
Laureaci 11. edycji konkursu Tesco dla Szkół – Talent do niemarnowania spotkali 

się na uroczystych galach organizowanych w sklepach Tesco na  terenie całej 

Polski, by wraz z najbliższymi świętować sukces.

Tesco dla Szkół 

11. edycja 

konkursu dobiegła końca, 

ale już wkrótce szkoły będą 

mogły zacząć przygotowania 

do kolejnej jego odsłony. 

Informacji szukajcie 

na stronie 

tescodlaszkol.pl

 Udowodnili, że nie brakuje       im talentów
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tekst:  

Zespół Tesco dla Szkół

Dlaczego wziêliœcie udzia³ w konkursie?

Liczył się pomysł, chęci do pracy i zaangażowanie lokalnych społeczności – od księży, przez ro-

dziny po  władze samorządowe. I  wytrwałość – zarówno w  realizacji konkursowych �lmów, jak 

i  w  zachęcaniu internautów do oddawania głosów. Najlepszych 26 zespołów z  całej Polski sta-

nęło na  podium tegorocznej edycji konkursu Tesco dla Szkół – Talent do niemarnowania. Między 

13 a 21 marca spotkali się podczas sześciu gal �nałowych, by wspólnie z sąsiadami, rodzicami, na-

uczycielami, samorządowcami, klientami sklepów a  także dziennikarzami i  organizatorami świę-

tować sukces i  odebrać cenne nagrody (w  tym roku były to  m.in. nowoczesne pracownie mul-

timedialne czy kompletne wyposażenie sal kinowych). Gale, na  których stawiło się w  tym roku 

ponad tysiąc uczniów, ob�towały w  atrakcje – pokaz wszystkich nagrodzonych �lmików, wspólne 

fotografowanie, a  przede wszystkim liczne gry i  zabawy poświęcone niemarnowaniu żywno-

ści, w  których zwycięzcy wykazali się zdolnościami, wiedzą i  zdobywali dodatkowe upominki.  

Cieszymy się, że tak chętnie braliście udział w konkursach i – sądząc po Waszych uśmiechach – bawiliście się 

znakomicie! Dziękujemy za Wasze zaangażowanie – wielu z Was pojawiło się w nietypowych kostiumach, 

strojach ludowych, a nawet przyniosło ze sobą swoje szkolne transparenty – podsumowują organizatorzy. 

Laureaci o 11. edycji konkursu Tesco dla Szkół – Talent do niemarnowania

Iwona Suchy, opiekunka zespołu Ekipa Ra-

tunkowa z Zespołu Szkół w Miasteczku Kra-

jeńskim:

Nasza decyzja o  udziale w  konkursie była 

spontaniczna. W  ubiegłym roku także braliśmy 

w nim udział. Mimo braku sukcesu wiedzieliśmy 

doskonale, jak wspaniałą zabawą jest sam udział. 

Zaciekawiła nas także tematyka tegorocznych 

zmagań. Zagadnienie niemarnowania żywności 

było i jest nam bliskie. Na wsi od najmłodszych 

lat uczy się szacunku do chleba, a przecież to tyl-

ko symbol. Staraliśmy się, aby nasza wiedza wy-

niesiona z domów tra�ła dalej – do miasteczek, 

miast i jak największej grupy ludzi. Niemarnowa-

nie i dzielenie się to odpowiedzialność za innych, 

a przecież zależy nam, by każdy z nas był czło-

wiekiem wartościowym i kształtowanym w duchu 

szacunku do innych oraz tego, co jest podstawą 

życia – pracy. Jesteśmy przekonani, że czas spę-

dzony na rozmowach, spotkaniach, kręceniu �l-

mu i wszystkim, co związane z niemarnowaniem 

żywności został NIEZMARNOWANY.

