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W tegorocznej edycji najstarszego w Polsce programu CSR 

wspierającego edukację wzięło udział ponad 6 tys. uczniów. 

Jurorzy oceniający nadesłane przez uczestników filmy dotyczące niemarnowania 

żywności nie mieli łatwego zadania. – Uczestnikom chciałbym pogratulować przede 

wszystkim pomysłowości – mówi Robert Makłowicz, podróżnik i krytyk kulinarny. 

– Takie konkursy, jakie organizuje Tesco, pokazują, że możemy zmieniać świat. To 

jest piękne i to warto robić – wtóruje mu Marek Borowski, prezes Federacji Polskich 

Banków Żywności.

Tesco dla Szkół 

11 edycja konkursu Tesco dla Szkół – 

Talent do niemarnowania

rozstrzygnięta

Największa w  Polsce lekcja niemarnowania 
żywności dobiegła końca. Poznaliśmy laureatów 
11 edycji konkursu organizowanego przez Tesco 
z  merytorycznym wsparciem Federacji Polskich 
Banków Żywności. – Myśleliśmy, że  to  my bę-
dziemy uczyć Was, jak nie marnować żywności, 
tymczasem to my wiele nauczyliśmy się od Was – 
przyznaje Justyna Janawa z Tesco, członkini jury.

Sędziowie byli zgodni: nadesłane na konkurs 
�lmy reprezentowały bardzo wysoki poziom.  
– Wszystkie �lmy miały ogromny potencjał, były 
w nich pomysły, co jest rzadkością nawet w profe-
sjonalnym kinie. Wszyscy, którzy dotarli do �na-
łu i pod obrady jury są zwycięzcami. Nie widzia-
łem tam ani jednego �lmu, który byłby niedobry 
– twierdzi Maciej Sobieszczański, reżyser, scena-
rzysta oraz wykładowca w Szkole Wajdy.

Robert Makłowicz, znany m.in. ze swoich tele-
wizyjnych podróży kulinarnych, wybierał laureata 
w kategorii Najbardziej apetyczny �lm. – Wśród 
nadesłanych prac znalazły się �lmy animowane, 
próbki kina akcji, włącznie z westernem, baśnie, 
w  końcu niemalże musicale. Miałem niezwykle 
trudne zadanie – przyznaje podróżnik. 

Pozostali jurorzy także nie szczędzą słów po-
chwał dla młodych utalentowanych �lmowców.  
– Zwycięzca w  mojej kategorii to  świetny �lm, 
a realizatorzy to naprawdę potencjał na wyjątko-

wych �lmowców – zapewnia Mirosław Jakubiak, 
producent i operator �lmowy, który od 4 lat zasiada 
w jury konkursu Tesco dla Szkół, a tym razem wy-
bierał laureata w kategorii Najlepsza realizacja �l-

mowa.

Poza znajomością techniki �lmowej uczestni-
cy konkursu wykazali się świetną znajomością ję-
zyka angielskiego, co potwierdza Andy Williams, 
dyrektor British Council w Polsce. – Jestem na-
prawdę zadowolony z prac zgłoszonych w angiel-
skiej kategorii. Uczestnicy byli fantastyczni – swo-
bodnie posługiwali się językiem angielskim, nie 
popełniali błędów, używali bogatego słownictwa. 
Co dla mnie szczególnie istotne, widać, że  na-
uczyciele naprawdę dobrze przygotowali swo-
ich uczniów, dużo z nimi pracowali w szkołach, 
a w konsekwencji dzieci mówiły o własnych do-
świadczeniach i w oparciu o własną wiedzę. I co 
dla nas najważniejsze – szlifowały swój angielski 
– twierdzi Andy Williams, który wybrał najlepszy 
�lm anglojęzyczny.

– Wszystkie �lmiki świadczyły o tym, że temat 
niemarnowania został bardzo mocno przybliżony 
dzieciom, a przez to też całym rodzinom i całemu 
naszemu społeczeństwu – podkreśla Marek Borow-
ski, prezes Federacji Polskich Banków Żywności.

Wysoki poziom prac konkursowych zachęcił 
organizatorów do zwiększenia liczby nagrodzo-



Tesco dla Szkół 

 Członkowie jury przyznają, że przy wyborze laureatów 11 edycji konkursu mieli wyjątkowo twardy orzech do zgryzienia. 

 www.tescodlaszkol.pl/konkurs-filmowy/zwyciezcy-konkursu
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nych. Poza 10 laureatami i 16 laureatami regional-

nymi, doceniono 16 zespołów, którym przyznano 

wyróżnienia. W sumie zatem nagrody tra�ły do 42 

szkół. A to właśnie atrakcyjne nagrody, poza samą 

rywalizacją konkursową, motywowały szkoły do 

twórczego wysiłku. – Nasza szkoła zdecydowała 

się na udział w konkursie ze względu na możliwość 

zdobycia bardzo cennych nagród. Jednak w miarę 

jak zgłębialiśmy temat konkursu, uświadomiliśmy 

sobie, jakim społecznym problemem jest marnowa-

nie żywności – mówi Magdalena Błachut z Gimna-

zjum w Krasiczynie, opiekunka zespołu konkurso-

wego. – Dlatego też oprócz walki o nagrodę naszym 

celem stało się również uświadamianie naszej nie-

wielkiej społeczności o sposobach niemarnowania 

jedzenia i korzyściach, jakie z tego płyną.

