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Opracowanie broszury: Tatiana Synowiecka, Oskar Synowiecki / Gdańsk 2017 
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Z DZIEJÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 86 

 Historia naszej szkoły sięga dni powojennych, do Łostowic – wieś granicząca z Zakoniczynem i 

Kowalami, nosząca wcześniej nazwę Schonfled – przyjeżdża Tadeusz Rogowski (przedwojenny inspektor 

oświaty w powiecie Lida, prowadzący w czasie okupacji niemieckiej tajne nauczania na Kielecczyźnie) i 

podejmuje się organizacji polskiej szkoły. I tak zaczyna się siedem dziesiątek lat bogatych dziejów naszej 

placówki. Trudno w tak krótkiej broszurze opisać ze szczegółami nie jeden szkolny rok, bo każdy obfitował w 

ciekawe inicjatywy, sukcesy, ważne wydarzenia. Bezpośrednio po wojnie wysiłek kierownika szkoły i kadry 

nauczycielskiej skupiał się na stworzeniu elementarnych warunków do nauki czytania i pisania, odrobienia 

wojennych i okupacyjnych zaległości. Z czasem ambicje i uczniów, i nauczycieli rosły, przybywało ciekawych 

pomysłów, baza szkoły wzbogacała się i zmieniała. W połowie lat siedemdziesiątych Łostowice zostały 

włączone do Gdańska, chciały dorównać miejskim placówkom. Następna dekada przyniosła stale rosnącą 

liczbę mieszkańców i potrzebę rozbudowy. Nowe wyzwania przyniosły: zmiana ustroju i reforma oświaty. Dziś 

rzeczywistość wokół nas dynamicznie się zmienia, a nasza szkoła próbuje stworzyć uczniom jak najlepsze 

warunki do nauki, rozbudzić ciekawość poznawczą i przekazać przydatne w życiu wartości. 

Kalendarium ważniejszych wydarzeń : 

1945 – przybycie Tadeusza Rogowskiego – pierwszego kierownika szkoły, 

1946 – nauczanie w domu prywatnym przy ul. Świętokrzyskiej, przyjęcie paczek żywnościowo-ubraniowych z 
UNRRA, 

1947 – zainstalowanie światła elektrycznego oraz pierwsza wizytacja szkoły, 

1948 – sadzenie lasu w Łostowicach, zakupienie 50 woluminów do powstającej biblioteki, 

1949 – powstanie spółdzielni uczniowskiej, 

1950 – zbiórka złomu na budowę szkoły, 

1951 – pierwszych 14 absolwentów siedmioklasowej szkoły, 

1953 – prenumerata czasopism dla dzieci i młodzieży, m. In. „Płomyczek” i „Płomyk”, 

1955 – rozpoczęcie wykopów pod nowy budynek, 

1957 – nowy budynek przy ul. Wielkopolskiej, 

1959 – ogrodzenie terenu szkoły, 

1964 – kursy wieczorowe dla dorosłych, rajd rowerowy drużyny ZHP „Westerplatte – Rysy”, 

1966 – zakup telewizora, uruchomienie radiowęzła; uporządkowanie terenu zielonego wokół szkoły, 

1967- pierwsi absolwenci ośmioklasowej szkoły, 

1968 – wprowadzenie odznaki „Wzorowy Uczeń”, 

1969 -70 remont kapitalny, założenie centralnego ogrzewania, 

1971 – zbiórka makulatury na odbudowę Zamku Królewskiego w Warszawie, 

1972 – podłączenie do linii telefonicznej, wprowadzenie stanowiska dyrektora szkoły, 

1973 – włączenie Łostowic w obręb miasta Gdańska, nadanie numeru 86, 

1974 – uruchomienie świetlicy szkolnej, 

1975 – wprowadzenie Kodeksu Ucznia, 
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1976 – zorganizowanie gabinetu stomatologicznego, 

1977 – powstanie Szkolnego Koła PTTK, 

1979 – doprowadzenie do budynku wodociągu, 

1980 – wprowadzenie świadectw z wyróżnieniem, 

1981 – założenie w szkole komórki NSZZ „Solidarność”, 

1988 – remont kapitalny, oddanie do użytku WC w budynku szkoły, 

1990 – wprowadzenie religii do szkół, powołanie pierwszego zespołu przedmiotowego, 

1992 – powstanie Rady Szkoły, 

1995 – rozpoczęcie rozbudowy i modernizacji, 

1997 – uroczyste obchody 1000-lecia Gdańska i oddanie do użytku segmentu dydaktyczno-sportowego; 
przygotowanie do reformy oświatowej, 

