na Facebook nie ma na celu zamiany ważnej dwustronnej ko-
munikacji, która się dzieje i jest najlepiej osiągalna osobiście codziennie, ale 
będzie to możliwość dla Dystryktu aby dzielić się informacjami częściej niż 
to było w przeszłości. 

“Polub” Marquardt School Dystrykt 15 na www.facebook.com/marquardt15 
aby rozpocząć otrzymywanie ważnych aktualizacji na temat wiadomości, 
nadchodzących wydarzeń oraz ogłoszeń z Dystryktu już dziś! 

Nadchodzi Rejestracja Do Przedszkola 

Dystrykt Uruchamia Nową Stronę Na Facebooku 

Powitanie Kuratora 

Rada Edukacyjna Szkoły Marquardt Dystryktu 15 zaprasza na Przyjęcie 
Powitalne aby przywitać naszego nowego kuratora, Dr. Jerry O’Shea! Dr. 
O’Shea został jednogłośnie powołany na to stanowisko zeszłego lata. Przynosi 
on ze sobą do Dystryktu 15 znaczące doświadczenie, wyróżniającą wizję oraz 
szerokie doświadczenia. Przez ostatnie 10 lat pełnił funkcję Asystenta Kuratora 
ds. Usług Instruktarzowych w Dystrykcie. Przyjęcie Powitalne odbędzie się 
w Centrum Administracyjnym Marquardt Dystryktu 15 przy 1860 Glen Ellyn 
Road w Glendale Heights 17 lutego od 16:00 do 17:30. Podane będą lekkie 
przekąski.



Rada Edukacji: 
Spojrzenie Członka

Szkoła Marquardt Dystryktu 15 jest zarządzana przez lokalnie wybieraną 
Radę Edukacji złożoną z siedmiu członków. Członkowie są wybierani na 
czteroletnią kadencję w kwietniu w latach nieparzystych i nie otrzymują 
wynagrodzenia.  

Najnowszy członek rady Szkoły 
Marquardt Dystryktu 15, Silvana Mc-
Millan, służy Radzie od 2013 roku. 
McMillan została po raz pierwszy 
zaangażowana w Dystrykcie, kiedy 
jej starszy syn Lucas (teraz dziesięć 
lat), rozpoczął przedszkole w Szkole 
Podstawowej Winnebago. 

McMillan, która urodziła się w Men-
doza, w Argentynie i przeniosła się do 
Stanów Zjednoczonych ponad dekadę 
temu, wzrastała mówiąc zarówno w 
języku matki, włoskim jak i języku 
urzędowym Argentyny, hiszpańskim. 
Kiedy McMillan rozpoczęła spotykać się z innymi rodzicami z 
Winnebago, których dzieci uczyły się angielskiego, jako drugiego 
języka, zdecydowała się porozmawiać z nauczycielką jej syna, 
Elizabeth Pendergast, żeby zobaczyć jak mogłaby ich wesprzeć. 

Pełna pasji dla tworzenia silnych więzi pomiędzy rodzicami i 
szkołami bez względu na język czy kulturę, McMillan przekonała 
Pendergast i Dyrektora Jona Pokora żeby rozpocząć działalność 
Wielojęzycznego Klubu Książki dla rodzin z Winnebago. Celem 
klubu było nie tylko zbudowanie mostu między rodzinami a sz-
kołą, ale również promowanie czytania w zarówno w drugim jak 
i natywnym języku ucznia. Badania pokazują, że dzieci, którym 
czyta się w domu w ich natywnym języku odnoszą większe suk-
cesy w nauce drugiego języka w szkole. 

W toku działalności Wielojęzycznego Klubu Książki przez pier-
wszy rok, 30 rodzin przeczytało ponad 40 książek. Stworzyli pro-
jekt związany ze sztuką oraz zasadzili drzewo w Winnebago aby 
zaznaczyć początek ich misji w rozwoju czytelnictwa w szkole i 
w domu. Trzy lata później korzenie tej inicjatywy rozszerzyły się i 
podobne kluby powstały w kilku innych szkołach Dystryktu 15.

Kiedy nie wykonuje pracy dla rady, nie działa w wolontariacie dla 
Winnebago, lub zajmuje się swoimi dziećmi---Jade (lat dziewięć) 
oraz Justin (lat sześć) również uczęszcza do Winnebago--- McMil-
lan, która uczęszczała na studia prawnicze i otrzymała Certyfikat 
Praktyki Legislacyjnej z Narodowego Uniwersytetu w Cuyo, pisze 
artykuły na temat cywilnej edukacji. W szczytowym okresie jej 
pracy dla Wielojęzycznego Klubu Książki, McMillan działała w 
Komitecie Finansowym Rady, pomagała zaimplementować Pro-
gram Czytelnictwa Łacińskiego w Dystrykcie oraz udziela się w 
wolontariacie Uniwersytetu Rodziców. 

“Najbardziej satysfakcjonującą częścią bycia członkiem Rady 
Edukacji Dystryktu 15 Marquardt jest bycie w stanie pomóc w re-
alnych potrzebach naszej społeczności,” wyjaśnia McMillan, ,,oraz 
kontynuowanie budowania silnych relacji z rodzinami.”

Kontynuacja ze str. 1

Świąteczna Zbiórka Żywności                                                

W grudniu wszystkie pięć szkół Dystryktu 15 przeprow-
adziły szkolne zbiórki żywności we współpracy z Departa-
mentem Policji Glendale Heights, Wioską Glendale Heights 
oraz Stowarzyszeniem Żywnościowym przy Radzie Miasta 
Bloomingdale. Rada studencka z zespołem Systemu Pozyty-
wnej Interwencji Behawioralnej LICZY SIĘ CHARAKTER!, 
zorganizowali inicjatywę promującą zbiórkę jedzenia w pusz-
kach i opakowaniach. Wsparli Departament Policji i Wioskę 
Glendale Heights ładując paczki na ciężarówki. 

Rada uczniów Hall (na zdjęciu powyżej z Urzędnikiem 
DARE Dystryktu 15, Michelle Cahill), rozpoczęła swoje 
działania w listopadzie w czasie konferencji dla rodziców 
i uczniów żeby promować ideę zbiórki wśród rodziców. 
Reskin uhonorował ciężką pracę uczniów pozwalając im 
założyć ich ulubione nakrycie głowy do szkoły a ich zdjęcia 
były również pokazane na szkolnej tablicy biuletynu. 
Black Hawk każdego dnia ogłoszał i promował wśród 
studentów zbiórkę, a uczniowie w jednej z czwartych klas 
rywalizowali ze sobą aby zebrać jak najwięcej jedzenia. 

GHPD oraz Donacja GFPD The Glendale Heights Police 

Departament Policji Glendale Heights i Dystryktowa Straż 
Pożarna Glenside przekazały fundusze na zakup zimowych 
płaszczy dla studentów w potrzebie. Środki zostały zebrane 
podczas Charytatywnej Gry w Baseball Don Darby’ego, 
dorocznym wydarzeniu gdzie GHPD oraz GFPD idą ramię w 
ramię by uhonorować życie i pracę Dona Darby’ego, wetera-
na i oficera K9 GHPD, który odszedł w 2013 roku po rocznej 
walce z rakiem mózgu. Darby przyprowadzał policyjne psy 
do lokalnych szkół aby przeprowadzać demonstracje dla 
uczniów. 
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THEupcoming events

February 15th
No School - President’s Day

February 17th
Superintendent Meet & Greet                              
4:00 PM

February 26th
End of Trimester

E L E M E N TA RY S C H O O L 
D I S T R I C T  1 5

 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 
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