W tegorocznej edycji szkoły wygrały m.in. no-

woczesne pracownie multimedialne, wyposażenie 

szkolnych sal kinowych, głośniki czy zajęcia z na-

tive speakerem.

Program Tesco dla Szkół 

wspiera polskie szkolnictwo 

od 11 lat. Jak dotąd Tesco 

pomogło ponad 11 tysiąc-

om szkół podstawowych 

i gimnazjalnych, wyposaża-

jąc je w nowoczesny sprzęt 

o łącznej wartości ponad 

13 mln złotych. Co roku 

poświęcony jest ważnemu 

problemowi społecznemu 

i wspiera rodziców i nauczy-

cieli w edukacji dzieci w tej 

kwestii. Zapraszamy do 

zapoznania się z filmami 

tegorocznych laureatów.
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Promocja

Konkurs Tesco dla Szkół – Talent do nie-

marnowania został już rozstrzygnięty, a na-

grody przyznane. Czeka nas jeszcze jeden, 

niezwykle przyjemny, etap konkursu – wrę-

czenie nagród! Grono nagrodzonych jest 

bardzo liczne –nagrody i  wyróżnienia wy-

walczyły aż 42 zespoły. Laureaci pochodzą 

z całej Polski, dlatego w  tym roku zaplano-

wano aż  6 gal: 

13 marca w Warszawie – Centrum 

Handlowe Gocław, ul. Fieldorfa 41 

14 marca w Olsztynie –  

Pasaż Tesco, ul. Pstrowskiego 16

17 marca w Krakowie –  

Pasaż Tesco, ul. Kapelanka 54

18 marca w Opolu –  

Pasaż Tesco, ul. Ozimska 72

20 marca w Poznaniu – 

Pasaż Tesco, ul. Serbska 7 

21 marca w Pile –  

Pasaż Tesco, ul. Bydgoska 135

Serdecznie zapraszamy nagrodzone i wy-

różnione zespoły. Co roku gale to  nie tyl-

ko czas wręczenia nagród i  uhonorowania 

zwycięzców. To również okazja do wspólnej 

zabawy i popisania się zdobytą wiedzą, wy-

korzystania swoich talentów i  zdobycia do-

datkowych drobnych gadżetów.

Fotorelacja z  Gal Finałowych w  najbliż-

szym numerze EFUN.

Zapraszamy  

Film najbardziej angażujący społeczność - Zespół Szkół w Miasteczku Krajeńskim

Film o największej sile przekonywania do niemarnowania - Szkoła Podstawowa im. Edmunda Bojanowskiego w Kunowie

Najbardziej utalentowani filmowcy - Szkoła Podstawowa Nr 50 w Krakowie

Najlepszy film anglojęzyczny - Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi w Pile

Najlepsza realizacja filmowa - Szkoła Podstawowa nr 1 w Skawinie

Najbardziej apetyczny film - Szkoła Podstawowa nr 6 w Orzeszu

Największe odkrycie - Gimnazjum nr 1 w Mosinie

Laureat głosowania internautów - Szkoła Podstawowa nr 3 w Lidzbarku Warmińskim

Laureat głosowania internautów - Zespół Szkół im. Św. Edyty Stein w Lublińcu

Laureat głosowania internautów - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pietrzykowie

Gratulujemy laureatom!

587 – tyle filmików zostało zgłoszonych przez uczniów szkół 

podstawowych i gimnazjalnych w ramach konkursu Tesco dla 

Szkół – Talent do niemarnowania w całym kraju.

325 – szkoły z tylu miejscowości z całej Polski wzięły udział 

w konkursie.

6 391 – tylu uczniów miało swój bezpośredni udział 

w przygotowaniu filmików.

1 687 635 – tyle głosów zostało oddanych przez internautów 

na wszystkie filmiki biorące udział w ogólnopolskim głosowaniu. 

68 206 – tyle głosów otrzymał filmik przygotowany przez uczniów 

ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Lidzbarku Warmińskim, zajmując 

pierwsze miejsce w głosowaniu internautów.

54 030 – tyle osób łącznie zagrało w grę online wspierającą 

głosowanie, w której karmiliśmy razem z British Council swoje 

Stworki tak, by nic nie zmarnować.

176 038 – tyloma tradycyjnymi angielskimi potrawami zostały 

nakarmione Stworki.

3 – tyle filmików zostało laureatami I etapu konkursu, zdobywając 

najwięcej głosów internautów.

7 – tyle filmików zostało nagrodzone przez Jury tytułami 

laureatów II etapu.

10 – tyle nowoczesnych pracowni multimedialnych otrzymali 

laureaci I i II etapu.

16 – tylu laureatów regionalnych zostało wytypowanych.

16 – tyle zestawów wyposażenia nowoczesnej szkolnej sali 

kinowej otrzymali laureaci regionalni.

Około 800 – tyle nagród indywidualnych otrzymali zwycięzcy 

oraz wyróżnieni w konkursie.

12 500 000 – tyle wynosi łączna liczba odsłon strony  

www.tescodlaszkol.pl od chwili rozpoczęcia konkursu do 

momentu zakończenia głosowania.

Tesco dla Szkół – Talent do niemarnowania w liczbach