1998 – oddanie do użytku stołówki szkolnej z zapleczem kuchennym oraz całego budynku z kompleksem 
sportowym; utworzenie pracowni przedmiotowych, w tym informatycznej, gabinetów : pedagoga, 
stomatologa, logopedy, pielęgniarki szkolnej oraz biblioteki z czytelnią, 

1999 – wejście w skład jednostki organizacyjnej: Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 4, 

2000 – zaadaptowanie na cele szkolne pomieszczeń w budynku parafii św. Judy Tadeusza przy ul. 
Świętokrzyskiej, 

2001 – udział uczniów w dziecięcej Sesji Rady Miasta Gdańska; wizyta uczniów i nauczycieli ze Szwecji, 

2002 – I. Święto Matematyki; Mistrzostwa Szkoły w Gimnastyce Sportowej, 

2004 – wizytacja szkoły przez Kuratorium Oświaty w Gdańsku; Obchody Dnia Europejskiego związane z 
wejściem Polski do UE, 

2005 – udział delegacji szkolnej w Gdańskiej Paradzie Niepodległości; uroczysty apel i założenie Księgi 
Pamiątkowej w związku ze śmiercią Jana Pawła II, 

2006 – wycieczka nauczycieli do Wilna; realizacja międzynarodowego projektu językowego „Socrates 
Comenius” we współpracy z czeską szkołą z Borohradka, 

2007 – wizyta nauczycieli z Odessy; uzyskanie Pomorskich Certyfikatów Jakości Edukacji, organizacja 
spotkania uczniów z  Senatorem RP, prof. Edmundem Wittbrodtem, 

2009 – wyróżnienie w konkursie „Szkoła na Bursztynowym Szlaku”, 

2010 – zakup pomocy dydaktycznych z programu „Radosna Szkoła” – przygotowanie do przyjęcia 
pięciolatków, 

2011 – wprowadzenie w szkole dziennika elektronicznego przez firmę Librus, 

2012 – przeprowadzenie w szkole ewaluacji zewnętrznej; wybór Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia, 

2013 – wdrożenie Gdańskiej Platformy Edukacyjnej; realizacja programów prozdrowotnych : „Śniadanie daje 
moc”, „Owoce w szkole”, „Szklanka mleka dla ucznia”, 

2014 –  powrót do statusu samodzielnej szkoły SP 86; oddanie do użytku filii przy ulicy Dulina; uroczyste 
pożegnanie p. dyr. Alicji Domozych, 

2015 – rozpisanie konkursu na patrona szkoły, 

2016 – wybór patrona – Jerzego Sampa, organizacja jubileuszu 70-lecia, przygotowanie sztandaru, tablicy 
pamiątkowej i izby pamięci patrona. 
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Klasa IV – 1966. Pani Gertruda Opinc z klasą I – 1970. 

Dyrektor Arkadiusz Opinc z klasą IV – 1964. Pani Wiesława Lipska z uczniami. 

Gotowy budynek szkolny – 1957. Grono pedagogiczne – 1960/61. 

Budowa szkolnego gmachu – 1956. 



6 
 

MIGAWKI Z PRZESZŁOŚCI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wieloletnia sekretarka, p. Łucja Goździak  

i p. dyrektor Alicja Domozych. 

Awans zawodowy – akt mianowania 

otrzymuje p. Włodzimierz Augustynowicz. 

 

Otwarcie nowego segmentu – wstęgę przecinają 

uczeń Jeremi Nazaruk 

 i p. dyr. Alicja Domozych – 1997. 

Jubileusz 50 –lecia – 1997. 

Grupa nauczycieli na tle zamku w podwileńskich 

Trokach – 2006. 

Pielęgniarka, p. Leokadia Pałasz dbała  

o zdrowie naszych uczniów. 
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DYREKTORZY  70 - lecia 

 Tadeusz Rogowski   1945 - 1963 

 Arkadiusz Opinc   1964 - 1976 

 mgr Teresa Pikul   1976 - 1978 

 mgr Józef Lewicki   1978 – 1981 

 Maria Gotkowska   1981 - 1985 

 mgr Eugenia Poterewicz  1985 - 1988 

 mgr Alicja Domozych   1988 - 2014 

 mgr Grzegorz Kryger   2014 - 2016 

 mgr Ewa Dębczak   2016 - 

  

Zastępcy dyrektora : 

 mgr Lidia Frankowska – Plichta 

 mgr Iwona Kołosza 

 mgr Tatiana Synowiecka 

 mgr Grzegorz Kryger 

 mgr Olga Mardzińska 

 mgr Ewa Dębczak 

 mgr Ewa Wosińska- Stelter 

 

Nauczyciele zatrudnieni w roku szkolnym 2016/2017 : 

