ORLIKI

Wszystko zaczęło się od nadania imienia szkole. W roku 2002 naszym Patronem został patriota,
któremu dobro Polski i jej obywateli leżało na sercu, wreszcie - wielki autorytet moralny dla kilku pokoleń
naszych rodaków. Wśród wielu chwil swego życia poświęconych całemu społeczeństwu, na pierwszym
miejscu zawsze stawiał wychowanie młodych ludzi. Jego cenne myśli utkwiły nam w pamięci, służą one
po dzień dzisiejszy jako wskazówki do dojrzałego i rozsądnego życia. Szczególnie jedna spośród
wypowiedzi Prymasa zapadła nam głęboko w serce podczas przygotowań do nadania imienia szkole.
Stała się tą jedyną, główną przesłanką dla idei powstania "ORLIKÓW", która pozwala nam wypatrywać
w gronie uczniów i nauczycieli Publicznego Gimnazjum tych, co to "mają w sobie coś z orłów". Oto
rzeczona wypowiedź Prymasa Tysiąclecia:
"Jesteście pokoleniem milenijnym, przełomowym, które żyje na grani dwóch Tysiącleci. Wiecie, jak
trudno jest utrzymać się na grani. Wieją tam potężne wichry i szaleją burze... Trzeba mocno trzymać się
"pazurami" rodzimej skały, aby nie spaść na dno przepaści. Trzeba nie lada wysiłku i bohaterskiego
męstwa, aby się ostać...
Tylko orły szybują nad graniami i nie lękają się przepaści, wichrów i burz. Musicie mieć w sobie coś z
orłów! - serce orle i wzrok orli ku przyszłości. Musicie ducha hartować i wznosić, aby móc jak orły
przelatywać nad graniami w przyszłość naszej Ojczyzny. Będziecie wtedy mogli jak orły przebić się
przez wszystkie dziejowe przełomy, wichry i burze nie dając się spętać żadną niewolą.
Pamiętajcie - orły to wolne ptaki, bo szybują wysoko!
/.../ - Pamiętajcie, że i Wy jesteście z pokolenia orłów. Niech to będzie dla was znakiem, programem
i ukazaniem drogi...
"Wylęgajcie się" wszyscy na ziemi polskiej, która jest "gniazdem orłów" dla przyszłych pokoleń.
W ramionach Jasnogórskiej Pani, Waszej Najlepszej Matki i Królowej Polski, szybujcie wysoko ku
przyszłości Ojczyzny i Kościoła /.../."
Kardynał Stefan Wyszyński, Prymas Polski.
"Idącym w przyszłość"
( Cytaty pochodzą z: Stefan Kardynał Wyszyński - Prymas Polski, "Dzieła zebrane", t. II, 1953-1956.
Wydawnictwo Soli Deo, Warszawa 1995 ).
Skoro młode orły, o których mówi Prymas, zanim poderwą się do dalekiego lotu w przestworza, nazwano
orlętami lub orlikami, zatem w najprostszy z możliwych sposobów nastąpiło skojarzenie, że statuetka
winna przyjąć nazwę "ORLIK".

Kategorie w ramach plebiscytu
Pierwsza edycja plebiscytu różniła się nieco od obecnej. Kiedy rozpoczynaliśmy go, zgodnie z zapisem
pełnego regulaminu "ORLIKÓW", przewidziano w nim następujący punkt wyjaśniający te różnice:
§ KATEGORIE (każda spośród nich jest opisana, ilość kategorii może być rozszerzona lub
zmniejszona w zależności od potrzeb):
-

UCZEŃ ROKU, ( oddzielnie KLAS I, KLAS II, KLAS III)

-

NAUCZYCIEL ROKU,

-

WYDARZENIE ROKU,

-

DEBIUT ROKU UCZNIA,

-

ORLIK ROKU NAUCZYCIELA,

-

ZESPÓŁ KLASOWY ROKU,

-

KLASOPRACOWNIA ROKU,

-

SPORTOWIEC ROKU,

-

SPOŁECZNIK ROKU, ( ew. FILANTROP ROKU )

-

ARTYSTA ROKU,

-

SUPERORLIKI ( przyznawane nauczycielowi oraz uczniowi za osiągnięcia
w kilku kategoriach),

