Nagroda im. Zofii Czerwińskiej
dla ucznia, wyjątkowej osobowości
artystycznej
V Liceum Ogólnokształcącym
w Gdańsku

Gdańsk, 20 kwiecień 2020 rok

Zofia Czerwińska (1933-2019) – Absolwentka V LO w Gdańsku, matura 1951.

Polska aktorka teatralna, filmowa i telewizyjna, zdobyła popularność m.in. rolą Zofii
Nowosielskiej w serialu telewizyjnym Czterdziestolatek (1975–1978)
Absolwentka V Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku-Oliwie. W latach szkolnych mieszkała
przy ul. Droszyńskiego 3. Po ukończeniu PWST w Krakowie, pod koniec 1957 debiutowała na scenie.
W latach 1957–1958 występowała w Teatrze Polskim w Bielsku-Białej, 1958–1960 w Teatrze
Wybrzeże w Gdańsku, 1960–1961 w Teatrze im. Jaracza w Olsztynie.

Stała się znana nie tylko z seriali telewizyjnych, w których grała zwykle role komediowe,
ale także z estrady, filmu i teatru. Przez kilkanaście lat była aktorką estradową i filmową, od
1979 występowała w Teatrze Syrena w Warszawie.
Debiutowała rolą barmanki Loli w filmie „Pokolenie”. Dużą popularność zyskała rolą pani
Balcerkowej z serialu „Alternatywy 4” (1983). Zagrała między innymi w serialu Jerzego
Gruzy „Czterdziestolatek” (1974–1977), następnie „Czterdziestolatek. 20 lat później” (1993)
jako Zofia Nowosielska i kierowniczka pizzerii Angelo. Na dużym ekranie kreowała role w
komediach „Lekarstwo na miłość” (1965) jako kelnerka w kawiarni CDT, „Rejs” (1970) jako
uczestniczka rejsu, „Poszukiwany, poszukiwana” (1972) jako ex-gosposia Karpielów, „Miś”
(1980) w roli Ireny, kandydatki na żonę Ochódzkiego, „Och, Karol’ (1985) jako matka
tytułowego bohatera czy „Złoto dezerterów” (1998) w roli garbuski w hoteliku. W serialu
„Świat według Kiepskich” od 2008 do końca życia wcielała się w postać Wisławy
Malinowskiej, ekspedientki ze sklepu monopolowego „U Stasia”.
Wielokrotnie, już jako znana aktorka, gościła w murach Piątki. Czasem pojawiała się sama,
ale często towarzyszył jej ukochanym pies Dżek, który wraz z nią zostawił odcisk łapy w alei
gwiazd w Międzyzdrojach i z którym wystąpiła w filmie „Wojna żeńsko-męska” w 2011.
Zofia Czerwińska zmarła po operacji kręgosłupa nad ranem 13 marca 2019.
Dwa dni po śmierci artystki, 15 marca 2019, podczas 24-go Koncertu Talenty Piątki
organizowanym w V LO w Gdańsku, brawami i krótkim wspomnieniem, społeczność szkolna
i wszyscy goście, uczcili pamięć wyjątkowej absolwentki.
Zofia Czerwińska pochowana została na Cmentarzu Komunalnym Północnym w Warszawie.
20 marca 2019.
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ROZDZIAŁ I
Założenia wstępne przyznania Nagrody imienia Zofii Czerwińskiej
§1.
Nagroda imienia Zofii Czerwińskiej została ustanowiona w celu uhonorowania
trzyletniej/czteroletniej pracy i zaangażowania uczennicy, ucznia klasy maturalnej V-go Liceum
Ogólnokształcącego w Gdańsku w artystyczne i kulturalne życie szkoły oraz upamiętnienia
Absolwentki Piątki Zofii Czerwińskiej (matura 1951), wybitnej polskiej aktorki teatralnej
i filmowej.
§2.
Nagrodę ustanawia Grono Pedagogiczne V Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku
po przedstawieniu kandydatur przez Nauczycieli V LO.
§3.
Nagroda przyznawana jest rokrocznie dla wyjątkowej osobowości artystycznej, uczennicy,
ucznia klasy maturalnej, którzy swoją postawą i szczególnym zaangażowaniem w kulturalne
i artystyczne życie szkoły, wyróżniali się spośród wszystkich uczniów V LO w całym cyklu
kształcenia. Wyróżniona uczennica, wyróżniony uczeń wykazali się przede wszystkim
wyjątkowymi zdolnościami aktorskimi podczas szkolnych przedstawień teatralnych, akademii,
musicali i innych tego typu wydarzeń artystycznych itp.
§4.
Nagroda wręczana jest podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego klas maturalnych.
§5.
1. Nagrodę stanowią statuetka i dyplom, jak również może przyznana być dodatkowa nagroda
wybrana i zaakceptowana przez Grono Pedagogiczne V Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku
w danym roku szkolnym.
§6.
1. Grono Pedagogiczne zwykłą większością głosów zatwierdza kandydatów do nagrody.