 Bożena ANDRZEJAK  
 Elwira AUGUSTYNOWICZ  
 Włodzimierz AUGUSTYNOWICZ  
 Piotr BARTCZAK PIOTR 
 Anna BIELICKA  
 Beata BOGDANOWICZ  
 Joanna BROWARCZYK  
 Ewa BROŻEK - CANTILLANA  
 Beata BRYLOWSKA  
 Renata BUKOWSKA  
 

 Katarzyna CHOŁKA  
 Bożena CZAPIEWSKA  
 Elżbieta CZERWONKA  
 Anna DĄBROWSKA  
 Ewa DĘBCZAK 
 Alicja DOMOZYCH  
 Stanisława DURAJ 
 Dorota FIC 
 Włodzimierz FILIMONIUK  
 Lidia FRANKOWSKA-PLICHTA  

 Marta GARDZIEJEWSKA  
 Katarzyna GILLA 
 Dorota GLINIECKA - MYSIOR  
 Krystyna GOLĘDZIK  
 Karolina GOLIŃSKA 
 Maria GOTARTOWSKA  
 Krystyna GÓRCZAK  
 Iwona GROCHOLSKA  
 Aleksandra GROSCH 
 Joanna GRUSZKA-WOLF  
 
  

 Alina HAJDEL  
 Małgorzata IRACKA  
 Małgorzata JAR 
 Anna JAROCKA  
 Michał JAROCKI  
 Joanna JASIEL 
 Magdalena JAWORSKA 
 Teresa JESIONEK 
 Elżbieta JURCZAK 
 Iwona JURKIEWICZ  
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Dominika KARCZEWSKA 
Barbara KAWA  
Katarzyna KŁOPOTOWSKA 
Tamara KNAPIK  
Dorota KOKOSZKA  
Władysława KOŁAKOWSKA 
Małgorzata KOŁODZIEJ  
Iwona KOŁOSZA  
Ilona KOVACS  
Anna KUPISIEWICZ- PLIŃSKA  
 
Teresa MICHALSKA  
Katarzyna MIODUSZEWSKA 
Danuta MROCZEK  
Wojciech NIEWIADOMSKI  
Iwona ORZOŁEK  
Marta PAKOWSKA  
Tomasz PAŁUBICKI  
Kinga PATRZYLAS - ELŻANOWSKA 
Katarzyna PAWLICKA 
Bogumiła PAWŁOWSKA  
 
Teresa SWOROBOWICZ  
Tatiana SYNOWIECKA  
Justyna SYPION  
Małgorzata SZATKOWSKA  
Barbara SZULC 
Anna SZYMANOWSKA  
Monika SZYMAŃSKA - DOWGIELEWICZ 
Monika ŚLIWOWSKA 
Joanna ŚWIERCZ  
Joanna ŚWITLIK 
 
Ewa WOSIŃSKA - STELTER 
Katarzyna WOŹNIAK 
Elżbieta WOŹNICKA  
Joanna ZASADA 
X. Bartłomiej ZENTKOWSKI 
 

Marlena LEWANDOWSKA 
Bożena LEWANDOWSKA  
Magdalena LUBIEJEWSKA 
Małgorzata ŁOBOCKA 
Agnieszka ŁUKASZEWICZ 
Agnieszka MADEJ 
X. Tomasz MAKOWSKI 
Joanna MALINOWSKA  
Olga MARDZINSKA  
Aleksandra MATUSZEWSKA 
 
Piotr POTEREWICZ 
Donata PRUCHEŃSKA 
Anna RZEPKA 
Alicja SABINIARZ  
Teresa SAWICKA  
Ewa SĄDEJ  
Agnieszka SCHROEDER-FRYSKA 
Katarzyna SOBOTNICKA 
Katarzyna SPRAWKA 
Monika S. - BYCHOWSKA 
 
Aleksandra TOMCZYSZYN 
Marta TRZEBIATOWSKA  
Magdalena TUCKA  
Agnieszka TYBORCZYK  
Aleksandra WEGNER 
Marzena WIERCIOCH 
Iwona WINIARSKA  
Izabela WITKOWSKA  
Iwona WNUK  
Violetta WOJEWODA 
 
Iwona ZINKA 
Marzena ŻEBROWSKA  
Grażyna ŻOCHOWSKA 
Joanna ŻUCHOWSKA-BEDNARSKA 
Joanna ŻUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grono pedagogiczne – 2014. 
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NASZE TRADYCJE 

 

Kiedyś o najciekawszych szkolnych wydarzeniach mówiły karty kronik przeglądanych od święta. Dziś 

każdego dnia o każdej porze można zajrzeć na stronę internetową szkoły lub na jej profil na Facebooku i 

pozyskać informacje o aktualnych wydarzeniach. Właściwie codziennie nasi uczniowie biorą udział w 

konkursach, imprezach, zwiedzają muzea, realizują projekty, działają w organizacjach. Poniższa tabelka 

pokazuje najważniejsze działania, z których wiele realizujemy już od wielu lat, stały się naszymi znakami 

rozpoznawczymi i naszą tradycją. 