Marek Borkowski, dyrektor Gimnazjum 

w Lubawie i Aneta Nowakowska, opiekunka 

zespołu Fani Gramatyki:

W naszej szkole działa koło filmowe. Akcja 

Tesco dla Szkół była doskonałą okazją spraw-

dzenia nabytych umiejętności w zakresie pro-

dukcji filmowej. Poza tym, w  ramach progra-

mu wychowawczego, nasi uczniowie zwrócili 

uwagę na konieczność mądrego gospodarowa-

nia żywnością, uczyli się zasad niemarnowa-

nia żywności.

Agnieszka Strzoda, opiekunka zespołu 

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 6 w  Orze-

szu- Zawiści:

Udział w konkursie był dla nas nie tylko oka-

zją do zdobycia atrakcyjnych nagród, ale i pozwo-

lił nam zintegrować społeczność szkolną i lokalną. 

Pomyśleliśmy, żeby wykorzystać nasze zdolności 

i zapał do stworzenia �lmu, co robiliśmy pierw-

szy raz. Chcieliśmy pokazać innym fragment na-

szej kultury, dlatego stworzyliśmy �lm w gwarze. 



13

Promocja

 Udowodnili, że nie brakuje       im talentów
Chcemy, żeby nasza szkoła była placówką nowocze-

sną i przyjazną dla dzieci. Zdobycie pracowni mul-

timedialnej z pewnością uatrakcyjni zajęcia prowa-

dzone przez naszych nauczycieli. Obecna pracownia 

komputerowa niestety na to nie pozwala.

Teresa Kobza, opiekunka zespołu Ośmio-

latki radzą ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Zło-

toryi:

Tematyka tegorocznej edycji poruszyła bardzo 

ważny problem. Istotne jest, aby najmłodsi mie-

li świadomość, jak wiele żywności się marnuje 

i zdobyli wiedzę, w jaki sposób można temu zja-

wisku zapobiec.

Natalia Piekutowska, opiekunka zespołu 

Niemarnująca Vc ze Szkoły Podstawowej nr 

74 w Poznaniu: 

Zdecydowaliśmy się na  udział w  konkursie, 

gdyż chcieliśmy podzielić się naszymi pomysła-

mi dotyczącymi niemarnowania jedzenia. Cie-

kawym pomysłem było dla nas nakręcenie "lmu. 

Nie ukrywamy, że nagrody w konkursie bardzo 

nas motywowały w działaniach.

Magdalena Błachut, opiekunka zespołu 

Ryzykanci z Gimnazjum w Krasiczynie:

Nasza szkoła zdecydowała się na  udział 

w  konkursie ze względu na  możliwość zdoby-

cia bardzo cennych nagród. Jednak w  miarę 

jak zgłębialiśmy temat konkursu uświadomi-

liśmy sobie jakim społecznym problemem jest 

marnowanie żywności. Dlatego też oprócz wal-

ki o  nagrodę naszym celem stało się również 

uświadamianie naszej niewielkiej społeczności 

o  sposobach niemarnowania jedzenia i  korzy-

ściach jakie z tego płyną.

Bartosz Ćwikliński, opiekun zespołu SP 12 
Angels&Devils ze Szkoły Podstawowej z Od-
działami Integracyjnymi nr 12 w Pile:

Udział w konkursie jest niesamowitą przygo-

dą dla dzieciaków, a poprzez kontakt z językiem 

angielskim mam nadzieję, że nauczą się kilku no-

wych zwrotów czy słówek.
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Jakie doœwiadczenia wynieœliœcie             
  z promowania swojego filmu?

Artur Kasprzak, dyrektor Szkoły Podsta-
wowej w Kunowie – zespół SP Kunowo: 

Uczniowie odkryli w  sobie mnóstwo talen-

tów, m.in. talent aktorski, organizacyjny, dar do 

przekonywania, odwagę do działania. Udział 

w  konkursie skierował działania nauczycieli 

i uczniów na osiągnięcie wspólnego celu, dzięki 

czemu placówka została wypromowana w  śro-

dowisku oraz zdobyła sprzęt, który z pewnością 

urozmaici zajęcia. 

