Projekt
z dnia 18 października 2016 r.
Zatwierdzony przez................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA GDAŃSKA
z dnia .................... 2016 r.
w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej nr 86 w Gdańsku przy ul.
Wielkopolskiej 20.
Na podstawie art. 58 ust. 1 i ust.6 i art. 5c. pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o
systemie oświaty (Dz. U. 2015 r. poz. 2156, zm. 2016 r. poz. 35, 64, 195, 668, 1010) uchwala
się, co następuje:
§ 1. 1. Szkole Podstawowej nr 86 w Gdańsku przy ul. Wielkopolskiej 20 nadaje się imię
prof. Jerzego Sampa
2. Pełna nazwa szkoły brzmi: Szkoła Podstawowa nr 86 im. prof. Jerzego Sampa w
Gdańsku.
§ 2. W zakresie określonym w § 1 zmianie ulega akt założycielski Szkoły Podstawowej nr
86 w Gdańsku ul. Wielkopolska 20 i otrzymuje brzmienie określone jak w Załączniku do
uchwały.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 02.01.2017r.
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Załącznik do Uchwały Nr ....................
Rady Miasta Gdańska
z dnia....................2016 r.
AKT ZAŁOŻYCIELSKI
Szkoły Podstawowej nr 86 w Gdańsku
Na podstawie art. 58 ust. 1 i ust.6 i art. 5c. pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (Dz. U. 2015 r. poz. 2156, zm. 2016 r. poz. 35, 64, 195, 668, 1010)
akt założycielski otrzymuje brzmienie:
Szkoła Podstawowa nr 86
im. prof. Jerzego Sampa
w Gdańsku
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pieczęć okrągła