 

KALENDARIUM SZKOLNYCH IMPREZ 

WRZESIEŃ Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. 
Obchody rocznicy napaści sowieckiej na Polskę. 
Klasowe obchody Dnia Chłopaka. 
Pokaz tańców ,,Gabi”. 
Spotkanie z policjantem. 
Dzień przedszkolaka. 
Dzień bez samochodu w ramach Tygodnia 
Zrównoważonego Rozwoju. 
Święto Jesiennych Kapeluszy. 
Festyn integracyjny dla kl. IV. 
Mistrzostwa szkoły klas VI chłopców w piłce 
nożnej. 
Światowy Dzień Turystyki. 
 

PAŹDZIERNIK Pasowanie uczniów klas I. 
Dzień Papieski - Jan Paweł II. 
Dzień Tabliczki Mnożenia. 
Dzień Edukacji Narodowej. 
Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy. 
Światowy Dzień Mycia Rąk. 
Światowy Dzień Żywności. 
Dzień Walki z Otyłością. 
Dzień Ratownictwa Medycznego. - ,,Mały 
ratowniczek”. 
,,Holly Wins - Święty Zwycięża”- bal szkolny. 
 
 
 

LISTOPAD Szkolne obchody Narodowego Święta 
Niepodległości. 
W królestwie pluszowych misiów. 
Jesienny turniej tenisa stołowego. 
Turniej dwóch ogni usportowionych klas IV 
chłopców. 
„Cała szkoła czyta dzieciom”. 
Wróżby i zabawy andrzejkowe. 
 
 
 
 
 
 



10 
 

GRUDZIEŃ Turniej dwóch ogni usportowionych klas IV 
dziewczynek. 
Światowy Dzień Walki z AIDS. 
Szkolny Dzień Dobroczynności. 
Ogólnopolska akcja ,,Szlachetna paczka”. 
Światowy Dzień Wolontariatu. 
Kiermasz świąteczny. 
Mikołajki. 
Wigilia dla pracowników szkoły. 
Wigilie klasowe i jasełka. 
 
 
 
 

STYCZEŃ Koncert kolęd. 
Szkolne bale karnawałowe. 
Dzień Babci i Dziadka. 
Spotkanie ze Strażą Miejską. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUTY Światowy Dzień Chorego.  
Światowy Dzień Kota. 
Pokaz Mody. 
Poczta Walentynkowa. 
Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARZEC Szkolne uroczystości związane z Dniem Kobiet. 
Szkolny Dzień Talentów. 
Wielkanocny festyn w gimnastyce korekcyjnej.  
Powitanie Wiosny. 
Dzień Teatru. 
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KWIECIEŃ Kiermasz Wielkanocny. 
„Poczytaj mi mamo, poczytaj mi tato”/  
,,Cała Polska czyta dzieciom”. 
,,Posłuchajcie tej ciekawej książki ...”. 
Dzień Leśnika i Drzewiarza. 
Pola Nadziei w szkole. 
Dzień Ziemi. 
Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia 
Hałasem. 
Poznajemy Europę - Dzień Europejski. 
Mistrzostwa szkoły klas IV chłopców w piłce 
nożnej.  
Dzień Talentów - część językowa. 
 

MAJ Apel z okazji święta Konstytucji 3 Maja./ 
Święto flagi. 
Szkolne uroczystości związane z Dniem Matki, 
Dniem Rodziny, Dniem Dziecka.  
Tydzień Języków Obcych. 
Dzień Sobowtóra Literackiego - kl. IV, V. 
Mistrzostwa szkoły w Tag RUGBY dla kl. V- VI. 
 
 
 
 
 
 
 

CZERWIEC Wiosenny Bieg Łostowicki. 
Olimpiada korekcyjna. 
Dzień Dziecka – Festyn Rodzinny. 
Turniej sprawności  siły ,,Siłacze” dla klas IV-VI. 
Realizacja projektu edukacyjnego eTwining. 
Uroczyste zakończenie roku szkolnego. 
 
 
 
 
 
 
 
 

            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ze świadectwami w rękach  wszyscy uczniowie są 
dumni i cieszą się z dwumiesięcznych wakacji.                                                         
A w szkole, zazwyczaj, trwają wtedy remonty i 
inwestycje, żeby nowy rok szkolny zacząć z 
entuzjazmem i w dobrych warunkach. 