Katarzyna Myszka, opiekunka zespołu 
Piątaki oszczędne dzieciaki ze Szkoły Podsta-

wowej w Stołcznie:

Pogłębienie wśród społeczności szkolnej i po-

zaszkolnej wiedzy z zakresu poruszanej proble-

matyki dotyczącej marnowania żywności. Inte-

gracja społeczności szkolnej oraz pozaszkolnej 

(zaangażowanie współpracujących ze szkołą pla-

cówek i instytucji). Pokazanie wyjątkowości na-

szej szkoły oraz talentów rozwijających się w niej. 

Anna Żelawska, dyrektorka Szkoły Podsta-
wowej nr 50 w Krakowie – zespół Detektywi:

Poczucie solidarności i wspólnego celu – wszy-

scy zaangażowali się w głosowanie na "lm i zapo-

znali się z tematyką, na którą wcześniej nie zwra-

cano uwagi.

Teresa Szpadzińska, opiekunka zespołu 
Gimnazjum z Drawska Pomorskiego:

Udział w  konkursie z  pewnością uświadomił 

nam, jak niewiele trzeba wysiłku, by nie marnować 

jedzenia. Jesteśmy teraz bardziej świadomi konse-

kwencji naszych działań w tym zakresie (poczyna-

jąc od planowania zakupów). Co więcej, zacieśniła 

się współpraca pomiędzy szkołą i  rodzicami, któ-

rzy okazali się bardzo kreatywni i chętni do kon-

tynuowania tej współpracy, nawiązaliśmy również 

współpracę z lokalnymi instytucjami. Ponadto wielu 

uczniów odkryło w sobie nowe talenty, które mogły 

zostać wykorzystane w realizacji zadań. Uczniowie 

nauczyli się również, jak ważna jest współpraca i po-

dejmowanie inicjatyw na rzecz społeczności lokal-

nej – akcja Niezmarnowane Mikołajki.
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Dorota Denysiuk, opiekunka zespołu Sie-

dem Pomysłów z Zespołu Szkół Specjalnych 

w Łomży:

Efektów można dopatrzyć się na kilku płasz-

czyznach. Udział w konkursie:

– Uświadomił, że niemarnowanie jedzenia wy-

maga niewielkiego nakładu pracy w porównaniu 

do osiąganych efektów. Wystarczy w codziennym 

życiu wprowadzić kilka prostych zasad, aby zni-

welować we własnych domach marnowanie je-

dzenia.

– Zjednoczył społeczność szkolną i mowa jest 

tu o nauczycielach, uczniach i wielu rodzicach.

– Podniósł samoocenę uczniów. Pokazał 

uczniom, że dobrych rzeczy nie należy się wsty-

dzić, że  i  uczniowie ze szkoły specjalnej mogą 

z  powodzeniem prezentować własne działania. 

Nagrany przez nas �lm podobał się wielu ogląda-

jącym go osobom.

Anna Przystańska, opiekunka zespołu He-

rosi niemarnowania z  Publicznego Gimna-

zjum nr 22 w Łodzi:

Głosowanie internetowe z  całą pewnością 

zintegrowało zespół. Każdego dnia uczniowie 

uruchamiali swoją kreatywność, aby zachęcić 

do głosowania jak największą liczbę osób. Dzię-

ki konkursowi opiekun mógł nawiązać lepsze 

relacje z zespołem. Dla szkoły udział w konkur-

sie jest formą promocji. Wygrana natomiast jest 

dość prestiżowa. Nie chodzi wyłącznie o nagro-

dy w postaci sali kinowej, ale o satysfakcję z wła-

snej pracy. 

