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Irena Jarocka (1946-2012) – Absolwentka VLO w Gdańsku, matura 1964.
Irena Jarocka debiutowała na festiwalu opolskim w 1965, ale za swój faktyczny debiut
uważała udział w 1968 roku w festiwalu w Sopocie, kiedy zaśpiewała piosenkę „Gondolierzy znad
Wisły” i otrzymała wyróżnienie za interpretację.
Niezwykle wrażliwa artystka, charyzmatyczna, obdarzona głosem o unikalnej, ciepłej barwie,
bezbłędnie trafiającym do serc słuchaczy. Wiele Jej płyt zostało wydanych w Polsce i za granicą,
dziesiątki przebojów takich jak: „Wymyśliłam Cię”, „Motylem jestem”, „Gondolierzy znad Wisły”,
„Kocha się raz”, „Nie wrócą te lata”, „Odpływają kawiarenki” i wiele, wiele innych. Zagraniczne
sukcesy fonograficzne to płyty wydawane w USA, we Francji, w dawnym RFN, ZSRR
i w Czechosłowacji.
Zdobywczyni wielu prestiżowych nagród na światowych festiwalach piosenki, laureatka wielu
plebiscytów prasowych i radiowych na najpopularniejszą piosenkarkę roku. Śpiewała u boku takich
gwiazd jak Mireille Mathieu, Charles Aznavour, Michael Legrand czy zespół ABBA. Nagrywała płyty
dla największych wytwórni na świecie takich jak Phillips, Supraphon, Warner Brothers, Cristal- EMI ,
Melodia i rodzimych Polskich Nagrań.
Irena Jarocka znana była z występów scenicznych pełnych dynamiki, energii i bliskiego
kontaktu z publicznością. Na koncertach śpiewała utwory w ośmiu językach, w różnych stylach: od
popu, przez rock, country, french chanson, broadway aż po jazz.
Jako uczennica „Piątki” Irena Jarocka brała udział w wielu szkolnych muzycznych
przedsięwzięciach. Na początku lat 60-tych muzyczną oprawę szkolnych uroczystości „Piątki”
przygotowywał często Marek Tomaszewski (ten ze słynnego duetu fortepianowego „Marek i Wacek”),
recytowała zaś i śpiewała jego młodsza koleżanka - Irena Jarocka. Jako przyszłą artystkę światowych
scen zapowiadał ją wówczas szkolny konferansjer Bogdan Kosmowski, później profesor Politechniki
Gdańskiej. Ostatni raz znana piosenkarka gościła w gdańskiej „Piątce” w 2005 roku. Znakomicie
uświetniła swym występem „Bal 60-lecia w szkolnej auli”.
25 stycznia 2013 r. w V LO w Gdańsku odbyła się uroczystość odsłonięcia Ławeczki im. Ireny
Jarockiej, która dziś dumnie stoi na szkolnym dziedzińcu. Jedną z dekoracji ławeczki są dwa klucze
wiolinowe i motyl z cytatem „Tak żyć by coś zostało z tych dni …” oraz z dedykacją „Słynnej
piosenkarce, Niezapomnianej koleżance, Naszej absolwentce, 1960-1964.” Tak społeczność V Liceum
Ogólnokształcącego w Gdańsku wraz z kolegami i koleżankami z klasy piosenkarki uczcili pamięć
zmarłej w 2012 roku, absolwentki szkoły przy ul. Polanki 130.
Na zaproszenie licealistów i dyrektor Elżbiety Piszczek uroczystość odsłonięcia uświetnili brat
wokalistki – Henryk oraz mąż Michał Sobolewski.
W roku 2018 z okazji uroczości Talentów Piątki, cyklicznej imprezy, która od ponad dwóch
dekad, a dokładnie od 1995 roku, jest stałym punktem kalendarza roku szkolnego VLO, Rada
Pedagogiczna uchwaliła Nagrodę im. Ireny Jarockiej dla wybitnej osobowości artystycznej VLO.
Nagroda przyznawana jest podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego klas
maturalnych.

Źródło: http://irenajarocka.pl/

ROZDZIAŁ I
Założenia wstępne przyznania Nagrody imienia Ireny Jarockiej
§1.
Nagroda imienia Ireny Jarockiej została ustanowiona w celu uhonorowania trzyletniej pracy
i zaangażowania uczennicy, ucznia klasy maturalnej V-go Liceum Ogólnokształcącego
w Gdańsku w artystyczne i kulturalne życie szkoły oraz upamiętnienia Absolwentki Piątki
Ireny Jarockiej (matura 1964), wybitnej polskiej piosenkarki.
§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.
§4.
Nagroda wręczana jest podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego klas trzecich.
§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 Ireny Jarockiej
§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 dorobku nauki zaangażowanie w artystyczne życie szkoły zasługuje
na szczególne wyróżnienie,
2) uczestniczenie każdego roku szkolnego w wydarzeniach kulturalnych lub artystycznych,
muzycznych lub plastycznych 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 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, plastycznych 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 Ireny Jarockiej
§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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