 



12 
 

STROFY O SZKOLE 

 

„Szkoła w Łostowicach” 

Wiersz napisany przez uczennicę klasy Ve,  
Kornelię Bisewską z pomocą dziadka 
 

 

 

 

Już przed drugą wojną światową, 

W Łostowicach szkoła powszechna była, 

Która podczas działań wojennych  

Doszczętnie się spaliła. 

Straż pożarna na czas nie zdążyła, 

Bo do pożaru konno jeździła. 

Milicja wszczęła dochodzenie. 

Czy to iskra z komina? Czy też podpalenie? 

Już w 1946 roku ludzie się zebrali 

I w czynie społecznym szkołę odbudowali. 

Sprzęt szkolny i przybory przekazano  

Z dotacji honorowej 

Powiatowej Spółdzielni Rolniczo-Handlowej. 

W roku 1957 powstała nowa szkoła 

Przyjąć do pracy uczniów gotowa. 

Szkoła Podstawowa numer 86 

Gdańsk  Łostowice, ul. Wielkopolska 20. 

Kochani Moi, teraz już wiecie gdzie ona stoi. 

Już niewiele kilometrów od niej Was dzieli, 

Zobaczycie jej wnętrze, poznajcie nauczycieli. 

Gdy ją zobaczycie z bliska na własne oczy, 

Jej wspaniały widok na pewno Was zaskoczy. 

Wszystkich dyrektorów szkoły,  

Przepraszam, że nie wymienię, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im też należy się wyróżnienie! 

Bo wykształcili tyle młodzieży, 

Szacunek i pamięć im się należy. 

O wyczynach pana profesora Jerzego Sampa… 

Mnie się to w głowie nie mieści, 

Różnych tytułów i prac naukowych  

Ma chyba ponad czterdzieści. 

Znawca historii i kultury, Gdańska i okolic 

W tym również Łostowic. 

Jak już się całej tej sprawie przyjrzałem z bliska, 

To ta Szkoła Podstawowa  

Jest godna Tego nazwiska. 

Profesora Jerzego Sampa patrona. 

Po długiej chorobie, dwa lata temu prawie 

Zmarł w szpitalu w Warszawie. 

Ludzie z łez ocierali lica, 

A teraz leży złożony w Alei Zasłużonych 

Na Łostowicach. 

Nad trumną prezydent Gdańska, 

Rektorzy z różnych uczelni przemawiali 

I z honorami Go żegnali. 

Więc wszyscy uważamy, że słusznie 

Wybór padł na Niego, 

I cieszymy się, że nasza szkoła  

Nosi imię profesora Sampa Jerzego. 
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„Nasza szkoła” 

Magdalena Wiśniewska VI f 

 

 

Dzisiaj wielkie święto mamy, 

Na 70-lecie wszystkich zapraszamy! 

Będą sukienki i krawaty, 

A dla dyrekcji szkoły kwiaty. 

W końcu ten mit obalimy, 

Że naszej szkoły nie lubimy. 

Gdy wielkie święto się zacznie, 

Do hymnu wszyscy staniemy bacznie, 

I zaśpiewamy najpiękniej jak umiemy, 

Bo wszyscy się radujemy. 

Sztandar szkoły zobaczymy 

I o naszym patronie, Jerzym Sampie, usłyszymy. 

Gdy się uroczystość skończy, do książek wrócimy, 

Naszą wiedzę pogłębimy. 

Szkoło, nasza szkoło, dziękujemy Ci 

Za otwarte do nauki drzwi! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Wiersz o naszej szkole i jej patronie” 

Hanna Seredyniecka V f 

 

 

Przy ulicy Wielkopolskiej, przy jeziorku z łabędziami 

Stoi szkoła podstawowa, do niej właśnie uczęszczamy. 

Sam budynek nie jest duży, jednak dzieci jest tu wiele, 

Przez rok cały na dwie zmiany uczą nas nauczyciele: 

Czytać, pisać i rysować, recytować, grać na flecie, 

Liczyć, śpiewać, stać na rękach – najróżniejszych rzeczy 

w świecie. 

Wszystko byłoby w porządku, lecz patrona nie mieliśmy 

I dlatego w głosowaniu imię szkole nadaliśmy. 

Dobrze, że Jerzego Sampa wybraliśmy na patrona, 

Bo to postać sympatyczna i dla Gdańska zasłużona. 
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NASZE CERTYFIKATY 

 

W ciągu wielu lat pracy nasi nauczyciele, realizując wspólnie z uczniami różne projekty, pozyskali dla 

szkoły certyfikaty : 

 „Szkoła z klasą”,  

 

 „Szkoła odkrywców talentów”,  

 Zdolnych uczniów w naszej szkole nie brakuje. Tańczą, śpiewają, grają na instrumentach, 

 pięknie recytują, uprawiają różne dziedziny sportu, piszą ciekawe prace literackie. Aby wyłowić 

 najzdolniejszych, od kilu lat organizujemy Szkolny Dzień Talentów, które mogą podziwiać 

 wszyscy uczniowie i zaproszeni goście. 