ROZDZIAŁ II
Wybór kandydatów do Nagrody imienia Zofii Czerwińskiej
§7.
1. Nauczyciele przedstawiają kandydatów do Nagrody spośród uczniów zaangażowanych przez
trzy lata w życie artystyczne i kulturalne szkoły.
2. Grono Pedagogiczne wybierając kandydatów ma na uwadze cele ustanowienia nagrody, a także
wybrane kryteria:
1) w trzyletnim/czteroletnim dorobku nauki zaangażowanie w artystyczne życie szkoły
zasługuje na szczególne wyróżnienie,
2) uczestniczenie każdego roku szkolnego w wydarzeniach kulturalnych, artystycznych,
teatralnych itp.
3) uwzględnienie faktu, że uczeń był zawsze chętny do udziału w imprezie artystycznej,

4) postawa, zaangażowanie wybranego ucznia/wybranej uczennicy wyróżniające spośród
innych zaangażowanych V Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku,
5) szczególne zaangażowanie w przygotowania do imprez szkolnych i/lub udział w konkursach,
imprezach kulturalnych szkolnych, pozaszkolnych,
6) wyróżnianie się pod względem zdyscyplinowania i systematyczności w pracy na rzecz
szkoły,
7) dzielenie się z innymi swoimi wyjątkowymi umiejętności artystycznych w danej dziedzinie
(muzycznych, wokalnych, tanecznych, teatralnych itp.) poprzez np. uświetnianie imprez,
akademii, wydarzeń szkolnych, współpraca artystyczna z organizatorami imprez,
uczestnikami itp., zachęcanie do współpracy innych uczniów, przygotowywanie innych
uczestników do występu, inspirowanie innych itp.
8) pomaganie innym i zachęcanie do udziału w kulturalnych bądź artystycznym życiu szkoły,
9) postawa motywująca i inspirująca dla innych uczniów,
10) osiąganie dobrych i wyższych wyników w nauce, które potwierdzają umiejętność
pogodzenia artystycznych pasji z obowiązkami w szkole,
11) wysoka kultura osobista i niewzbudzające żadnych zastrzeżeń relacje z rówieśnikami,
nauczycielami i pracownikami szkoły,
12) postawa godna naśladowania.
§8.
Grono Pedagogiczne może podjąć decyzję o nieprzyznawaniu nagrody w danej edycji
lub przyznaniu jej jednemu uczniowi/uczennicy lub przyznaniu jej większej ilości uczniów.

ROZDZIAŁ III
Postanowienia końcowe przyznania Nagrody imienia Zofii Czerwińskiej
§9.
Grono Pedagogiczne przyznające nagrodę działają na podstawie Regulaminu Nagrody
im. Ireny Jarockiej w sprawach nieuregulowanych podejmuje decyzje według własnego
uznania, kierując się zasadami słuszności oraz charakterem Nagrody i jej założeniami.
§10.
Oficjalne ogłoszenie laureatów Nagrody i jej wręczenie odbywa się podczas uroczystości
zakończenia roku szkolnego klas maturalnych.
§11.
Zmiany Regulaminu może dokonywać Rada Pedagogiczna zwykłą większością głosów.
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