Ogólnopolski Konkurs Tradycyjny Sad – Zespół w Kostkowie „Cień jabłoni”
Początkiem powstania zespołu przy Szkole Podstawowej w Kostkowie była
informacja, przekazana przez Jednostkę Prowadzącą szkołę, czyli UG Gniewino. Zadanie
utworzenia zespołu spoczęło na ramionach dwóch uczennic z klasy VI b SP Martyny Mȕnch
i Antonii Niepomnik. Opiekunem tworzącego się zespołu od samego początku jest
katechetka i nauczycielka przyrody Maria Dominik, która 13 listopada 2017 roku zgłosiła
zespół 10 uczniów do konkursu. W skład zespołu wchodzą uczniowie klas I, III, IV, V i VI SP.
Taki skład zespołu, z różnych poziomów, jest celowy, ponieważ gwarantuje ciągłość troski
i opieki nad zamierzonym przedsięwzięciem. Na potrzeby konkursu należało ustalić nazwę
i logo zespołu. O ile propozycja nazwy padła szybko i spontanicznie, i zyskała aprobatę od
razu, o tyle opracowanie i wykonanie logo było o wiele trudniejszym zadaniem, ale dzięki
pomocy uczniów z starszych klas i ta trudność została przełamana. Trzeba było wybrać
szefa/ową zespołu. Wybór padł na Martynę Mȕnch i jak się okazuje jest to odpowiednia
osoba na właściwym miejscu. Umie motywować do pracy, umie podejmować szybkie
i dobre decyzje, a przede wszystkim umie wysłuchać każdego zdania i każdej opinii.

Pozostali członkowie zespołu to:
1.
2.
3.
4.
5.

Krzysztof Krzebietke - klasa 1 b
Julia Munch – klasa III a
Cyprian Buja – klasa IV a
Jakub Zasada – klasa IV a
Natalia Dżeżdżon – klasa IV b

6.
7.
8.
9.

Monika Loewnau – klasa IV c
Patrycja Zalewska – klasa IV c
Martyna Grzywacz – klasa V b
Antonia Niepomnik – klasa VI b.

Naszym znakiem jest graficzne przedstawienie wybranej nazwy Cień jabłoni.

Pozostało jeszcze ustalenie zadań, które należy wykonać, w jakim terminie i kto jest za co
odpowiedzialny. Wszyscy uczestnicy starają się wywiązywać z powierzonych zadań ale
zdarzają się sytuacje, których nie sposób przewidzieć i pokonać, dlatego realizujemy je
w inny równie skuteczny sposób. U nas zamiast apelu mieliśmy piękną instalację na holu
głównym szkoły. Każdy kto wchodził do budynku szkoły nie mógł jej nie zauważyć. Była ona
adresowana do wszystkich, również gości. Najmłodsi uczniowie klas I – III SP mieli w niej
również czynny udział oddając swoje prace wykonane podczas zajęć edukacyjnych na temat
starych odmian jabłoni i uprawy sadu metodami naturalnymi.

Promowanie wiedzy o starych odmianach drzew owocowych, zwłaszcza jabłoni miała
miejsce nie tylko na zajęciach edukacyjnych ale również przez wykorzystanie prezentacji
przygotowanej przez Jakuba, Cypriana i Krzysia. Obejrzeli ją w różnych odsłonach uczniowie
i ich rodzice na wywiadówce w dniu 29.11.2017 roku. Dzięki tej formie informacje, w jaki
sposób ratować stare odmiany jabłoni (i innych drzew owocowych) oraz o planowanym
założeniu mini sadu przy szkole dotarła do wszystkich uczniów naszej placówki (ok. trzystu
pięćdziesięciu) zarówno tych z klas najmłodszych, jak i z klas IV – VII SP oraz młodzieży
z gimnazjum.

Opracowała M. Dominik