  

 „Szkoła na bursztynowym szlaku”,  

 Nie sposób nie fascynować się bursztynem, gdy mieszka się w Gdańsku. Nasi uczniowie 

 zagłębili się w temat, dowiedzieli się o bałtyckim jantarze bardzo dużo, przygotowali 

 sprawozdanie ze swojej działalności i otrzymali stosowny certyfikat. Oprócz tego byliśmy 

 organizatorami konkursu „Bursztynowe impresje” i zrealizowaliśmy projekt „Przystanek na 

 Bursztynowym szlaku”. 

 „Szkoła Społecznie Wrażliwa", 

 Od lat dziewięćdziesiątych w naszej szkole uczniowie uczą się myśleć, pamiętać o innych i 

 poświęcać swoje siły i czas najbardziej potrzebującym. Szkolne Koło Wolontariatu i Szkolne 

 Koło Caritas skupiają dziesiątki dziewcząt i chłopców, organizują zbiórki, kwesty, kiermasze, 

 koncerty, prezentacje i niosą uśmiech, nadzieję i konkretne wsparcie  dzieciom, osobom 

 chorym, starszym, samotnym. 

 „Szkoła przedsiębiorczości”,  

 „Szkoła z pasją”, 
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 „Szkoła w ruchu” 

 Nauczyciele wychowania fizycznego dbają o kondycję naszych uczniów, zachęcają ich do 

 zdrowego trybu życia, pokazują ciekawe sposoby na aktywne spędzanie wolnego czasu. 

 Podczas lekcji i zajęć dodatkowych dzieci trenują różne dziedziny sportu. W ciągu całego roku 

 szkolnego jest wiele turniejów, zawodów, festynów sportowych i rekreacyjnych.  

 

 „Szkoła Współpracy" 

 Nie trzeba nikomu w naszej szkole uświadamiać, że nie tylko nauczyciele decydują, co się w 

 placówce dzieje. Także rodzice i dzieci mają wpływ na powstanie i realizację różnych 

 projektów. W ramach tego programu odbyła się u nas m. in. „Noc w szkole” – całe szczęście, po 

 północy ukazały nam się tylko dobre duchu naszej szkoły, dzięki którym tak miło spędza się w 

 niej czas.  

  

 „Szkoła Przyjazna Bezpieczeństwu", 

 

 Możemy się też pochwalić : 

 Odznakami Akademii Gdańskich Lwiątek  

 W naszym mieście jest zabytków, historycznych pamiątek i muzeów co niemiara. Maluchy w 

 klasach 0-III przemierzają miasto wszerz i wzdłuż, poznając jego wspaniałą kulturę, sztukę i 

 historię.  

  

 Krajową Odznaką Jakości eTwinning, 

 przynależnością do Klubu Szkół Unicef 

 Certyfikatem Programu „Ratujemy i Uczymy Ratować WOŚP”. 
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FOTOGRAFIE UWIECZNIAJĄ WSZYSTKIE PIĘKNE CHWILE I DOKONANIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zajęcia sportowe na basenie. 

Mali wolontariusze z opiekunką, p. Bogumiłą Pawłowską. 

Pasjonaci bursztynu z p. prezydentem Pawłem Adamowiczem 

i realizatorką projektu, p. Marią Gotartowską. 
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ORGANIZACJE SZKOLNE 

 

LOP 

Nasza szkoła jest położona w pięknym otoczeniu, a nauczyciele przyrody starają się 
zaszczepić w swoich wychowankach szacunek do natury. Pomaga w tym działalność 
szkolnego Koła LOP.  Co roku członkowie koła realizują ciekawe zadania, np. 
obserwują pomniki przyrody w otoczeniu szkoły, przygotowują plakaty reklamujące 
akcje ekologiczne, dokarmiają ptaki, przygotowują stroiki świąteczne, zbierają 
surowce wtórne, organizują dni promujące dania z owoców i warzyw.  

 

PCK 

Dzieci, zwłaszcza w klasach młodszych, chętnie zapisują się do szkolnego 
Koła PCK.  Poprzez konkursy, pogadanki, warsztaty, prezentacje 
multimedialne dowiadują się, jak dbać o swoje zdrowie. Biorą udział w 
projekcie „Czysty, wesoły chodzę do szkoły”, uczą się dbać o higienę jamy 
ustnej, skóry, włosów, jak uniknąć przeziębiania i bezpiecznie 
wypoczywać.  Także rodzice są włączani w pożyteczne akcje, np. : „Nie pal 
przy mnie, proszę!”. Nasi uczniowie organizują również pomoc dla swoich 
rówieśników, którzy potrzebują żywności czy środków czystości. 