Alicja Zalewska, dyrektorka Szkoły Pod-

stawowa nr 3 w Lidzbarku Warmińskim – ze-

spół Mająca moc przekonywania Vc:

Po raz kolejny akcja Tesco dla Szkół wniosła wie-

le dobrego. Owoc współpracy nauczycieli i uczniów 

to dwuminutowa baśń zawierająca mądre przesła-

nie. Udział w konkursie dał: uczniom – możliwość 

zmieniania świata wokół siebie, poczucia działania 

w interesie całej społeczności szkolnej i satysfakcję 

z osiągniętego sukcesu, nauczycielom – możliwość 

jeszcze większej integracji grupy w celu osiągnięcia 

zamierzonego celu, placówce – integrację środowi-

ska nauczycieli, pracowników, rodziców i  lokalnej 

społeczności, jak również potwierdzenie słuszności 

podejmowanych działań.
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Co da³ uczniom, nauczycielom  
i placówce udzia³ w konkursie?

Arkadiusz Pomierny, opiekun zespołu Kla-

sa 3 z Publicznego Gimnazjum w Żakowie:
– Przede wszystkim promocja, było o nas gło-

śno w gminie, wszyscy mówili, żeby na nas głoso-

wać, nawet ksiądz z ambony co niedziela przypo-

minał o tym.

– Dał nam poczucie zwartości naszego środo-

wiska, a przez to poczucie bezpieczeństwa w kon-

tekście ciągłego zagrożenia w  postaci zamknię-

cia szkoły.

– Uczniom pokazał, że aby coś osiągnąć trze-

ba być wytrwałym i walczyć do końca, prawdziwa 

szkoła życia, na pewno coś z tego wyniosą.

– Pokazał też uczniom, że nagrywanie �lmu 

to  coś więcej niż włączenie kamery. Konkurs 

trochę zrewidował nasze poglądy na  tworze-

nie �lmu, pokazał, że naprawdę można to zro-

bić na poziomie. W konkursie było kilka �lmów 

na  bardzo wysokim poziomie, a  niektóre nie-

omalże profesjonalne, jak �lm zespołu Szósta 

A ze Skawiny. Nauczyło nas to trochę skromno-

ści i na pewno zdopinguje w przyszłości do pod-

niesienia poziomu.

– Ostatni punkt, ale chyba jednak najważniej-

szy. Akcja zwróciła uwagę na problem marnowa-

nia żywności. Nie ma mowy o tym, by po takiej 

akcji uczniowie, nauczyciele czy rodzice nie za-

uważyli problemu. Wiem to  po  sobie. Łapię się 

na  tym, że  coraz częściej podświadomie zaczy-

nam szanować żywność.

Aneta Baranowska, opiekunka zespołu 
Szósta A  ze Skawiny ze Szkoły Podstawowej 
nr 1 w Skawinie:

Promowanie �lmu było kolejną lekcją dla 

uczniów, ich rodziców oraz nauczycieli naszej szko-

ły. Nigdy wcześniej nie prowadziliśmy takiej akcji 

promowania wytworów uczniów naszej szkoły. 

Dzieci uczyły się odpowiedzialności; pokazywały 

swoje talenty organizacyjne, a także używały kre-

atywnego myślenia do znajdywania nowych spo-

sobów promowania �lmu i  idei niemarnowania 

żywności. Wiemy, że następnym razem użylibyśmy 

innych, jeszcze bardziej skutecznych sposobów.

Bożena Promianowska, dyrektorka Szko-
ły Podstawowej nr 20 we Włocławku – ze-
spół Pasibrzuchy:

Promowanie naszego �lmu przebiegało w  at-

mosferze pospolitego ruszenia. Uczniowie i  na-

uczyciele, ich rodziny i znajomi czuli się w obo-

wiązku głosować na  �lm. Dzieci przekonały się, 

jakie efekty przynosi systematyczność i wytrwa-

łość w  dążeniu do celu. Zacieśniliśmy również 

kontakty z lokalnymi mediami, w których zachę-

caliśmy społeczność Włocławka do oddawania 

głosów na nasz �lm.
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Zobacz, co udało się dokonać przez 10 lat 

trwania programu Tesco dla Szkół  

http://www.tescodlaszkol.pl/o-programie/

co-do-tej-pory-osiagnelismy 

kaliśmy się z przyjaznym odbiorem naszych działań 

promocyjnych. Przykre było tylko to, kiedy ludzie 

reagowali obojętnością, unikali kontaktu, omijali, 

udawali, że rozmawiają przez telefon na nasz widok. 