Id: 8D8D4B48-A119-4D80-B3BB-2F2659D03670. Projekt

Strona 1

U Z A S A D N I E N I E
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r.
w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. Nr 61,
poz. 624 ze zm.) organ prowadzący nadaje szkole imię na wniosek rady szkoły lub wspólny
wniosek rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego.
Profesor Jerzy Samp był historykiem literatury, autorem książek naukowych,
popularnonaukowych oraz literackich poświęconych głównie tematyce gdańskiej
i pomorskiej. Urodził się 23 marca 1951 w Gdańsku. Tytuł magistra uzyskał w roku 1975,
doktora w 1982, a doktora habilitowanego w 1992. Pracował na Uniwersytecie Gdańskim
nieprzerwanie od 1975 roku: asystent 1975-1982, adiunkt 1982-1992, prof. nadzwyczajny tej
uczelni od 1994. Od roku 1994 kierował Zakładem Historii Literatury i kultury Pomorza XIX
i XX wieku, przekształconym w Zakład Pomorzoznawstwa. W roku 1999 został mianowany
na stanowisko profesora nadzwyczajnego UG na czas nieokreślony. Ponadto wykładał
m.in. na Uniwersytecie w Bremie, w Ostsee Akademie Lübeck-Travemünde oraz
na Uniwersytecie w Ottawie. Jerzy Samp od początku lat siedemdziesiątych systematycznie
współpracował z Radiem Gdańsk, z redakcjami miesięcznika „Pomerania” oraz „Dziennika
Bałtyckiego”. Na łamach tych, a także innych czasopism („Gazeta Gdańska”), jak również
na antenie Radia Gdańsk i TVP Gdańsk realizował liczne cykle własnych publikacji
oraz programów. Były one głównie poświęcone dziejom Pomorza, Gdańska i Kaszub.
Od roku 2002 był powołanym przez Prezydenta Miasta Gdańska członkiem Rady
Muzealnej Muzeum Historycznego Miasta Gdańska. Był członkiem Gdańskiego Towarzystwa
Naukowego (od 1988 roku) Stowarzyszenia Pisarzy Polskich (od 1993), Instytutu
Kaszubskiego (od 1997). Za publikacje naukowe i popularnonaukowe oraz działalność na rzecz
utrwalania dziedzictwa narodowego otrzymał m.in. Medal Stolema (1985), Nagrodę im. Lecha
Bądkowskiego (1986), Nagrody im. dr. Aleksandra Majkowskiego (m.in. za rok 1992).
Nagrodę Prezydenta Miasta Gdańska (1993); złotą odznakę Ministra Kultury i Sztuki
„Za Opiekę nad Zabytkami” (1996), Złoty Krzyż Zasługi (2001). Wielokrotnie (m.in. w latach
1993,1998, 2001) otrzymywał indywidualne Nagrody Rektora Uniwersytetu Gdańskiego.
Jest autorem scenariuszy do filmów: Był sobie Gdańsk (z Donaldem Tuskiem i Jackiem
Sarnackim) (1996), Tysiącletni Gdańsk (1997), Ave Gedanum (widowisko plenerowe z okazji
1000-lecia Gdańska) (1997). Napisał ponad 500 artykułów (eseje, szkice, recenzje i reportaże
drukowane w czasopismach krajowych i zagranicznych). Autorstwa J. Sampa jest także ponad
siedemset felietonów radiowych. Jego prace ukazały się w językach: niemieckim, angielskim
oraz francuskim. Jerzy Samp napisał i wydał ponad 30 książek, m.in. Droga na sabat (1981);
Smętek. Studium kreacji literackich (1984); Z woli morza. Bałtyckie mitopeje (1987); Gdańsk
prawie nie znany (1993); Bedeker Gdański (1996); Danzig von A bis Z (Bremen 1997);
Gdańskie dwory i pałace (1998); Legendy gdańskie. Dawne nowe i najnowsze (2000).
Za tę ostatnią otrzymał I Nagrodę na I Targach Książki „Costerina” 2000.
Profesor Jerzy Samp był miłośnikiem Gdańska, mówił: „Chcę Gdańsk przybliżyć, chcę,
żeby ludzie polubili to miasto”.
Zmarł po długiej chorobie 16 lutego 2015 roku w Warszawie, został pochowany
na Cmentarzu Łostowickim.
Społeczność Szkoły Podstawowej nr 86 pragnie, aby osoba prof. Jerzego Sampa była
wzorem dla obecnych i przyszłych pokoleń Gdańszczan. Jako człowiek światły,
wszechstronny, kultywujący poczucie tożsamości lokalnej, odnoszący się do regionu, jego
specyfiki, cech kulturowych i tradycji, stanowi wspaniały przykład dla młodych ludzi.
Wybór profesora Jerzego Sampa na patrona szkoły wpisuje się w założenia programu
wychowawczego, misji i wizji placówki, w których to dokumentach widnieją zapisy dotyczące
poznania tradycji kraju, narodu, regionu, poza tym jednym z istotnych celów wychowawczych
jest rozwijanie szacunku do malej i wielkiej ojczyzny oraz pobudzanie dzieci do zdobywania

wiedzy o przeszłości swojego kraju i regionu, a także uświadomienie im, że patriotyzm
to wartość odgrywająca w życiu zasadniczą rolę.
Dodatkowo wybór patrona szkoły jest spójny z hasłem promującym Gdańsk i wpisuje
się w strategię rozwoju naszego miasta.
Usytuowanie szkoły, która znajduje się w dzielnicy Ujeścisko, z którą profesor był
do końca swoich dni związany, jest dodatkowym argumentem przemawiającym za tym, aby
Szkoła Podstawowa nr 86 nosiła imię profesora Jerzego Sampa.
Patron szkoły został wybrany w wyborach powszechnych przez uczniów szkoły,
rodziców, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi. Wybory były powszechne,
bezpośrednie, tajne i większościowe.
W wyniku głosowania, większością 46,33 % głosów, prof. Jerzy Samp został
zaakceptowany na kandydata na patrona Szkoły Podstawowej nr 86 w Gdańsku.
Krewni Jerzego Sampa wyrazili pisemną zgodę na nadanie Szkole Podstawowej nr 86
w Gdańsku imienia profesora i wykorzystywanie jego wizerunku i danych osobowych.
W dniu 19.04.2016r. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 86 przedstawił wspólny wniosek
Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 86
o nadanie imienia profesora Jerzego Sampa.
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