 

 

CARITAS 

Szkolne Koło Caritas zrzesza wielu uczniów, którzy już od najmłodszych lat uczą 
się pomagać innym.  Poświęcają swój czas po lekcjach, ale również w dni wolne od 
zajęć, żeby współpracować z hospicjum, brać udział w akcjach charytatywnych,  
organizować występy, prezentacje, warsztaty, kiermasze, jak również szkolić się 
w sposobach skutecznego udzielania pomocy i wsparcia. Integrują się między 
sobą i działają na rzecz najbliższego środowiska. 

 

 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI 

Ta organizacja działa na dwóch poziomach wiekowych w klasach I–III  i I-VI. Co roku odbywają się 
wybory władz samorządu, co jest znakomitą lekcją demokracji dla dzieci. Potem każda z organizacji 
realizuje miesiąc po miesiącu założone działania, konkursy, akcje. Gospodarze klas zgłaszają i realizują 
swoje inicjatywy. Starsze klasy rywalizują ze sobą o Puchar Przechodni Dyrektora Szkoły.  

 

 

RADA RODZICÓW 

W naszej szkole od wielu lat działa Rada Rodziców, która ma swój własny statut. Rodzice każdej klasy co 
roku wyłaniają delegatów do Rady. Przedstawiciele rodziców zbierają fundusze, które przeznacza się na 
nagrody dla uczniów, książki na zakończenie roku szkolnego dla najlepszych, na organizację cyklicznych 
imprez, dofinansowanie wyjść i wycieczek. Członkowie Rady opiniują szkolne projekty, zgłaszają i 
realizują ciekawe inicjatywy, włączyli się aktywnie w organizację jubileuszu i nadanie szkole imienia. 
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PAMIĄTKOWE MIGAWKI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rywalizacja prowadzona przez Samorząd 

Uczniowski kończy się wręczeniem najlepszej klasie 

wspaniałego pucharu. 

Pan dyrektor Grzegorz Kryger przygotowuje z 

wolontariuszami „Szlachetną Paczkę”. 

„Wiosenny Bieg łostowicki” organizowany przez  

zespół nauczycieli wych. fiz. z inicjatywy p. Michała 

Jarockiego. 

Festyn ekologiczny zorganizowany  

Przez nauczycieli przyrody i  LOP. 

Mały Samorząd Uczniowski organizuje wcale nie 

małe wybory. 

Spotkanie z pisarką, p. Anną Czerwińską - Rydel – 

jedna z wielu ciekawych imprez  

w szkolnej bibliotece. 



19 
 

NASZ PATRON 

 

 Jerzy Samp urodził się 23 marca 1951 roku w Gdańsku. Po ukończeniu nauki w VII LO na Oruni 

rozpoczął studia w Wyższej Szkole Pedagogicznej i kontynuował na Uniwersytecie Gdańskim, który 

ukończył w 1975r. i od razu rozpoczął pracę na macierzystej uczelni. Po siedmiu latach doktoryzował się, 

a dziesięć lat później habilitował, prezentując pracę „Gdańsk w relacjach z podróży 1772-1918”. 

Pracował jako profesor Uniwersytetu Gdańskiego, od 1994 r. zajmował stanowisko kierownika Zakładu 

Pomorzoznawstwa. Jego specjalizacją była historia i kultura Pomorza w XIX i XX wieku. Był promotorem 

wielu prac magisterskich i doktorskich; wykładał na wielu uczelniach w Polsce i zagranicą. 

 

 Należał do wielu stowarzyszeń, spośród których wymienić należy : Gdańskie Towarzystwo 

Naukowe i Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie.  Pełnił ważne funkcje : był członkiem rad naukowych, np. 

Biblioteki Gdańskiej PAN i Muzeum Państwowego Stutthof w Sztutowie, powołano go także do 

Archidiecezjalnej Rady Duszpasterskiej, zasiadał w kapitule Medali św. Wojciecha i Mściwoja II przy 

Radzie Miasta Gdańska, zaproszono go do prac Rady Programowej TVP Gdańsk i Rady Muzealnej 

MHMG. 

 

 Od początku lat siedemdziesiątych współpracował z mediami. Publikował w miesięczniku 

„Pomerania”, „Dzienniku Bałtyckim” i „Gazecie Gdańskiej”. Dla Radia Gdańsk przygotował ponad 700 

felietonów; był autorem scenariuszy do filmów, np. „Był sobie Gdańsk” 1996; wiele spośród jego 1000 

artykułów ukazało się w czasopismach krajowych i zagranicznych. Zasiadał też w kolegiach redakcyjnych 

m.in. miesięcznika „Pomerania” i „Rocznika Gdańskiego”. 