Dzieci biorące udział w akcji nauczyły się, że świat 

jest kolorowy, bo ludzie są różni. Dowiedzieliśmy 

się, że nie da się w krótkim czasie zmienić wszyst-

kiego i wyeliminować złych nawyków. Mamy jednak 

świadomość, że wnieśliśmy swoją zagłębiowską ce-

giełkę w budowanie nowego, lepszego i świadomego 

społeczeństwa. Dziękujemy. 

Agata Wojtyszek, dyrektorka Szkoły Pod-

stawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi 

w Starachowicach – zespół Klasa Vbi:

Wspólne dążenie do określonego celu nauczy-

ło nas myślenia o innych, którzy głodują, są nie-

dożywieni, potrzebują naszej pomocy. Przekona-

liśmy się, że stanowimy wspólną szkolną rodzinę, 

która potra! zjednoczona dążyć do wspólnie 

obranego celu (wygranej w  konkursie), co jest 

ogromną wartością. Sukcesy szkolne to  zawsze 

praca zespołowa. Praca nad promocją !lmu poka-

zała, że jesteśmy zespołem. Zwiększyła integrację 

naszych uczniów w klasach, szkole, poza szkołą, 

pokazała, że potra!my zjednać całe środowisko 

lokalne w  celu osiągnięcia sukcesu. Przyczyniła 

się do promocji naszej szkoły nie tylko w regio-

nie, województwie, ale i w całej Polsce. 

Dariusz Gancewski, dyrektor Szkoły 

Podstawowej w  Stołcznie – zespół Piątaki 

oszczędne dzieciaki:

Przede wszystkim przekonanie, że warto współ-

działać z lokalnymi instytucjami, np. w kręceniu !l-

mu brał udział doświadczony kamerzysta – redak-

tor gazety lokalnej, a od strony muzycznej pomagał 

nam akustyk z Miejskiego Domu Kultury. Promo-

wanie !lmu sprzyjało też integracji całego szkolnego 

środowiska: dzieci, nauczycieli i rodziców.

Wojciech Łucjanek, opiekun zespołu Dy-

cha ze Szkoły Podstawowej nr 10 z Oddzia-

łami Integracyjnym w Nysie:

Promowanie !lmu naszej szkoły dało uczniom 

sporo satysfakcji, gdyż realizacja ta spotkała 

się z  ogromnym zainteresowaniem lokalnym. 

Uczniowie mieli możliwość wzięcia udziału w na-

graniu promującym !lm w  Radiu Nysa, rozpo-

wszechnienia informacji wśród mieszkańców 

Nysy (plakaty, ulotki) oraz zaprezentowania się 

w lokalnej prasie (Nowiny Nyskie).

Agnieszka Zaręba – Furgol, opiekunka ze-

społu Studio z pasją ze Szkoły Podstawowej 

nr 23 w Sosonowcu:

Promowanie !lmu konkursowego, a co za tym 

idzie, promowanie idei niemarnowania żywności 

wbrew pozorom nie było łatwym zadaniem. Rozpo-

wszechniliśmy akcję w lokalnych mediach, pojawiło 

się wiele artykułów, a nawet news w lokalnej TV. Za-

pukaliśmy do wielu drzwi, napisaliśmy wiele maili, 

przeprowadziliśmy setki ankiet, rozwiesiliśmy wiele 

plakatów i rozdaliśmy tysiące ulotek. Na ogół spoty-