Szczegółowy OPIS KATEGORII zawierał podpowiedź jakimi wskazówkami powinni się kierować
uczestnicy plebiscytu w czasie głosowania.
¨
UCZEŃ ROKU - osoba z najwyższą średnią ocen w nauce wśród uczniów poszczególnych
roczników tzn. klas I, II, III.
¨
NAUCZYCIEL ROKU - nauczyciel, który najbardziej zasługuje na uznanie wśród uczniów naszej
szkoły, zdobył ich sympatię, życzliwość i szacunek do niego oraz przedmiotu jaki wykłada,
¨
WYDARZENIE ROKU - uroczystość, impreza, zdarzenie w szkole lub poza nią noszące znamiona
ważnego dla społeczności szkolnej, najlepsze z proponowanych,
¨
DEBIUT ROKU UCZNIA - wyróżnienie przyznane uczniowi, który w ciągu danego roku szkolnego
osiągnął niespodziewany sukces ( niekoniecznie w dziedzinie nauki ),
¨
ORLIK ROKU NAUCZYCIELA - wyróżnienie przyznane nauczycielowi, który swoją aktywną
postawą zainspirował uczniów do zwiększonego zaangażowania w życie szkoły,
¨
ZESPÓŁ KLASOWY ROKU - uczniowie tej klasy, która w istotny sposób wyróżniła się na forum
gimnazjum, np. brała aktywny udział w największej ilości konkursów szkolnych, przygotowywała
najwięcej imprez prezentowanych w szkole, prowadziła różnorodne działania na rzecz uczniów, godnie
reprezentowała szkołę na zewnątrz, stale współpracowała z samorządem szkolnym oraz innymi klasami,
czynnie współdziałała z nauczycielami w realizacji programów edukacyjnych , itp.,

¨
KLASOPRACOWNIA ROKU - wyróżnienie przyznawane opiekunom tej sali lekcyjnej, w której ,
zdaniem młodzieży, stworzono uczniom najbardziej sprzyjające warunki do pracy na lekcji (ma tu
znaczenie zarówno wystrój klasopracowni - rośliny, gazetki tematyczne - jak i atmosfera w niej
panująca),
¨

SPORTOWIEC ROKU - wyróżnienie przyznawane uczniowi, który osiągnął w danej dyscyplinie
efekty wybitne,

¨
SPOŁECZNIK ROKU - wyróżnienie przyznawane za działalność głównie charytatywną, filantropijną
lub społeczną uczniowi najbardziej zaangażowanemu w życie szkoły i jej społeczności,
¨
ARTYSTA ROKU - wyróżnienie przyznawane uzdolnionej plastycznie osobie, która prezentuje
swoje prace nie tylko na lekcjach sztuki, ale też bierze udział w konkursach w szkole i poza nią,
¨
SUPERORLIKI - wyróżnienie przyznawane nauczycielowi lub uczniowi za szczególne osiągnięcia,
które noszą znamiona istotnych dla społeczności szkolnej, lecz nie dające się określić w żadnej z wyżej
wymienionych kategorii lub w przypadku zaistnienia tej samej osoby w kilku kategoriach jednocześnie,
Z biegiem czasu, w ramach ewaluacji niektóre kategorie usunięto, a inne dodano. Tegoroczna edycja
przewidywała następujące spośród nich:
.

NAUCZYCIEL ROKU

.

UCZENNICA ROKU:

KLAS I
KLAS II
KLAS III
.

UCZEŃ ROKU:

KLAS I
KLAS II
KLAS III
.

KLASA ROKU (dawniej ZESPÓŁ KLASOWY ROKU)

.

ARTYSTA ROKU

.

SPOŁECZNIK ROKU

.

SPORTOWIEC ROKU

.

PASJONAT ROKU

.

SUPERORLIK NAUCZYCIELA

.

SUPERORLIK UCZNIA

.

PRZYJACIEL SZKOŁY

Echa "ORLIKÓW" wśród rodziców oraz mieszkańców Choroszczy i okolic
Każdy plebiscyt wywołuje corocznie ogromne emocje, zawsze do czasu ogłoszenia wyników
(oczywiście na Wielkiej Gali w dniu rozdania świadectw) typowane są wyniki plebiscytu, krążą nazwiska
przypuszczalnych laureatów. Dreszczyk emocji udziela się też rodzicom, którzy snują marzenia jak to
podczas Gali, z dumnie podniesioną głową, obserwują moment nagradzania akurat własnej córki czy
syna, aż łza wzruszenia w oku się zakręci. Od czasu kiedy powołaliśmy do życia kategorię " Przyjaciel
Szkoły" renoma "ORLIKÓW" zatoczyła szersze kręgi wśród mieszkańców Choroszczy, rodziców oraz
właścicieli firm i przedsiębiorstw z naszego terenu i nie tylko. Rośnie rzesza bezinteresownych ludzi,
którzy przychodzą z propozycją pomocy gimnazjum, współpracy i współdziałania w wielu dziedzinach
szkolnej codzienności. Ogromna wdzięczność i podziękowanie za szczere serce i pomoc może znaleźć
wyraz jedynie w formie przyznania im tak zaszczytnego tytułu wraz ze statuetką.