 

 W 1977 r. zadebiutował jako literat, opublikował kilkadziesiąt książek i opracowań, które 

popularyzowały tematykę kaszubsko-pomorską, zwłaszcza gdańską: 

 

 Cyrografy (1977) 

 Smętek. Studium kreacji literackich (1984) 

 Baśniokrąg pomorski w pisarstwie Lecha Bądkowskiego (1984) 

 Motywy skandynawskie w tradycji, kulturze i piśmiennictwie kaszubsko-pomorskim (1988) 

 Poezja rodnej mowy (1985) 

 Zaklęta stegna. Bajki kaszubskie (1985) 

 Z woli morza. Bałtyckie mitopeje (1987) 

 Gdańsk w relacjach z podróży 1772-1918 (1991) 

 Gdańsk. Przewodnik po mieście (1991) 

 Orunia, Zabytki, historia, kultura (1992) 

 Wrzeszcz. Kościół na Czarnej (1992) 

 Legendy gdańskie. Baśnie, podania i przypowieści (1992) 

 Bedeker gdański (1994) 

 Uczta stulecia. Dawne i nowe legendy gdańskie (1994) 

 Przygoda Królewianki i inne bajki z Kaszub (1994) 

 Miasto czterdziestu bram. Glosariusz gdański (1996) 

 Miasto tysiąca tajemnic. Glosariusza gdańskiego część druga (1999) 

 Miasto magicznych przestrzeni. Glosariusza gdańskiego część trzecia (2003) 

 Mitopeje pobrzeża Bałtyku (2009). 
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 W ciągu wielu lat swojej pracy i pisarskiej aktywności zdobył wiele nagród: 

 

 Nagroda Gdańskiego Towarzystwa Naukowego 1984 

 Medal Stolema 1985 

 Nagroda im. Lecha Bądkowskiego 1986 

 Nagroda im. Aleksandra Majkowskiego 1991 

 Nagroda Prezydenta Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury i Sztuki 2007 

 Brązowy Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis 2009. 

 

 Wszyscy, którzy spotkali go na swojej drodze, mogą potwierdzić, że był pogodnym,  otwartym, 

zawsze uśmiechniętym człowiekiem. Emanował pozytywną energią, swoje rozliczne obowiązki 

wykonywał z pasją, poświęceniem. Cieszył się życiem i wypełnił je pożytecznym działaniem, którego 

wartość nie przeminie. 

 

 Zmarł 16 lutego 2015 r. po ciężkiej chorobie w warszawskim szpitalu, po uroczystej mszy w 

Bazylice Mariackiej spoczął na Cmentarzu Łostowickim. 

 

 Profesor Jerzy Samp gościł w naszej szkole 16 maja 1994r., spotkał się z uczniami, opowiadał 

gdańskie legendy, udzielał odpowiedzi na pytania i podpisywał swoje książki.  

 

 

 

Profesor Jerzy Samp i pani dyrektor Alicja Domozych. 

 

 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Medal_Stolema
https://pl.wikipedia.org/wiki/Medal_Zas%C5%82u%C5%BCony_Kulturze_Gloria_Artis
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Portrety patrona szkoły wykonane przez uczniów klas IV – VI. 
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HYMN SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 86 W GDAŃSKU 
 
 
1. Tam, gdzie stawu srebrne wody 

Grają wtórem topól liściom, 

Stoi biały gmach twej szkoły 

Tej jedynej, łostowickiej. 

Tam pod Gdańska dumnym herbem 

Pierwsze kroki w świat stawiamy 

By ku słońcu biec z odwagą 

Nauki trudne pobieramy. 

 

 

     REF: 

     Dla nas tu życie się zaczyna 

     Choć jeszcze skryte białą mgłą 

     Dziwić się wciąż nie przestajemy 

     Naszym młodzieńczym jasnym snom. 

     A więc nie marnuj ani chwili, 

     Czasu ubywa z każdym dniem 

     I słuchaj swych nauczycieli 

     Zwycięża ten, kto więcej wie. 

 

 

2. Gdańsk kulturę ma bogatą, 

Jego dzieje to skarbnica,  

Otwórz księgę Pana Sampa, 

Legendami się zachwycaj. 

Bo nasz patron mistrzem słowa, 

To Pomorze go natchnęło, 

Nie przeminie twórcy sława, 

W szkole poznasz jego dzieło. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opracowanie literackie : Tatiana Synowiecka 
Opracowanie muzyczne : Małgorzata Iracka 

Chór szkolny pod kierunkiem p. Anny Mynio. 

Koncert pod kierunkiem p. Małgorzaty Irackiej. 

Solistki uświetniają występ szkolnego chóru. 
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WZRUSZAJĄCE PAMIĄTKI 
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